
Pohjoismaisen ympäristömerkintäluvan hakemus 

kaupoille 

Päiväys: ________________ 

Hakemus lähetetään 

Ympäristömerkintä Suomi Oy
Urho Kekkosen katu 4-6 E, 6 krs. 

FIN-00100 HELSINKI 

joutsen@ecolabel.fi 

Tietoja hakijasta 
Kaupan nimi ja osoite: LY-tunnus: 

Puhelin: 

Fax: 

Yhteyshenkilö: Sähköposti: 

Lupaa hakee 

kaupan 
 omistaja 

 vuokraaja-yrittäjä 

 Kotisivu:  

Tietoja hakemuksesta

 Ensimmäinen hakemus  Uusintahakemus lupanro:  Laajennushakemus lupanro: 

Tiedot kaupasta 

Toiminta käsittää: 

Seloste kaupan toiminnasta: 

Arvioitu kaupan liikevaihdosta Suomessa hakemusvuonna EUR 

Hakemusmaksu 
Hakemusmaksu laskutetaan erikseen hakemuksen saavuttua. 

joutsen@ecolabel.fi


Hakijan sitoumus 
 

Olemme perehtyneet asiakirjojen ”Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt”, ”Joutsenmerkin logo-ohje” ja 

Joutsenmerkin maksusäännöt”. Jos ympäristömerkin käyttöoikeuden hakemuksemme hyväksytään, sitoudumme 

noudattamaan näitä määräyksiä sekä ympäristömerkin kriteereitä ja muita säännöksiä, jotka 

ympäristömerkintäorganisaatio meille ilmoittaa. 

 

Sitoudumme noudattamaan yllämainittua asiakirjaa mikä mm. tarkoittaa seuraavaa: 

 

• Täyttämään voimassaolevat viranomaismääräykset ympäristö- ja työsuojelusta tuotteen kaikissa valmistus- ja 

käsittelyvaiheissa. 

• Käyttämään ympäristömerkkiä ainoastaan kauppapalvelussa, joka kaikilta osin täyttää voimassaolevissa 

ympäristömerkin kriteereissä esitetyt vaatimukset. 

• Olemaan käyttämättä ympäristömerkkiä muissa yksiköissä kuin niissä, jotka sisältyvät ympäristömerkin 

käyttöoikeuteen. 

• Noudattamaan ympäristömerkin käytöstä asiakirjojen ”Joutsenmerkin logo-ohje” ja ”Joutsenmerkinnän 

tuotteita koskevat säännöt” kohdassa 11 annettuja määräyksiä. 

• Antamaan pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeuden saaneiden kauppojen markkinoinnissa, 

ilmoituksissa ja muussa mainonnassa luotettavaa tietoa ympäristömerkinnän merkityksestä. 

• Maksamaan vahvistetut maksut ympäristömerkintäorganisaatioille ja muut kulut liittyen ympäristömerkin 

käyttöoikeuden hakemukseemme sekä sellaiseen ympäristömerkittyjen tuotteiden tarkastukseen ja 

valvontaan, joka kuvataan kyseisissä ympäristömerkin kriteereissä ja muissa määräyksissä.  

• Pitämään ympäristömerkintäorganisaation korvausvaatimusten tai muiden taloudellisten vaatimusten 

ulkopuolella, jos luvanhaltijan valmistama ja/tai myyvä tuote aiheuttaa vahinkoa, mukaan lukien viat tai 

puutteellisuudet itse tuotteessa. 

 

Sopimus oikeudesta käyttää ja viitata pohjoismaiseen ympäristömerkkiin, Joutsenmerkkiin, syntyy, kun 

ympäristömerkintäorganisaatio on allekirjoittanut luvan. 

 

Hakijan yhteisö/allekirjoitus 

 

 

Nimenselvennys 

 

_____________________________________ 

Tietoja omistajasta  

(jos eri kuin hakija) 
 

Omistajan nimi ja osoite Puhelin 

 Fax 

Yhteyshenkilö Valmistuspaikka 

 

 

Päiväys _______________________________ 

 

Valmistajan allekirjoitus 

 

 

Nimenselvennys 

 

_______________________________________ 
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