
Pohjoismaisen ympäristömerkin hakemus 
PAINOLAITOKSET, painotuotteet, kirjekuoret ja 
muut paperituotteet 

Ympäristömerkintä Suomi Oy Päivämäärä:  
Urho Kekkosen katu 4-6 E, 6 krs 
0010 HELSINKI 
joutsen@ecolabel.fi 

 
Tietoja hakijasta 

 

Yrityksen nimi ja osoite: LY-tunnus: 

Puhelin: 

Yhteyshenkilö: Sähköposti: 

Allekirjoittaja: Sähköposti: 

Laskutusosoite, jos eri kuin yllä: Yrityksen kotisivut: 

 

Tietoja hakemuksesta 
 

Ensimmäinen hakemus Uusintahakemus, 
lupanumero:    

Laajennus- / 
muutoshakemus, 
lupanumero:   

Tietoja tuotteista* 
 

Kopiointi 

Kirjekuorien valmistus 

Painaminen: 

Aikakauslehdet (aikakauslehdet, -julkaisut, uutiskirjeet) 

Sanomalehdet (päivälehdet, viikkolehdet) 

Kirjat (kova- tai pehmeäkantiset kirjat) 

Luettelot (Tuoteluettelot, puhelinluettelot) 

Tekniset asiakirjat (manuaalit, oppaat, käyttöohjeet) 

Suoramainokset (postikortit, mainoslehdet, esitteet, ilmoituskirjeet) 

Mainos- ja markkinointimateriaali (lentolehtiset, esitteet, vihkot, kiertokirjeet, julisteet) 

Pakkaukset ja etiketit (pussit, laatikot, etiketit) 

Talousraportit (vuosiraportit, osavuosiraportit) 

Toimistotuotteet (kirjepaperit, kirjekuoret, käyntikortit, muistilehtiöt) 

Lomakkeet 

Muut paperipainotuotteet (kansipaperit, onnittelukortit, kalenterit, julisteet) 

Paperin kokonaiskulutus Pohjoismaissa, tonnia/vuosi: 

*) Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kotisivujen käyttöön tuotteiden otsikoinnissa,” esim. aikakauslehtien painaminen, tuoteluettelot, konttoritarvikkeet sekä 
mainosmateriaali”. 

 
Hakemusmaksu 
Hakemuksen saavuttua laskuttaa ympäristömerkintä hakemusmaksun. 

mailto:joutsen@ecolabel.fi


Hakijan sitoumus 
 

Olemme perehtyneet asiakirjoihin ”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 yllämainittuja asiakirjoja mikä tarkoittaa seuraavaa: 
− Täyttämään voimassaolevat viranomaismääräykset ympäristö- ja työsuojelusta tuotteen kaikissa valmistus- ja 

käsittelyvaiheissa. 
− Täyttämään tuotetta koskevat voimassaolevat viranomaismääräykset Pohjoismaissa. 
− Käyttämään ympäristömerkkiä ainoastaan tuotteissa, jotka kaikilta osin täyttävät voimassaolevissa ympäristömerkin 

kriteereissä esitetyt vaatimukset. 
− Olemaan käyttämättä ja markkinoimatta ympäristömerkkiä muissa tuotteissa kuin niissä, jotka sisältyvät ympäristömerkin 

käyttöoikeuteen. 
− Olemaan markkinoimatta Pohjoismaissa samaa tuotetta samalla nimellä yhtä aikaa sekä Joutsenmerkittynä että ilman 

Joutsenmerkkiä. 
− Noudattamaan ympäristömerkin käytöstä asiakirjojen” Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt” ja ”Joutsenmerkin 

logo-ohje” kohdassa 7 annettuja määräyksiä. 
− Antamaan pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeuden saaneiden tuotteiden 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, jotka kuvataan kyseisissä 
ympäristömerkin kriteereissä ja muissa määräyksissä. 

− Hakemaan rekisteröintiä tuotteille, jotka eivät kuulu yhteispohjoismaiseen maksujärjestelmään, ja maksamaan 
ympäristömerkintäorganisaatiolle vuosimaksut sekä muut kulut niissä muissa Pohjoismaissa, joissa näitä 
ympäristömerkittyjä tuotteita myydään. 

− Täydentämään hakemuksen dokumentaatiota, jotka koskevat kansallisia vaatimuksia, mikäli tuotteita 
myydään/markkinoidaan jossain toisessa Pohjoismaassa kuin mitä alkuperäisessä hakemuksessa ei ollut mainittu. 

− Pitämään ympäristömerkintäorganisaation korvausvaatimusten tai muiden taloudellisten vaatimusten ulkopuolella, jos 
luvanhaltijan valmistama ja/tai myyvä tuote aiheuttaa vahinkoa, mukaan lukien viat tai puutteellisuudet itse tuotteessa. 

− Käyttämään ympäristömerkkiä vain niin kauan kuin lupa on voimassa. 
− Ilmoittamaan välittömästi Ympäristömerkinnälle luvan saaneiden tuotteiden tai niiden markkinoinnin muutoksista. 

 
Sopimus oikeudesta käyttää ja viitata pohjoismaiseen ympäristömerkkiin, Joutsenmerkkiin, syntyy, kun 
ympäristömerkintäorganisaatio on allekirjoittanut luvan. 

 
Valmistajan sitoumus 
Olemme perehtyneet asiakirjojen ” Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt”, Joutsenmerkin logo-ohje” ja ”Joutsenmerkin 
maksusäännöt” vaatimuksiin, joihin tämä hakemus viittaa. Hakemuksen kohteena olevien tuotteiden valmistajana sitoudumme 
valmistamaan tuotteemme kyseisen tuoteryhmän ympäristömerkin kriteerien mukaisesti. Vakuutamme myös, että voimassaolevat 
viranomaismääräykset ympäristö- ja työsuojelusta täytetään kaikissa tuotteen valmistus- ja käsittelyvaiheissa. 

 
Hakijan yhteisö/allekirjoitus 

 
 

Nimenselvennys 
 
 

Tietoja valmistajasta 
Valmistajan nimi ja osoite Puhelin / (fax) 

Sähköposti 

Yhteyshenkilö Valmistuspaikka 

 
Päiväys    

 

Valmistajan allekirjoitus 
 
 
 

Nimenselvennys 
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