
Tilaa tulevaisuudelle

Vastuullinen
rakentamisen 
kumppanisi
Joutsenmerkittyjä kohteita vuodesta 2017
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Rakennuttajan 
terveellinen ja 
ympäristö-
vastuullinen 
kumppani

Olemme sitoutuneet toteuttamaan sisäilmaltaan hyviä, energiatehokkaita tiloja 
ja noudattamaan toimintatapoja, joilla vähennetään rakentamisaikaista 
ympäristökuormitusta.

Varmistamme sisäilmaturvallisuuden asentamalla reaaliaikaisen 
olosuhdevalvonnan pääsääntöisesti kaikkiin kohteisiimme.

Tarjoamme asiakkaillemme Joutsenmerkittyjä rakennushankkeita sekä 
ratkaisuja, joilla rakennusten käytönaikaista hiilijalanjälkeä voidaan pienentää.

Meille on myönnetty Avainlippu osoituksena suomalaisesta työstä.

Ympäristö-
vastuullisuus

Sisäilma-
turvallisuus

Suomalaista
osaamista
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1 Vastuu
ympäristöstä

Joutsenmerkki-rakennus
on ympäristövastuullisen
toimijan valinta:
ekologinen ja kestävä
rakennus, jolla on   
tavanomaista pienempi 
hiilijalanjälki.

2 Turvalliset
materiaalit

Joutsenmerkki-rakennus on
tutkitusti terveellinen
ja turvallinen
kaikille käyttäjille
Materiaalien koko arvoketju 
huomioituna 

3 Hyvä sisäympäristö ja
sisäilma

Joutsenmerkki-rakennus
säästää ympäristön lisäksi
myös rahaa – terveessä
rakennuksessa on terveitä
työntekijöitä ja käyttäjiä.
Miellyttävä äänimaailma ja 
valoisuus

4 Ammattitaitoinen
rakentaminen

Suomalaisen
Joutsenmerkkirakentamisen
edelläkävijä
– Joutsenmerkkikohteet
laadukkaasti ja
ammattitaidolla.

5 Tarkka
laadunvalvonta

Tarkka kriteeristö ja
laadunvalvonta takaavat,
että Joutsenmerkityllä
Teijo-Talojen rakennuksella
on pitkä ja hyvä elinkaari.

5 syytä valita Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakennus



4

Mitä selkeitä 
kustannus-
vaikutuksia?

• Päivänvalosimulointi
• Valaistuksen päivänvalo ja tarpeenmukaisuus ohjaus

• Hiilijalanjäljen laskenta
• Äänimittaukset

• Joutsenmerkin sertifiointikustannukset + hallinnolliset urakoitsijan kulut
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Mitä tulee huomioida haluttaessa 
Joutsenmerkitty rakennus?

✓Suunnittelu

✓Hankintaprosessi

✓Kriteerin vaatimukset / hankesuunnittelu

✓Rajoitetut materiaalit

✓Aikataulu
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Tervettä leikkiä ja 
turvallista kasvua 
Joutsenmerkki-
päiväkodissa

Päiväkodin puhdas sisäilma edistää tutkitusti lasten terveyttä ja 

vaikuttaa myös aikuisten työkykyyn. Hyvinkään Kenttäkadun 

Joutsenmerkki-päiväkodissa pystyvät työskentelemään myös 

sisäilmasta aiemmin sairastuneet työntekijät.

Kenttäkadun  
päiväkoti
Kerrosala 2062 m2

Valmistumisvuosi 2017 Hyvinkää

Arkkitehtisuunnittelu  Juha Laine, 

RCo Oy

Joutsenmerkitty
päiväkoti
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Suomen ensimmäinen 
Joutsenmerkitty 
päiväkoti 2017

A
energia-
luokka

S2
sisäilmasto-

luokka

P2
puhtaus-
Luokka

M1
pinta-

materiaalit

Projekti Hyvinkään kaupungin 

Kenttäkadun päiväkoti
Laajuus

kerrosala 2060 m2

29 tilaelementtimoduulia

9 päiväkotiryhmää

yhteensä 180–220 lapselle

Tilat
9 ryhmälle leikki- ja 

lepohuone sekä ryhmähuone

jumppa- ja leikkisali

ruokala

jakelukeittiö

hallinnon tilat
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Joutsenmerkitty 
päiväkoti 2020

A
energia-
luokka

S2
sisäilmasto-

luokka

P1
puhtaus-
Luokka

M1
pinta-

materiaalit

Projekti Salon kaupungin Ollikkalan 

päiväkoti
Laajuus

kerrosala 1144 m2

18 tilaelementtimoduulia

5 päiväkotiryhmää

yhteensä 100–120 lapselle

Yhteisettilat
5 ryhmälle leikki- ja lepohuone 

sekä ryhmähuone

jumppa- ja leikkisali

ruokala

jakelukeittiö

hallinnon tilat
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Pohjoismaiden 
ensimmäinen 
Joutsenmerkitty 
pienryhmäkoti 2017

A
energia-
luokka

S2
sisäilmasto-

luokka

P1
puhtaus-
Luokka

M1
pinta-

materiaalit

Projekti Merikratos Oy:n 

Pienryhmäkoti Järvenselkä, 

Kaarina
Laajuus

kerrosala 363 m2

5 tilaelementtimoduulia

Yhteisettilat
7 makuuhuonetta

Keittiö-, ruokailu- ja 

oleskelutila

Pelihuone

Toimisto
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Suomen ensimmäinen 
Joutsenmerkitty 
perhekuntoutuskeskus
2018

A
energia-
luokka

S2
sisäilmasto-

luokka

P1
puhtaus-
Luokka

M1
pinta-

materiaalit

Projekti Merikratos Oy:n 

Perhekuntoutuskeskus 

Luotsi, Mikkeli
Laajuus

kerrosala 509 m2

6 tilaelementtimoduulia

4 kuntoutusasuntoa

Yhteisettilat
Keittiö-, ruokailu- ja 

oleskelutila

Neuvotteluhuoneet

Toimistohuoneet
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Joutsenmerkitty 
perhekuntoutuskeskus
2021

A
energia-
luokka

S2
sisäilmasto-

luokka

P1
puhtaus-
Luokka

M1
pinta-

materiaalit

Projekti Merikratos Oy:n 

Perhekuntoutuskeskus Kajo,

Lieto
Laajuus

kerrosala 509 m2

7 tilaelementtimoduulia

4 kuntoutusasuntoa

Yhteisettilat
Keittiö- ja oleskelutila

Ruokailu- ja oleskelutila

Neuvotteluhuone

Perheterapiahuone

Toimistohuoneet
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Teijo-Talot
lyhyesti

Rakennamme käyttäjille terveellisiä ja ympäristölle 
ystävällisiä uudisrakennuksia.

Rakennamme sisätiloissa valvotuissa olosuhteissa modulaarisia rakennuksia, 
jotka täyttävät tiukat laatu-, ympäristö- ja terveyskriteerit. Toimitamme 
rakennukset täysin käyttöönottovalmiina. 

Rakennamme moniin eri tarpeisiin – kaikki käyttötarkoituksia, joille edellytetään 
terveitä ja turvallisia tiloja pitkällä aikavälillä. Modulaarisuuden ansiosta saamme 
asiakkaan muuttuviin tarpeisiin kulloinkin juuri sopivat tilat.

Työllistämme
yhteensä noin

35
ammattilaista

Perustettu
vuonna

2000
Teijolla

Vuoden 2019
liikevaihto

20,4
miljoonaa€

Toimipistettä:
Salo

Hämeenlinna

Kuhmoinen

Halsua

4
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Kiitos

www.teijotalot.fi

Tuotepäällikkö
Heidi Karlsson
p. 044 7217 170
heidi.karlsson@teijotalot.fi


