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Ympäristömerkintä Suomi Oy ja julkiset 
hankinnat

• Hankintaopas 2017 

• Vaikuta hankinnoilla – kuntavaalikampanja 2021 (1100 allekirjoittajaa)

• Green Deal yhteistyö (kemikaalit varhaiskasvatuksessa)

• Helsingin kaupunki -yhteistyö: markkinavuoropuhelut, inspiraationa ns. 
Kööpenhaminan malli

Lisäksi mm.

• Asiantuntija-apu hankintakriteereissä (mm Keino, Hansel, kunnat)

• Webinaarit hankkijoille, esim. Joutsenmerkityt päiväkodit

https://joutsenmerkki.fi/ymparistomerkkien-ja-helsingin-kaupungin-yhteistyo-ammentaa-inspiraatiota-koopenhaminasta/

https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/julkiset-hankinnat/

https://joutsenmerkki.fi/vastuullisethankinnat/2

https://joutsenmerkki.fi/vastuullisethankinnat/
https://joutsenmerkki.fi/vastuullisethankinnat/
https://joutsenmerkki.fi/vastuullisethankinnat/


           

                           

Odotukset julkisille
hankkijoille

• Vaikuta hankinnoilla –
kuntavaalikampanja 2021

• Kuntalaisten asenteet:

- 80 %: kuntien tulee näyttää 
esimerkkiä vastuullisilla 
hankinnoillaan

- 66 %: sosiaalista ja 
ympäristövastuullisuutta tulee 
suosia vaikka hinta olisi korkeampi

•

https://joutsenmerkki.fi/vastuullisethankinnat/miksi-tama-on-
tarkeaa/3

https://joutsenmerkki.fi/vastuullisethankinnat/miksi-tama-on-tarkeaa/


                       

           

Joutsenmerkitty kerrostalo 
Vantaa, Kaskelantie 1

• Rakennuttaja VAV Asunnot Oy (Vantaan kaupungin 
asuntotuotanto)

• Rakentaja NCC Suomi Oy

• Valmistui syyskuussa 2018, Joutsenmerkitty

• 127 vuokra-asuntoa

• Energiatehokas

• Hiilijalanjälki 15 % tavanomaista pienempi

• Rakennusjätteen kierrätysaste 74 %

• VAV Asunnot rakennuttaa tästä eteenpäin uudet 
asuintalonsa Joutsenmerkin vaatimusten 
mukaisesti

1) Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen pienentäminen kustannustehokkaasti vuokratalokohteessa, 
Ahola & Liljeström 2018 

2) Joutsenmerkin pisteytyskriteerit rakennusjätteille, Laavola, Mikko (2020)Footer4

https://joutsenmerkki.fi/wp-content/uploads/2018/12/Hiilijalanj%C3%A4ljen-pienent%C3%A4minen-kustannustehokkaasti_2018.pdf
https://joutsenmerkki.fi/wp-content/uploads/2018/12/Hiilijalanj%C3%A4ljen-pienent%C3%A4minen-kustannustehokkaasti_2018.pdf


           

                           

Vaaralliset kemikaalit ja 
ilmanlaatu uusissa päiväkodeissa

Tausta
• Sisäilmalla iso merkitys terveydelle, koska

altistusaika on pitkä

• Rakennusmateriaalit sisältää lukuisia teollisia
kemikaaleja

- Tuotantokemikaalien jäänteitä kuten liuottimia ja liimaa

- Reaktiviset lisäaineet kuten kovettimet

- Palonestoaineet

- Pehmittimet muoveissa

- Väriaineet

- Antimikrobiset aineet

• Määrät: jäännöspitoisuuksista – 50 % tuotteesta

Indoor air quality of newly built low-energy preschools: Are chemical emissions reduced in houses 
with eco-labelled building materials?6

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=3&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=Indoor+air+quality++Josefin+Persson&language=sv&pid=diva2%3A1264724&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=373


           

                           

Pienhiukkaset
(PM 2,5)

• Sisäilman pienhiukkasten
pitoisuudet neljässä päiväkodissa

• Pitoisuus per tunti:

- Syksyllä ja keväällä

- Sisällä ja ulkona

• Havainnot:

- Keväällä keskimäärin korkemmat
hiukkaspitoisuudet ilmassa

- Joutsenmerkityssä päiväkodissa
alhaisimmat pitoisuudet (LEP B)

7



           

                           

Sisäilman
epäpuhtaudet

• Tutkimuksessa havaittiin
alhaisempia
epäpuhtauspitoisuuksia:

- Formaldehydiä (kuva)

- Haihtuvia orgaanisia liuottimia
(TVOC)

- Palonsuoja-aineita (OPFR, BFR)

• Johtopäätös: 

- Joutsenmerkityssä päiväkodissa
(LEP B) parempi sisäilma

8



                       

           

Kouluviihtyvyys fyysisen
oppimisympäristön näkökulmasta
Joutsenmerkityissä kouluissa

• Kamilla Komulainen & Jenni Latva-aho
- Kasvatustieteen pro gradu, kevät 2022

- Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, tukevatko
Joutsenmerkittyjen koulujen kriteerit oppilaiden
ja opettajien kouluviihtyvyyttä.

• Lisäksi tarkasteltiin oppilaiden oppimista
Joutsenmerkityissä kouluissa. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202202071408

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202202071408


                       

           

Tutkitut koulut ja oppilaat

• Laadullinen kyselytutkimus kahdessa koulussa

- Kyselyyn vastasi 42 oppilasta (5.-6. luokkalaiset) ja 13 
opettajaa

- Aineisto kerättiin keväällä 2021

• Alarannan koulu, Ii

- Rakennuttaja Iin kunta

- Rakentaja Rakennusyhtiö Observo Oy

- Valmistui joulukuussa 2020, Joutsenmerkitty

- Oppilasmäärä 150

• Merenojan yhtenäiskoulu, Kalajoki

- Rakennuttaja Kalajoen kaupunki

- Rakentaja YIT Suomi Oy

- Valmistui lokakuussa 2020, Joutsenmerkitty

- Oppilasmäärä 1000



           

Tulokset

Oppilaat kokivat, että Joutsenmerkillä on 
myönteinen vaikutus koulurakennukseen

 Joutsenmerkki kunnia-asia ja hyvä lisä koululle

Koulurakennuksen ominaisuudet, hyvä
sisäilmasto ja ekologisuus tukevat
kouluviihtyvyyttä

Koulutilojen viihtyvyys koettiin tärkeäksi, sillä
koulussa vietetään pitkiä aikoja

Oppilaiden mukaan koulussa on tilaa olla ja 
sopiva lämpötila

Viihtyisyydellä on oppilaiden mukaan vaikutus 
oppimistilanteiden ja oppimisen mielekkyyteen, 
motivaatioon, keskittymiseen ja tehokkuuteen

Opettajat voivat fyysisesti hyvin koulussaan: 
sisäilmaoireilun puute mahdollistaa kunnollisen 
työnteon

Opettajien mukaan koulun sisäilmastolla on 
positiivinen vaikutus oppilaiden kognitiiviseen 
suoriutumiseen sekä oppimisen etenemiseen ja 
tehokkuuteen

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79650

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79650


           

Johtopäätökset

 Joutsenmerkki lisää oppilaiden ja opettajien kouluviihtyvyyttä, ja 
Joutsenmerkin kriteerien mukaisia oppimisympäristön piirteitä pidetään
koulussa tärkeänä.

 Joutsenmerkitty koulu on fyysisenä ympäristönä oppilaille
tarkoituksenmukainen oppimisympäristö ja opettajille hyvä työympäristö.

 Joutsenmerkityn koulun sisäilmasto koetaan sekä oppilaiden että
opettajien mukaan oppimista tukevana ympäristönä

 Joutsenmerkin kriteerien mukainen koulurakentaminen on hyvä asia, 
sillä se edistää ja ylläpitää terveyttä, kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia
sekä näiden tekijöiden kautta parantaa oppimista.

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79650

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79650


Kiitos!
www.joutsenmerkki.fi
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