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Markus Suomi

Kestävän kehityksen päällikkö, NCC Building Nordics Suomi

Joutsenmerkitty kerrostalo
Urakoitsijan näkökulma



NCC:n kestävän kehityksen viitekehys ja 
Joutsenmerkintä

Joutsenmerkityt tuotteet tai palvelut noudattavat sille 
määriteltyjä ympäristökriteereitä, jotka perustuvat niiden 

yksilölliseen ympäristökuormitukseen

Rakennuksien kriteeristön pääpaino on vaatimuksissa

• Energiankäytölle

• Kemikaalisisällölle

• Rakennusmateriaaleille

• Sisäilmalle

• Laadunvarmistukselle



VAV KASKELANTIE 1 VAV VETURIKUJA 8 KARAKALLIONTIE 1

Tilaaja VAV Asunnot Oy Tilaaja VAV Asunnot Oy Tilaaja Espoon Asunnot Oy (J ja K talot)
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Talo L)

Hanke 2 taloa (A ja B rappu), yht. 127 asuntoa Hanke 3 taloa (Talot A, B ja C), yht. 120 asuntoa Hanke 3 taloa (Talot J, K ja L) ja pihakannen alainen autohalli, 
yht. 143 asuntoa

Kerrosten lkm 6/8 kerrosta Kerrosten lkm 7 kerrosta Kerrosten lkm 7 kerrosta, L-talossa myös kellari (8 krs)

Bruttoala n . 8000 m2 Bruttoala n. 8000 m2 Bruttoala n. 10000 m2 + AH n. 2000 m2

Valmistumisvuosi 2018 Valmistumisvuosi 2021 Valmistumisvuosi 2022

Pääenergianlähde Kaukolämpö Pääenergianlähde Kaukolämpö Pääenergianlähde Maalämpö

Oma 
energiantuotanto

Aurinkosähköpaneelit katolla Oma 
energiantuotanto

Aurinkosähköpaneelit katolla Muu oma 
energiantuotanto

Aurinkosähköpaneelit katolla

Energialuokka C, 2018 (uusien määräysten mukaan B) Energialuokka A Energialuokka A
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NCC:n Joutsenmerkityt asuntokohteet
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• Joutsenmerkintäluvan hakija voi olla 

• Rakennuttaja 

• Urakoitsija 

‒ Luvanhakija ottaa täyden vastuun kaikista vaatimuksista

• Selkeä, rakentamisen prosessia tukeva, vastuunjako Joutsenmerkintään 
liittyvistä tehtävistä ja myös muista osa-alueista

‒ Huomio suunnitelmien teknisen toimivuuden ja Joutsenmerkintävaatimusten 
täyttymisen vastuisiin

• Vaatimuksia, jotka pitää erityisesti huomioida suunnittelun alusta alkaen

‒ A-energia luokka

‒ Päivänvalolaskenta

• Haettavat lisäpisteet on syytä päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

‒ Lisäpisteistä päätettäessä on tärkeää olla ymmärrys niiden 
kustannusvaikutuksista 

• Osa pisteistä voi sisältyä urakoitsijan normaaleihin vaatimuksiin tai 
kaavan vaatimuksiin

‒ Haettavat lisäpisteet sovittu tähän mennessä yhdessä

Roolit
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• Joutsenmerkin vaatimusten täyttymistä dokumentoidaan koko hakemusprosessin ajan

‒ Dokumentaatio perustuu hakijan laatujärjestelmän dokumentteihin, selvityksiin, 
laskelmiin, piirustuksiin jne. 

• Käytännössä suuri osa todentamisdokumentaatiosta on sellaista, jota urakoitsija 
tuottaa

• Kriteereissä kirjekuoren kuvalla merkitty kohta kertoo, miten asia 
dokumentoidaan

• Luvan hakijalla on syytä olla toimintajärjestelmä (laatujärjestelmä), joka tukee 
dokumentaation tuottamista ja hallintaa 

‒ Joutsenmerkinnän erityisisä vaatimuksia laadunvarmistusmenettelyille

• Menettely ilmanvuodon mittaukselle

• Menettely kemiallisten tuotteiden ja rakennusmateriaalien vaatimusten  
täyttämiseksi

• Menettely rakennushankkeeseen osallistuvien perehdyttämiseen
Joutsenmerkintään

• Urakoitsijalla on oltava riittävä kirjallinen omavalvonta rakennusvaiheen aikana

‒ Muita vaatimuksia muun muassa seuraavien asioiden hallintaan 

• Odottamattomien poikkeuksien käsittely

• Suunnitellut muutokset

• Reklamaatiot

Vaatimustenmukaisuuden 
osoittaminen
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• Materiaalit ja kemialliset tuotteet on hyväksyttävä ja listattava

‒ Urakoitsijan näkökulmasta työläin osa Joutsenmerkintää

• Hyväksyntä

• Jo Joutsenmerkittyihin rakennuksiin hyväksytyt tuotteet on listattu Joutsenmerkin rakennustuotetietokantaan

‒ Listed with remarks Tuotetta saa käyttää vain rajoitetusti esimerkiksi rakennuksen ulkopuolella

‒ Listed Hyväksytty Joutsenmerkityssä rakennuksessa käytettäväksi 

‒ Approved Joutsenmerkitty tuote

• Mikäli materiaalia ei ole tuotetietokannassa, sille haetaan erillistä hyväksyntä Ympäristömerkinnältä

‒ Toimittaja/valmistaja hakee hyväksyntää tai sitä tuetaan hyväksynnän haussa

• Hyväksyntä tarkoittaa että tuote hyväksytään käytettäväksi projektissa ei lisättäväksi 

rakennustuotetietokantaan

• Materiaaliloki

‒ Joutsenmerkityn rakennuksen rakentamisessa käytetyt rakennusmateriaalit ja kemialliset tuotteet on listattava ja sillä 
on oltava digitaalinen materiaaliloki valmistuttua

• Materiaalilistassa on oltava tuotteen 

‒ Valmistaja

‒ Nimi 

‒ Kuvaus

‒ Käyttötarkoitus

‒ Arvioitu paikka rakennuksessa

Materiaalien hallinta
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Markus Suomi, kestävän kehityksen päällikkö, markus.suomi@ncc.fi 050-3031870

Ina Suutari, projektipäällikkö, ina.suutari@ncc.fi 045-1282982

Kiitos!


