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Allergiatunnus

Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus on puolueettomasti tutkituille ja turvallisiksi todetuille
tuotteille myönnetty luotettavuuden osoitus. Tunnus kertoo tuotteesta, joka täyttää tarkat tuotekohtaiset vaatimuskriteerit eikä sisällä hajusteita tai muita yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä aineita.

M1-luokitus

M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö, ja luokitus edellyttää hyväksytyn
testauslaboratorion suorittamia mittauksia. Luokitelluista tuotteista on mitattu kaikki haihtuvat
orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet. Lisäksi pieni joukko
ammatti-ihmisiä arvostelee tuotteen hajuvoimakkuutta. Kaikki mittaukset tehdään neljän viikon
kuluttua tuotteen levittämisestä.

Avainlippu

Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo, että tuote
tai palvelu on suomalainen.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki. Joutsenmerkityt maalit täyttävät tiukkojen
ympäristövaatimusten lisäksi tarkat laatuvaatimukset, jotka kattavat tuotteen koko elinkaaren
raaka-aineista tuotteiden valmistamiseen ja käyttöön sekä jätteiden hävittämiseen.

Ecolabel

Ecolabel eli EU:n ympäristömerkki kertoo, että tuote on valmistettu energiaa ja vettä säästäen,
jätteen määrää minimoiden sekä uusiutuvia luonnonvaroja ja mahdollisimman vähän luontoa
kuormittavia raaka-aineita suosien.

CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus (DoP, declaration of performance)

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen
harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset.
Suoritustasoilmoituksessa on ilmoitettava kaikki ne tuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan
kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa.
FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) kansainvälinen, voittoa
tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön
aikaista ympäristökuormitusta. Järjestelmän on kehittänyt ja sitä ylläpitää U.S. Green Building
Council (USGBC).
MED-sertifioitu tuote täyttää risteilyaluksissa käytettävien sisustusmateriaalien YK:n alaisen

merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) paloturvallisuuteen liittyvät
vaatimukset.

JAS (Japanese Agricultural Standard) on alun perin nimensä mukaisesti ollut maataloustuottei-

den sertifiointijärjestelmä. Se on laajentunut käsittämään myös esimerkiksi puutavaran. Japaniin
viedyiltä tuotteilta vaaditaan JAS-sertifiointi, joka on yksi maailman vaativimmista.
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