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Vähemmän ympäristövaikutuksia

Vähemmän jätteitä ja haitallisia 

aineita

Yhtä tehokas kuin tavanomaiset 

tuotteet

Palkitsee vastuullisia yrityksiä

Valitse EU-ympäristömerkittyjä 
tuotteita ja palveluja, jotka 

ovat parempia ympäristölle ja 
parempia myös sinulle.

Ympäristömerkin ansiosta 
vihreiden valintojen tekeminen 

on helppoa!
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LISÄTIETOJA 

EU-politiikoilla tuetaan kestävää tuotantoa 
ja kulutusta ja tunnustetaan se. 

KOSKETUS

www.eu-ymparistomerkki.fi
CB-Finland@ecolabel.fi

@EUymparistomerkki

@EU_Ecolabel_FI

EU-ympäristömerkki:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Parempi ympäristölle,  

parempi myös sinulle

LUOTETTAVA 
MERKKI

Noin 40 000 tuotteella ja palvelulla 
vauvanvaatteista elektroniikkalaitteisiin 
on EU-ympäristömerkki. Se on luotettava 
merkki, joka auttaa tunnistamaan 
tuotteet ja palvelut, joilla on vähemmän 
ympäristövaikutuksia.

�� Puolueettomien asiantuntijoiden 
todentama.

��  Yli 30:tä eri tuote- ja palveluluokkaa 
koskevat tiukat vaatimukset, joita 
päivitetään säännöllisesti.

��  Huomioon otetaan koko tuotteen 
elinkaari aina valmistuksesta 
kierrätykseen tai hävittämiseen.

��  Takaa kuluttajien terveyden ja 
vastuullisen tuotannon.

��  Toimivuudesta ei tingitä. Vihreä 
kuluttaminen on helppoa!

Jo 65 prosenttia kuluttajista, jotka 
tuntevat EU-ympäristömerkin, luottaa 
siihen*.

EU-ympäristömerkityt tuotteet voivat 
olla peräisin mistä maasta tahansa, 
kunhan ne todistettavasti täyttävät 
merkin myöntämisen kriteerit.

KOHTI KIERTOTALOUTTA
EU-ympäristömerkki edistää Euroopan 
siirtymistä kiertotalouteen, jossa 
materiaalit pysyvät kierrossa ja uusia 
tuotteita syntyy vanhojen poistuessa 
käytöstä. Tämä kannustaa valmistajia 
tuottamaan tuotteita, jotka

��  edistävät vihreää innovaatiota ja 
kestävää teollisuutta

��  tuottavat vähemmän jätettä ja 
hiilidioksidia valmistusvaiheessa ja 
käytössä 

��  käyttävät viisaammin energiaa, vettä ja 
raaka-aineita

��  ovat kestävämpiä ja helpompia korjata

�� voidaan helpommin kierrättää.

Esimerkiksi joissakin maaleissa käytetään 
nykyään levästä saatavaa öljyä 
vähähiilisenä vaihtoehtona perinteiselle 
maaöljypohjaiselle öljylle.

Ympäristömerkin avointen vaatimusten 
ansiosta kuluttajat voivat tehdä vastuullisia 
valintoja ja tukea samalla vihreää 
innovaatiota ja vihreitä työpaikkoja. 

YMPÄRISTÖARVOT 
TOIMINNASSA

Lue lisää Euroopan komission 
kiertotalouspaketista, joka on yksityiskohtainen 

suunnitelma kilpailukykyisempään ja 
kestävämpään talouteen siirtymiseksi.  

ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Kuluttajamarkkinatutkimus muiden kuin 
elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista,  
Euroopan komissio 2014
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KUINKA VIHREÄÄ KULUTTAMINEN VOI OLLA?
On luultua helpompaa valita vastuullisia vaihtoehtoja kotiin, töihin tai vapaa-ajan 

harrastuksiin. Tässä on annettu vain muutamia esimerkkejä EU-ympäristömerkityistä 
tuotteista, jotka innostavat siirtymään kestävään elämäntapaan.

ELEKTRONIIKKALAITTEET 
Tuotteet on voitava helposti 
korjata ja päivittää, jotta ne 
kestävät kauemmin.

TEE-SE-ITSE  
Pidä sisäilma puhtaana. Maalien 
liuotinpäästöt ovat alle puolet 
tavanomaisten tuotteiden päästöistä.

PAPERITUOTTEET 
Miltei puolet kaikista 
maailmassa kaadetuista puista 
päätyy paperiksi. Kannata 
kierrätettyjä tai kestävistä 
lähteistä peräisin olevia tuotteita.

HENKILÖKOHTAISET HYGIENIATUOTTEET 
Kahdeksan miljoonaa tonnia muovia päätyy 
valtameriin joka vuosi – vaatimuksissa 
kielletään muovien mikrohiukkaset ja 
rajoitetaan pakkausjätteen määrää.

SIIVOUS 
Pyykinpesuaineiden on pestävä 
tehokkaasti 30 asteessa energian 
ja rahan säästämiseksi joka 
pesukerralla.

VAATTEET JA TEKSTIILIT 
Jalkineet on koottava turvallisissa 
ja oikeudenmukaisissa 
työoloissa – näytä hyvältä ja saa 
hyvä omatunto kaupan päälle!

ETSITKÖ VIHREÄÄ 
LOMAKOHDETTA? 

Myös hotellit ja leirintäalueet 
voivat saada ympäristömerkin. 

Ne ovat aivan yhtä mukavia kuin 
perinteiset majoituspaikat, mutta 

käyttävät vähemmän energiaa 
ja vettä ja tuottavat vähemmän 

jätettä, mukaan luettuna 
elintarvikejäte.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

VALMIINA OSTOKSILLE?
Täydellinen tuoteluettelo  
on saatavana osoitteessa:  

ec.europa.eu/ecat

HUONEKALUT 
Tuotteiden on 

sovelluttava hyvin 
käyttötarkoitukseensa ja 
oltava kestäviä. Kun niiden käyttöikä 
loppuu, niiden on oltava helposti 

kierrätettävissä. 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites
http://ec.europa.eu/ecat

