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Soojusisolatsioon 
Keskkonnahoidliku riigihanke tooteleht 

 
Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Käesoleval tootelehel esitatakse 
kokkuvõte soojusisolatsiooni tooterühma jaoks välja töötatud KHR kriteeriumidest. Nende 
kriteeriumide valimise põhjuste täielik kirjeldus ja viited lisateabele on esitatud lisatud 
taustaaruandes. 
 
Ostusoovitused on esitatud kahe kriteeriumide kogumi vormis: 
 
• Põhikriteeriumid on liikmesriikide lõikes iga hankija poolt kasutamiseks sobivad 

kriteeriumid ja kehtestatud kõnealuse toote põhiliste keskkonnamõjude kohta. Need on 
mõeldud kasutamiseks minimaalsete täiendavate kontrollide või lisakuludega. 

• Täiendavad kriteeriumid on mõeldud hankijatele, kes soovivad osta parimaid turul 
saadaolevaid tooteid. Need võivad eeldada kontrollimisega seotud lisatööd või veidi 
suuremaid kulusid võrreldes samu funktsioone täitvate teiste toodetega. 

 
Käesolevad suunised käsitlevad põhi- ja täiendavaid kriteeriume riigihankemenetluse eri 
etappides ja selgitavad, kuidas keskkonnaalaseid kriteeriume hanke igal etapil kõige paremini 
kasutada: 
 

• Hankelepingu ese. See on hanke nimetus, st hangitava toote, töö või teenuse 
lühikirjeldus. 

• Tehniline kirjeldus. Annab selle nõude ja standardi selge, täpse ja täieliku kirjelduse, 
millele peavad kaubad, tööd või teenused vastama. Minimaalne tehniline kirjeldus, 
millele peavad vastama kõik pakkumused. Määrake konkreetsed keskkonnaalased 
kriteeriumid, kaasa arvatud välistustõkendid ja tasemed, millele konkreetsed tooted 
peavad vastama.  

• Valikukriteeriumid. Need põhinevad pakkujate võimel / suutlikkusel lepingut täita. 
Aitavad kindlaks määrata sobivad tarnijad, näiteks tagada, et on olemas vajaliku 
väljaõppega töötajad või asjaomane keskkonnapoliitika ja -menetlused. 

• Pakkumuste hindamise kriteeriumid. Hindamiskriteeriumid, mille alusel hankija 
võrdleb pakkumusi ja otsustab, kellega leping sõlmitakse. Lepingu sõlmimise 
kriteeriumid ei ole vastuvõetavuse/tagasilükkamise kriteeriumid, mis tähendab, et 
tootepakkumisi, mis ei vasta kriteeriumidele, võidakse siiski lõpliku otsuse tegemisel 
arvesse võtta, sõltuvalt nende punktisummast teiste pakkumuste hindamise 
kriteeriumide osas. 

• Lepingu täitmise klausel. Täpsustab tingimused, mis peavad olema täidetud lepingu 
täitmisel, näiteks kuidas tuleb kaupu või teenuseid tarnida, sealhulgas teave või 
juhised tarnija poolt tarnitavate toodete kohta. 

 
Tuleb märkida, et kehtiv õiguslik raamistik on töövõtja jaoks siduv. 
 
Kui kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel on lubatud kasutada muid sobivaid 
tõendusvahendeid, võivad sellisteks vahenditeks olla tootja tehnilised toimikud, tunnustatud 
asutuse katsearuanne või muu asjakohane tõendusmaterjal. Hankija peab igal üksikjuhtumil 
veenduma, et esitatud tõendusmaterjali saab pidada tehniliselt / õiguslikult sobivaks. 
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1. Mõisted ja reguleerimisala 
 
Käesolevate keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide määratlemisel tähendab 
soojusisolatsioon materjali, mida kasutatakse hoonete jahedana hoidmiseks suvel ja soojana 
hoidmiseks talvel, vähendades soojuse liikumist läbi hoone välispindade1. Sellel on kuus 
peamist kasutusala, mis on täpsemalt määratletud käesoleva tootelehega seotud 
taustaaruandes: 
 

1. õõnesseinte isolatsioon; 
2. massiivseinte isolatsioon; 
3. pööningute isolatsioon; 
4. põrandate isolatsioon; 
5. katuste isolatsioon; 
6. torustike ja lõõride isolatsioon. 

 
Olemasolevate ökomärgistega määratletakse isolatsioonitooteid tavaliselt nende 
valmistusmaterjali põhjal. Kasutatakse nelja põhilist materjali liiki: 
 

• anorgaanilised mineraalkiud; 
• orgaanilised kütusest saadud materjalid; 
• orgaanilised taimsed/loomsed materjalid; 
• muud. 

 
Olemasolevad ökomärgised ei hõlma praegu torustike ja lõõride isolatsiooni ega fooliumi 
tüüpi isolatsioonitooteid. Seega kohaldatakse käesolevas dokumendis loetletud kriteeriume 
ainult ülal nimetatud kategooriate 1–5 toodete suhtes. 
 
Enamikku soojusisolatsioonitooteid katab ehitustoodete direktiiv (vt 6.2), need on määratletud 
ühtlustatud Euroopa standardites ning neid hinnatakse nimetatud standardites osutatud 
katsemeetoditega. Ehitustoodete direktiivi alla kuuluvad ehitustooted peavad olema tähistatud 
CE-märgisega. CE-märgisele lisatakse vastav tehniline teave nende toodete konkreetse 
toimivuse kohta. 

 
2. Peamised keskkonnamõjud 
 
Ohtlikud materjalid, eriti pooritekitite keemilises koostises sisalduvad ained, on 
soojusisolatsiooni olelusringi jooksul üks peamisi keskkonnamõjusid. See võib avaldada mõju 
õhu ja vee kvaliteedile ja inimeste tervisele, kuna paljud sellised ained on kantserogeensed 
või põhjustavad hingamisraskustega inimestele ärritust. Nende ainete ohtlike omaduste tõttu 
ei pruugi nad sobida ladustamiseks mitteohtlike ainete prügilates. Mõningaid neist on võimalik 
ringlusse võtta, vähendades sellega nende mõju keskkonnale. 
 
Teine oluline mõju on energiakulu, eriti tootmise ja transpordi ajal. Samas on hea 
soojustakistusega tõhusa isolatsiooni abil hoonete energiakasutuse vähendamine äärmiselt 
oluline ning see peab olema esmane kaalutlus. See langetab energiakulu 
ekspluatatsioonietapil, vähendades vajadust kulutada kütust ruumide kütmiseks, 
kompenseerides sellega isolatsioonimaterjalide valmistamiseks kulutatud energiat. Kui otsus 
soovitud soojustakistuse kohta on tehtud, on võimalik kaaluda sellele põhinõudele vastavate 
erinevate isolatsioonimaterjalide keskkonnamõjusid. Just sellel etapil tuleks kaaluda järgmisel 
skeemil kokkuvõtlikult esitatud mõjusid. 

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3. trükk. John Wiley & Sons. 
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Peamised keskkonnamõjud  Keskkonnahoidlike riigihangete 

lähenemisviis 
 

• Energiakulu, eriti tootmise ja 
transpordi käigus 

• Hoone energiakulu vähem 
tõhusa isolatsiooni korral 

• Õhu, pinnase ja vee 
saastamine ohtlike materjalide, 
nt pooritekitite kasutamise tõttu 

• Toorainete kasutamine / 
tootmine  

• Ohtlike jäätmete teke 
• Jääkmaterjalide, sh ohtlike 

jäätmete ja pakendite teke ja 
nende kõrvaldamine  

  
• Osta kõige energiatõhusam 

isolatsioonimaterjal  
• Osta konkreetsesse olukorda 

sobiv isolatsioonimaterjal, et 
saavutada suurimad 
võimalikud eelised 

• Osta isolatsioonimaterjal, 
mille puhul ohtlike materjalide 
kasutus on võimalikult väike 

• Soodustada 
isolatsioonimaterjali tõhusat 
hooldamist, et pikendada 
selle kasulikku eluiga 

• Soodustada kasutuselt 
kõrvaldatud materjali käitlust, 
nt tagasivõtuskeeme, 
korduskasutamist, 
ringlussevõttu 

• Osta tooteid, mida on 
võimalik lihtsalt lahti 
monteerida ja ringlusse võtta 

• Soodustada 
keskkonnaohutute materjalide 
kasutamist 

• Soodustada isolatsioonis ja 
pakendites ringlussevõetud 
materjali kasutamist kas 
otseselt või pakendite puhul 
registreeritud ringlussevõtu 
skeemis osalemise abil 

 
Pange tähele, et mõjude järjekord ei ole tingimata nende tähtsuse järjekord. 
 
3. Soojusisolatsioon – KHR kriteeriumid 
 

3.1. Soojusisolatsioon – KHR põhikriteeriumid 
 
HANKELEPINGU ESE 
 

Energiatõhusate ja keskkonnaohutute soojusisolatsioonitoodete ostmine.  

 

 
TEHNILINE KIRJELDUS  
 

1. Ehitiste energiatõhususe direktiivi raamistikus nõutava energiatõhususe põhjal peab 
soojusisolatsioonitoote soojusjuhtivus olema väiksem kui 0,044 W/mK. 

 
Kontroll: Kui vaatlusaluse toote puhul sisalduvad nimetatud kriteeriumid vastavas 
ühtlustatud Euroopa standardis, mille alusel ehitustoodete direktiivi (89/106/EMÜ) 
kohaselt väljastatakse CE-märgiseid, peab tarnija nimetatud kriteeriumidele vastavuse 
tõendamiseks esitama nõutava CE-märgise juurde kuuluva teabe. 

  
Kui vaatlusaluse toote puhul ei ilmne nimetatud kriteeriumidele vastavus ehitustoodete 
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direktiivi (89/106/EMÜ) kohase CE-märgise juurde kuuluvast teabest, loetakse vastavaks 
tooted, millele on väljastatud asjakohane 1. tüübi ökomärgis, mis kinnitab nimetatud 
kriteeriumidele vastavust. Vastu võetakse ka muid sobivaid tõendusvahendeid või 
allkirjastatud deklaratsioone. 
 
2. Tootest ei vabane ega nõrgu välja mingeid aineid koguses, mis ületaks järgmiste 

õigusnormidega kehtestatud piirväärtusi:  
 

a) ELis määrusega 842/2006/EÜ (fluoritud gaaside kohta) reguleeritud ained; 
b) vabaneda ei tohi mis tahes aineid või valmistisi, mida liigitatakse direktiivide 

1999/45/EÜ ja 67/548/EMÜ kohaselt kantserogeenseteks (R40, R45, R49), 
sigivust kahjustavateks (R60, R61, R62, R63), mutageenseteks (R46, R68), 
mürgisteks (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), sissehingamisel allergiat 
tekitavateks (R42), pärilikke geneetilisi kahjustusi tekitavateks (R46), pikaajalisel 
toimel tõsise tervisekahjustuse ohtu kujutavateks (R48) või pöördumatute 
kahjustuste ohtu kujutavateks (R68); 

c) vabaneda ei tohi mis tahes aineid või valmistisi, mida liigitatakse 
klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (EÜ) 1272/20082 
kohaselt kantserogeenseteks (H350-351), sigivust kahjustavateks (H360-361), 
mutageenseteks (H340-341), mürgisteks (H300- H301, H310-H311, H330-H331, 
H411), sissehingamisel allergiat tekitavateks (H334), pärilikke geneetilisi 
kahjustusi tekitavateks (H340), pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse ohtu 
kujutavateks (H372-373) või pöördumatute kahjustuste ohtu kujutavateks (H371). 

 
Kontroll: Pakkuja peab esitama sobivad tõendid, et see kriteerium on täidetud. 
 

 
PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Lisapunkte antakse järgmistel juhtudel: 

1. Soojusisolatsiooni tootmisel kasutatavad puidupõhised materjalid (nt kork, tselluloos) 
pärinevad metsadest, mille majandamisel rakendatakse säästva ja seadusliku 
metsamajandamise põhimõtteid ja meetmeid tingimusel, et need kriteeriumid 
iseloomustavad vaatlusalust toodet ja on selle puhul asjakohased. Euroopas peavad 
nimetatud põhimõtted ja meetmed vastama vähemalt Lissabonis (2.-4. juunil 1998) 
toimunud Euroopa metsade kaitset käsitleval ministrite konverentsil heakskiidetud 
metsade säästva majandamise üleeuroopalistele tegevusjuhistele. Väljaspool 
Euroopat peavad need vastama vähemalt ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi 
metsanduspõhimõtetele (Rio de Janeiro, juuni 1992) ning vajaduse korral 
asjakohastele rahvusvahelisel ja piirkondlikul algatusel (ITTO, Montreali protsess, 
Tarapoto protsess, UNEP/FAO Aafrika kuivalade algatus) vastuvõetud metsade 
säästva majandamise kriteeriumidele ja juhistele. 

 
Kontroll: Puidukiudude säästvat ja seaduslikku päritolu võib tõendada sellega, et on 
kasutusele võetud tooteahela kontrollimise süsteem. Sellistel vabatahtlikel süsteemidel 
võib olla mõne kolmanda osapoole sertifikaat, mis sageli väljastatakse juhtimissüsteemi 
ISO 9000 ja/või ISO 1400 või EMAS osana. 
 
Vastavustõendina võetakse vastu ka metsanduse juhtimise nõukogu (FSC)[2] poolt või  
metsade sertifitseerimise toetuskava (PEFC)[3] alusel väljastatud puidukiudude 
tooteahela sertifikaate või muid samaväärseid tõendusvahendeid. Kui puidukiud 
pärinevad riigist, mis on sõlminud ELiga vabatahtliku partnerluslepingu, võib 
seaduslikkuse tõendamiseks kasutada FLEGT-litsentsi[4]. 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, lk 1352 
[2]   Forest Stewardship Council: http://www.fsc.org/en  
[3]   Programme for the Endorsement of Forest Certification: http://www.pefc.org/internet/html  
[4]  Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (Forest Law Enforcement Governance and Trade, 
FLEGT) tegevuskava võeti ELis vastu 2003. aastal. Tegevuskavas tuuakse välja rida meetmeid arengumaades toimuva 
ebaseaduslike raie vastu võitlemiseks. Kavas kirjeldatakse puidu litsentseerimissüsteemi, mis peab tagama imporditavate 
puidutoodete seaduslikkuse. Litsentsi saamiseks peavad puitu tootvad riigid ja EL sõlmima vabatahtlikud partnerluslepingud. 
Vabatahtliku partnerluslepingu osalisriigis seaduslikult toodetud puidutoodetele antakse tootmise seaduslikkust kinnitav litsents; 
lisateave aadressil: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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Muude vastuvõetavate tõendusvahendite hulka kuuluvad asjakohased ja kehtivad 
CITES-sertifikaadid või muud samaväärsed ja kontrollitavad vahendid, näiteks 
„hooldussüsteemi” rakendamine. Sertifitseerimata esmase materjali puhul peavad 
pakkujad esitama andmed puidukiudude tüübi (liigi), koguse ja päritolu kohta ning samuti 
deklaratsiooni nende seaduslikkuse kohta. Puidukiudude tooteahel peab olema täies 
ulatuses kontrollitav, alates metsast kuni valmistooteni. 

 

 
LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
 

1. Pakkuja peab esitama järgmise teabe:  
 

• tootja nimi ja tootmiskuupäev/partii number; 
• toote R-väärtused ja vastavad ohulaused tootmise ajal; 
• materjal, millest toode on valmistatud; 
• kaal ja paksus; 
• ringlussevõetud materjali3 protsent koostises: materjalide puhul peab olema 

selgelt näidatud iga materjali massi- ja mahuprotsent; 
• maksimaalne hoiustamisaeg või paigalduse lõpptähtpäev; 
• paigaldusjärgne aeg, mille jooksul toode saavutab oma nimipaksuse; 
• transpordi- ja paigaldusjuhised; 
• kirjalikud ladustamisjuhised. 

 
Kontroll: Kui vaatlusaluse toote puhul sisalduvad nimetatud kriteeriumid vastavas 
ühtlustatud Euroopa standardis, mille alusel ehitustoodete direktiivi (89/106/EMÜ) 
kohaselt väljastatakse CE-märgiseid, peab tarnija nimetatud kriteeriumidele vastavuse 
tõendamiseks esitama nõutava CE-märgise juurde kuuluva teabe. 

  
Kui vaatlusaluse toote puhul ei ilmne nimetatud kriteeriumidele vastavus ehitustoodete 
direktiivi (89/106/EMÜ) kohase CE-märgise juurde kuuluvast teabest, loetakse vastavaks 
tooted, millele on väljastatud asjakohane 1. tüübi ökomärgis, mis kinnitab nimetatud 
kriteeriumidele vastavust. Vastu võetakse ka muid sobivaid tõendusvahendeid või 
allkirjastatud deklaratsioone. 

 

 

                                                 
3 Kasutades standardi ISO 14021 kohast ringlussevõetud koostisosa määratlust. 
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3.2. Soojusisolatsioon – KHR täiendavad kriteeriumid 
 
HANKELEPINGU ESE 
 

Energiatõhusate ja keskkonnaohutute soojusisolatsioonitoodete ostmine. 

 
 
TEHNILINE KIRJELDUS 
 

1. Ehitiste energiatõhususe direktiivi raamistikus nõutava energiatõhususe põhjal peab 
soojusisolatsioonitoote soojusjuhtivus olema väiksem kui 0,044 W/mK. 

 
Kontroll: Kui vaatlusaluse toote puhul sisalduvad nimetatud kriteeriumid vastavas 
ühtlustatud Euroopa standardis, mille alusel ehitustoodete direktiivi (89/106/EMÜ) 
kohaselt väljastatakse CE-märgiseid, peab tarnija nimetatud kriteeriumidele vastavuse 
tõendamiseks esitama nõutava CE-märgise juurde kuuluva teabe. 

  
Kui vaatlusaluse toote puhul ei ilmne nimetatud kriteeriumidele vastavus ehitustoodete 
direktiivi (89/106/EMÜ) kohase CE-märgise juurde kuuluvast teabest, loetakse vastavaks 
tooted, millele on väljastatud asjakohane 1. tüübi ökomärgis, mis kinnitab nimetatud 
kriteeriumidele vastavust. Vastu võetakse ka muid sobivaid tõendusvahendeid või 
allkirjastatud deklaratsioone. 

 
1. Tootest ei vabane ega nõrgu välja mingeid aineid koguses, mis ületaks järgmiste 

õigusnormidega kehtestatud piirväärtusi: 
 

a) ELis määrusega 842/2006/EÜ (fluoritud gaaside kohta) reguleeritud ained; 
b) vabaneda ei tohi mis tahes aineid või valmistisi, mida liigitatakse direktiivide 

1999/45/EÜ ja 67/548/EMÜ kohaselt kantserogeenseteks (R40, R45, R49), 
sigivust kahjustavateks (R60, R61, R62, R63), mutageenseteks (R46, R68), 
mürgisteks (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), sissehingamisel allergiat 
tekitavateks (R42), pärilikke geneetilisi kahjustusi tekitavateks (R46), pikaajalisel 
toimel tõsise tervisekahjustuse ohtu kujutavateks (R48), pöördumatute 
kahjustuste ohtu kujutavateks (R68), sissehingamisel kahjulikeks (R20) või 
kokkupuutel nahaga kahjulikeks; 

c) vabaneda ei tohi mis tahes aineid või valmistisi, mida liigitatakse 
klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (EÜ) 1272/20084 
kohaselt kantserogeenseteks (350-351), sigivust kahjustavateks (H360-361), 
mutageenseteks (H340-341), mürgisteks (H300- H310, H310-H311, H330-H331, 
H311), sissehingamisel allergiat tekitavateks (H334), pärilikke geneetilisi 
kahjustusi tekitavateks (H340), pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse ohtu 
kujutavateks (H372-H373) või pöördumatute kahjustuste ohtu kujutavateks 
(H371). 

 
Kontroll: Pakkuja peab esitama sobivad tõendid, et see kriteerium on täidetud. 
 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Lisapunkte antakse järgmistel juhtudel: 

1. Soojusisolatsiooni tootmisel kasutatavad puidupõhised materjalid (nt kork, tselluloos) 
pärinevad metsadest, mille majandamisel rakendatakse säästva ja seadusliku 
metsamajandamise põhimõtteid ja meetmeid tingimusel, et need kriteeriumid 
iseloomustavad vaatlusalust toodet ja on selle puhul asjakohased. Euroopas peavad 
nimetatud põhimõtted ja meetmed vastama vähemalt Lissabonis (2.-4. juunil 1998) 
toimunud Euroopa metsade kaitset käsitleval ministrite konverentsil heakskiidetud 
metsade säästva majandamise üleeuroopalistele tegevusjuhistele. Väljaspool 

                                                 
4  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, lk 1352 
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Euroopat peavad need vastama vähemalt ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi 
metsanduspõhimõtetele (Rio de Janeiro, juuni 1992) ning vajaduse korral 
asjakohastele rahvusvahelisel ja piirkondlikul algatusel (ITTO, Montreali protsess, 
Tarapoto protsess, UNEP/FAO Aafrika kuivalade algatus) vastuvõetud metsade 
säästva majandamise kriteeriumidele ja juhistele. 

 
Kontroll: Puidukiudude säästvat ja seaduslikku päritolu võib tõendada sellega, et on 
kasutusele võetud tooteahela kontrollimise süsteem. Sellistel vabatahtlikel süsteemidel 
võib olla mõne kolmanda osapoole sertifikaat, mis sageli väljastatakse juhtimissüsteemi 
ISO 9000 ja/või ISO 1400 või EMAS osana. 
 
Vastavustõendina võetakse vastu ka metsanduse juhtimise nõukogu (FSC)[2] poolt või 
metsade sertifitseerimise toetuskava (PEFC)[3] alusel väljastatud puidukiudude 
tooteahela sertifikaate või muid samaväärseid tõendusvahendeid. Kui puidukiud 
pärinevad riigist, mis on sõlminud ELiga vabatahtliku partnerluslepingu, võib 
seaduslikkuse tõendamiseks kasutada FLEGT-litsentsi[4]. 
Muude vastuvõetavate tõendusvahendite hulka kuuluvad asjakohased ja kehtivad 
CITES-sertifikaadid või muud samaväärsed ja kontrollitavad vahendid, näiteks 
“hooldussüsteemi” rakendamine. Sertifitseerimata esmase materjali puhul peavad 
pakkujad esitama andmed puidukiudude tüübi (liigi), koguse ja päritolu kohta ning samuti 
deklaratsiooni nende seaduslikkuse kohta. Puidukiudude tooteahel peab olema täies 
ulatuses kontrollitav, alates metsast kuni valmistooteni. 

 
2. Kui keskkonnahoidlik riigihange hõlmab toote paigaldamist, annab paigaldaja 

vähemalt 20-aastase garantii. Kui keskkonnahoidlik riigihange hõlmab ainult toodete 
ostmist (ilma paigaldustöödeta, st toodete ostmine varudesse), annab tootja tootele 
vähemalt 20-aastase garantii tingimusel, et see paigaldatakse vasta tootja tehnilistele 
juhistele. 

 
Kontroll: Pakkuja peab esitama sobivad tõendid, et see kriteerium on täidetud. 
 
3. Proportsionaalselt rohkem lisapunkte antakse neile isolatsioonitoodetele, milles 

ringlussevõetud materjali sisaldus5 on sama materjaliga võrreldes suurem, ilma et 
selle tõttu oleks vaja samaväärse isolatsiooni saavutamiseks suurendada materjali 
paksust. Ringlussevõetud materjali sisaldavate toodete kasutamine ei tohi 
halvendada ka isolatsioonitoote funktsiooni ega soojusomadusi (ega kogu hoone 
jaoks vajaminevate materjalide kogust). 

 
Kontroll: Pakkuja peab esitama sobivad tõendid, et see kriteerium on täidetud.  
Nõuandeid ringlussevõetud materjali sobiva sisalduse kohta võib leida aadressil 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Lisapunkte antakse isolatsioonitoodetele, milles on kasutatud väiksema globaalse 

soojenemise potentsiaaliga pooritekiteid, kui võrreldavad pooritekitid tagavad toote 
olelusringi jooksul isolatsioonile võrdse soojustõhususe taseme. 

 
Kontroll: Pakkuja peab esitama sobivad tõendid, et see kriteerium on täidetud. 

                                                                                                                                         
[2]   Forest Stewardship Council: http://www.fsc.org/en  
[3]   Programme for the Endorsement of Forest Certification: http://www.pefc.org/internet/html   
[4]  Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (Forest Law Enforcement Governance and Trade, 
FLEGT) tegevuskava võeti ELis vastu 2003. aastal. Tegevuskavas tuuakse välja rida meetmeid arengumaades toimuva 
ebaseaduslike raie vastu võitlemiseks. Kavas kirjeldatakse puidu litsentseerimissüsteemi, mis peab tagama imporditavate 
puidutoodete seaduslikkuse. Litsentsi saamiseks peavad puitu tootvad riigid ja EL sõlmima vabatahtlikud partnerluslepingud. 
Vabatahtliku partnerluslepingu osalisriigis seaduslikult toodetud puidutoodetele antakse tootmise seaduslikkust kinnitav litsents; 
lisateave aadressil: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 Kasutades standardi ISO 14021 kohast ringlussevõetud koostisosa määratlust: ringlussevõetud materjali massi osakaal tootes. 
Ainult tarbijaeelseid ja -järgseid materjale tohib lugeda ringlussevõetud koostisosaks, mis on kooskõlas mõistete järgmise kasutusega: 

• Tarbijaeelne materjal: valmistamisprotsessis jäätmevoost kõrvale suunatud materjal. Välistatud on selline materjalide 
korduskasutus nagu uuesti tehtav töö, uuesti jahvatamine või protsessis tekitatud jäätmed, mida saaks taasväärtustada 
samas protsessis, mis neid tekitas. 

• Tarbijajärgne materjal: majapidamiste, kaubandus- või tööstusettevõtete või asutuste kui toote lõppkasutajate poolt 
tekitatud materjal, mida ei saa selleks ettenähtud eesmärgil enam kasutada. See hõlmab ka materjali tagasitulekut 
turustusahelast. (http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 
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LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
 

1. Pakkuja peab esitama järgmise teabe:  
 

• tootja nimi ja tootmiskuupäev/partii number; 
• toote R-väärtused tootmise ajal; 
• materjal, millest toode on valmistatud; 
• kaal ja paksus; 
• ringlussevõetud materjali protsent koostises6: materjalide puhul peab olema 

selgelt näidatud iga materjali massi- ja mahuprotsent; 
• maksimaalne hoiustamisaeg või paigalduse lõpptähtpäev; 
• paigaldusjärgne aeg, mille jooksul toode saavutab oma nimipaksuse; 
• transpordi- ja paigaldusjuhised; 
• kirjalikud ladustamisjuhised. 

 
Kontroll: Kui vaatlusaluse toote puhul sisalduvad nimetatud kriteeriumid vastavas 
ühtlustatud Euroopa standardis, mille alusel ehitustoodete direktiivi (89/106/EMÜ) 
kohaselt väljastatakse CE-märgiseid, peab tarnija nimetatud kriteeriumidele vastavuse 
tõendamiseks esitama nõutava CE-märgise juurde kuuluva teabe. 

  
Kui vaatlusaluse toote puhul ei ilmne nimetatud kriteeriumidele vastavus ehitustoodete 
direktiivi (89/106/EMÜ) kohase CE-märgise juurde kuuluvast teabest, loetakse vastavaks 
tooted, millele on väljastatud asjakohane 1. tüübi ökomärgis, mis kinnitab nimetatud 
kriteeriumidele vastavust. Vastu võetakse ka muid sobivaid tõendusvahendeid või 
allkirjastatud deklaratsioone. 

 
 

                                                 
6 Kasutades standardi ISO 14021 kohast ringlussevõetud koostisosa määratlust. 
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3.3. Isolatsioonimaterjalid – selgitavad märkused 
 

1. Pakkumuste hindamise kriteeriumid: hankijad peavad hanketeates ja hankedokumentides 
märkima, kui palju lisapunkte iga hindamiskriteeriumi eest antakse. Keskkonnaalased 
hindamiskriteeriumid peaksid kokku andma vähemalt 10-15 % kõigist võimalikest 
punktidest. 

 
2. Hankijad peaksid pöörama tähelepanu isolatsiooni vajavate ehitiste kohalikele 

tingimustele nagu näiteks geograafiline asukoht, kliima ja hoone mõõtmed, et kasutada 
õige soojapidavusega ja õiget tüüpi isolatsiooni. 
 

3. Pakendid: 
 

vastavalt 20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete 
kohta) artiklile 3 on pakend: 

 
• mis tahes materjalist valmistatud mis tahes laadi toode, mida kasutatakse 

kaupade kaitseks, käitlemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks, mis võib olla 
mis tahes toormaterjali või töödeldud tootena ja mis antakse tootjalt edasi 
kasutajale või tarbijale. Samal eesmärgil kasutatavaid tagastamatuid tooteid tuleb 
samuti lugeda pakenditeks. 

 
See, kui oluline keskkonnakaalutlus on toote puhul pakend, sõltub mitmetest muutujatest, 
sealhulgas toote elueast ja pakendi materjalist. Näiteks lühiealise toote puhul on pakend 
tõenäoliselt olulisem kui pikaealise toote puhul. Sarnaselt võib eeldada, et energiat 
kasutava toote olelusringi aspektist on pakend pigem vähetähtis. 
 
Kui hankija peab pakendit oluliseks küsimuseks, võib ta küsida võimalikelt tarnijatelt 
kinnitust selle kohta, kas nad on arvestanud oma valitud pakendi keskkonnamõjuga ja 
kas nende tegevus on kooskõlas hankija põhimõtetega. 
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4. Kulukaalutlused 
 
Kuna energiahinnad ja jäätmete ladustamise kulud kasvavad, püüavad tootjad ja hoonete 
kasutajad oma väljaminekuid piirata isolatsioonimaterjalide abil. Tabelis 1 on välja toodud 
erinevate isolatsioonitoodetega seotud mõningad kulud. Pange tähele, et see tabel ei sisalda 
andmeid kõigi isolatsioonimaterjalide maksumuse kohta, kuna see on võetud sekundaarsest 
allikast. Samuti tuleb tähele panna, et need maksumused on ligikaudsed ja sõltuvad turu 
liikumisest. 

Tabel 1. Erinevate isolatsioonitoodete hindade võrdlus7 

Isolatsiooni tüüp Soojustakistus 
(W/mK) 

(a) Hind/ m2 

Vahtpolüstüreen  

0,033 

50mm tahvel €3.14 
100mm tahvel €6.28 
65mm õõnsusetäide €4.40 (koos 
paigaldusega) 

Kivivill 0,034-0,036 €4.40-€7.80 
Tselluloos 0,033 €10.06 
Isovlas lina 

50mm: 0,035 
50mm €5.52 
100mm €9.48 

Lambavill 
0,037 

50mm €5.98 
100mm €11.94 

Painduv melamiinvaht 0,035 50mm €37.71 
Kork 0,037 Puudub 
Isonat kanep ja 
ringlussevõetud puuvillakiud 

0,039 
50mm €5.23 
100mm €10.43 

(a) Hinnad arvutatud naelsterlingitest eurodeks veebisaidi http://www.xe.com 7. juuli 2008. aasta kursi alusel. 
 

Kuigi vahtpolüstüreeni ostuhind on odavam kui enamikul teistel sarnase soojustakistusega 
materjalidel, on selle tootmiseks vajalik energiakulu suurem. Näiteks tehnilise taustaaruande 
tabelis 2 tuuakse välja, et vahtpolüstüreeni tootmiseks kulub neli korda rohkem energiat kui 
kivivilla tootmiseks. Sarnaselt on 100 mm paksune lambavill küll umbes kaks korda kallim kui 
100 mm paksune vahtpolüstüreentahvel, aga selle abil saavutatakse sarnane soojustakistus 
vaid murdosaga (~4 %) vahtpolüstüreeni valmistamiseks kuluvast energiast. Tarbijad peavad 
kaaluma ostu- ja paigalduskulusid materjali vastupidavuse ja hoonele vajaliku soojustõhususe 
valguses, nii et need oleksid sobivas vahekorras. Teiste sõnadega: suuremate ostu- ja 
paigalduskuludega on küll võimalik saada paremat soojustõhusust, aga see ei pruugi olla 
hoone kasutusotstarvet silmas pidades tingimata vajalik, võttes arvesse selle asukohta ja 
kliimat. 
 
Olelusringist lähtudes sisaldavad hoonega seotud kulud järgmisi aspekte8 
 

• õhkuheidete piiramise maksumus; 
• materjali hankimiseks ja toote valmistamiseks vajalike ressursside maksumus, 

näiteks energia, transpordi, pakendi, jäätmete ja heidete maksumus;  
• jäätmete käitlemise ja kõrvaldamise maksumus; 
• ökomaksud; 
• saaste kõrvaldamise meetmete maksumus; 
• keskkonnajuhtimise maksumus; 
• kommunaalteenuste, nt vee, elektri ja gaasi maksumus. 

 
Mõned nimetatud kulud, enamasti need, mis tekivad tootmisetapil, lisatakse isolatsioonitoote 
hinnale ja jäetakse lõppkasutaja kanda. Tarbijad peavad kõrvutama neid kulusid suuremate 
kütte- ja ventilatsioonikuludega, mis kaasneks isolatsiooni paigaldamata jätmisega. Arvesse 
tuleks võtta valitsuse või kommunaalettevõtete poolt pakutavaid motivatsiooniskeeme. 
Näiteks Ühendkuningriigi energiasäästufond (Energy Saving Trust, EST) on välja arvutanud 
gaasikeskkütet kasutava paarismaja neljatoalise korteri tõenäolise säästu, võttes eelduseks, 
                                                 
7 Roaf, S. jt. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide. 3. trükk. Architectural Press. 
8 Boussabaine ja Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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et isolatsiooni paigaldab spetsialist ning kohalik energiaettevõte müüb isolatsioonimaterjali 
soodushinnaga. 
 
 
Järgnevalt tuuakse välja mõned energiasäästufondi uuringu tulemused. 
 
Tabel 2. Isolatsiooniga saavutatav sääst 
Toode 
 

Sääst aastas* Paigalduskulu* Tasuvusaeg 

Õõnesseinte 
isolatsioon9 

Umbes €132 Umbes €300** Umbes 2 aastat 

Siseseinte 
isolatsioon10 

Umbes €438 €6600 - €10200*** Umbes 15–23 aastat 

Välisseinte 
isolatsioon11 

Umbes €462 €12600 - €17400*** Umbes 27–37 aastat 

Põrandate 
isolatsioon12 

Umbes €60 Umbes €120**** Umbes 2 aastat**** 

 

Märkused: 
*Sääst ja kulu on arvutatud naelsterlingitest eurodeks kursiga 1 naelsterling = 1,20037 eurot 
**Paigalduskulu sisse on arvestatud ka toetus, mida peamised energiaettevõtted pakuvad süsinikdioksiidiheite 
vähendamise sihtprogrammi (Carbon Emissions Reduction Target, CERT) raames; tavaline paigalduskulu ilma 
toetuseta on umbes 600 eurot. 
***Siseseinad/välisseinad: ülal esitatud numbrid on kogu paigalduse kohta korraga. Kui renoveerite kodus üksikuid 
seinu, on neile samaaegselt isolatsiooni paigaldades võimalik kõvasti säästa. 
**** Kulu ja tasuvusaeg, kui kasutaja teeb paigalduse ise. 
 
Samuti tuleks märkida, et isolatsioonitoodetel võib olla erinev tasuvusaeg sõltuvalt sellest, kas 
tegu on uue või renoveeritud ehitisega. Kuna paljud vanemad ehitised ei vasta 
samasugustele rangetele ehitusnormatiividele nagu tänapäeva uusehitised, võib vanema 
hoone isolatsiooni väljavahetamise/täiendamisega saavutada suuremat energiasäästu. 
Sellega väheneb ühtlasi tasuvusaeg, kuna energiaarvete vähenemise määr on suurem. 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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5. Asjakohased ELi õigusaktid ja teabeallikad 
 
5.1. ELi õigusaktid 

 
• Hoonete energiatõhususe direktiiv 2010/31/EL: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF  
 

• Direktiiv 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise, 
näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF  

 
• Ehitustoodete direktiiv 89/106/EMÜ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:en:HTML   
 
• Nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ mitmete direktiivide, kaasa arvatud direktiivi 89/106/EMÜ 

(ehitustooted) muutmise kohta 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 

  
• Määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16 detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude 

klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF  

 
• REACH-määrus 1907/2006 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 

 
• Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokoll 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):EN:HTML 

 
• Määrus (EÜ) 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF 
 

• Direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML  

 
• Komisjoni 28. jaanuari 1997. aasta otsus (97/129/EÜ), millega vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta) 
kehtestatakse pakendimaterjalide identifitseerimissüsteem 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Direktiiv 2004/12/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja 

pakendijäätmete kohta 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Ohtlike jäätmete direktiiv 91/689/EÜ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:EN:HTML  
 
• Jäätmete raamdirektiiv 2008/98/EÜ 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:EN:PDF  

 
• Euroopa jäätmeloend 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:EN:HTML  
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• Prügiladirektiiv 1999/31/EÜ 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML  

 
• Energia lõpptarbimise tõhususe ja energiateenuste direktiiv 2006/32/EÜ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:EN:HTML  
 
• Direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete 

ökodisaini nõuete sätestamiseks 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF 

 
 
5.2. Ökomärgised ja teiste kriteeriumide allikad 
 
• Austraalia keskkonnahoidlike valikute organisatsiooni (Good Environmental Choice 

Australia, GECA) standard: hoonete soojusisolatsioonimaterjalid 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Kanada Keskkonnaagentuuri (Environment Canada) keskkonnavalikute programm: 

soojusisolatsioonimaterjalid 
http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 

 
• Uus-Meremaa keskkonnahoidlike valikute organisatsiooni (Environmental Choice New 

Zealand) märgis: hoonete soojusisolatsioonimaterjalid (tõkestavad) 
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• Taiwani GreenMark logo: ehituses kasutatavad soojusisolatsioonimaterjalid 

http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 
 
• Korea ökomärgis: EL243. Soojustus-, isolatsiooni- ja heli summutavad materjalid 

http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 
 
• Saksamaa Sinine Ingel: klaasijäätmetest valmistatud ehitusmaterjalid; vanapaberist 

valmistatud ehitusmaterjalid http://www.blauer-engel.de/  
 
• Ühendkuningriigi logo Energy Saving Recommended (ESR): isolatsioon (mitmesugune) 

http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 
 
• Ameerika Ühendriikide programm ENERGY STAR: koduisolatsioon 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing  
 


