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Lämpöeristys –  
Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet  

 
Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä tuotekohtaisissa 
ohjeessa esitetään yhteenveto lämpöeristystuotteiden ryhmälle laadituista ympäristöä 
säästävän julkisen hankinnan kriteereistä. Taustaraportissa Background Report) esitetään 
näiden kriteerien valinnan syyt yksityiskohtaisesti ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 
 
Hankintasuositukset annetaan kahdenlaisten kriteerien muodossa: 
 
• Peruskriteerit soveltuvat kaikkien hankintaviranomaisten käyttöön kaikissa 

jäsenvaltioissa ja ne koskevat kyseisen tuotteen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Ne 
on laadittu siten, että lisätodentamisen tarve tai kustannusten nousu on mahdollisimman 
vähäinen. 

• Lisäkriteerit on tarkoitettu sellaisille hankintojen tekijöille, jotka haluavat ostaa parhaita 
markkinoilla olevia tuotteita. Ne saattavat edellyttää lisätodentamisia tai nostaa hieman 
kustannuksia suhteessa muihin, samaan tarkoitukseen käytettäviin tuotteisiin. 

 
Perus- ja lisäkriteerejä koskevat ohjeet esitetään julkisen hankintamenettelyn eri vaiheiden 
mukaisessa järjestyksessä. Ohjeissa kerrotaan, miten ympäristökriteerit otetaan parhaiten 
huomioon eri vaiheissa. 
 

• Hankinnan kohde tarkoittaa tarjouksen otsikkoa, eli se on lyhyt kuvaus hankittavasta 
tuotteesta, työstä tai palvelusta. 

• Teknisissä eritelmissä kuvataan selvällä, täsmällisellä ja kattavalla tavalla 
vaatimukset, jotka tavaran, työn tai palvelun on täytettävä. Ne ovat kuvaus 
vähimmäisvaatimuksista, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä. Niissä asetetaan 
erityiset ympäristökriteerit, myös vaatimukset, jotka tiettyjen tuotteiden on täytettävä. 

• Valintaperusteiden avulla arvioidaan tarjoajien kykyä suorittaa hankinta. Niiden 
perusteella määritetään sopivat toimittajat ja varmistetaan esimerkiksi, että toimittajilla 
on riittävästi koulutettua henkilökuntaa tai että toimittaja noudattaa asianmukaisia 
ekologisia toimintaperiaatteita ja menettelyjä. 

• Myöntämisperusteiden pohjalta hankintaviranomainen vertailee tarjouksia ja tekee 
ratkaisunsa hankinnan myöntämisestä. Myöntämisperusteet eivät ole 
hyväksymis-/hylkäämiskriteerejä. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoukset tuotteista, jotka 
eivät vastaa kriteerejä, voidaan silti ottaa huomioon lopullista päätöstä tehtäessä 
riippuen siitä, millaisen pistemäärän ne ovat saaneet muiden myöntämisperusteiden 
pohjalta.  

• Sopimuksen toteuttamista koskevissa lausekkeissa asetetaan ehdot, jotka on 
täytettävä sopimusta toteutettaessa, esimerkiksi se, miten tavarat tai palvelut on 
toimitettava. Niissä voidaan myös antaa tietoa tai ohjeita tuotteista, jotka toimittajan 
on määrä toimittaa. 

 
Huom. Toimittajan on noudatettava olemassa olevaa oikeuskehystä. 
 
Kun kriteerien todentamista koskevissa ehdoissa todetaan, että myös muiden asianmukaisten 
todisteiden käyttö on mahdollista, niillä voidaan tarkoittaa muun muassa valmistajan teknisiä 
asiakirjoja, tunnustetun laitoksen laatimaa testausselostetta tai muita merkityksellisiä 
todisteita. Hankintaviranomaisen on varmistettava tapauskohtaisesti teknisestä tai 
lainopillisesta näkökulmasta, voidaanko toimitettuja todisteita pitää asianmukaisina. 
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1. Määritelmä ja soveltamisala 
 
Näitä ympäristöä säästävän julkisen hankinnan kriteerejä sovellettaessa lämpöeristyksellä 
tarkoitetaan materiaalia, jolla rakennukset pidetään viileämpinä kesällä ja lämpimämpinä 
talvella, siten, että vähennetään rakennuksen ulkoisten pintojen läpi kulkevaa lämpövirtaa.1 
Lämpöeristykseen liittyy kuusi keskeistä soveltamisalaa, jotka määritellään 
yksityiskohtaisemmin tämän tuotekohtaisen ohjeen liitteenä olevassa taustaraportissa:  
 

1. rakoseinäeristys 
2. kiinteän seinän eristys 
3. yläpohjaeristys 
4. lattiaeristys 
5. kattoeristys 
6. putkisto- ja kanavaeristys. 

 
Eristystuotteet määritellään nykyisissä ympäristömerkinnöissä sen materiaalin mukaan, josta 
ne on valmistettu. Materiaalit jaetaan neljään pääluokkaan: 
 

• epäorgaaninen mineraalikuitu 
• orgaaninen polttoainejohdannainen 
• orgaaninen kasvi- tai eläinperäinen johdannainen 
• muu. 

 
Voimassa olevissa ympäristömerkinnöissä ei oteta huomioon putkisto- ja kanavaeristystä tai 
foliotyyppisiä eristystuotteita. Näin ollen tässä asiakirjassa lueteltuja kriteerejä sovelletaan 
ainoastaan edellä mainittuihin luokkiin 1–5 kuuluviin materiaaleihin. 
 
Rakennusalan tuotteista annettu direktiivi (katso 6.2) kattaa suurimman osan 
lämpöeristystuotteista, jotka on määritelty yhdenmukaistetuissa yhteisön normeissa ja joita on 
arvioitu normien mukaisilla testimenetelmillä. Direktiivin kattamiin rakennusalan tuotteisiin on 
liitettävä CE-merkintä. CE-merkintään liitetään näiden tuotteiden erityisominaisuuksia 
koskevat tekniset tiedot. 

 
2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
 
Erityisesti paisutusaineiden kemialliseen koostumukseen kuuluvat vaaralliset aineet 
aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia lämpöeristyksen elinkaaren aikana. Tämä 
saattaa vaikuttaa ilman ja veden laatuun sekä ihmisten terveyteen, koska monet aineet on 
määritelty syöpää aiheuttaviksi tai hengitysvaikeuksista kärsiviä henkilöitä ärsyttäviksi 
aineiksi. Aineita ei voi niiden vaarallisuuden vuoksi sijoittaa vaarattoman jätteen 
kaatopaikoille. Joitakin aineita voidaan kierrättää, mikä vähentää ympäristövaikutusta.  
 
Myös valmistuksen ja kuljetuksen aikana tapahtuvalla energiankulutuksella on merkittävä 
ympäristövaikutus. On kuitenkin olennaisen tärkeää ja huomionarvoista vähentää 
energiankäyttöä rakennuksissa käyttämällä tehokkaita eristysaineita, joilla on hyvä 
lämmöneristävyys. Näin alennetaan energiankulutusta käyttövaiheessa siten, että 
vähennetään tilojen lämmittämisen kuluttaman polttoaineen tarvetta. Tällä tavoin 
tasapainotetaan eristysmateriaalien sisältämää energiaa. Kun asianmukaisesta 
lämmöneristävyydestä on tehty päätös, on vielä mahdollista ottaa huomioon tämän 
päävaatimuksen täyttävien eristysmateriaalien ympäristövaikutukset. Tässä vaiheessa on 
syytä tarkastella alla olevassa kaaviossa tiivistettyjä vaikutuksia.  

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3. painos, toim. John Wiley & Sons. 
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Merkittävimmät 

ympäristövaikutukset 
 Lähestymistapa 

 
• Energiankulutus erityisesti 

valmistuksen ja kuljetuksen 
yhteydessä 

• Energiankulutus 
rakennuksessa 
tehottomammasta eristyksestä 
johtuen 

• Ilman, maaperän ja veden 
saastuminen vaarallisten 
aineiden, esim. 
paisutusaineiden käytöstä 
johtuen 

• Raaka-aineiden käyttö/louhinta 
• Vaarallisen jätteen 

muodostuminen 
• Jätteen tuottaminen, mukaan 

lukien vaaralliset jätteet ja 
pakkausmateriaalit, sekä sen 
loppukäsittely 

  
• Hankitaan energiatehokkain 

eristys.  
• Hankitaan tilanteeseen 

sopiva eristys 
enimmäishyödyn 
takaamiseksi. 

• Hankitaan vaarallisten 
aineiden käyttöä rajoittava 
eristys. 

• Edistetään eristyksen 
tehokasta ylläpitoa sen 
käyttöiän jatkamiseksi. 

• Edistetään käytön jälkeistä 
käsittelyä, esim. 
takaisinottojärjestelmät / 
uudelleenkäyttö / kierrätys. 

• Hankitaan helposti purettavia 
ja kierrätettäviä tuotteita. 

• Edistetään ympäristön 
kannalta 
tarkoituksenmukaisten 
materiaalien käyttöä. 

• Edistetään kierrätettyjen 
materiaalien käyttöä eristys- 
ja pakkaustarkoituksessa, 
joko välittömästi tai, 
pakkausmateriaalien 
kyseessä ollessa, 
osallistumalla hyväksyttyyn 
kierrätysjärjestelmään. 

 
Huom. Vaikutuksia ei välttämättä esitetä tärkeysjärjestyksessä. 
 
3. Lämpöeristys – Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat 

kriteerit 
 

3.1. Lämpöeristys – Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat 
peruskriteerit 

 
KOHDE 
 

Energiatehokkaiden ja ympäristön kannalta tarkoituksenmukaisten lämpöeristystuotteiden 
hankinta 

 

 
TEKNISET ERITELMÄT  
 

1. Lämpöeristystuotteen lämmönjohtavuuden on oltava alle 0,044 W/mK sen 
perusteella, mitä rakennusten energiatehokkuudesta annetussa direktiivissä 
säädetään rakennusten energiatehokkuudesta. 

 
Todentaminen: Kun luetellut tuotekriteerit sisältyvät rakennustuotedirektiivin 
(89/106/ETY) nojalla asiaankuuluvaan yhdenmukaistettuun eurooppalaiseen standardiin, 
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joka koskee CE-merkintää, toimittajan on toimitettava vaadittuun CE-merkintään liittyvät 
tiedot osoittaakseen, että tuotteet täyttävät luetellut kriteerit. 

  
Kun luetellut tuotekriteerit eivät sisälly CE-merkintään liittyviin tietoihin 
rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) nojalla, tuotteet, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan vaatimusten 
mukaisiksi. Myös muu asianmukainen näyttö tai allekirjoitettu vakuutus hyväksytään. 
 
2. Tuotteesta ei vuoda tai liukene mitään aineita yli seuraavissa asetuksissa asetettujen 

raja-arvojen:  
 

a) aineet, joita säännellään EU:ssa fluoratuista kasvihuonekaasuista annetulla 
asetuksella 842/2006/EY 

b) sellaisia aineita tai valmisteita, jotka on luokiteltu direktiivien 1999/45/EY 
ja 67/548/ETY nojalla syöpää aiheuttaviksi (R40, R45, R49), lisääntymiselle 
vaarallisiksi (R60, R61, R62, R63), perimää vaurioittaviksi (R46, R68), 
myrkyllisiksi (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), hengitettyinä allergiaa 
aiheuttaviksi (R42), periytyviä geneettisiä vaurioita aiheuttaviksi (R46), 
pitkäaikaisen altistuksen aiheuttamien vakavien vaikutuksien uhan aiheuttaviksi 
(R48), mahdollisesti pysyviä vaikutuksia aiheuttaviksi (R68) ei saa vapauttaa 

c) sellaisia aineita tai valmisteita, jotka on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) 
N:o 1272/20082 nojalla syöpää aiheuttaviksi (H350-351), lisääntymiselle 
vaarallisiksi (H360-361), perimää vaurioittaviksi (H340-341), myrkyllisiksi (H300- 
H301, H310-H311, H330-H331, H411), hengitettyinä allergiaa aiheuttaviksi 
(H334), periytyviä geneettisiä vaurioita aiheuttaviksi (H340), pitkäaikaisen 
altistuksen aiheuttamien vakavien vaikutuksien uhan aiheuttaviksi (H372-373), 
mahdollisesti pysyviä vaikutuksia aiheuttaviksi (H371) ei saa vapauttaa. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava asianmukainen todiste vaatimuksen 
täyttymisestä. 
 

 
MYÖNTÄMISPERUSTELUT 
Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 

1. Puupohjainen materiaali (esim. korkki, selluloosa), jota on käytetty lämpöeristyksen 
valmistuksessa ja joka on peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista 
metsistä. Tällöin noudatetaan periaatteita ja toimia, joiden tavoitteena on taata 
kestävän kehityksen mukainen ja lainmukainen metsänhoito, edellyttäen, että nämä 
kriteerit ovat kyseisen tuotteen kannalta tunnusomaisia ja asianmukaisia. Euroopan 
metsien osalta edellä mainittujen periaatteiden ja toimenpiteiden on vastattava 
vähintään kestävän kehityksen mukaisen metsänhoidon yleiseurooppalaisia 
toimintatasoja koskevia suuntaviivoja, jotka hyväksyttiin Lissabonissa järjestetyssä 
Euroopan metsien suojelua koskevassa ministerikonferenssissa 
(2.-4. kesäkuuta 1998). Euroopan ulkopuolella niiden on oltava vähintään 
Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin hyväksymien metsien 
suojelun periaatteiden (Rio de Janeiro, kesäkuu 1992) ja tapauksen mukaan niiden 
kestävän kehityksen mukaista metsänhoitoa koskevien perusteiden tai suuntaviivojen 
mukaisia, jotka on hyväksytty vastaavien kansainvälisten ja alueellisten aloitteiden 
yhteydessä (ITTO, Montrealin prosessi, Tarapoton prosessi, UNEP/FAO Afrikan 
kuivien alueiden aloite). 

 
Todentaminen: Puutavaran/puukuidun kestävän kehityksen mukainen ja laillinen 
alkuperä voidaan osoittaa käytössä olevalla puun alkuperäketjun jäljitysjärjestelmällä. 
Näillä vapaaehtoisilla järjestelmillä voi olla kolmannen osapuolen myöntämä sertifiointi, 
usein osana ISO 9000 - ja/tai ISO 14000 - tai EMAS-järjestelmää. 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fi:PDF, s. 1352 
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Myös alkuperäketjuhallinnan sertifikaatit puutavaralle/puukuidulle, jolle on myönnetty 
FSC-[2] tai PEFC[3]-sertifikaatti tai jokin muu vastaava todiste, hyväksytään näyttönä 
määräysten noudattamisesta. Jos puutavara/puukuitu on peräisin maasta, joka on 
allekirjoittanut EU:n kanssa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen, voidaan todisteeksi 
laillisesta alkuperästä hyväksyä FLEGT-lupa[4].  
Muita hyväksyttäviä todistuskeinoja ovat muun muassa asianmukainen ja voimassa 
oleva CITES-todistus tai muu vastaava ja todennettavissa oleva keino, kuten 
asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) järjestelmän soveltaminen. 
Sertifioimattoman ensiömateriaalin osalta tarjoajien on ilmoitettava 
puutavaran/puukuidun tyypit (puulajit), määrät ja alkuperä sekä todisteet laillisuudesta. 
Puutavaran/puukuidun on oltava jäljitettävissä kautta koko toimitusketjun metsästä aina 
valmiiksi tuotteeksi saakka. 

 

 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 

1. Tarjoajan on toimitettava seuraavat tiedot:  
 

• valmistaja ja tuotantopäivä/eränumero 
• tuotteen R-arvot ja vastaavat H-lausekkeet valmistusvaiheessa 
• materiaali, josta tuote on valmistettu 
• paino ja paksuus 
• kierrätetyn sisällön prosenttiosuus6: materiaalien kohdalla kunkin materiaalin 

prosenttiosuus on merkittävä selvästi painon ja volyymin mukaan 
• enimmäisvarastointiaika tai päivämäärä, johon mennessä tuote on asennettava 
• asennuksen jälkeinen ajankohta, jolloin tuote on palautunut nimellispaksuuteensa 
• kuljetus- ja asennusohjeet 
• kirjalliset varastointiohjeet. 

 
Todentaminen: Kun luetellut tuotekriteerit sisältyvät rakennustuotedirektiivin 
(89/106/ETY) nojalla asiaankuuluvaan yhdenmukaistettuun eurooppalaiseen standardiin, 
joka koskee CE-merkintää, toimittajan on toimitettava vaadittuun CE-merkintään liittyvät 
tiedot osoittaakseen, että tuotteet täyttävät luetellut kriteerit. 

  
Kun luetellut tuotekriteerit eivät sisälly CE-merkintään liittyviin tietoihin 
rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) nojalla, tuotteet, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan vaatimusten 
mukaisiksi. Myös muu asianmukainen näyttö tai allekirjoitettu vakuutus hyväksytään. 

 

 

                                                                                                                                         
[2]   FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en   
[3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html   
[4]  EU hyväksyi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
(Forest Law Enforcement Governance and Trade) vuonna 2003. Toimintasuunnitelmassa esitetään pääkohdat toimista, joilla pyritään 
estämään laittomat hakkuut kehitysmaissa. Suunnitelmassa määritellään lupajärjestelmä, jolla taataan maahantuotujen puutuotteiden 
laillinen alkuperä. Luvan saaminen edellyttää puutavaraa tuottavan maan ja EU:n välillä solmittua vapaaehtoista 
kumppanuussopimusta. Puutavaratuotteille, jotka on valmistettu laillisesti vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittaneissa 
maissa, myönnetään tuotannon laillisuutta koskeva todistus. Lisätietoja saa osoitteesta 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
6 ISO 14021 -standardin kierrätetyn sisällön määritelmän mukaisesti. 
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3.2. Lämpöeristys – Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat 
lisäkriteerit 

 
KOHDE 
 

Energiatehokkaiden ja ympäristön kannalta tarkoituksenmukaisten lämpöeristystuotteiden 
hankinta 

 
 
TEKNISET ERITELMÄT 
 

1. Lämpöeristystuotteen lämmönjohtavuuden on oltava alle 0,044 W/mK sen 
perusteella, mitä rakennusten energiatehokkuudesta annetussa direktiivissä 
säädetään rakennusten energiatehokkuudesta. 

 
Todentaminen: Kun luetellut tuotekriteerit sisältyvät rakennustuotedirektiivin 
(89/106/ETY) nojalla asiaankuuluvaan yhdenmukaistettuun eurooppalaiseen standardiin, 
joka koskee CE-merkintää, toimittajan on toimitettava vaadittuun CE-merkintään liittyvät 
tiedot osoittaakseen, että tuotteet täyttävät luetellut kriteerit. 

  
Kun luetellut tuotekriteerit eivät sisälly CE-merkintään liittyviin tietoihin 
rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) nojalla, tuotteet, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan vaatimusten 
mukaisiksi. Myös muu asianmukainen näyttö tai allekirjoitettu vakuutus hyväksytään. 

 
1. Tuotteesta ei vuoda tai liukene mitään aineita yli seuraavissa asetuksissa asetettujen 

raja-arvojen: 
 

a) aineet, joita säännellään EU:ssa fluoratuista kasvihuonekaasuista annetulla 
asetuksella 842/2006/EY 

b) sellaisia aineita tai valmisteita, jotka on luokiteltu direktiivien 1999/45/EY ja 
67/548/ETY nojalla syöpää aiheuttaviksi (R40, R45, R49), lisääntymiselle 
vaarallisiksi (R60, R61, R62, R63), perimää vaurioittaviksi (R46, R68), 
myrkyllisiksi (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), hengitettyinä allergiaa 
aiheuttaviksi (R42), periytyviä geneettisiä vaurioita aiheuttaviksi (R46), 
pitkäaikaisen altistuksen aiheuttamien vakavien vaikutuksien uhan aiheuttaviksi 
(R48), mahdollisesti pysyviä vaikutuksia aiheuttaviksi (R68), terveydelle 
haitallisiksi hengitettyinä (R20), terveydelle haitallisiksi joutuessaan iholle (R21) ei 
saa vapauttaa 

c) sellaisia aineita tai valmisteita, jotka on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) 
N:o 1272/20083 nojalla syöpää aiheuttaviksi (H350-351), lisääntymiselle 
vaarallisiksi (H360-361), perimää vaurioittaviksi (H340-341), myrkyllisiksi (H300- 
H301, H310-H311, H330-H331, H411), hengitettyinä allergiaa aiheuttaviksi 
(H334), periytyviä geneettisiä vaurioita aiheuttaviksi (H340), pitkäaikaisen 
altistuksen aiheuttamien vakavien vaikutuksien uhan aiheuttaviksi (H372-373), 
mahdollisesti pysyviä vaikutuksia aiheuttaviksi (H371) ei saa vapauttaa. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on osoitettava kriteerien täyttyminen asianmukaisin todistein. 
 
 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 
Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 

1. Puupohjainen materiaali (esim. korkki, selluloosa), jota on käytetty lämpöeristyksen 
valmistuksessa ja joka on peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista 
metsistä. Tällöin noudatetaan periaatteita ja toimia, joiden tavoitteena on taata 
kestävän kehityksen mukainen ja lainmukainen metsänhoito, edellyttäen, että nämä 

                                                 
7  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fi:PDF, s. 1352 
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kriteerit ovat kyseisen tuotteen kannalta tunnusomaisia ja asianmukaisia. Euroopan 
metsien osalta edellä mainittujen periaatteiden ja toimenpiteiden on vastattava 
vähintään kestävän kehityksen mukaisen metsänhoidon yleiseurooppalaisia 
toimintatasoja koskevia suuntaviivoja, jotka hyväksyttiin Lissabonissa järjestetyssä 
Euroopan metsien suojelua koskevassa ministerikonferenssissa (2.–
4. kesäkuuta 1998). Euroopan ulkopuolella niiden on oltava vähintään Yhdistyneiden 
Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin hyväksymien metsien suojelun 
periaatteiden (Rio de Janeiro, kesäkuu 1992) ja tapauksen mukaan niiden kestävän 
kehityksen mukaista metsänhoitoa koskevien perusteiden tai suuntaviivojen 
mukaisia, jotka on hyväksytty vastaavien kansainvälisten ja alueellisten aloitteiden 
yhteydessä (ITTO, Montrealin prosessi, Tarapoton prosessi, UNEP/FAO Afrikan 
kuivien alueiden aloite). 

 
Todentaminen: Puutavaran/puukuidun kestävyys ja laillisuus voidaan osoittaa 
hyväksyttävästi käytössä olevalla jäljitysjärjestelmällä. Näillä vapaaehtoisilla järjestelmillä 
voi olla kolmannen osapuolen myöntämä sertifiointi, usein osana ISO 9000- ja/tai 
ISO 14000- tai EMAS-järjestelmää. 
 
Myös alkuperäketjunhallinnan sertifikaatit puutavaralle/puukuidulle, jolle on myönnetty 
FSC-[2] tai PEFC-[3] sertifikaatti tai jokin muu vastaava todiste, hyväksytään näyttönä 
määräysten noudattamisesta. Jos puutavara/puukuitu on peräisin maasta, joka on 
allekirjoittanut EU:n kanssa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen, FLEGT-lupa voi 
kelvata todisteeksi laillisesta alkuperästä[4].  
Muita hyväksyttäviä todistuskeinoja ovat muun muassa asianmukainen ja voimassa 
oleva CITES-todistus tai muu vastaava ja todennettavissa oleva keino, kuten 
asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) järjestelmän soveltaminen. 
Sertifioimattoman ensiömateriaalin osalta tarjoajien on ilmoitettava 
puutavaran/puukuitujen tyypit (puulajit), määrät ja alkuperä sekä todisteet laillisuudesta. 
Puutavaran/puukuidun on oltava jäljitettävissä kautta koko toimitusketjun metsästä aina 
valmiiksi tuotteeksi saakka. 

 
2. Mikäli julkisen hankinnan kriteerit kattavat jonkin tuotteen asennuksen, asentaja 

myöntää vähintään 20 vuoden takuun. Mikäli julkisen hankinnan kriteerit kattavat 
ainoastaan tuotteiden hankinnan (ilman asennustöitä, jolloin tuotteet ostetaan 
varastosta, "on stock"), valmistaja myöntää tuotteelle vähintään 20 vuoden takuun, 
kunhan tuotteen asentamisessa on noudatettu valmistajan antamaa teknistä 
ohjeistusta. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on osoitettava kriteerien täyttyminen asianmukaisin todistein. 
 
3. Lisäpisteitä annetaan suhteessa eristystuotteen kierrätetyn sisällön 

prosenttiosuuteen11 samoja materiaaleja verrattaessa, välttäen samalla lisäämästä 
materiaalin paksuutta, millä on tarkoitus saavuttaa sama eristysaste. Kierrätettyä 
sisältöä sisältävien tuotteiden ei pidä myöskään vaikuttaa haitallisesti eristystuotteen 

                                                                                                                                         
2]   FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en.  
3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html.  
4]  EU hyväksyi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
(Forest Law Enforcement Governance and Trade) vuonna 2003. Toimintasuunnitelmassa esitetään pääkohdat toimista, joilla pyritään 
estämään laittomat hakkuut kehitysmaissa. Suunnitelmassa määritellään lupajärjestelmä, jolla taataan maahantuotujen puutuotteiden 
laillinen alkuperä. Luvan saaminen edellyttää puutavaraa tuottavan maan ja EU:n välillä solmittua vapaaehtoista 
kumppanuussopimusta. Puutavaratuotteille, jotka on valmistettu laillisesti vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittaneissa 
maissa, myönnetään tuotannon laillisuutta koskeva todistus. Lisätietoja saa osoitteesta 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
11 ISO 14021 -standardin kierrätetyn sisällön määritelmän mukaisesti: kierrätetyn materiaalin suhteellinen osuus jostakin tuotteesta 
painona ilmaistuna. Vain tuotanto- ja asennusvaiheen sekä kuluttajien tuottaman materiaalin katsotaan olevan kierrätettyä sisältöä 
termien seuraavassa määritellyn käytön mukaisesti: 

• Tuotanto- ja asennusvaiheen tuottama materiaali: valmistusprosessin aikana jätevirrasta ohjautuva materiaali. Tähän 
ei sisälly sellainen materiaalien uudelleenkäyttö, kuten prosessien yhteydessä tapahtuva uudelleen työstäminen, 
uudelleen jauhaminen tai romuttaminen. Materiaalia on tällöin mahdollista regeneroida saman prosessin yhteydessä, 
jossa materiaali tuotettiin. 

• Kuluttajien tuottama materiaali: kotitalouksien tai kaupallisten, teollisten ja institutionaalisten laitoksien tuottama 
materiaali niiden toimiessa tuotteen loppukäyttäjinä; tuotetta ei tällöin voi enää käyttää sen alkuperäistä tarkoitusta varten. 
Tähän sisältyy myös materiaalin palauttaminen jakeluketjusta. 
(http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 
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toimintaan tai eristäviin ominaisuuksiin (eikä koko rakennukseen tarvittavien 
materiaalien määrään).  

 
Todentaminen: Tarjoajan on osoitettava kriteerien täyttyminen asianmukaisin todistein. 
Kierrätetyn sisällön asianmukaisesta määrästä annetaan ohjeita osoitteessa 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Lisäpisteitä annetaan sellaisia paisutusaineita sisältävien eristystuotteiden käytöstä, 

joiden lämmitysvaikutuskerroin (GWP) on alhaisempi, kun paisutusaineita 
verrattaessa tuloksena on sama eristyksen lämpöhyötysuhde tuotteen elinkaaren 
aikana. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on osoitettava kriteerien täyttyminen asianmukaisin todistein.  
 

 
 
 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 

1. Tarjoajan on annettava seuraavat tiedot:  
 

• valmistaja ja tuotantopäivä/eränumero 
• tuotteen R-arvot valmistusvaiheessa 
• materiaali, josta tuote on valmistettu 
• paino ja paksuus 
• kierrätetyn sisällön prosenttiosuus12: materiaalien osalta kunkin materiaalin 

prosenttiosuus on merkittävä selvästi painon ja volyymin mukaan 
• enimmäisvarastointiaika tai päivämäärä, johon mennessä tuote on asennettava 
• asennuksen jälkeinen ajankohta, jolloin tuote on palautunut nimellispaksuuteensa 
• kuljetus- ja asennusohjeet 
• kirjalliset varastointiohjeet. 

 
Todentaminen: Kun luetellut tuotekriteerit sisältyvät rakennustuotedirektiivin 
(89/106/ETY) nojalla asiaankuuluvaan yhdenmukaistettuun eurooppalaiseen standardiin, 
joka koskee CE-merkintää, toimittajan on toimitettava vaadittuun CE-merkintään liittyvät 
tiedot osoittaakseen, että tuotteet täyttävät luetellut kriteerit. 

  
Kun luetellut tuotekriteerit eivät sisälly CE-merkintään liittyviin tietoihin 
rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) nojalla, tuotteet, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan vaatimusten 
mukaisiksi. Myös muu asianmukainen näyttö tai allekirjoitettu vakuutus hyväksytään. 

 
 

                                                 
12 ISO 14021 -standardin kierrätetyn sisällön määritelmän mukaisesti. 
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3.3. Eristysmateriaalit: selittävät huomautukset 
 

1. Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja 
tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta lisäpistettä kunkin myöntämisperusteen 
perusteella myönnetään. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämisperusteiden 
perusteella myönnettävien pisteiden olisi vastattava ainakin 10:tä–15:ttä prosenttia 
kaikista pisteistä. 

 
2. Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on kiinnitettävä huomiota eristettävän 

rakennuksen yhteydessä paikallisoloihin, kuten maantieteeseen, ilmastoon ja 
rakentamiseen liittyviin seikkoihin, jotta varmistetaan oikeantasoisen ja -tyyppisen 
eristysmateriaalin käyttö. 
 

3. Pakkaus: 
 

Pakkauksista ja pakkausjätteistä 20. joulukuuta 1994 annetun direktiivin 94/62/EY 
3 artiklassa pakkaus määritellään seuraavasti: 

 
• Pakkauksella tarkoitetaan "mistä tahansa materiaaleista koostuvaa tuotetta, joka 

on tarkoitettu tiettyjen tavaroiden säilytykseen ja suojaamiseen, jotka voivat olla 
mitä tahansa raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin, sekä mahdollistamaan niiden 
käsittelyn ja kuljetuksen tuottajalta kuluttajalle tai käyttäjälle ja helpottamaan niiden 
esillepanoa. Kaikkia samoihin tarkoituksiin käytettäviä kertakäyttötuotteita on myös 
pidettävä pakkauksina." 

 
Se, miten tärkeä ympäristönäkökohta pakkaus on tuotteen kohdalla, riippuu monista 
muuttujista, kuten tuotteen käyttöiästä ja pakkausmateriaalista. Esimerkiksi kun tuotteen 
käyttöikä on lyhyt, pakkauksen merkitys on suurempi kuin pitkäikäisen tuotteen kohdalla. 
Vastaavasti energiaa kuluttavan tuotteen kohdalla pakkauksen merkitys koko elinkaaren 
kannalta on todennäköisesti vähäisempi.  
 
Jos hankintaviranomainen pitää pakkausta merkittävänä asiana, se voi pyytää 
mahdollisilta toimittajilta tietoja, joilla varmistetaan, että ne ovat ottaneet 
pakkausvaihtoehdon ympäristövaikutukset huomioon ja että ne noudattavat 
hankintaviranomaisen toimintaperiaatteita.   
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4. Kustannusnäkökohdat 
 
Energianhintojen ja kaatopaikkamaksujen noustessa valmistajat ja rakennuksien käyttäjät 
kiinnittävät entistä enemmän huomiota eristysmateriaaleihin ratkaistakseen hintojen noususta 
aiheutuvat ongelmat. Taulukossa 1 esitellään joitakin kustannuksia eristystuotetyypeittäin. On 
syytä huomata, että taulukossa ei ole kaikkien eristysmateriaalien kustannustietoja, koska 
taulukko on lainattu sekundaarilähteestä. On myös otettava huomioon, että kustannukset ovat 
viitteellisiä ja alttiita markkinoiden vaihtelulle.   

Taulukko 1. Eri eristystuotteiden hintavertailua13 

Eristystyyppi Lämpökapasiteetti 
(W/mK) 

(a) Hinta / m2 

Paisutettu polystyreeni  
0,033 

50 mm levy 3,14 € 
100 mm levy 6,28 € 
65 mm rakoseinän täyttöaine 4,40 € 
(sisältää asennuksen) 

Kivimineraalivilla 0,034–0,036 4,40 €–7,80 € 
Selluloosa 0,033 10,06 € 
Flax Isovlas 

50 mm: 0,035 
50 mm 5,52 € 
100 mm 9,48 € 

Lampaanvilla 
0,037 

50 mm 5,98 € 
100 mm 11,94 € 

Joustava melamiinivaahto 0,035 50 mm 37,71 € 
Korkki 0,037 Hintaa ei ilmoitettu 
Isonat Hemp -hamppueriste ja 
kierrätetty puuvillakuitu 0,039 

50 mm 5,23 € 
100 mm 10,43 € 

(a) Hinnat muutettu Englannin punnista euroiksi, valuuttakurssi: http://www.xe.com 7.7.2008. 
 

Vaikka paisutetun polystyreenin ostohinta on alhaisempi kuin useimpien muiden 
suorituskyvyltään vastaavien materiaalien, sen valmistuksessa on käytetty enemmän 
energiaa. Esimerkiksi teknisen taustaraportin taulukosta 2 ilmenee, että paisutetun 
polystyreenin valmistus kuluttaa neljä kertaa niin paljon energiaa kuin kivimineraalivillan 
valmistus. Vastaavasti, vaikka 100 mm:n paksuinen lampaanvilla on lähes kaksi kertaa 
kalliimpaa kuin lämpökapasiteetiltaan vastaava 100 mm:n paksuinen paisutetusta 
polystyreenistä valmistettu levy, lampaanvillan valmistus kuluttaa energiaa vain murto-osan 
(~4 prosenttia). Kuluttajien on verrattava hankinta- ja asennuskustannuksia materiaalin 
kestävyyteen ja rakennuksen edellyttämään lämpökapasiteettiin, jotta kustannukset olisivat 
oikeasuhtaisia. Toisin sanoen suurempi lämpökapasiteetti on mahdollista hankkia ja asentaa 
korkeammilla kustannuksilla, vaikka rakennuksen käyttötarkoitus ei sitä välttämättä edellytä 
rakennuksen sijainti ja ilmasto huomioon ottaen. 
 
Elinkaaren kannalta tarkasteltuna rakennuksen kustannuksiin sisältyvät seuraavat seikat14: 
 

• ilmakehään joutuvien päästöjen valvontakustannukset 
• tuotteen louhinnan ja valmistuksen aikana syntyneet resurssikustannukset, 

esimerkiksi energia-, kuljetus-, pakkaus-, jäte- ja päästökustannukset 
• jätteiden käsittely- ja hävityskustannukset 
• ympäristöveroista aiheutuvat kustannukset 
• saastumisen vuoksi tarvittavasta kunnostamisesta aiheutuvat kustannukset 
• ympäristöhallinnasta aiheutuvat kustannukset 
• veden, sähkön ja kaasun kaltaisten hyödykkeiden kustannukset. 

 
Jotkin näistä kustannuksista – erityisesti ne, jotka syntyvät valmistusvaiheessa – siirtyvät 
loppukäyttäjän maksettaviksi eristystuotteen hinnassa. Kuluttajien on verrattava näitä 
kustannuksia kohonneisiin lämmitys- ja ilmastointikustannuksiin, joita he joutuvat 
maksamaan, jos eristystä ei asenneta. Asia olisi otettava huomioon kaikissa hallituksien tai 
yleishyödyllisien yrityksien laatimissa kannustusjärjestelmissä. Esimerkiksi Yhdistyneessä 
                                                 
13 Roaf, S. ja muut (2007) Ecohouse: a Design Guide. 3. painos. Architectural Press. 
14 Boussabaine ja Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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kuningaskunnassa Energy Saving Trust (EST) on laskenut, millaisia säästöjä saavutetaan 
asiaan liittyen kaasukeskuslämmitteisessä paritalossa, jossa on kolme makuuhuonetta, 
eristys on ammattilaisten asentama ja paikallinen energiantoimittaja myöntää alennuksen 
eristysmateriaalin hinnasta. 
Taulukossa 2 korostetaan joitakin EST:n tutkimuksesta saatuja tuloksia. 
 
Taulukko 2  Eristyksestä aiheutuva säästö 
Tuote Vuotuinen säästö* Kustannus* Takaisinmaksuaika 
Rakoseinäeristys15 noin 132 € noin 300 €** noin kaksi vuotta 

Sisäseinäeristys16 noin 438 
€ 6 600–10 200 €*** 15–23 vuotta 

Ulkoseinäeristys17 noin 462 € 12 600–17 400 €*** 27–37 vuotta 
Lattiaeristys* 18 noin 60 € noin 120 €**** noin kaksi vuotta**** 

 
Huomautukset: 
* Kaikki kustannukset ja säästöt on ilmoitettu euroina. Hinnat muutettu Englannin punnista euroiksi 
valuuttakurssilla 1 Englannin punta = 1,20037 euroa. 
** Asennuskustannuksiin kuuluu suurten energiantuottajien tuki ( Carbon Emissions Reduction Target (CERT)); 
tyypilliset asennuskustannukset ilman tukea ovat noin 600 euroa. 
***Sisäseinä/ulkoseinät: Hinnat koskevat koko asennusta. Jos kyseessä on kuitenkin talon yksittäisten seinien 
remontointi, saadaan säästöjä, jos ne eristetään samalla. 
**** Tee-se-itse-kustannukset ja takaisinmaksuaika. 
 

 
On syytä huomata, että eristystuotteiden takaisinmaksuaika saattaa vaihdella riippuen siitä, 
onko rakennus uusi vai remontoitu. Koska monet vanhemmat rakennukset eivät vastaa 
samoja korkeita rakennusnormeja kuin nykyiset uudisrakennukset, korvaamalla tai lisäämällä 
eristystä on mahdollista säästää enemmän energiaa. Näin lyhennetään takaisinmaksuaikaa, 
kun energialaskut pienenevät pienenemistään. 

                                                 
15 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
16 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
17 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
18  http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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5. Keskeiset EU:n säädökset ja tietolähteet 
 
5.1. EU:n lainsäädäntö 

 
• Direktiivi 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta 

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

• Direktiivi 2010/30/EU energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen 
kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:FI:PDF 

 
• Neuvoston direktiivi 89/106/ETY, annettu 21. joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:FI:HTML  

 
• Neuvoston direktiivi 93/68/ETY useiden direktiivien, myös direktiivin 89/106/ETY 

(rakennusalan tuotteet) muuttamisesta 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:FI:HTML 

  
• Asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16. joulukuuta 2008, aineiden ja seosten 

luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP-asetus) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:fi:PDF 

 
• Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä 

ja rajoituksista (REACH) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:FI:PDF 

 
• Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718%2801%29:FI:HTML 

 
• Otsonikerrosta heikentävistä aineista annettu asetus (EY) N:o 1005/2009 

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

• Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:FI:HTML  

 
• Komission päätös (97/129/EY), tehty 28. tammikuuta 1997, pakkausmateriaalien 

tunnistusjärjestelmän vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:FI:HTML 

 
• Direktiivi 2004/12/EY pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY 

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

 
• Direktiivi 91/689/EY vaarallisista jätteistä 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:FI:HTML  
 
• Direktiivi 2008/98/EY jätteistä (jätepuitedirektiivi) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:FI:PDF  
 
• Euroopan jäteluettelo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:FI:HTML  
 
• Neuvoston direktiivi 1999/31/EY kaatopaikoista 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:FI:HTML  
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• Direktiivi 2006/32/EY energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:FI:HTML  

 
• Direktiivi 2009/125/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 

asetettavien vaatimusten puitteista 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:fi:PDF 

 
 
5.2. Ympäristömerkit ja muut kriteerien lähteet 
 
• Good Environmental Choice Australia (GECA) Standard: Thermal Building Insulation 

Materials (rakennuksien lämpöeristysmateriaalit) 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Environment Canada’s Environmental Choice Program: Thermal Insulation Materials 

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

 
• Environmental Choice New Zealand Label: Thermal (resistive-type) Building Insulants 

(rakennuksien lämpöeristeet) 
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• Taiwan GreenMark Logo: Thermal insulation materials for building (rakennuksien 

lämpöeristysmateriaalit) 
http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 

 
• Korea Ecolabel: EL243. Lagging, Insulating, and Sound Absorbing Material (lämpö- ja 

sähköeristysmateriaalit sekä ääntä absorboivat materiaalit) 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 

 
• German Blue Angel: Building materials made from waste glass; Building materials made 

from waste paper (jätelasista ja jätepaperista valmistetut rakennusmateriaalit) 
http://www.blauer-engel.de/  

 
• UK Energy Saving Recommended (ESR) logo: Insulation (various) (eri eristystyypit) 

http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 
 
• US ENERGY STAR program: Home sealing (kodin eristys) 

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


