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ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid tekstiiltoodete ja tekstiiliteenuste puhul 
 

1. SISSEJUHATUS 

ELi keskkonnahoidliku riigihanke (edaspidi „KHR“) kriteeriumid on välja töötatud eesmärgiga hõlbustada riigi ametiasutustel väiksema 
keskkonnamõjuga toodete, teenuste ja tööde ostmist. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud viisil, mis võimaldab 
konkreetsel asutusel need asjakohasel juhul minimaalse redigeerimisega oma pakkumisdokumentidesse lisada. Käesolevas dokumendis 
loetletakse ELi KHRi kriteeriumid, mis on välja töötatud tekstiiltoodete ja tekstiiliteenuste pakkumist hõlmava tekstiiltoodete rühma jaoks. 
Lisatud tehnilises aruandes on esitatud nende kriteeriumide valimise põhjuste täielik selgitus ja viited lisateabele. 
Kriteeriumid on jaotatud kvalifitseerimise tingimusteks, tehnilisteks kirjeldusteks, pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja lepingu täitmise 
tingimusteks. Iga kriteeriumivaldkonna jaoks on esitatud kahed kriteeriumid: 

• põhikriteeriumid on välja töötatud KHRi lihtsaks kohaldamiseks, mille puhul keskendutakse toote keskkonnatoime peamistele 
valdkondadele ja ettevõtjate halduskulude võimalikule vähendamisele; 

• lisakriteeriumide puhul võetakse arvesse rohkem keskkonnatoime aspekte või kõrgemat taset. Neid kriteeriume kasutavad ametiasutused, 
kes soovivad keskkonna- ja innovatsioonieesmärkide toetamisel kaugemale minna. 

Kui kriteeriumid on mõlemal eesmärgitasandil ühesugused, lisatakse fraas „samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul“.   
 
Kriteeriume kavatsetakse võimalikult suures ulatuses kontrollida vastavalt Euroopa või rahvusvaheliselt standarditud meetoditele ja/või 
üldkasutatavatele kontrolliviisidele.    
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1.1. Tekstiiltoodete mõiste ja ulatus 

Tekstiiltoodete kriteeriumid hõlmavad järgmisi tooteid, mille hulka kuuluvad valmis- ja vahetooted ning ka rõivamanused: 

• tekstiilist rõivad ja rõivamanused: vormi- ja töörõivad, isikukaitsevahendid1 ja rõivamanused, milles on kootud kanga või lausriidena või 
silmkoe kujul tekstiilkiudu vähemalt 80 % massist; 

• sisustustekstiil: ruumide sisustamisel kasutatav tekstiil, milles on kootud kanga või lausriidena või silmkoe kujul tekstiilkiudu vähemalt 
80 % massist; siia kuuluvad voodipesu, rätikud, laudlinad ja kardinad; 

• tekstiilkiud, lõng, kangas ja silmkoelised paanid: vahetooted, mis on mõeldud kasutamiseks tekstiilist rõivastes ja rõivamanustes ning 
sisustustekstiilis, sh pealisriie ja madratsitikkriie enne tugevduse paigaldamist ja lõpptootega seotud käitlemist; 

• muust kui kiust detailid: tekstiilist rõivaste ja rõivamanuste ning sisustustekstiili osaks olevad vahetooted. Siia kuuluvad tõmblukud, 
nööbid ja muud manused, samuti kiled, pealistusmaterjal ja laminaadid, mis on osa rõivastest või sisustustekstiilist ja millel võib olla ka 
funktsionaalne eesmärk. 

Nende kriteeriumide tähenduses koosneb tekstiilkiud looduslikust kiust, sünteetilisest kiust ja keemilisest tsellulooskiust. KHRi kriteeriumid 
kehtivad järgmiste tekstiilkiudude kohta: 

• looduslik kiud: puuvill ja muu seemneilt eraldatud tselluloosikiud, villakiud ja muu keratiinkiud; 

• sünteetiline kiud: polüamiid ja polüester; 

• keemiline tsellulooskiud: lüotsell-, modaal- ja viskooskiud. 

 

1.2. Tekstiiliteenuste mõiste ja ulatus 

Kriteeriumide kohaldamisalas on ka tekstiiliteenused, sest nende olelusringi kogumaksumusega kaasneb keskkonnaalane tasuvus võrreldes 
otsese ostmisega. Nende teenuste käigus üldjuhul pestakse, hooldatakse ja võetakse tagasi tekstiiltooteid, mis võivad kuuluda hankijale või mida 
pakutakse rendilepingu osana. Tekstiiliteenuste võimalikud osad, mille kohta keskkonnakriteeriumid kehtivad, on kindlaks määratud järgmiselt: 
                                                        
1 ELi ja/või riikide õigusaktides sätestatud isikukaitsevahendite toimivusnõuded on KHRi mis tahes toimivusnõuete suhtes ülimuslikud. 
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• pesemine: tekstiiltoodete kogumine, puhastamine (märg- või kuivpuhastus) ning tagastamine vastavalt kindlaksmääratud puhtuse- ja 
hügieeninõuetele; 

• hooldamine: tekstiiltoodete hooldamine ja parandamine, et pikendada nende kasutusiga. Siia kuuluvad rõiva manuste ja -osade 
asendamine ning paikamine ning funktsionaalse pealistuse parandamine/taastamine; 

• tagasivõtmine: tekstiiltoodete kogumine ja sortimine nende võimalikult ulatuslikuks korduskasutamiseks ja/või ringlussevõtuks. 
Tekstiiltoodete kokkukogumise hetkel loobub hankeasutus nende omandiõigusest. 

 

1.3. Üldine märkus kontrollimise kohta 

Mitme kriteeriumi puhul on ettenähtud kontrolliviisiks katsearuannete esitamine. Iga kriteeriumi puhul on esitatud asjaomased katsemeetodid. 
Ametiasutus otsustab ise, millises etapis tuleb kõnesolevad katsetulemused esitada. Üldjuhul ei peaks kõikidelt pakkujatelt nõudma kohe 
katsetulemuste esitamist. Pakkujate ja ametiasutuste koormuse vähendamiseks võiks pakkumuste esitamisel pidada piisavaks pakkuja kinnitust. 
Lisaks on erinevaid valikuid, kas ja millal võivad need katsed olla vajalikud. 

a) Pakkumisetapp 
Ühekordsete hankelepingute puhul võib nõuda, et tõendid esitaks majanduslikult kõige soodsama pakkumuse tegija. Kui tõendid leitakse 
olevat piisavad, võib sõlmida lepingu. Kui tõendid leitakse olevat ebapiisavad või mittevastavad, siis juhul, kui kontrolliviis puudutab: 

(i) tehnilist kirjeldust, võib küsida tõendeid paremuselt teise pakkumuse tegijalt ja kaaluda temaga lepingu sõlmimist; 

(ii) pakkumuste hindamise kriteeriumi, võib selle alusel saadud punktid välja jätta ja pakkumuste järjestuse ümber arvutada, võttes 
arvesse kõiki kaasnevaid tagajärgi. 

Katsearuandega kontrollitakse, kas teatud nõuete suhtes on katsetatud tekstiilinäidist, mitte lepingu kohaselt tegelikult tarnitavaid 
tekstiiltooteid. Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune. Seda stsenaariumi käsitletakse täpsemalt punktis b.  

b) Lepingu täitmise aeg 
Katsetulemusi võib nõuda ühe või mitme lepingu alusel tarnitava eseme kohta kas üldiselt või kui on kahtlus, et kinnitused ei vasta tõele. 
See on eriti oluline raamlepingute puhul, milles tellitavad tekstiiltooted ei ole esialgu kindlaks määratud. 
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Soovitatav on lepingusse lisada sõnaselged lepingu täitmise tingimused. Neis tuleks sätestada, et hankijal on lepingu kehtivusajal igal ajal 
õigus teha pistelisi kontrollkatseid. Kui tulemustest nähtub, et tarnitud tekstiiltooted ei vasta kriteeriumidele, on hankijal õigus rakendada 
rikkumisega proportsionaalseid sanktsioone ning võimalus leping lõpetada. Mõni ametiasutus lisab tingimused, milles sätestatakse, et kui 
katsetatud toode vastab nende nõuetele, peab katsetamise kulud kandma ametiasutus; kui aga nõuded on täitmata, peab kulud kandma 
hankija. 

Raamlepingute puhul sõltub konkreetse lepingu struktuurist, millal tõendite esitamist nõutakse. 

(i) Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingute puhul, mille alusel tarnitavad tekstiiltooted on raamlepingu sõlmimisel kindlaks määratud 
ning vajalik ühikute arv määratakse kindlaks hiljem, lähtutakse samadest kaalutlustest nagu eespool kirjeldatud ühekordsete 
hankelepingute puhul. 

(ii) Raamlepingute puhul, millega eelkvalifitseeritakse mitu võimalikku hankijat ja mille puhul hankemenetlus jätkub seejärel 
eelkvalifitseeritute osalusel, võidakse eelkvalifitseeritud hankijatelt küsida selle esmase eelkvalifitseerimise etapis vaid kinnitust, 
et nad suudavad tarnida raamlepingu minimaalsetele toimivusnõuetele vastavaid tekstiiltooteid. Edaspidiste tellimuslepingute (või 
tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast eelkvalifitseeritud hankijate osalusel toimunud hankemenetlust, lähtutakse samadest 
kaalutlustest nagu eespool esitatud punktides a ja b, kui lisanõuete täitmist tuleb tõendada hankemenetluse käigus. Kui 
hankemenetlus on üksnes hinnapõhine, tuleks kaaluda kontrollimist lepingu sõlmimise ajal. 

Oluline on pakkujatele ka rõhutada võimalust läbida kontroll tekstiiltoodetega, millel on ELi ökomärgis või muu asjaomane (ISO 14024 
kohane) I tüüpi ökomärgis, mis vastab samadele ettenähtud nõuetele. Sellised tekstiiltooted loetakse samuti asjaomastele kriteeriumidele 
vastavaks ja kontrollimist taotletakse sama meetodi alusel, mis on ette nähtud katsetulemuste jaoks. 

Arvesse tasub veel võtta, et vastavalt direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõikele 2 peavad hankijad vastu võtma ka muid sobivaid tõendeid. 
Tõendiks võib olla näiteks tootja tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudus juurdepääs katsearuannetele või ta ei saanud neid 
ettenähtud tähtaja jooksul hankida. Sel juhul on lisatingimuseks, et juurdepääsu puudumine ei johtu asjaomasest ettevõtjast ning et 
asjaomane ettevõtja tõendab, et tööd, kaubad või teenused vastavad tehnilistes kirjeldustes, pakkumuste hindamise kriteeriumides või 
lepingu täitmise tingimustes sätestatud nõuetele või kriteeriumidele. Kui viidatakse konkreetse vastavushindamisorgani 
sertifikaadile/katsearuandele, peavad hankijad katsete tegemisel aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisorganite 
sertifikaate/katsearuandeid. 
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2. PÕHILINE KESKKONNAMÕJU 

Tekstiiltoodete kriteeriumide keskmes on toodete olelusringi tähtsaimad keskkonnamõju tegurid, mis on tekstiiltoodete puhul jagatud 
viide kategooriasse: 

• kiu hankimine; 
• keemilised piirangud; 
• vastupidavus ja kasutusea pikendatavus; 
• energia säästmine kasutuse ajal; 
• korduskasutust ja ringlussevõttu toetav disain. 

Võimaliku kasutatava tekstiilikiu mitmekesisuse, paljude eri liiki tekstiiltoodete ja lõppkasutusalade ning nendega seotud suure hulga 
keskkonnamõju tegurite tõttu vajavad käsitlemist arvukad kasutusea jooksul esinevad aspektid. Tekstiiltoodete kasutusea analüüsist 
selguvad järgmised suure keskkonnamõjuga probleemsed valdkonnad, mille parandamisele tuleks keskenduda. 

• Puuvillatootmine: nii energiatarbimisele kui ka ökotoksilisusele avaldab peamist mõju väetiste ja pestitsiidide tootmise ja 
kasutamisega seotud ökotoksilisus. Suureks peetakse ka niisutamiseks kasutatava vee ressursimõju. 

• Villatootmine: villa pesemisel (keetmisel) võib reovette sattuda rasva, rasuhigi ja välisparasiiditõrjevahendeid, millega 
seondub ökotoksilisus ja mis nõuab märkimisväärset energiakasutust töötlemisel. 

• Sünteetilise kiu tootmine: kiu tootmisel kasutatava energia ja toormaterjalide mõju kliimamuutustele ja ökotoksilisusele on 
suur. Nailon (polüamiid) on kõige energiamahukam toodetav kiud ja seda on tehniliselt kõige keerulisem ringlusse võtta. 

• Keemilise tsellulooskiu tootmine: kiu tootmisel kasutatava energia mõju kliimamuutustele ja ökotoksilisusele on suur. Seda 
liiki kiudu saadakse peamiselt puidust ning jätkusuutmatute metsandustavadega ja ebaseadusliku metsaraiega seotud 
keskkonnamõju võib olla märkimisväärne. 

• Tootmise ketramis-, kudumis-, värvimis-, trüki- ja viimistlusetappidega seotud töötlemisenergia ja ökotoksilisus: 
tekstiiltoodete tarneahelas on mitu etappi seotud tootmisel kasutatavate kemikaalide ja energiaga. Tootmisega seotud 
kemikaalid ja väljapestud jäägid võivad saastata õhku ja reovett. 

• Tekstiiltoodete kasutusetapiga seotud energiakulu ja ökotoksilisus: see mõju on seotud peamiselt pesemisele kuluva energia ja 
pesuainetega ning neid saab mõjutada kiuvaliku ja -segude kasutamisega. Tööstusliku ja koduse pesemise ja kuivatamise 
võrdlusuuringutest selgub, et tööstuslik pesemine näib olevat tõhusam kui kodune pesemine/kuivatamine ja seetõttu on sel 
potentsiaali vähendada kasutusetapi mõju. 
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• Tootmise ja olmekemikaalidega seotud mürgisus inimesele: tootmisprotsessides kasutatavad kemikaalid võivad ohustada 
tootmiskohtade töötajate tervist või kui kemikaalid jäävad lõpptootesse, võivad nendega kokku puutuda ka lõppkasutajad. 

Suurt keskkonnakasu võib tuua ka toote kasutusea pikendamine ja suurem hulk ressursikasutuse ringlussüsteeme kõrvaldamisetapis 
(olelusringi lõpus). Keskkonnakasu saab liigitada selle järgi, milliseid tulemusi saavutatakse vastupidavuse, korduskasutuse, 
ringlussevõtu ja energia taaskasutuse meetmete vallas. 

Peamised keskkonnaaspektid  KHRi meetod 

• Kahjulik mõju veekeskkonnale ohtlike väetiste ja 
pestitsiidide kasutamise tõttu loodusliku kiu 
kasvatamise ajal. 

• Kahjulik mõju veekeskkonnale tekstiili vahe- ja 
lõpptoodete töötlemisel kasutatavate ainete tõttu. 

• Elus ja eluta metsandusressursside, nafta ja 
maagaasi kasutamine väetiste ja kiudude 
tootmiseks. 

• Sünteetilise kiu tootmisel ning tekstiiltoodete 
pesemisel, kuivatamisel ja triikimisel toodetavast 
ja kasutatavast elektrist ning maagaasist 
põhjustatud kasvuhoonegaaside heide, 
hapestumine ja sudu. 

• Tootepraak varases etapis, mis võib põhjustada 
elus- ja eluta ressursside raiskamist, ning nende 
prügilasse ladustamine või põletamine, millega 
võib kaasneda ohtlik heide õhku ja vette. 

 • Selliste tekstiiltoodete ostmine, milles sisalduva kiu 
tootmisel on kasutatud vähem väetisi, ohtlikke pestitsiide ja 
tootmiskemikaale. 

• Ringlussevõetud materjale ja kiudu sisaldavate 
tekstiiltoodete ostmine. 

• Selliste tekstiiltoodete ostmine, mille tootmisel kasutatakse 
vähem keskkonnakahjulikke ja ohtlikke aineid. 

• Selliste tekstiiltoodete ostmine, mille kuivatamine ja 
triikimine nõuab vähem energiat. 

• Selliste kangaste ostmine, mis on värvikindlad, ei tõmbu 
kasutamise ajal kokku, on disainitud vastupidavamaks ja 
millel on pikemat aega püsiv funktsionaalne pealistus. 

• Selliste teenuste hankimine, mille puhul kulub 
tekstiiltoodete pesemiseks, kuivatamiseks ja triikimiseks 
kasutatavat energiat võimalikult vähe. 

• Selliste teenuste hankimine, mille puhul on tekstiiltoodete 
hooldamise eesmärk pikendada nende kasutusiga. 

• Selliste teenuste hankimine, millel on võimalikult suur 
potentsiaal võtta tekstiiltooted korduskasutusse ning nende 
kasutusea lõpus ringlusse. 

NB! Keskkonnaaspektide järjekord ei väljenda tingimata nende tähtsuse järjekorda. 
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3. ELI KESKKONNAHOIDLIKU RIIGIHANKE KRITEERIUMID TEKSTIILTOODETE JAOKS 

3.1. Tekstiiltoodete hankimine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

REGULEERIMISESE 

Väiksema keskkonnamõjuga tekstiiltoodete ostmine 

3.1.1. Kvalifitseerimise tingimused 

KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 
 KT1. Tekstiiltoodete hankijad 

Pakkujad peavad suutma tõendada, et neil on olemas vahendid, 
eksperditeadmised, dokumenteeritud toimingud ja juhtimissüsteemid, 
et tulla toime toote ja selle tarneahela järgmiste aspektidega2: 

• tekstiilkiu päritolu: süsteemid, mis võimaldavad jälgida sellise 
loodusliku ja tehiskiu allikat, koostist ja tootmissüsteeme, mille 
kohta kehtivad keskkonnakriteeriumid. Siis kuuluvad 
tehinguandmed, mis võimaldavad kontrollimist ja jälgimist 
alates toor- või lähteaine päritolust kuni lõnga ja toorkanga 
tootmise ja töötlemiseni3. See võib hõlmata kolmandate isikute 
sertifikaate päritolu ja jälgitavuse kohta; 

• kemikaalide käitlemine: piiratud kasutusega keemiliste ainete 
loendi kasutuselevõtt, sealhulgas loendi edastamine värvimis-, 

                                                        
2 Sõnaselge võimalus nõuda tarneahela juhtimise suutlikkust on kehtestatud riigihangete direktiivi 2014/24/EL XII lisa II osa punktiga d. 
3 Toorkangas on pleegitamata, värvimata ja viimistlemata tekstiilkangas, mida võidakse osta kaubana. 
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trüki- ja viimistluskohtadele; tootmisrajatiste vastavuse seire 
(asjakohane kriteeriumi P3. 2 puhul) ning lõpptoodete 
vastavuse seire (asjakohane kriteeriumi P3. 1 puhul), 
sealhulgas laboriuuringud. Samuti on nõutav audiitorite 
kutsumine kohapealsetele kontrollkäikudele, tekstiili 
vastavussüsteemid ja toodete katsetamise laborid, mis on 
akrediteeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele 
(nt ISO 17025, ISO 17065, ISO 19011 või samaväärne 
standard). 

 
Kontroll 
Pakkujad peavad kirjeldama süsteeme ja suutlikkust, mis neil on 
olemas tekstiilkiu päritolu ja kemikaalide käitlemise seireks ja 
kontrollimiseks. Lisaks kirjeldavad nad dokumenteerimis-, auditi- ja 
analüüsisüsteeme, mida kasutatakse hankijate ja lõpptoote vastavuse 
seireks. 
Vastavuse kontrollimiseks kasutatavad vahendid ja eksperditeadmised 
peavad olema saanud kinnituse. Et tõendada seda, kuidas neid kahte 
aspekti on hallatud ja kontrollitud, tuleb esitada asjakohased näited 
varasematest tekstiiltoodete hankimise lepingutest. 
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Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

3.1.2. Tekstiilkiud 
 

TEHNILISED KIRJELDUSED 
TK1. Puuvillakiud 
Lepingu täitmiseks peab vähemalt 20 % kasutatavate puuvillatoodete 
sisaldusest olema kas 

1. mahepuuvill: mis on kasvatatud määruses (EÜ) nr 834/2007,4 
USA riiklikus mahetoodete programmis sätestatud nõuete või 
ELi kaubanduspartnerite kehtestatud samaväärsete õiguslike 
kohustuste kohaselt; või 

2. integreeritud kahjuritõrje standarditele vastav puuvill: mis on 
kasvatatud integreeritud kahjuritõrje põhimõtete kohaselt, nagu 
on kindlaks määratud ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni integreeritud kahjuritõrje 
programmis5 või ELi direktiivis 2009/128/EÜ.6 

Kui hankija soovib mahepuuvilla turu kasvu rohkem toetada ja/või 
avastab nappuse sertifitseeritud mahepuuvilla pakkumisel, võidakse 

TK1. Puuvillakiud 
Lepingu täitmiseks peab vähemalt 60 % kasutatavate puuvillatoodete 
sisaldusest olema kas 

1. mahepuuvill: mis on kasvatatud määruses (EÜ) nr 834/2007,4 
USA riiklikus mahetoodete programmis sätestatud nõuete või 
ELi kaubanduspartnerite kehtestatud samaväärsete õiguslike 
kohustuste kohaselt, või 

2. integreeritud kahjuritõrje standarditele vastav puuvill: mis on 
kasvatatud integreeritud kahjuritõrje põhimõtete kohaselt, nagu 
on kindlaks määratud ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni integreeritud kahjuritõrje 
programmis5 või ELi direktiivis 2009/128/EÜ6. 

Kui hankija soovib mahepuuvilla turu kasvu rohkem toetada ja/või 
avastab nappuse sertifitseeritud mahepuuvilla pakkumisel, võidakse 

                                                        
4 Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) 
nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.7.2007, lk 1). 
5 More about IPM (Lisateavet integreeritud kahjuritõrje kohta), ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/. 
6 Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/128/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks) I lisa. 
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lubada ka sertifitseerimata mahepuuvilla või üleminekuetapis 
mahepuuvilla kasutamist7 (vt allpool selgitav märkus „Mahepuuvilla 
turu toetamine“). 

Kui hankija soovib toetada kasutatavate toodete mahemärgistamist, siis 
nõuete täitmiseks ei tohi segada kasutatavat mahepuuvilla geneetiliselt 
muundatud puuvillaga. Tõendit võidakse nõuda juhul, kui too(de)tes 
kasutatav puuvill pärineb riikidest, kus on lubatud kasutada 
geneetiliselt muundatud puuvilla8. 
 

Kontroll 
Kaubas oleva puuvilla päritolu ja sisaldust kontrollitakse selle 
tarnimisel kolmandate isikute integreeritud kahjuritõrje või 
mahepuuvilla tootmise sertifitseerimise kava alusel koos 
dokumenteeritud tehinguandmetega, mis võimaldavad kontrollida 
üksikesemete või kaubapartiide puuvillasisaldust ja jälgida neid 
tagasiulatuvalt kuni sertifitseerimise hetkeni. 
See hõlmab kehtivaid sertifikaate mahepõllumajandusliku tootmise või 
integreeritud kahjuritõrje kohase tootmise kohta9 ning 
tehingudokumente, millega tõendatakse väidetava sisaldusega puuvilla 

lubada ka sertifitseerimata mahepuuvilla või üleminekuetapis 
mahepuuvilla kasutamist7 (vt allpool selgitav märkus „Mahepuuvilla 
turu toetamine“). 

Kui hankija soovib toetada kasutatavate toodete mahemärgistamist, siis 
nõuete täitmiseks ei tohi segada kasutatavat mahepuuvilla geneetiliselt 
muundatud puuvillaga. Tõendit võidakse nõuda juhul, kui too(de)tes 
kasutatav puuvill pärineb riikidest, kus on lubatud kasutada 
geneetiliselt muundatud puuvilla8. 
 

Kontroll 
Kaubas oleva puuvilla päritolu ja sisaldust kontrollitakse selle 
tarnimisel kolmandate isikute integreeritud kahjuritõrje või 
mahepuuvilla tootmise sertifitseerimise kava alusel koos 
dokumenteeritud tehinguandmetega, mis võimaldavad kontrollida 
üksikesemete ja kaubapartiide puuvillasisaldust ja jälgida neid 
tagasiulatuvalt kuni sertifitseerimise hetkeni. 
See hõlmab kehtivaid sertifikaate mahepõllumajandusliku tootmise või 
integreeritud kahjuritõrje kohase tootmise kohta9 ning 
tehingudokumente, millega tõendatakse väidetava sisaldusega puuvilla 

                                                        
7 Mahepõllumajandusliku tootmise määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletakse mõiste „üleminekujärgus“ kui „üleminek muult põllumajandustootmiselt 
mahepõllumajanduslikule tootmisele kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, mille kestel kohaldatakse mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlevaid 
sätteid“. Üleminekujärgu ametlikuks tõendiks on riigi pädeva mahepõllumajandusasutuse või mahepõllumajanduse kontrolliasutuse kirjalik kinnitus, et kasvatajad on neile 
üleminekust teatanud ja esitanud oma ettevõtte(d) mahepõllumajanduse kontrollsüsteemi kohaldamiseks. 
8 Vt http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
9 Selle dokumendi koostamise ajal leiti, et piisavat kindlust pakuvad järgmised kavad: integreeritud kahjuritõrje kohane tootmine: the Better Cotton Initiative (BCI), AGRO 2 
(Kreeka), Cotton Made in Africa, Fair Trade, the Australian Better Management Programme (BMP); mahepõllumajanduslik tootmine: ELi tunnustatud mahepõllumajanduse 
kontrolliasutused, USA riiklik mahetoodete programm, mahepõllumajandusliikumiste rahvusvaheline ühendus IFOAM. 
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ostmist ja tagatakse jälgimisvõimalus. 

Kui tavalist puuvilla ja integreeritud kahjuritõrje standardile vastavat 
puuvilla segatakse mahepuuvillaga, tehakse asjakohasel juhul ja 
taotluse korral sõelkatse10 kontrollimaks, kas puuvill on geneetiliselt 
muundamata. 

ostmist ja tagatakse jälgimisvõimalus. 

Kui tavalist puuvilla ja integreeritud kahjuritõrje standardile vastavat 
puuvilla segatakse mahepuuvillaga, tehakse asjakohasel juhul ja 
taotluse korral sõelkatse10 kontrollimaks, kas puuvill on geneetiliselt 
muundamata. 

                                                        
10 Soovitatav kontrolliviis on tavaliste geneetiliste muunduste kvalitatiivne sõelkatse vastavalt ELi geneetiliselt muundatud organismide analüüsi võrdlusmeetoditele (vt 
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Katsed tuleb teha iga päritoluriigi toorpuuvilla proovidega ja enne igat märgtöötlust. Vastavustõendina tunnistatakse 
integreeritud kahjuritõrje standarditele vastava puuvilla sertifitseerimise kavasid, mis välistavad geneetiliselt muundatud puuvilla kasutamise. 
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PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK1. Puuvillakiud 
Punkte antakse võrdeliselt iga 10 % parendusega, mis ületab 
integreeritud kahjuritõrje standardile vastava sertifitseeritud puuvilla 
või mahepuuvilla tehnilisele spetsifikatsioonile vastavat 
miinimumsisaldust. 

Kontroll 
Vt kriteerium P2.1 

PHK1. Puuvillakiud 
Punkte antakse võrdeliselt iga 10 % parendusega, mis ületab 
integreeritud kahjuritõrje standardile vastava sertifitseeritud puuvilla 
või mahepuuvilla tehnilisele spetsifikatsioonile vastavat 
miinimumsisaldust. 

Kontroll 
Vt kriteerium P2.1 
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Selgitav märkus. Mahepuuvilla turu edendamine 
Riigihankelepingute puhul võib probleemiks osutuda mahepuuvilla vähene kättesaadavus maailmaturul. Teisest küljest võivad riigihankelepingud 
olla tähtsal kohal nõudluse tekitamisel. Selle probleemi lahendamiseks on seepärast soovitatav kasutada varaseid turukonsultatsioone ja/või 
eelteavitamist, et anda võimalikele pakkujatele teada tulevastest lepingutest ning vajamineva puuvillatekstiili tõenäolisest mahust. 
Veel võiks pakkujaid julgustada hankima puuvilla põllumajanduse arenguprojektide kaudu. Seda liiki projektidel, millest mõnel võivad olla oma 
sertifitseerimiskavad (nt Cotton Made in Africa), on potentsiaali toetada uusi mahepõllumajandus- või integreeritud kahjuritõrjega tootmise 
sertifitseerimiskavu. Samuti tuleb arvestada, et sertifitseerimine võib olla kulukas. Sel põhjusel saab hankida sertifitseerimata mahepuuvilla 
mitmest riigist, kus arenguprojektidega edendatakse vähese ressursivajadusega põllumajandust või kus on vastu võetud spetsiaalsed 
põllumajanduspõhimõtted. 

Et tuua turule rohkem mahepuuvilla, saavad hankijad toetada turgu kahel viisil: 
1. tunnustades mahepõllumajanduse kontrolliasutuste, valitsuse kontrolliasutuste või kolmandate isikute kavade alusel antud sertifikaate 

lepingu sõlmimisega seotud pakkumuste hindamise ja/või puuvilla ostmise ajal. Selle meetodi ühendamine varaste turukonsultatsioonidega 
annaks tootjatele ja kasvatajatele rohkem aega ning näitaks ühtlasi turule selgelt, et valitseb nõudlus puuvilla ametliku sertifitseerimise 
järele; 

2. nõustudes võtma vastu puuvilla üleminekuetapis olevatelt põllumajandusettevõtjatelt, kuna nad lähevad üle mahepõllumajanduslikule 
tootmisele vastavalt mahepõllumajandusmääruse artiklile 17. See annaks kasvatajate ja vähese ressursivajadusega meetodeid kasutavate 
projektide jaoks stiimuli uurida oma puuvilla turustamise võimalusi ja kaaluda oma toodete võimalikku edaspidist sertifitseerimist. 

 

Sel viisil tunnustatakse tavatootmiselt mahetootmisele üleminekuks nõutavaid investeeringuid ja muudatusi ning antakse rohkem kindlust, et 
sellisele puuvillale on turg olemas. 

TEHNILISED KIRJELDUSED 
TK2. Villakiud 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Seda kriteeriumi on soovitatav kasutada vaid juhul, kui tekstiiltoodete villasisaldus on üle 50 %. 

Villapesul tekkiva reovee – ükskõik kas seda puhastatakse otse kohapeal või kaudselt tootmiskohast eemal – keemiline hapnikutarve pesemata 
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villa kilogrammi kohta peab olema jämevilla ja lambavilla puhul ≤ 25 g ning peenvilla puhul ≤ 45 g11. 

Kontroll 
Pakkuja esitab kauba tarnimisel nõuetekohased seireandmed nende töödeldavate partiide kohta, kust lepingu kohaselt kasutatav vill pärineb. 

Keemilise hapnikutarbe arvutused on iga töödeldava villapartii puhul seotud villa käitlemise mahuga kilogrammides reoveevoolu liitri kohta. 
Seireandmed tuleb hankida kolmanda isiku proovide põhjal, mis on võetud reoveest ISO 6060 või samaväärse standardi kohaselt igas villa 
pesemise kohas, kust villa ostetakse. 

Toodete valmistamiseks kasutatava villa pesemise koha kontrollimiseks esitatakse tehinguandmed. 

TK3. Keemiline tsellulooskiud (nt viskoos-, modaal-, lüotsellkiud) 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Seda liiki kiudu võidakse kasutada puuvilla asemel õrnemat käsitsemist vajavate rõivaesemete või sisustustekstiili puhul. Samuti võidakse seda 
kulumiskindluse parandamiseks ja kuivatamise hõlbustamiseks segada sünteetilise kiuga. Seda kriteeriumi on soovitatav kasutada vaid juhul, kui 
tekstiiltoodete keemilise tsellulooskiu sisaldus on üle 50 %. 
 
 
 
TK3.1. Õhku eralduv väävliheide 
Viskoos- ja modaalkiu puhul ei tohi kiu tootmiseks vajaliku töötlemise käigus õhku heidetud väävliühendite väävlisisaldus ületada aastas 
keskmiselt tabelis a esitatud väärtusi. 

Tabel a. Väävliheite piirnormid viskoos- ja modaalkiu puhul 
Kiu liik Väärtus 

(väävlisisaldus 

                                                        
11 Peenvill tähendab meriinovilla, mille kiu läbimõõt on ≤ 23,5 mikronit. 
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grammides 1 
kilogrammi 
kohta) 

Staapelkiud 30 g/kg 
Filamentkiud 
– portsjoniviisiline 
pesemine 
– koospesemine 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Kontroll 
Pakkuja peab lepingu sõlmimisel esitama seireandmed, tehinguandmed ja partiitootmise dokumendid, millega tõendatakse hankija(te) ja nende 
seonduvate tootmiskohtade vastavust, mida kasutatakse lepingu kohaselt kiu tootmiseks. 

Nõuetekohased seireandmed esitatakse nende tootmiskohtade kohta, kus valmistatakse lepingu täitmiseks kasutatavaid kiutooteid. 
 TK3.2. Puitmassist eralduv halogeenitud heide 

Lepingukohase kiutoote valmistamiseks kasutatavat tselluloosi 
pleegitatakse ilma elementaarse kloorita. Saadud kloori ja orgaaniliselt 
seotud kloori kogusisaldus valmiskius (orgaanilised halogeniidid, OX) 
ei tohi ületada 150 ppm või tselluloosi tootmisest tekkinud reovees 
(absorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid, AOX) ega 
0,170 kilogrammi 1 tonni õhkkuiva puitmassi kohta. 

Kontroll 
Pakkuja esitab pakkumuses konkreetse kiutoote ja selle tootmisprotsessi 
kohta katsearuande, milles tõendatakse vastavust OX- või AOX-
nõudele sobiva katsemeetodi või samaväärse meetodi abil: 

- OXi puhul ISO 11480 (reguleeritav põletamine ja 
mikrokulonmeetria); 

- AOXi puhul ISO 9562. 
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Puitmassi säästev hankimine 
Käesolevad KHRi kriteeriumid ei sisalda ettepanekut hankida massi säästva metsamajandamise põhimõtete kohaselt allpool esitatud põhjustel. 
Osa liikmesriike kasutab säästva metsamajandamise määratlemiseks omaenda keskkonnahoidliku või säästva riigihanke kriteeriume ja on 
kehtestanud mitmesuguseid menetlusi, mille alusel teha kindlaks, kas sertifitseerimiskavad või mõne muu kolmanda isiku kontrollitud kavad 
tagavad piisava kindluse. Sellises olukorras ei olnud käesolevate kriteeriumide väljatöötamisraamistikus võimalik esitada säästvalt korraldatud 
metsamajandamise ühtlustatud määratlust. 
Liikmesriikide praegune üksmeel aktiivse säästva puiduhankepoliitika suhtes tähendab, et üldiselt annavad omandiõigusega sertifitseerimiskavad, 
näiteks metsahoolekogu (FSC) ja metsade sertifitseerimissüsteemi toetusprogrammi (PEFC) süsteemid piisaval tasemel kindlust, et liikmesriikide 
riiklikud kriteeriumid on täidetud12.  

 

 TK4. Ringlussevõetud polüestri sisaldus 
Lepingu täitmiseks kasutatava(te) polüesterkiudtoo(de)te valmistamisel 
tuleb kasutada vähemalt 20 % ringlussevõetud materjali. 

Märkus. Lepingus nõutud muude kvaliteedispetsifikatsioonide täitmisel 
võivad tekkida tehnilised probleemid. Neid tuleks pakkumuste 
hindamisel arvesse võtta ja neid saaks lahendada ka turupäringute või 
võistleva dialoogi abil (kui seda kasutatakse). 

Kontroll 
Pakkuja tõendab pakkumuse hindamisel, et kiudtoote 
tootmisprotsess(id) on ette nähtud tootmiseks ringlussevõetud materjali 
miinimumsisaldusega. 

Tarnitavate toodete ja ringlussevõetud lähteainete tootmisprotsesside 

                                                        
12 Sertifitseeritud keemiatselluloosi on maailmaturul praegu vähe saada. Seetõttu on soovitatav hankida enne pakkumiskutse avaldamist turult teavet. 
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kohta esitatakse kolmanda isiku sertifikaat ringlussevõetud materjali ja 
selle jälgitavuse kohta. Kasutada võib ISO 14021, ISO 9001 või 
samaväärseid standardeid. Kontrollimisel esitatakse teavet vastavalt 
standardi EN 15343 osale 4.4. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
 PHK2. Ringlussevõetud polüester- ja polüamiidmaterjal (nailon) 

Lepingu täitmisel kasutatava(te) polüestrist ja/või nailonist 
kiudtoo(de)te puhul antakse punkte iga järgmise 10 % eest, mis ületab 
minimaalset tootmises tekkinud ja/või tarbimisjärgsete jäätmete 
sisaldust 20 %. 

Märkus. Lepingus nõutud muude kvaliteedispetsifikatsioonide täitmisel 
võivad tekkida tehnilised probleemid. Neid tuleks pakkumuste 
hindamisel arvesse võtta ja neid saaks lahendada ka turupäringute või 
võistleva dialoogi abil (kui seda kasutatakse). 

Kontroll 
Pakkuja tõendab pakkumuse hindamisel, et kiudtoote 
tootmisprotsess(id) on ette nähtud tootmiseks ringlussevõetud materjali 
miinimumsisaldusega. 
Tarnitavate toodete ja ringlussevõetud lähteainete tootmisprotsesside 
kohta tuleb esitada kolmanda isiku sertifikaat ringlussevõetud materjali 
ja selle jälgitavuse kohta. Kasutada võib ISO 14021, ISO 9001 või 
samaväärseid standardeid. Kontrollimisel tuleb esitada standardi 
EN 15343 osade 4.4 ja 6 kohane teave. 

 PHK3. Polüestri ringlussevõtt 
Punkte antakse pakkujatele, kes suudavad tõendada, 
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- et tänu lõpptekstiiltoote kujundusele on kasutusea lõpus 
polüesterkangaid lihtne eraldada; 

- et ette on nähtud tekstiiltoote vabatahtliku tagasivõtmise 
võimalus, nii et hankija saab polüesterkangad ringlussevõtuks 
või korduskasutuseks tagastada. 

Kontroll 
Pakkuja peab pakkumuses esitama andmed  

– kujundusmeetmete ja -omaduste kohta, mis lihtsustavad kanga 
eraldamist ringlussevõtuks, ja/või 

– tagasivõtmiskorra kohta ja võtma kirjalikult kohustuse, mis kehtib 
kuni toodete olelusringi lõpuni. 

 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

3.1.3. Keemilised piirangud 

TEHNILISED KIRJELDUSED 
TK5. REACHi kandidaatainete loetelu ainete deklareerimine 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Pakkuja peab deklareerima kõik REACHi kandidaatainete loetellu13 kantud ained, mille sisaldus ületab lõpptootes 0,1 massiprotsenti. 

Kontroll 
Pakkuja peab valmistoo(de)te tarnimisel esitama REACHi artikli 33 lõike 2 kohase kehtiva deklaratsiooni. Kui deklareeritud on kandidaatainete 
loetellu kantud aineid, tuleb esitada nende identifitseerimisandmed. 

TK6. Ained, mille suhtes tuleb lõpptoodet katsetada 

                                                        
13 REACHi kandidaatainete loetelu asub aadressil https://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
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(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Tarnitavas lõpptootes ei tohi olla lisas 1 loetletud aineid sel määral, mis on sisalduse piirnormist nii eraldi kui ka kokku liidetuna suurem. Seda 
tuleb tõendada lepingu täitmise jooksul tarnitud iga tooteliigi näidise laboriuuringutega. Hankijal on õigus nõuda ka edasisi pistelisi kontrolle. 

Kontroll 
Iga tootenäidist peab analüüsima labor, mis on akrediteeritud tegema asjakohaseid standardile ISO 17025 vastavaid katseid, või akrediteerimise 
asutus tekstiiltoodete katsetamise kavaga selliste tekstiiltoodete puhul, mida on vaja katsetada. Kaupade tarnimisel tuleb esitada vastavust 
tõendav(ad) sertifikaat (sertifikaadid). 

Ühesuguste katsemeetodite puhul tuleb aktsepteerida nii kehtiva I tüüpi ökomärgiste, sealhulgas ELi ökomärgise süsteemi kui ka kolmanda isiku 
tekstiilikatsete kava kohaseid katsetulemusi14. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

 PHK4. Tootmiskohtades kontrollitavate ainete piirangud 
Punkte antakse pakkujatele, kes piiravad tarnitava(te) too(de)te 
värvimis-, trükkimis- ja viimistlusprotsessis lisa 2a loetelusse kuuluvate 
ainete kasutamist. 

Kontroll 
Pakkuja peab kauba tarnimisel esitama tootmiskoha kehtiva 
auditiaruande, mille on koostanud kolmas isik, kes on kontrollinud 
toote värvimis-, trükkimis- ja viimistlemiskohtades kasutatud materjale 
ja valmistisi. Auditiaruanne ei tohi olla vanem kui kaks aastat ja see 
peab sisaldama 

i. kemikaalihoidlate ja tootmisprotsesside kontrollimisel saadud 
tulemusi; 

ii. kinnitust kasutatavate valemite kohta ja 

                                                        
14 Selle dokumendi koostamise ajal leiti, et piisavat kindlust pakuvad süsteemid Oeko Tex 100, Bluesign ja GOTS. 
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iii. igas tootmiskohas tehtud analüütiliste katsete (kui neid on 
tehtud) tulemusi. 

 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

3.1.4. Vastupidavus ja kasutusea pikendatavus 

TEHNILISED KIRJELDUSED 
TK7. Vastupidavusstandardid 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Tekstiiltooted peavad vastama lisades 2 ja 3 kindlaks määratud asjakohastele vastupidavusnõuetele. 
Kui funktsionaalsete töörõivaste puhul saab tõendada, et nende spetsiifiliste kasutusomaduste tõttu puudub vajadus töödelda kangast vee-, 
mustuse- ja plekirepellentidega ja/või leegiaeglustiga, vabastatakse toode 3. lisa nõuete 3.7 ja/või 3.8 kohastest katsetamisnõuetest. 

Kontroll 
Kauba tarnimisel esitab pakkuja iga erineva kujundusega toote või töörõivaeseme puhul 3. lisas nimetatud standardite kohaselt tehtud katsete 
aruanded. Nende aruannete põhjal kontrollitakse, kas iga tooteliik või -mudel vastab ettenähtud vastupidavusnõuetele. 

TK8. Osade ja manuste kättesaadavus 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Edukas pakkuja peab tarnitava toote osaks olevate osade ja manuste (nt tõmblukud, nööbid, kinnitusvahendid) varu tegema kättesaadavaks 
vähemalt kaheks aastaks pärast toote tarnimist või tarnelepingu kehtivusajaks (olenevalt sellest, kumb kestab kauem). Samuti tuleb esitada nende 
osade ja manuste soovituslik hinnakiri. 

Kontroll 
Pakkumuses kohustub pakkuja kirjalikult seda nõuet tootegarantii osana täitma ja esitab loetletud osade soovitusliku hinnakirja. 
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Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

3.1.5. Energia säästmine kasutuse ajal 

TEHNILISED KIRJELDUSED 
TS9. Kanga valimine kuivatamiseks ja triikimiseks tarbitava energia vähendamiseks 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

(Iga päev või nädal pestavad tekstiiltooted) 

Valitakse selline kangas, mille tsentrifuugimisjärgne jääkniiskusesisaldus on alla 35 % ja kuivatusjärgne pehmuse aste ≥50 % puuvillasisaldusega 
kangaste puhul SA-3 ja < 50 % puuvillasisaldusega kangaste puhul SA-4. 
 
Kontroll 
Pakkuja esitab kauba tarnimisel katsearuande, milles tõendatakse kanga(ste) omadusi järgmiste meetodite kohaselt: 

• jääkniiskusesisaldus: EN ISO 15797 (või samaväärse standardi) kohane pesemine; 
• lihtne hooldatavus: EN ISO 15487 (või samaväärse standardi) kohane pesemis- ja kuivatusjärgne välimus. 

TK10. Hooldusmärgistus 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

(Kodus pestavad tekstiiltooted) 

Tekstiili hooldusmärgistusel oleva teabega tuleb soodustada pesemist madalamal temperatuuril, võimaluse korral 30o C juures või alla selle, ning 
pesumasina energiasäästuprogrammiga, välja arvatud juhul, kui tehnilised põhjused (nt hügieen, ohutus, määrdumine) nõuavad teistsugust 
toimimist. 

Kontroll 
Pakkuja peab esitama näiteid kasutajale mõeldud hooldusmärgistusest ja lisajuhistest ning andma vajaduse korral teavet, miks tuleks 
tekstiiltooteid pesta temperatuuril üle 30oC. 
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Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

3.1.6. Korduskasutust ja ringlussevõttu toetav disain 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK5. Korduskasutust ja ringlussevõttu toetav disain 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Rõivaesemed tuleb kujundada nii, et kõik logod või eristavad tunnused saab eset kahjustamata lihtsalt eemaldada või üle trükkida. 

Kontroll 
Pakkuja peab kauba tarnimisel andma korduskasutusega tegelevatele töövõtjatele selged ja lihtsalt mõistetavad juhised logode või kaubamärkide 
eemaldamise või ületrükkimise kohta. 
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3.2. Tekstiiliteenuste hankimine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

REGULEERIMISESE 

Väiksema keskkonnamõjuga tekstiiliteenuste hankimine 

3.2.1. Kvalifitseerimise tingimused 

KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 
KT1.  Tekstiiliteenuste osutajad 
Pakkujad peavad suutma tõendada, et neil on olemas vahendid, 
eksperditeadmised, dokumenteeritud toimingud ja juhtimissüsteemid, et 
tulla toime osutatavate teenuste järgmiste aspektidega15 (valida need, 
mis on konkreetse pakkumuse korral asjakohased): 

• hooldusteenused: 
- varahaldussüsteemide kasutuselevõtt tekstiiltoodete varu 

jaoks. See võimaldab koguda lõppkasutajatelt jooksvalt 
andmeid ja tagasisidet tekstiiltoodete seisukorra ja kasutusea 
kohta. Neid süsteeme tuleb aktiivselt kasutada, et selgitada 
välja kanga ja rõivaeseme puuduste esinemissagedus ja 
põhjused; 

- rõivaesemete ja kanga parandamise ja hooldamise teenuste 
haldamine eesmärgiga pikendada nende kasutusiga. 

KT1.  Tekstiiliteenuste osutajad 
Pakkujad peavad suutma tõendada, et neil on olemas vahendid, 
eksperditeadmised, dokumenteeritud toimingud ja juhtimissüsteemid, et 
tulla toime osutatavate teenuste järgmiste aspektidega15 (valida need, 
mis on konkreetse pakkumuse korral asjakohased): 

• pesemisteenused: energiajuhtimissüsteemide kasutuselevõtt 
pesemiskohtades vastavalt ISO 50001-le või samaväärsele 
standardile, sealhulgas: 
- igas pesemiskohas on töötajate koolitamise programmid ja 

teadlikkuse suurendamise programmid; 
- igas pesemiskohas on seadmed ja toimingud, mis 

suurendavad töötlemise energiatõhusust; 

- mõõtmine, mis võimaldab hallata igas pesemiskohas 
pesutoimingute ja käideldud tekstiiltoodete erienergiatarvet 
(st tarbitud elekter, gaas- või vedelkütus, väljendatuna kWh-

                                                        
15 Sõnaselge võimalus nõuda tarneahela juhtimise suutlikkust kehtestati riigihangete direktiivi 2014/24/EL (mis tuleb liikmesriigi õigusse üle võtta hiljemalt aprilliks 2016) 
XII lisa II osa punktiga d. 
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Kontroll 
Pakkujad peavad kinnitama, et neil on olemas nõutavad süsteemid ja 
vajalik suutlikkus. Esitada tuleb asjaomaseid näiteid varasematest 
lepingutest. 
Lisaks peavad nad kirjeldama ettevõttesisest hankimist, 
juhtimissüsteeme ja taristut, mida kasutatakse nõuetelevastavuse 
haldamiseks ja teenuse osutamiseks. 

Kui seda peetakse vajalikuks, on hankijal õigus teha pakkuja 
suutlikkuses veendumiseks kohapealseid käike ja kontrolle või nõuda 
kolmandate isikute tehtavaid kontrolle. 

des selliste töödeldud tekstiiltoodete kg kohta, mis on 
suunatud tarbetekstiili või töörõivastega seotud 
protsessidesse) ja anda selle kohta aru; 

• hooldusteenused: 
- varahaldussüsteemide kasutuselevõtt tekstiiltoodete varu 

jaoks. See võimaldab koguda lõppkasutajatelt jooksvalt 
andmeid ja tagasisidet tekstiiltoodete seisukorra ja kasutusea 
kohta. Neid süsteeme tuleb aktiivselt kasutada, et selgitada 
välja kanga ja rõivaeseme puuduste esinemissagedus ja 
põhjused; 

- rõivaesemete ja kanga parandamise ja hooldamise teenuste 
haldamine nende kasutusea pikendamiseks; 

• tagasivõtmis- (olelusringi lõpu haldamise) teenused: 

- selliste varahaldussüsteemide ja sellise taristu 
kasutuselevõtt, millega võimaldatakse liigitamist 
erinevatesse töötlusvoogudesse, tekstiiltoodete ja kangaste 
ladustamist ja müüki, et suurendada nende korduskasutamist 
ja ringlussevõttu; 

- kujundusalaste nõuannete andmine hankijale 
korduskasutamise ja ringlussevõtu hõlbustamiseks. Hankija 
töötajate koolitamine olelustsükli lõppu jõudnud 
tekstiiltoodete liigitamise alal. 

Kontroll 
Pakkujad peavad kinnitama, et neil on olemas nõutavad süsteemid ja 
vajalik suutlikkus. Esitada tuleb asjaomaseid näiteid varasematest 



 

26 
 

lepingutest. 

Lisaks peavad nad kirjeldama ettevõttesisest hankimist, 
juhtimissüsteeme ja taristut, mida kasutatakse nõuetelevastavuse 
haldamiseks ja teenuse osutamiseks. 
Kui seda peetakse vajalikuks, on hankijal õigus teha pakkuja 
suutlikkuses veendumiseks kohapealseid käike ja kontrolle või nõuda 
kolmandate isikute tehtavaid kontrolle. 

 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

3.2.2. Pesupesemine 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK1. Kanga valimine eesmärgiga vähendada kuivatamisel ja triikimisel tarbitavat energiat 

(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

(Iga päev või nädal pestavad tekstiiltooted) 
 
Valitakse selline kangas, mille tsentrifuugimisjärgne jääkniiskusesisaldus on alla 35 % ja kuivatusjärgne pehmuse aste on ≥50 % 
puuvillasisaldusega kangaste puhul SA-3 ja < 50 % puuvillasisaldusega kangaste puhul SA-4. 
 
Kontroll 
Pakkuja peab esitama katsearuande, milles tõendatakse kanga(ste) omadusi järgmiste meetodite kohaselt: 

• jääkniiskusesisaldus: EN ISO 15797 (või samaväärse standardi) kohane pesemine; 
• lihtne hooldatavus: EN ISO 15487 (või samaväärse standardi) kohane pesemis- ja kuivatusjärgne välimus. 
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PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Juhised pesemiseks tarbitava energia ja pesuaine kohta 

Soovitatav on energiatarbe ja pesuaine keskkonnamõju kriteeriumid ühendada ning kaaluda antavat punktisummat järgmiselt: 

 kriteerium S5.1: energiatarve 75 % 
 kriteerium S5.2: pesuaine keskkonnamõju 25 % 

Seire peab toimuma vastavalt lepingu täitmise tingimusele S2.4. 

 PHK1. Erienergiatarve 
Pakkujatele antakse punkte vastavalt teenuse osutamise ajaks 
kavandatud erienergiatarbele kWh-des (elekter pluss gaas- ja 
vedelkütus) pestud, kuivatatud ja viimistletud tarbetekstiili või 
töörõivaste kg kohta (valida sobiv). 

Punkte antakse võrdeliselt laekunud ettepanekutega, alates väikseimast 
näitajast (100 % saadaolevatest punktidest) kuni suurimani (null 
punkti). 

Kontroll 
Pakkuja esitab teenuse osutamisel kasutatava spetsifikatsiooni iga 
pesemis-, kuivatamis- ja viimistlemisprotsessi mõõtmise kohta, 
eristades tarbetekstiili ja töörõivaid. Samuti kirjeldab ta mõõtmisnäitude 
kontrollimise korda. 

 PHK2. Pesuaine keskkonnamõju 
Pakkujatele antakse punkte selle eest, kui nad kohustuvad lepingu 
täitmisel kasutama selliseid pesuaineid, mis vastavad asutuste 
pesumasinates kasutatavate pesuainete jaoks kehtestatud ELi 
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ökomärgise andmise kriteeriumidele veekeskkonna mürgisuse ja 
biolagunevuse kohta või samaväärsetele kriteeriumidele. Need 
kriteeriumid asuvad aadressil 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html. 

Selle kohustuse võtnud pakkujatele antakse suurim vastav 
punktisumma. 

Kontroll 
Pakkuja peab esitama andmed kontrollisüsteemi kohta, mida 
rakendatakse teenuse osutamisel üksikutes pesuprotsessides 
kasutatavate nõuetekohaste pesuainete ostmisel. 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
 LTT1. Pesemist hõlmavad tekstiiliteenused 

Edukas pakkuja peab teenuseid osutama vastavalt kavandatud 
erienergiatarbele ning nõuetele vastava pesuainega, mida ta on oma 
pakkumuses kohustunud kasutama. 

Pakkuja peab esitama järgmised kontrollivormid: 
- iga kuu mõõdetud energiatarbimise andmed, mis on kogutud 

protsessietappide mõõtmise teel asjaomases kohas ning milles 
kajastatakse kanga liiki/massi ja mis on jagatud töödeldud 
tekstiiltoodete massiga; 

- pesuaine ostutšekkide koopiad koos tõendiga, et pesuaine on kas 
 
i) ELi ökomärgisega või 
ii) I tüüpi ökomärgisega, mis sisaldab samaväärseid kriteeriume; 
või 
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iii) vastavuses ELi ökomärgise kriteeriumidega16. 
 
Tõenditeks peavad olema kehtivad ökomärgise litsentsid ja/või 
kolmandate isikute kontrollitud katseandmed kasutatavate 
pesuainete kohta. 
 

Hankijal on õigus nõuda lepingu kehtivusaja igal hetkel kolmanda isiku 
poolset kontrolli ja töövõtja on kohustatud esitama need tõendid enda 
kulul. 

 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

3.2.3. Hooldamine 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK2. Tekstiiltoote hooldamine 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Seda saaks ühendada ka pakkumuse hindamise kriteeriumiga, mille kohaselt väärtustatakse kõige põhjalikumat hooldusmeetodit, või sõnastadagi 
selle pakkumuse hindamise kriteeriumina. 
Tekstiiliteenuste pakkuja peab oma varahalduskava osana pikendama töörõivaste ja sisustustekstiili kasutusiga, osutades jooksvalt hooldus- ja 
parandusteenuseid. See hõlmab vähemalt järgmist (olenevalt pakutavast tekstiiltootest): 

- lihtsamad parandustööd, sealhulgas hargnenud õmbluste parandamine ja kokkuõmblemine, katki-/kaotsiläinud osade asendamine ning 
lukkude ja kinniste paigaldamine/asendamine; 

                                                        
16 Euroopa Komisjon, Industrial and Institutional Laundry Detergents (Tööstuslikes ja asutuste pesumasinates kasutatavad pesuained), 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
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- töörõivaste paikamine; 
- funktsionaalsete pealismaterjalide parandamine/taastamine. 

 

 

Kontroll 
Pakkuja esitab üksikasjaliku pakutavate hooldusteenuste kirjelduse, sealhulgas vajaduse korral dokumenteeritud tõendid hooldusseadmete kohta, 
mida ta käitab või kasutab allhankena. 

 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

3.2.4. Tagasivõtmine 

TEHNILINE KIRJELDUS 
 TK3. Tagasivõtusüsteem 

Seda saaks ühendada ka pakkumuse hindamise kriteeriumiga, mille 
kohaselt väärtustatakse kõige põhjalikumat tagasivõtmismeetodit, või 
sõnastadagi selle pakkumuse hindamise kriteeriumina. 
Pakkuja peab osana oma varahaldussüsteemist hoidma käigus 
tagasivõtusüsteemi või tal peab olema tagasivõtukavaga seotud ametlik 
kord tekstiiltoodete jaoks, mida tarnitakse lepingukohaseks 
kasutamiseks. See hõlmab järgmist: 

• hankija enese ruumidesse paigaldatud kogumissüsteemid 
(vajaduse korral) tekstiiltoodete sortimise ja liigitamise 
hõlbustamiseks; 

• koolitus- ja juhendmaterjalid tagamaks, et riigiasutuse töötajatel 
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on selge arusaam, kuidas süsteemi kasutada; 

• kogumisjärgne sorteerimine, et suurendada võimalikult palju 
korduskasutamisest või ringlussevõtmisest saadavat väärtust. 
See hõlmab vähemalt eraldamist rõivaeseme kiu, värvi ja 
seisukorra alusel. 

Pakkuja annab teavet selle kohta, milline on taaskasutusele võetud 
tekstiiltoodete tõenäoline lõppturg. 

Kontroll 
Pakkuja esitab kavandatava süsteemi kirjelduse, sealhulgas vajaduse 
korral dokumendid enda kasutatavate kogumisjärgsete süsteemide 
kohta, kaasa arvatud sortimisliinide kirjelduse ja tõendina fotod 
tagasivõtukohast. 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
 LTT2. Tagasivõtusüsteem 

Pakkuja peab andma oma tagasivõtusüsteemi toimimisest aru vastavalt 
järgmistele nõuetele: 

• hankija juures kohapeal korraldatakse töötajate küsitlused, et 
selgitada välja, kui lihtne on kogumis-/liigitamissüsteeme 
kasutada. Küsitlusi tehakse teenuse osutamise esimese kuue kuu 
jooksul ning tulemusi kasutatakse võimalike parandusmeetmete 
väljaselgitamiseks/võtmiseks; 

• kord aastas selgitatakse välja ja dokumenteeritakse, kui suur on 
korduskasutatud või ringlusse võetud tekstiiltoodete osatähtsus 
kogutud tekstiiltoodete massist ning sellega seotud väärtus 
tekstiiltoodete kg kohta, mis on saadud sihtkohaks olevatelt 
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lõppturgudelt, kuhu need saadeti. 

Pakkuja esitab lühikokkuvõtte töötajate küsitluste tulemustest ja 
võimalikud väljaselgitatud parandusmeetmed. Esitatakse aastaaruanne 
tekstiiltoodete sihtkohtade jaotuse ja igal lõppturul saadud väärtuse 
kohta. 
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4. OLELUSRINGI KOGUMAKSUMUSE HINDAMINE 
Olelusringi kogumaksumuse hindamine on meetod, mida saab kasutada tekstiiltoodete omamise kogukulu (ja võimaluse korral teatava 
keskkonnaalase välismõju) hindamiseks. Selle meetodi abil saab teha tulemuslikke pikaajalisi investeerimisotsuseid, kuna mõningad 
kuluaspektid ei tarvitse olla otsustajale kohe nähtavad, nt võidakse suurema alginvesteeringuga saavutada väiksem olelusringi maksumus tänu 
väiksematele energiakuludele pesemisel ning suuremale vastupidavusele, millega kaasnevad pikem kasutusiga ja väiksemad paranduskulud. Kui 
arvesse võetakse ka välismõju, on olelusringi kogumaksumuse hindamine eriti sobiv parema keskkonnatoime saavutamiseks. 

ELi KHRi kriteeriumides käsitletakse mitut tekstiiltoodete disainimise ja spetsifikatsiooni aspekti, mille hoolikas läbimõtlemine hankeetapis 
võib aidata vähendada nende pesemise, hooldamise ja kasutusea lõpuga seonduvat olelusringi maksumust: 

o pesemine: tekstiiltoodete pesemise, kuivatamise ja triikimise energiakulu on kas riigiasutusele tekkiv otsekulu (kui ta tegeleb ise 
pesemisega) või töövõtjate kaudu tekkiv kaudne kulu (kui pesemisteenust osutatakse allhankena). Tekstiiltoodete spetsifikatsioonid 
avaldavad üheks pesutsükliks vajalikule energiatarbimisele suurt mõju: 

- tekstiiltoote kiuline koostis mõjutab märkimisväärselt nende pesemiseks, kuivatamiseks ja triikimiseks tarvilikku energiahulka. 
Näiteks puuvilla- ja sünteetilise kiu segust töörõivaste või sisustustekstiili kasutamine võib vähendada igaks pesutsükliks 
vajalikku energiat ning seega ka kulusid hinnanguliselt kuni 50 % võrreldes samade toodetega, mis koosnevad 100 % 
looduslikest kiust; 

o kasutusiga: tekstiiltoote kasutusiga mõjutab hulk tegureid. Nende hulka kuuluvad kulumiskindlus, vastupidavus enneaegsele 
kasutuskõlbmatuks muutumisele, nõuetekohase hoolduse tagamine (eelkõige eriomadustega tehniliste toodete puhul), et vältida 
enneaegset asendamist: 

- kiuline koostis mõjutab kasutamise ja pesutsüklite aegset kulumiskindlust märkimisväärselt. Võrreldes 100 % puuvillaste 
esemetega võib vastupidavam kiuline koostis pikendada tekstiiltoote kasutusiga hinnanguliselt 34 % (töörõivaste puhul) kuni 
100 % (rätikute ja voodilinade puhul); 

- õmbluste ja viimistlusvahendite, samuti suluste – tõmblukkude, nööpide, takjakinniste ja kinnitusvahendite – enneaegne 
kasutuskõlbmatuks muutumine võib nõuda kulukaid parandus- ja töötlemistöid või tuua kaasa töö- ja vormirõivaste enneaegse 
väljapraakimise. Kuigi toote kavandamisel võidakse tavaliselt tugineda kaheaastasele kasutuseale, on parema kujunduse ja 
kestlike spetsifikatsioonide abil võimalik pikendada seda kuni kolme aastani, kusjuures sellega koos vähenevad ka hooldus- ja 
asenduskulud; 

o olelusringi lõpp: tekstiiltoodete kõrvaldamine nende olelusringi lõpus on kulukoormus riigiasutusele, kes peab maksma kaalu järgi. 
Olelusringi lõppu jõudnud tekstiiltoodetel on ringlussevõtuturul rahaline väärtus (hinnanguliselt 250–560 eurot tonni eest). Nende järele 
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on nõudlus nii nende edasiseks kasutamiseks nende algsel kujul (nt kasutatud töörõivastena) kui ka toorainena uute tekstiil- või muude 
toodete (nt soojustusmaterjal) valmistamiseks. Selle tulemusel võib tekstiilijäätmete väärtus olla positiivne või neutraalne. 

- Riigiasutused saavad olelusringi lõppu jõudnud tekstiiltoodete väärtuse suurendamiseks aktiivselt tegutseda, juurutades näiteks 
süsteemid olelusringi lõppu jõudnud tekstiiltoodete eraldamiseks voogude kaupa või nõudes sellist kujundust, mille puhul saab 
logod kergesti eemaldada. 

 

Kõiki neid tegureid ühiselt arvesse võttes saab vähendada iga hangitud tekstiileseme omamisega seotud kogukulu. Üks viis nende tegurite 
kontrollimiseks on minna tekstiiltoodete hankimiselt üle tekstiiliteenuste hankimisele. Sel juhul saab kasutatavate tekstiiltoodete olelusringi iga 
etapi jaoks määrata kindlaks tulemusnäitajad. Siis hakkavad nende teenuste osutamise kulude optimeerimise eest vastutama töövõtjad. Muul 
juhul kaasneksid riigiasutustele nende teenustega edasised üldkulud ja vajadus allhanke järele. 
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1. lisa. Lõpptoodetes sisalduvate ainete piirangud 
Ainerühm Kohaldatavad piirangud Sisalduse 

piirnormid 
Katsemeetod 

1.1. Asovärvid 

Kohaldamine: 

rõivad, mis 
sisaldavad 
akrüüli, puuvilla, 
polüamiidi ja villa 

Kasutada ei tohi asovärve, mis võivad 
lõhustumisel anda teadaolevalt 
kantserogeenseid aromaatseid amiine (vt 
ELi ökomärgistuse 2. liite loetelu17). 
Akrüülamiinide piirnormi kohaldatakse 
lõpptoote katsetamise eesmärgil 

30 mg/kg iga 
amiini kohta 

 

EN 14362-1 ja 3 või 
samaväärne meetod 

1.2. 
Formaldehüüd 

Kohaldamine: 

kõik rõivad ja 
kogu 
sisustustekstiil, 
mis sisaldavad 
looduslikke kiude 

 

Valmistootest pärit formaldehüüdi 
jääkide suhtes kehtivad järgmised 
piirnormid: 

 

 

EN ISO 14184-1 või 
samaväärne meetod. 

- tooted imikutele ja alla kolme 
aasta vanustele lastele 

16 ppm 

 

- kõik muud tooted 75 ppm 

 

Pakkumuste hindamise kriteeriumina 
võib nõuda nahaga kokkupuutuvate 
rõivaste puhul täiustatud näitajaid18. 

 

Järgmist nõuet saab lisakriteeriumina 
kohaldada üksnes sisustustekstiili puhul: 

- lõpptootest eralduv heide 

0,1 mg/m3 EN 16516 ja EN ISO 
14184-1 või 
samaväärne meetod 

1.3. Abiained 

Kohaldamine: 

kõik tooted 

Lõpptootes ei tohi esineda järgmisi 
aineid: 

- nonüülfenool 
- oktüülfenool 

Kokku 
100 mg/kg 

Lahustiga 
ekstraheerimine, 
millele järgneb 
vedelikkromatograafia-
massispektromeetria 

Lõpptootes ei tohi esineda järgmisi 
aineid: 

- nonüülfenooletoksülaadid 
- oktüülfenooletoksülaadid 

Kokku 
100 mg/kg 

ISO 18254 

1.4. Katted, 
laminaadid ja 
kiled 

Kohaldamine: 

kui on lisatud 
tekstiilmaterjali 
struktuuri 

 

Katted, plastisooltrükk, laminaadid, kiled 
ja plastmanused ei tohi sisaldada järgmisi 
ftalaate: 

- DEHP (bis-(2-etüülheksüül)-
ftalaat) 

- BBP (butüülbensüülftalaat) 
- DBP (dibutüülftalaat) 
- DMEP (bis-(2-metoksüetüül)-

ftalaat) 
- DIBP (diisobutüülftalaat), 
- DIHP (di-C6-8-hargnenud 

alküülftalaadid) 
- DHNUP (hargahelaga di-C7-11-

Kokku 0,10 
massiprotsenti 

EN ISO 14389 või 
samaväärne meetod 

                                                        
17 Euroopa Komisjon, EU Ecolabel textile product group (ELi ökomärgisega tekstiiltoodete rühm), 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Järeleandmisi saab teha sissepressimispüsivusega rõivaesemete kvaliteedi ja vastupidavuse arvel, 
eriti kui neid tuleb pesta kõrgel temperatuuril. 
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hargnenud alküülftalaadid) 
- DHP (di-n-heksüülftalaat) 

2. lisa. Ainete piirangud tootmisprotsessis 
Ainerühm Kohaldatavad piirangud Kontrollinõuded 

2.1. Värvained 
ja pigmendid 

 

Tekstiilitootmisel ei tohi kasutada järgmisi värvaineid ja 
pigmente: 

happeline punane 26, otsetoimeline must 38, 
dispersioonsinine 1, aluseline punane 9, otsetoimeline 
sinine 6, dispersioonoranž 11, aluseline violett 14, 
otsetoimeline punane 28, dispersioonkollane 3, 
pigmentpunane 104, pigmentkollane 34 

Kohapealne audit, 
mille käigus 
selgitatakse välja 
kasutatavad värvid 

 

2.2. Abiained 

 

Tekstiilitootmisel ei tohi kasutada järgmisi aineid: 

- bis(hüdrogeenitud 
tahkerasvalküül)dimetüülammooniumkloriid 
(DTDMAC) 

- distearüüldimetüülammooniumkloriid 
(DSDMAC) 

- di(kõvatahkerasv)dimetüülammooniumkloriid 
(DHTDMAC) 

- etüleendiamiintetraatsetaat (EDTA) 
- dietüleentriamiinpentaatsetaat (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool 
- 1-metüül-2-pürrolidoon 
- nitrilotriatsetaat (NTA) 

Kohapealne audit, 
mille käigus 
selgitatakse välja 
kasutatavad abiained 

 

2.3. 
Pleegitamine 

 

Lõnga, kanga ja silmkoeliste paanide pleegitamisel ei tohi 
kasutada klooripõhiseid pleegitusaineid. 

 

Kohapealne audit, 
mille käigus 
selgitatakse välja 
kasutatavad 
pleegitusained 

 

2.4. Vee-, pleki- 
ja õlikindlust 
andev töötlus 

 

Põhinõue: 

pika ahelaga (≥ C5) perfluoroalkaansulfoonhappeid või -
sulfonaate (PFSA) ja 
(≥ C7) perfluoroalküülkarboksüülhappeid või -
karboksülaate (PFCA) ei tohi kasutada. 

Lisanõue: 

fluoritud ainetega vee-, pleki- ja õlikindlust andvat töötlust 
ei tohi kasutada, välja arvatud juhul, kui need funktsioonid 
on vajalikud mingis kombinatsioonis. 

Lisaks tuleb rõivaid nii põhi- kui ka lisakriteeriumide 
täitmiseks katsetada vastupidavuse suhtes (vt 
kriteeriumi 3.1) 

Kohapealne audit, 
mille käigus 
selgitatakse välja 
viimistlemisel 
kasutatavad 
repellendid 

 

2.5. Veekindlad 
kiled 

 

Välisrõivastes kasutatavate fluoropolümeerkilede ja -
laminaatide tootmisel ei tohi kasutada 
perfluorooktaanhapet (PFOA) või pikema ahelaga fluoritud 
pindaktiivset ainet. 

 

Kohapealne audit 
kile-/laminaaditootja 
juures või reguleeriva 
valitsusasutuse 
dokumendid 
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2.6. 
Leegiaeglustid 

 

Põhinõue: 

kasutada ei tohi järgmisi leegiaeglusteid: 

- HBCDD – heksabromotsüklododekaan 
- 10-BDE – dekabromodifenüüleeter 
- TEPA – tris(asiridinüül)fosfiin-oksiid 
- TRIS – tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat 
- TCEP – tris(2-kloroetüül)fosfaat 
- C10–13-kloroparafiin (SCCP) 

Lisanõue: 

tulekaitsenõude puhul tuleb kangast katsetada, et veenduda, 
et see on väga vastupidav (vt kriteerium 3.1) 

Kohapealne audit, 
mille käigus 
selgitatakse välja 
kasutatavad 
leegiaeglustid 
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3. lisa. Vastupidavuskatsed 

3.1. Tekstiili vastupidavusomaduste nõuete soovituslik kohaldamine 
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Kõikide toodete puhul tehtavad 
katsed 

        

Rätikud ja voodipesu         

Vormirõivad ja esinduslikud 
töörõivad         

Vastupidavad töörõivad ja 
isikukaitsevahendid välitöödeks         

Funktsionaalsed välisrõivad, st 
joped, püksid, 
isikukaitsevahendid 

        

 
3.2. Võrdlusnäitajad ja katsemeetodid 
Põhinäitajad 
 
Vastupidavusstandard Võrdlusnäitajad Katsemeetod(id) 
3.1. Mõõtmete 
muutumine 

Kangad 
- Puuvillane ja puuvillasegu ± 3,0 % 
- Villasegu ± 2,0 % 
- Sünteeskiud ± 2,0 % 
- Voodipesu ja rätikud ± 8,0 % 
 

EN ISO 6330 (kodune pesu) 
või samaväärne meetod või 
ISO 15797 (tööstuslik pesu) 
või samaväärne meetod koos 
EN ISO 5077 või samaväärse 
meetodiga pärast 
kolme pesukorda 

3.2. Värvi pesukindlus Värvimuutuse ja plekkide puhul 
aste 3–4 
 

ISO 15797 või samaväärne 
meetod (vajaduse korral) koos 
ISO 105 C06 või samaväärse 
meetodiga 

3.3. Värvi higikindlus Värvimuutuse ja plekkide puhul 
aste 3–4, tumedate värvuste puhul 
aste 4 (standardsügavus > 1/1) 

ISO 15797 või samaväärne 
meetod (vajaduse korral) koos 
ISO 105 E04 (happelises ja 
aluselises keskkonnas, võrdlus 
mitmekordsest kiust 
valmistatud kangaga) või 
samaväärse meetodiga 

3.4. Värvi Aste 2–3 ISO 15797 või samaväärne 
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märghõõrdekindlus meetod (vajaduse korral) koos 
ISO 105 X12 või samaväärse 
meetodiga 

3.5. Tõmbetugevus < 50 % puuvilla N/(g/m2) 2,0 
50 % puuvilla N/(g/m2) 1,8 
Miinimumnäitaja 400 N 

EN ISO 13934 (ribameetod) 
või samaväärne meetod 

3.6. Õmbluste tugevus 100 N rebenemisel 
 

EN ISO 13935 (ribameetod) 
või samaväärne meetod 
 

Lisanäitajad 
 
Vastupidavusstandard Võrdlusnäitajad Katsemeetod(id) 
3.7. Vee-, mustuse- ja 
plekikindlus 

Funktsiooni püsivus pärast 
20 kodust pesutsüklit temperatuuril 
40oC või pärast 10 tööstuslikku 
pesutsüklit temperatuuril 75oC: 
 
- veekindlus: aste 80 90st 
- õlikindlus: aste 3,5 4,0st 
- plekikindlus: aste 3,0 5,0st 
 
Tööstusliku pesu temperatuuri võib 
alandada 60oC-ni teibitud 
õmblustega rõivaste puhul. 
 

ISO 6330 (kodune pesu) või 
samaväärne meetod või ISO 
15797 (tööstuslik pesu) või 
samaväärne meetod koos 
järgmistega: 
 
- veerepellendid: ISO 4920 või 

samaväärne meetod 
- õlirepellendid: ISO 14419 või 

samaväärne meetod 
- plekirepellendid: ISO 22958 

või samaväärne meetod 
 

3.8. Leegi leviku 
aeglustamine 

Pestavate toodete funktsionaalsus 
peab säilima pärast 50 pesutsüklit 
(lisakriteerium). 
 
Mittepestavate toodete 
funktsionaalsus peab leotuskatse 
järel säilima 
 

ISO 6330 (kodune pesu) või 
samaväärne meetod või kui 
see on lepingu nõuete puhul 
asjakohane, siis 
EN ISO 10528 (tööstuslik 
pesu) või samaväärne meetod 
koos EN ISO 12138 või 
samaväärse meetodiga. 
 
Mittepestava ja/või mitte-
eemaldatava tekstiili puhul 
tuleb kasutada standardi BS 
5651 jaotises 4 kirjeldatud või 
samaväärset katsemeetodit19 
 

 

                                                        
19 See katsemeetod põhineb Briti standardis 5651 kirjeldatud katsemeetodil: Puhastus- ja 

märgamismeetod, mille abil hinnatakse puhastamise ja märgamise mõju tekstiilkangaste ja 
kangakoostude süttivusele. 


