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Seinapaneelid 

Keskkonnahoidliku riigihanke tooteleht 
 

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

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

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

 
Käesolevad suunised käsitlevad põhi- ja täiendavaid kriteeriume riigihankemenetluse eri 
etappides ja selgitavad, kuidas keskkonnaalaseid kriteeriume hanke igal etapil kõige paremini 
kasutada: 
 
• Hankelepingu ese. See on hanke nimetus, st hangitava toote, töö või teenuse 

lühikirjeldus. 
• Tehniline kirjeldus. Annab selle nõude ja standardi selge, täpse ja täieliku kirjelduse, 

millele peavad kaubad, tööd või teenused vastama. Minimaalne tehniline kirjeldus, millele 
peavad vastama kõik pakkumused. Kehtestavad konkreetsed keskkonnaalased 
kriteeriumid, kaasa arvatud välistustõkendid ja tasemed, millele konkreetsed tooted 
peavad vastama. 

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

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

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

 
Tuleb märkida, et kehtiv õiguslik raamistik on töövõtja jaoks siduv. 
 
Kui kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel on lubatud kasutada muid sobivaid 
tõendusvahendeid, võivad sellisteks vahenditeks olla tootja tehnilised toimikud, tunnustatud 
asutuse katsearuanne või muu asjakohane tõendusmaterjal. Hankija peab igal üksikjuhtumil 
veenduma, et esitatud tõendusmaterjali saab pidada tehniliselt / õiguslikult sobivaks. 
 
 
1. Mõisted ja reguleerimisala 
 
Käesolevates keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumides on seinapaneelid määratletud kui 
plaadid, mida kasutatakse vertikaalsetes või nurga all kaldus asukohtades (näiteks pööningu 
ümberehitamisel) ehituses, kus paneel ise ei ole kandetarindiplaat ja selle pind ei ole lõplik 
pind, mis on viimistletud hoones nähtav, see tähendab, et see krohvitakse, kaetakse, 
värvitakse, tapeeditakse jne. 
 
Kesksed on kahte erinevat tüüpi materjalist seinapaneelid, sest need materjalid koos 
esindavad praktiliselt tervet seinapaneeliturgu. Need on kipsplaat ja puidupõhised plaadid. 
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Neid kahte materjali on käsitletud eraldi üksustena, sest kuigi nende kasutusala kattub, ei 
kattu materjalisisaldus ega paljud standarditest, millele need materjalid peavad vastama. 
 
Seinapaneelide kohta on olemas mitu ökomärgist ja standardit. Mõned neist katavad mõlemat 
materjali, nagu Põhjamaade Luik seinapaneelide jaoks, Austraalia hea keskkonnavaliku 
märgis, samas kui teised katavad ainult üht nendest materjalidest, näiteks Saksamaa Sinine 
Ingel komposiitpuidust paneelide jaoks, Kanada ökomärgis kipsplaatide jaoks või Jaapani 
ökomärk puidupõhiste plaatide jaoks. 
 
Enamikku seinapaneelitooteid katab ehitustoodete direktiiv ja ehitustoodete direktiivi alla 
kuuluvad ehitustooted peavad olema tähistatud CE-märgisega. CE-märgisele lisatakse vastav 
tehniline teave nende toodete konkreetse toimivuse kohta. 

 
2. Peamised keskkonnamõjud 
 
Seinapaneelide peamine mõju on tingitud energiakulust tootmise ajal, loodusvara tarbimisest 
tootmise tõttu ning kõrvaldamise mõjudest, kui toodete kasulik tööiga saab läbi, samuti 
paigaldamise ajal tekkivatest jäätmetest. 
 
Selle mõju osas kõige suuremaid võimalusi pakkuv valdkond on jäätmete minimeerimine ja 
ringlussevõtu võimalused ning prügilast ümbersuunamine. Seega keskenduvad mitmed 
spetsifikatsioonid sellele aspektile. 
 
Lisaks mõjutab sideainegaaside eraldumine puitpaneelidest kasutamise ajal, see tähendab 
paneelide paigaldamise ajal hoone sisekeskkonda, isegi kui gaaside eraldumist ennast 
keskkonnamõjuks ei loeta. 
 

Peamised keskkonnamõjud  KHR lähenemisviis 
 
 

• Seinapaneelide tegemiseks 
kasutatavate materjalide mõju 
– ressursi tarbimine. 

 
• Tootmises kasutatavate ja 

seejärel kasutuse ajal 
vabanevate materjalide ja 
ainete mõju 

 
• Seinapaneelide valmistamise 

eri etappides kasutatud 
energia mõju. 

 
 
• Jäätmete mõju, kui 

seinapaneelid ja nende 
äralõigatud materjalijäägid 
kasutusea lõpus 
kõrvaldatakse. 

 

  
• Edendada head materjalide 

majandamist ehitusplatsil (vältida 
materjalide kahjustamist ja 
raiskamist). 

• Ergutada kipsseinaplaatide 
ostmist, milles on kasutatud 
sünteetilist kipsi ja 
korduvkasutatud kipsi. 

• Vähendada teatud keemiliste 
ühendite kasutamist. 

• Minimeerida energiakasutust 
tootmises, kus võimalik. 

• Edendada keskkonnahoidlikku 
materjalikasutust. 

• Ergutada selliste puidupõhiste 
plaatide ostmist, milles on 
kasutatud säästvaid 
puitmaterjale. 

• Edendada ehitus- ja 
lammutusjäätmete ringlussevõtu 
skeeme. 

 
 
Pange tähele, et mõjude järjekord ei ole tingimata nende tähtsuse järjekord. 
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3. Kipsplaatidest seinapaneelide KHR kriteeriumid  
 

3.1. Kipsplaatidest seinapaneelide KHR põhikriteeriumid 
 

 
HANKELEPINGU ESE 
 
Keskkonnahoidlike seinapaneelide ost. 

 
 
TEHNILINE KIRJELDUS 
 

1. Kipspaneelide valmistamisel kasutatav paber peab olema: 
a. valmistatud 100 % ulatuses ringlussevõetud puidust / teisespaberist ja/või  
b. seaduslikult langetatud metsast pärit puidust, puitkiust või puiduosakestest 

valmistatud paber. 
 

Kontroll a: Asjakohaste, s.t. riiklikus või ELi sertifitseerimissüsteemis väljastatud 
dokumentide esitamine, mis tõendavad, et kasutatav paber või puit on 100 %-liselt 
ringlussevõetud. 

 
 

Kontroll b: Puidu/puitkiu seaduslikku päritolu saab tõendada sisse seatud 
järelevalveahelaga jälgimissüsteemiga. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla 
sertifitseeritud kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või 
keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi EMASi osana. 

 
Vastavustõendina võetakse vastu Metsahooldenõukogu (FSC)[2], metsade 
sertifitseerimise toetuskava (PEFC)[3] või muu samaväärse vahendiga sertifitseeritud 
puidu/puitkiu järelevalveahela sertifikaate. Kui puit/puitkiud on pärit riigist, mis on 
sõlminud ELiga vabatahtliku partnerluslepingu (VPL), võib seaduslikkust tõendada 
FLEGT-litsentsiga[4]. Teised vastuvõetavad tõendusvahendid on asjakohased ja 
kehtivad ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsiooni CITES sertifikaat või muud samaväärsed ja kontrollitavad vahendid, 
nagu näiteks hoolsussüsteemi kohaldamine. Sertifitseerimata toormematerjali kohta 
peavad pakkujad puidu/puitkiu seaduslikkuse deklaratsioonil ära märkima 
puidu/puitkiu tüübid (liigid), kogused ja päritolu. Puit/puitkiud peab sellisena olema 
jälgitav terve tootmisahela lõikes metsast tooteni. 
 

2. Kipsisisaldus peab olema vähemalt 2 % ulatuses ringlussevõetud kipsplaat (kaalu 
järgi, aasta keskmise põhjal, mis ei hõlma suitsugaaside väävlitustamise paikadest 
saadud kipsi). Kus on võimalik kõrgem ringlussevõtu protsent, tuleks see eelistatavalt 
valida. 

 
Kontroll: Selle kriteeriumi täitmist tuleb asjakohaselt tõendada, näiteks esitades 
kvaliteedikontrolli- või tootmisdokumendid. 

 
 
 
 
 

                                                 
2]   FSC (Metsahooldenõukogu): http://www.fsc.org/en   
3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – metsade sertifitseerimise toetuskava): 
http://www.pefc.org/internet/html   
4]   EL võttis metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubanduse (FLEGT – Forest Law Enforcement 
Governance and Trade) tegevuskava vastu 2003. aastal. Tegevuskavas on välja toodud rida meetmeid ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks arengumaades. Tegevuskavas on imporditud puidutoodete seaduslikkuse tagamiseks määratletud 
puidulitsentsimissüsteem. Litsentsi saamiseks peavad puidutootjad riigid sõlmima ELiga vabatahtlikud partnerluslepingud (VPL-d). 
Puidutooted, mis on seaduslikult toodetud VPL-partnerriikides saavad seadusliku tootmise litsentsi; lisateavet saab aadressilt: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Lisapunkte antakse: 

1. Proportsionaalselt ringlussevõetud kipsi suurema protsendiga ostetavas kipsplaadis. 
 

Kontroll: Selle kriteeriumi täitmist tuleb asjakohaselt tõendada. Näiteks ringlussevõtu 
sisendit tõendavate dokumentide esitamisega. 
 

2. Kipspaneelide valmistamisel kasutatud paber on tehtud puidust, puitkiust või 
puiduosakestest, mis on pärit metsadest, mille puhul on kontrollitud, et need on 
säästvalt majandatud, nii et majandamisel rakendatakse säästva metsamajandamise 
tagamise põhimõtted ja meetmed, tingimusel et need kriteeriumid iseloomustavad 
toodet ja on toote puhul olulised. 
 
Euroopas vastavad kõnealused põhimõtted ja meetmed vähemalt metsade säästva 
majandamise üleeuroopalistele tegevusjuhistele, mis kiideti heaks Euroopa metsade 
kaitset käsitleval kolmandal ministrite konverentsil (Lissabon, 2.– 4. juuni 1998). 
Väljaspool Euroopat vastavad need vähemalt 1992. aasta juunis Rio de Janeiros 
toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi metsanduspõhimõtetele ning 
vajaduse korral metsade säästva majandamise kriteeriumidele ja suunistele, mis on 
vastu võetud asjakohaste rahvusvaheliste ja piirkondlike algatuste raames (RTPO, 
Montreali protsess, Tarapoto protsess, UNEP/FAO Aafrika kuivalade algatus). 
 
Kontroll: Vastuvõetavaid tõendeid säästva metsaraie kohta võib esitada olemasoleva 
jälgimissüsteemi abil. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla sertifitseeritud 
kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi EMASi osana. Vastavustõendina võetakse vastu 
Metsahooldenõukogu (FSC), metsade sertifitseerimise toetuskava (PEFC) või muu 
samaväärse vahendiga sertifitseeritud puitkiu järelevalveahela sertifikaate. 

 
 

LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
 

1. Tuleb esitada teave seinapaneelide kattematerjalide kohta, nagu värvitüübid, mis ei 
takista ringlussevõttu või kipsplaadi ümbersuunamist kasutusea lõpus. 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooted, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavateks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 

 
2. Tootele lisatakse või pakendil või siltidel märgitakse kohane ja vastuvõetav 

kasutajainfo, mis kirjeldab käsitsemist, paigaldusmeetodeid, pinnatöötlusrakendusi, 
ringlussevõtu- ja/või kõrvaldamismeetodeid. 
 
Kontroll: Nendele nõuetele vastavust tõendatakse sildi-, pakendinäidiste ja 
müügipunktis antava teabe esitamisega. Vastu võetakse ka muid sobivaid tõendeid. 

 
3. Pakkuja tõendab, et seinapaneele paigaldaval tööettevõtjal on olemas kehtivad 

põhimõtted ja kord tagamaks, et paigaldamisel tekkivaid jäätmeid, s.t äralõigatud 
materjalijääke, viimistluskadusid, kahjustatud plaate jms käsitsetakse nõuetekohaselt 
säästvalt, nagu taaskasutamise, ringlussevõtu või prügilast ümbersuunamise teel 
võimaluse korral asjakohase kogumiskava kaudu. 

 
Kontroll:  Võimalikud tõendusvahendid on EMASi ja ISO 14001 sertifikaadid või 
ühenduse seadustele või asjaomastele Euroopa või rahvusvahelistele 
keskkonnajuhtimisstandarditele põhinevatele sertifitseerimisstandarditele vastavate 
organite väljastatud samaväärsed sertifikaadid. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
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Kipsplaatidest seinapaneelide KHR täiendavad kriteeriumid 
 
HANKELEPINGU ESE 
 
Keskkonnahoidlike seinapaneelide ost. 

 
 
TEHNILINE KIRJELDUS 
 

1. Kipsplaatide valmistamisel kasutatav paber peab olema: 
a. valmistatud 100 % ulatuses ringlussevõetud puidust / teisespaberist ja/või  
b. seaduslikult langetatud metsast pärit puidust, puitkiust või puiduosakestest 

valmistatud paber. 
 

Kontroll a: Asjakohaste, s.t. riiklikus või ELi sertifitseerimissüsteemis väljastatud 
dokumentide esitamine, mis tõendavad, et kasutatav paber või puit on 100 %-liselt 
ringlussevõetud. 
 
Kontroll b: Puidu/puitkiu seaduslikku päritolu saab tõendada sisse seatud 
järelevalveahelaga jälgimissüsteemiga. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla 
sertifitseeritud kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või 
Keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi EMASi osana. 

Vastavustõendina võetakse vastu Metsahooldenõukogu (FSC)[2], metsade 
sertifitseerimise toetuskava (PEFC)[3] või muu samaväärse vahendiga sertifitseeritud 
puidu/puitkiu järelevalveahela sertifikaate. Kui puit/puitkiud on pärit riigist, mis on 
sõlminud ELiga vabatahtliku partnerluslepingu (VPL), võib seaduslikust tõendada 
FLEGT-litsentsiga[4]. Teised vastuvõetavad tõendusvahendid on asjakohased ja 
kehtivad ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsiooni CITES sertifikaat või muud samaväärsed ja kontrollitavad vahendid, 
nagu hoolsussüsteemi kohaldamine. Sertifitseerimata toormematerjali kohta peavad 
pakkujad puidu/puitkiu seaduslikkuse deklaratsioonil ära märkima puidu/puitkiu tüübid 
(liigid), kogused ja päritolu. Puit/puitkiud peab sellisena olema jälgitav terve 
tootmisahela lõikes metsast tooteni. 

 
2. Kipsisisaldus peab olema vähemalt 5 % ulatuses ringlussevõetud kipsplaat (kaalu 

järgi, aasta keskmise põhjal, mis ei hõlma suitsugaaside väävlitustamise paikadest 
saadud kipsi). Kus on võimalik kõrgem ringlussevõtuprotsent, tuleks eelistatavalt 
valida see. 

 
Kontroll: Selle kriteeriumi täitmist tuleb asjakohaselt tõendada. Näiteks esitades 
kvaliteedikontrolli- või tootmisdokumendid. 

 
3. Kui paneelid sisaldavad potentsiaalselt radioaktiivset materjali (nt räbust, söetule 

tuhka, fosfokips), tuleb tõendada, et gammaindeks (my) või aktiivsusindeks (l1) on 
väiksem kui 1. 

 

                                                 
2]   FSC (Metsahooldenõukogu): http://www.fsc.org/en   
3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – metsade sertifitseerimise toetuskava): 
http://www.pefc.org/internet/html   
4]  EL võttis metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubanduse (FLEGT – Forest Law Enforcement 
Governance and Trade) tegevuskava vastu 2003. aastal. Tegevuskavas on välja toodud rida meetmeid ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks arengumaades. Tegevuskavas on imporditud puidutoodete seaduslikkuse tagamiseks määratletud 
puidulitsentsimissüsteem. Litsentsi saamiseks peavad puidutootjad riigid sõlmima ELiga vabatahtlikud partnerluslepingud (VPL-d). 
Puidutooted, mis on seaduslikult toodetud VPL-partnerriikides saavad seadusliku tootmise litsentsi; lisateavet saab aadressilt: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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Radioaktiivseid aineid paneelimaterjalis väljendatakse 
gammaindeksina/aktiivsusindeksina vastavalt valemile:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1.0 
Raadiumiindeks ei või ületada: CRa/100 = 1.0 
 
Eespool esitatud valemis tähendavad CK, CRa ja CTh vastavalt kaalium-40, raadium-
226 ja toorium-232 kontsentratsioone, mida väljendab bequerel kilogrammi materjali 
kohta (Bq/kg). 1 % kaaliumi võrdub 310 Bq/kg potassium-40, 1 ppm uraani võrdub 
12,3 Bq/kg raadium-226 ja 1 ppm tooriumi võrdub 4,0 Bq/kg toorium-232. 
 
Kontroll: Pakkuja tõendab asjakohaselt selle kriteeriumi täitmist. Vastuvõetav on 
näiteks ka sõltumatu laboratooriumi katsetusaruanne või muu kohane tõend. 

 
4. Kipsplaadid lõpptootena ei tohi sisaldada kemikaale, mis on klassifitseeritud: 

 
• kantserogeensete (R40, R45, R49) 
• mutageensete (R46, R68)  
• kahjulike või reproduktiivtoksilistena (R60, R61, R62, R63)  
• mürgistena (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Määruses (EÜ) nr 1272/2008, millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 
1907/2006, on esitatud järgmised ohulaused seoses eespool esitatud riskilausetega. 
Lõpptoode ei vabasta ega erita tavalistes kasutustingimustes aineid ega preparaate, 
mis on klassifitseeritud allpool loetletud ohulausetega: 

• kantserogeenne (1A, 1B ja 2. kategooria kantserogeen: H350, H350i, H351) 
• mutageenne ja põhjustab päritavaid geenikahjustusi (1B ja 2. kategooria 

mutageen: H340 ja H341) 
• kahjulik reproduktiivsüsteemile (1A, 1B ja 2. kategooria reproduktiivne: 

H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ja H360Df) 
• toksiline (1., 2. ja 3. kategooria akuutne toksilisus: H330, H331, H311, H301, 

H310, H300, 2. kategooria vesikeskkonnale ohtlik krooniline toime: H412) 
 

Kontroll:  Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid kohaseid 
tõendusvahendeid, nagu sõltumatu laboratooriumi katsetusaruanne või materjali 
ohutuskaardid. 

 
5. Kipsplaati ei tohi immutada, märgistada, katte või muud moodi töödelda nii, et see 

takistab ringlussevõttu ja / või kompostimist Euroopas.   
 

Kontroll: Pakkuja tõendab asjakohaselt selle kriteeriumi täitmist. Vastuvõetavad on 
näiteks ka asjaomased katsesertifikaadid ja teabelehed või muu kohane tõend. 
 

 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID  
Lisapunkte antakse:  

1. Proportsionaalselt pärast tarbimist ringlussevõetud kipsi suurema protsendiga 
ostetavas kipsplaadis. 

 
VÕI 
 
Proportsionaalselt pärast tarbimist ringlussevõetud kipsi suurema protsendiga, mis 
suunatakse tootjate tagasivõtusüsteemist ümber komposteerimisrajatisse või mida 
kaustatakse tsemenditootmises või samaväärsel heakskiidetud 
ümbersuunamismeetodil. 
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Kontroll: Selle kriteeriumi täitmist tuleb asjakohaselt tõendada. Näiteks ringlussevõtu 
sisendit tõendavate dokumentide esitamisega. 

 
2. Kipspaneelide valmistamisel kasutatud paber on tehtud puidust, puitkiust või 

puiduosakestest, mis on pärit metsadest, mille puhul on kontrollitud, et need on 
säästvalt majandatud, et rakendada säästva metsamajandamise tagamise põhimõtted 
ja meetmed, tingimusel et need kriteeriumid iseloomustavad toodet ja on toote puhul 
olulised. 
 
Euroopas vastavad kõnealused põhimõtted ja meetmed vähemalt metsade säästva 
majandamise üleeuroopalistele tegevusjuhistele, mis kiideti heaks Euroopa metsade 
kaitset käsitleval kolmandal ministrite konverentsil (Lissabon, 2.– 4. juuni 1998). 
Väljaspool Euroopat vastavad need vähemalt 1992. aasta juunis Rio de Janeiros 
toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi metsanduspõhimõtetele ning 
vajaduse korral metsade säästva majandamise kriteeriumidele ja suunistele, mis on 
vastu võetud asjakohaste rahvusvaheliste ja piirkondlike algatuste raames (RTPO, 
Montreali protsess, Tarapoto protsess, UNEP/FAO Aafrika kuivalade algatus). 
 
Kontroll: Vastuvõetavaid tõendeid säästva metsaraie kohta võib esitada olemasoleva 
jälgimissüsteemi abil. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla sertifitseeritud 
kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi EMASi osana. Vastavustõendina võetakse vastu 
Metsahooldenõukogu (FSC), metsade sertifitseerimise toetuskava (PEFC) või muu 
samaväärse vahendiga sertifitseeritud puitkiu järelevalveahela sertifikaate. 

 
LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
 

1. Tuleb esitada teave seinapaneelide kattematerjalide kohta, nagu värvitüübid, mis ei 
takista ringlussevõttu või kipsplaadi ümbersuunamist kasutusea lõpus. 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
 

2. Tootele lisatakse või pakendil või siltidel märgitakse kohane ja vastuvõetav 
kasutajainfo, mis kirjeldab käsitsemist, paigaldusmeetodeid, pinnatöötlusrakendusi, 
ringlussevõtu- ja/või kõrvaldamismeetodeid. 
 
Kontroll: Nendele nõuetele vastavust tõendatakse sildi-, pakendinäidiste ja 
müügipunktis antava teabe esitamisega. Vastu võetakse ka muid sobivaid tõendeid. 

 
3. Pakkuja tõendab, et seinapaneele paigaldaval tööettevõtjal on olemas kehtivad 

põhimõtted ja kord tagamaks, et paigaldamisel tekkivaid jäätmeid, s.t äralõigatud 
materjalijääke, viimistluskadusid, kahjustatud plaate jms käsitsetakse nõuetekohaselt 
säästvalt, nagu taaskasutamise, ringlussevõtu või prügilast ümbersuunamise teel 
võimaluse korral asjakohase kogumiskava kaudu. 

 
Kontroll: Võimalikud tõendusvahendid on EMASi ja ISO 14001 sertifikaadid või 
ühenduse seadustele või asjaomastele Euroopa või rahvusvahelistele 
keskkonnajuhtimisstandarditele põhinevatele sertifitseerimisstandarditele vastavate 
organite väljastatud samaväärsed sertifikaadid. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
 

 
 
 
 



Seinapaneelide tooteleht 

8 / 17 

3.2. Selgitavad märkused 
 

Hankija arvestab kohalikke asjaolusid ja hindab, kas vajalik on spetsialiseeritud plaat – 
näiteks suurema niiskuskindlusega plaadid. 
 
Kipsplaadi tootmine peab vastama tootmisprotsessist õhkuheiteid, eriti tolmu ja 
vääveldioksiidiheiteid ning heitvee, sealhulgas tahke heljumi nõudeid ja keemilist 
hapnikutarvet reguleerivatele Euroopa, riiklikele ja piirkondlikele määrustele ja standarditele. 
 
Hankija võib soovida lisada lepingu täitmise klausli, et tagada, et kipsplaadi raiskamine 
(äralõigatud materjalijäägid ja ilmastikutingimustest, ebaõigest ladustamisest jms kahjustatud  
plaadid) peab jääma minimaalseks. 
  
Pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Hankijad märgivad hanketeated ja pakkumisdokumentides, mitu lisapunkti iga 
määramiskriteeriumi eest antakse. Keskkonnaalased määramiskriteeriumid peaksid kokku 
moodustama vähemalt 10-15 % kogu punktiarvust. 
 
Pakendid: 

 
20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta artiklis 3 on 
määratletud pakendi mõiste –  

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

 
See, kui oluline keskkonnakaalutlus on toote puhul pakend, sõltub mitmetest muutujatest, 
sealhulgas toote elueast ja pakendi materjalist. Näiteks lühiealise toote puhul on pakend 
tõenäoliselt olulisem kui pikaealise toote puhul. Sarnaselt võib eeldada, et energiat kasutava 
toote elutsükli aspektist on pakend pigem vähetähtis. 
 
Kui hankija peab pakendit oluliseks küsimuseks, võib ta küsida võimalikelt tarnijatelt kinnitust 
selle kohta, kas nad on arvestanud oma valitud pakendi keskkonnamõjuga ja kas nende 
tegevus on kooskõlas hankija põhimõtetega. 
 
 
4. Puidupõhiste seinaplaatide KHR kriteeriumid 
 

4.1. Puidupõhiste seinaplaatide KHR põhikriteeriumid 
 
HANKELEPINGU ESE 
 
Keskkonnahoidlike seinapaneelide ost. 

 
 
TEHNILINE KIRJELDUS 
 

1. Kasutatav puidutoormematerjal peab tulema seaduslikest allikatest. 
 

Kontroll: Puidu/puitkiu seaduslikku päritolu saab tõendada sisse seatud 
järelevalveahelaga jälgimissüsteemiga. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla 
sertifitseeritud kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või 
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Keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi EMASi osana. 

Vastavustõendina võetakse vastu Metsahooldenõukogu (FSC)[2], metsade 
sertifitseerimise toetuskava (PEFC)[3] või muu samaväärse vahendiga sertifitseeritud 
puidu/puitkiu järelevalveahela sertifikaate. Kui puit/puitkiud on pärit riigist, mis on 
sõlminud ELiga vabatahtliku partnerluslepingu (VPL), võib seaduslikust tõendada 
FLEGT-litsentsiga[4]. Teised vastuvõetavad tõendusvahendid on asjakohased ja 
kehtivad ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsiooni CITES sertifikaat või muud samaväärsed ja kontrollitavad vahendid, 
nagu hoolsussüsteemi kohaldamine. Sertifitseerimata toormematerjali kohta peavad 
pakkujad puidu/puitkiu seaduslikkuse deklaratsioonil ära märkima puidu/puitkiu tüübid 
(liigid), kogused ja päritolu. Puit/puitkiud peab sellisena olema jälgitav terve 
tootmisahela lõikes metsast tooteni. 

 
2. Puitpaneelidel, milles kasutatakse formaldehüüdi sisaldavaid sideaineid, ei tohi 

vastavalt standardile EN13986 formaldehüüdi emissiooni klassis E1 ette nähtud 
formaldehüüdi heite piirmäär ületada 0,13 mg / m3 õhu kohta (ehk 0,1 ppm). See 
hõlmab kaetud plaate ja plaate enne katmist.1 

 
Kontroll: Pakkuja tõendab asjakohaselt selle kriteeriumi täitmist. Vastuvõetav on ka 
näiteks sõltumatu laboratooriumi katsearuanne või muu kohane tõend. 

 
 
 
PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Lisapunkte antakse: 

1. Ringlussevõetud puidu või korduvkasutatud puidu osakaalu (%) eest. Mida suurem on 
see protsendimäär, seda rohkem lisapunkte antakse. 

 
Kontroll: Pakkujad esitavad allkirjastatud deklaratsiooni, kus on märgitud, mil määral 
tooted sellele kriteeriumile vastavad. Vastu võetakse ka muid sobivaid tõendeid. 
 

2. Lõpptooted, mis on valmistatud puidust, puitkiust või puiduosakestest, mis on pärit 
metsadest, mille puhul on kontrollitud, et need on säästvalt majandatud, nii et 
majandamisel rakendatakse säästva metsamajandamise tagamise põhimõtted ja 
meetmed, tingimusel et need kriteeriumid iseloomustavad toodet ja on toote puhul 
olulised. 
 
Euroopas vastavad kõnealused põhimõtted ja meetmed vähemalt metsade säästva 
majandamise üleeuroopalistele tegevusjuhistele, mis kiideti heaks Euroopa metsade 
kaitset käsitleval kolmandal ministrite konverentsil (Lissabon, 2. – 4. juuni 1998). 
Väljaspool Euroopat vastavad need vähemalt 1992. aasta juunis Rio de Janeiros 
toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi metsanduspõhimõtetele ning 
vajaduse korral metsade säästva majandamise kriteeriumidele ja suunistele, mis on 
vastu võetud asjakohaste rahvusvaheliste ja piirkondlike algatuste raames (RTPO, 
Montreali protsess, Tarapoto protsess, UNEP/FAO Aafrika kuivalade algatus). 

                                                 
2]   FSC (Metsahooldenõukogu): http://www.fsc.org/en   
3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – metsade sertifitseerimise toetuskava): 
http://www.pefc.org/internet/html   
4]  EL võttis metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubanduse (FLEGT – Forest Law Enforcement 
Governance and Trade) tegevuskava vastu 2003. aastal. Tegevuskavas on välja toodud rida meetmeid ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks arengumaades. Tegevuskavas on imporditud puidutoodete seaduslikkuse tagamiseks määratletud 
puidulitsentsimissüsteem. Litsentsi saamiseks peavad puidutootjad riigid sõlmima ELiga vabatahtlikud partnerluslepingud (VPL-d). 
Puidutooted, mis on seaduslikult toodetud VPL-partnerriikides saavad seadusliku tootmise litsentsi; lisateavet saab aadressilt: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
1 Standard EN 13986 käsitleb puidupõhiste paneelitoodete EÜ-märgist ehituses.  Klassi E1 formaldehüüdi katsenõuded on loetletud 
standardi lisas B.  Klass E1 sätestab 8 mg või vähem formaldehüüdi 100 g ahjukuiva plaadi kohta pealistamata puitkiudplaadi, OSB-
plaadi (suunatud lameda laastuga plaat) ja keskmise tihedusega puitkiudplaadi puhul katsemeetodil EN 120. See sätestab 
3,5 mg/m2h või vähem formaldehüüdi vabastamist kõikide teiste paneelitoodete jaoks katsemeetodil EN 717-2. 
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Kontroll: Vastuvõetavaid tõendeid säästva metsaraie kohta võib esitada olemasoleva 
jälgimissüsteemi abil. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla sertifitseeritud 
kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi EMASi osana. Vastavustõendina võetakse vastu 
Metsahooldenõukogu (FSC), metsade sertifitseerimise toetuskava (PEFC) või muu 
samaväärse vahendiga sertifitseeritud puitkiu järelevalveahela sertifikaate. 

 
 

LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
 

1. Tuleb esitada teave seinapaneelide kattematerjalide kohta, nagu värvitüübid, mis ei 
takista ringlussevõttu või puidupõhiste plaatide ümbersuunamist kasutusea lõpus. 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 
 

2. Tootele lisatakse või pakendil või siltidel märgitakse kohane ja vastuvõetav 
kasutajainfo, mis kirjeldab käsitsemist, paigaldusmeetodeid, pinnatöötlusrakendusi, 
ringlussevõtu- ja/või kõrvaldamismeetodeid. 

 
Kontroll: Nendele nõuetele vastavust tõendatakse sildi-, pakendinäidiste ja 
müügipunktis antava teabe esitamisega. Vastu võetakse ka muid sobivaid tõendeid. 
 

3. Pakkuja tõendab, et seinapaneele paigaldaval tööettevõtjal on olemas kehtivad 
põhimõtted ja kord tagamaks, et paigaldamisel tekkivaid jäätmeid käsitsetakse 
nõuetekohaselt säästvalt, nagu võimaluse korral ringlussevõtu või prügilast 
ümbersuunamise teel. 
 
Kontroll: Võimalikud tõendusvahendid on EMASi ja ISO 14001 sertifikaadid või 
ühenduse seadustele või asjaomastele Euroopa või rahvusvahelistele 
keskkonnajuhtimisstandarditele põhinevatele sertifitseerimisstandarditele vastavate 
organite väljastatud samaväärsed sertifikaadid. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 

 
 

 
 
4.2. Puidupõhiste seinaplaatide KHR täiendavad kriteeriumid 

 
HANKELEPINGU ESE 
 
Keskkonnahoidlike seinapaneelide ost. 

 
 
 
TEHNILINE KIRJELDUS 
 

1. Kasutatav puidutoormematerjal peab tulema seaduslikest allikatest. 
 

Kontroll: Puidu/puitkiu seaduslikku päritolu saab tõendada sisse seatud 
järelevalveahelaga jälgimissüsteemiga. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla 
sertifitseeritud kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või 
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Keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi EMASi osana. 

Vastavustõendina võetakse vastu Metsahooldenõukogu (FSC)[2], metsade 
sertifitseerimise toetuskava (PEFC)[3] või muu samaväärse vahendiga sertifitseeritud 
puidu/puitkiu järelevalveahela sertifikaate. Kui puit/puitkiud on pärit riigist, mis on 
sõlminud ELiga vabatahtliku partnerluslepingu (VPL), võib seaduslikust tõendada 
FLEGT-litsentsiga[4]. Teised vastuvõetavad tõendusvahendid on asjakohased ja 
kehtivad ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsiooni CITES sertifikaat või muud samaväärsed ja kontrollitavad vahendid, 
nagu hoolsussüsteemi kohaldamine. Sertifitseerimata toormematerjali kohta peavad 
pakkujad puidu/puitkiu seaduslikkuse deklaratsioonil ära märkima puidu/puitkiu tüübid 
(liigid), kogused ja päritolu. Puit/puitkiud peab sellisena olema jälgitav terve 
tootmisahela lõikes metsast tooteni. 

 
2. Puitpaneelid, milles kasutatakse formaldehüüdi sisaldavaid sideaineid, peavad olema 

paremad kui nõuab formaldehüüdi emissiooni klass E1 vastavalt standardile 
EN13986.  See hõlmab kaetud plaate ja plaate enne katmist. 

 
Kontroll: Pakkuja tõendab asjakohaselt selle kriteeriumi täitmist. Vastuvõetav on ka 
näiteks sõltumatu laboratooriumi katsearuanne või muu kohane tõend. 
 

3. Vaba formaldehüüdi sisaldus liimides vineerpaneelide ja liimpuidust paneelides võib 
olla kuni 0,5 % w/w. 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid kohaseid 
tõendusvahendeid, nagu sõltumatu laboratooriumi katsetusaruanne. 
 

 
4. Komposiitpuidust paneelides, mis sisaldavad fenooli sisaldavaid sideaineid, ei tohi 

fenoolikontsentratsioon ületada 14µg/m³ katseruumis. 
 

Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid kohaseid 
tõendusvahendeid, nagu sõltumatu laboratooriumi katsetusaruanne. 

 
5. Komposiitpuidust paneelid, mis sisaldavad PMDI-põhiseid (polümeerse 

metüleendifenüüldiisotsüanaadi) sideaineid, ei tohi eraldada üle 1µg/m³ (tuvastatava) 
monomeerset metüleendifenüüldiisotsüanaati. 
 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid kohaseid 
tõendusvahendeid, nagu sõltumatu laboratooriumi katsetusaruanne. 
 

 
6. Lõpptoode ei tohi sisaldada kemikaale, mis on klassifitseeritud: 

 
• kantserogeensete (R40, R45, R49) 
• mutageensete (R46, R68) 

                                                 
2]   FSC (Metsahooldenõukogu): http://www.fsc.org/en   
3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – metsade sertifitseerimise toetuskava): 
http://www.pefc.org/internet/html   
4]  EL võttis metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubanduse (FLEGT – Forest Law Enforcement 
Governance and Trade) tegevuskava vastu 2003. aastal. Tegevuskavas on välja toodud rida meetmeid ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks arengumaades. Tegevuskavas on imporditud puidutoodete seaduslikkuse tagamiseks määratletud 
puidulitsentsimissüsteem. Litsentsi saamiseks peavad puidutootjad riigid sõlmima ELiga vabatahtlikud partnerluslepingud (VPL-d). 
Puidutooted, mis on seaduslikult toodetud VPL-partnerriikides saavad seadusliku tootmise litsentsi; lisateavet saab aadressilt: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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• kahjulike või reproduktiivtoksilistena (R60, R61, R62, R63)  
• mürgistena (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Määruses (EÜ) nr 1272/2008, millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1907/2006, on esitatud järgmised ohulaused seoses eespool esitatud 
riskilausetega. Lõpptoode ei vabasta ega erita tavalistes kasutustingimustes aineid 
ega preparaate, mis on klassifitseeritud allpool loetletud ohulausetega: 

• kantserogeenne (1A, 1B ja 2. kategooria kantserogeen: H350, H350i, H351) 
• mutageenne ja põhjustab päritavaid geenikahjustusi (1B ja 2. kategooria 

mutageen: H340 ja H341) 
• kahjulik reproduktiivsüsteemile (1A, 1B ja 2. kategooria reproduktiivne: 

H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ja H360Df) 
• toksiline (1., 2. ja 3. kategooria akuutne toksilisus: H330, H331, H311, H301, 

H310, H300, 2. kategooria vesikeskkonnale ohtlik krooniline toime: H412) 
 
Formaldehüüdisisaldus ei tohi siiski ületada formaldehüüdi emissiooni klassis E1 
lubatud taset vastavalt standardile EN13986 ehk 0,065 mg / m3  õhu kohta (ehk 
0,05 ppm). Kui paneel sisaldab polümeerset metüleendifenüüldiisotsüanaati, ei tohi 
emissioonis olla üle 1µg/m³ (tuvastatava) monomeerse 
metüleendifenüüldiisotsüanaadi heidet. 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid kohaseid 
tõendusvahendeid, nagu sõltumatu laboratooriumi katsetusaruanne või materjali 
ohutuskaardid. 
 

 
 
PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Lisapunkte antakse: 

1. Ringlussevõetud puidu või korduvkasutatud puidu osakaalu (%) eest. Mida suurem on 
see protsendimäär, seda rohkem lisapunkte antakse. 

 
Kontroll: Pakkujad esitavad allkirjastatud deklaratsiooni, kus on märgitud, mil määral 
nende tooted sellele kriteeriumile vastavad. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 

 
2. Lõpptooted, mis on valmistatud puidust, puitkiust või puiduosakestest, mis on pärit 

metsadest, mille puhul on kontrollitud, et need on säästvalt majandatud, nii et 
majandamisel rakendatakse säästva metsamajandamise tagamise põhimõtted ja 
meetmed, tingimusel et need kriteeriumid iseloomustavad toodet ja on toote puhul 
olulised.  
 
Euroopas vastavad kõnealused põhimõtted ja meetmed vähemalt metsade säästva 
majandamise üleeuroopalistele tegevusjuhistele, mis kiideti heaks Euroopa metsade 
kaitset käsitleval kolmandal ministrite konverentsil (Lissabon, 2.– 4. juuni 1998). 
Väljaspool Euroopat vastavad need vähemalt 1992. aasta juunis Rio de Janeiros 
toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi metsanduspõhimõtetele ning 
vajaduse korral metsade säästva majandamise kriteeriumidele ja suunistele, mis on 
vastu võetud asjakohaste rahvusvaheliste ja piirkondlike algatuste raames (RTPO, 
Montreali protsess, Tarapoto protsess, UNEP/FAO Aafrika kuivalade algatus). 
 
Kontroll: Vastuvõetavaid tõendeid säästva metsaraie kohta võib esitada olemasoleva 
jälgimissüsteemi abil. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla sertifitseeritud 
kolmanda isiku poolt, sageli ISO 9000 ja/või ISO 14000 või keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi EMASi osana. Vastavustõendina võetakse vastu 
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Metsahooldenõukogu (FSC), metsade sertifitseerimise toetuskava (PEFC) või muu 
samaväärse vahendiga sertifitseeritud puitkiu järelevalveahela sertifikaate. 

 
LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
 

1. Tuleb esitada teave seinapaneelide kattematerjalide kohta, nagu värvitüübid, mis ei 
takista ringlussevõttu või puidupõhiste plaatide ümbersuunamist kasutusea lõpus. 

 
Kontroll: Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastu võetakse ka muid sobivaid 
tõendeid. 

 
2. Tootele lisatakse või pakendil või siltidel märgitakse kohane ja vastuvõetav 

kasutajainfo, mis kirjeldab käsitsemist, paigaldusmeetodeid, pinnatöötlusrakendusi, 
ringlussevõtu- ja/või kõrvaldamismeetodeid. 

 
Kontroll:  Nendele nõuetele vastavust tõendatakse sildi-, pakendinäidiste ja 
müügipunktis antava teabe esitamisega. Vastu võetakse ka muid sobivaid tõendeid. 

 
 

3. Pakkuja tõendab, et seinapaneele paigaldaval tööettevõtjal on olemas kehtivad 
põhimõtted ja kord tagamaks, et paigaldamisel tekkivaid jäätmeid käsitsetakse 
nõuetekohaselt säästvalt, nagu võimaluse korral ringlussevõtu või prügilast 
ümbersuunamise teel. 

 
Kontroll: Võimalikud tõendusvahendid on EMASi ja ISO 14001 sertifikaadid või 
ühenduse seadustele või asjaomastele Euroopa või rahvusvahelistele 
keskkonnajuhtimisstandarditele põhinevatele sertifitseerimisstandarditele vastavate 
organite väljastatud samaväärsed sertifikaadid. Vastu võetakse ka muid kohaseid 
tõendusvahendeid, nagu sõltumatu laboratooriumi katsetusaruanne. 
 

 
4.3. Selgitavad märkused 

 
Hankija arvestab kohalikke asjaolusid ja hindab, kas vajalik on spetsialiseeritud plaat – 
näiteks suurema niiskuskindlusega plaadid. 
 
Ruum, kus plaate paigaldatakse, peab vastama Euroopa, riiklikele ja piirkondlikele 
siseruumide õhukvaliteedi nõuetele. 
 
Hankija võib soovida lisada lepingu täitmise klausli, et tagada, et kipsplaadi raiskamine 
(äralõigatud materjalijäägid ja ilmastikutingimustest, ebaõigest ladustamisest jms kahjustatud  
plaadid) peab jääma minimaalseks. 
 
 
Pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Hankijad märgivad hanketeated ja pakkumisdokumentides, mitu lisapunkti iga 
määramiskriteeriumi eest antakse. Keskkonnaalased määramiskriteeriumid peaksid kokku 
moodustama vähemalt 10-15 % kogu punktiarvust. 
 
 
Pakendid: 
 
20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta artiklis 3 on 
määratletud pakendi mõiste –  

 
mis tahes materjalist valmistatud mis tahes laadi toode, mida kasutatakse kaupade 
kaitseks, käitlemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks, mis võib olla mis tahes 



Seinapaneelide tooteleht 

14 / 17 

toormaterjali või töödeldud tootena ja mis antakse tootjalt edasi kasutajale või 
tarbijale. Samal eesmärgil kasutatavaid tagastamatuid tooteid tuleb samuti lugeda 
pakenditeks. 

 
See, kui oluline keskkonnakaalutlus on toote puhul pakend, sõltub paljudest muutujatest, 
sealhulgas toote kasutuseast ja pakkematerjalist. Näiteks lühikese kasutuseaga toote puhul 
on pakend tõenäoliselt tähtsam kui pika kasutuseaga toote puhul. Samamoodi on pakend 
elutsükli osas tõenäoliselt vähem energiat kasutava toote puhul. 
 
Kui pakend on hankija jaoks oluline küsimus, võib ta soovida saada võimalikelt tarnijatelt 
teavet, mis kinnitaks, et nad on oma valitud pakendi keskkonnamõju arvesse võtnud ja et 
tarnija vastab hankija põhimõtetele. 
 
 
5. Kulukaalutlused 
 
Siseseinad on enamike hoonete standardkomponent, kindlasti kodu või töökohana 
kasutatavates hoonetes. Seinapaneele peeti traditsiooniliselt massilisteks, madala väärtusega 
toodeteks, kus materjalidele omistatava madala väärtuse tõttu esines märkimisväärselt 
materjali kahjustamist ja raiskamist ning järelikult telliti materjali meelega ülemäärases 
koguses. 
 
Mõlemat tüüpi plaatide jaoks vajalik tooraine on üldiselt vähese maksumusega, aga 
tootehinda mõjutavad tõusvad energiahinnad ja puidu puhul konkurents tooraineturul. 
 
Energiasektori kõrvalsaaduse ehk odavama FGD-kipsi (suitsugaaside väävlitustamisel 
saadav kips), mis on vaja kõrvaldada, saadavus tagab kipsi maksumuse stabiilsuse nende 
madalate hindade tasemel. Kolm peamist kipsplaadi tootjat Euroopas kõik kasutavad oma 
tootmisprotsessis FGD-kipsi,2 aga konkurentsieeskirjade tõttu tarbimise mahtu ei avaldata. 
 
Nagu arutletakse tehnilise taustaruande punktis 4.1.1, on FGD-kipsi lisamine kipsitoodetesse 
tavapärane. Kipsi allikate vahel ei tehta vahet ja vastavalt ei eristata ka konkreetsete toodete 
keskkonnakasu, kuigi viidatakse palju ringlussevõetud kipsi, mis sageli tähendab FDG-
kipsilisamisele. Seega ei ole praegu võimalik hinna järgi eristada kipsplaadi tooteid, mis on 
tänu ringlussevõetud materjali sisaldusele potentsiaalselt parema keskkonnaprofiiliga. Nagu 
on eespool arutletud, on FGD-kips suure puhtusega, nii et seda saab kombineerida 
madalama puhtusastmega loodusliku kipsiga, mida muidu ei saaks kasutada. 
 
Puidupõhiste paneelide tooraine esmased allikad on väike metsa ümarpuit (mis on 
puidutööstuses kasutamiseks liiga väike), saeveski tooted ning pärast tarbimist ja pärast 
tööstuslikku kasutust taaskasutatud puit3. Tooraine hinda mõjutavad puidunõudluse 
kõikumised Euroopa ja maailma turul, mida mõjutavad sageli ehituspuidu nõudlus ja rasked 
ilmastikuolud. Energia tootmiseks esmase puidu kasutamise kasvav populaarsus puudutab 
paneelisektorit, sest see kujutab potentsiaalset ohtu puiduvarudele ja -hindadele. 
 
Kui hoonetes ei saa kasutada tööstuse standardse suurusega plaate, on võimalik osta 
erisuurusega plaate tellimusteenuse osana. Nagu oodata võib, maksab see rohkem kui 
standardteenus ning minimaalne tellimuskoguse suurus võib olla märkimisväärne. 
 
Kasutusea jooksul plaadid ruumide kasutamise käigus kuluvad ja saavad kahjustada ning 
võivad aeg-ajalt vajada uuesti pindamist. On tõenäoline, et seda saab hoone restaureerimisel 
teha pigem krohvi tasanduskihiga või kõrgendatud vastupidavusega paberiga mõlemat tüüpi 
plaadil kui siseseina või seinapaneelide asendamisega. 
 
Kõrvaldamise etapis paigaldamise ajal või kasutusea lõpus on suurematest prügilakuludest ja 
piirangutest kogu Euroopa Liidus tingitud suuremad kõrvaldamiskulud. Need suuremad kulud 

                                                 
2 Mineraaljäätmete, ressursside ja töötlustehnoloogiate iseloomustus – Integreeritud jäätmehooldus ehitusmaterjali tootmiseks, WRT 
177 / WR0115, Juhtumiuuring: Suitsugaaside väävlitustamise (FGD) teel saadav kips kipsplaatide tootmises, Dr Andrew M Dunster 
BRE, http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf  
3 Puitpaneelitööstuse kõiki osapooli hõlmav parlamendifraktsioon, UK, http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/  
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kantakse väga tõenäoliselt lepinguliste üldiste ehituskulude kaudu pigem edasi hoonete 
lõppostjatele, selle asemel et ehitusfirmad kannavad need täielikult ise. 
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6. Asjakohased ELi õigusaktid ja teabeallikad 
 
 
6.1. ELi õigusaktid 
 
• Nõukogu direktiiv, 21. detsember 1988, ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja 

haldusnormide ühtlustamise kohta. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:HTML 

 
• Nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, millega muudetakse mitut direktiivi, sealhulgas 

direktiivi 89/106/EMÜ (ehitustoodete kohta) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 

 
• Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta ergutab jäätmete minimeerimist, 

ringlussevõttu ja taaskasutamist. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 

 
• Nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 

saastekvootidega kauplemise süsteem. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:en:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf  

 
• REACH-määrus 1907/2006, mis tagab kemikaalide registreerimise, hindamise, 

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

 
• Kaevandustööstuse jäätmete käitlemise direktiiv 2006/21/EÜ 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:EN:PDF 

 
• Ohtlike ainete liigitamise, pakendamise ja märgistamise direktiiv 67/548/EMÜ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML 
 

• CPL-määrus (EÜ) nr 1272/2008. 16. detsembri 2008. aasta määrus ainete ja segude 
klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 

 
• Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML 
 

• Komisjoni otsus, 28. jaanuar 1997, millega kehtestatakse pakendimaterjalide 
identifitseerimissüsteem vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ 
pakendite ja pakendijäätmete kohta 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

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

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

 
• Jäätmete raamdirektiiv 2008/98/EÜ 

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

 
• Direktiiv 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise 

näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF 
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• Direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta 

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

 
6.2. Ökomärgised ja teiste kriteeriumide allikad 
 
• Saksamaa Sinine Ingel 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• Põhjamaade Luik 

Ehitus-, dekoratiiv- ja mööblitööstuspaneelid, Versioon 4.3, 19. märts 2003 – 31. märts 
2010. http://www.svanen.nu/ 
 

• Uus-Meremaa ökomärgise trust 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• Austraalia hea keskkonnavalik 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• Kanada keskkonnavalik 
Sertifitseerimiskriteeriumide dokument CCD-020, Kipsseinaplaat  

 
• Jaapani ökomärk, tootekategooria nr 123 ja 111. 

www.ecomark.jp/english  
 

• WRAP Kipsplaadi programm 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon 
Viide 1131 
http://www.iso.org/ 
 

• Euroopa Standardikomitee 
www.cen.en/cenorm/homepage.htm  

 
 

 


