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Seinäpaneelit –  

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet  
 

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

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

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

 
 
Perus- ja lisäkriteerejä koskevat ohjeet esitetään julkisen hankintamenettelyn eri vaiheiden 
mukaisessa järjestyksessä. Ohjeissa kerrotaan, miten ympäristökriteerit otetaan parhaiten 
huomioon eri vaiheissa. 
 
• Hankinnan kohde tarkoittaa tarjouksen otsikkoa, eli se on lyhyt kuvaus hankittavasta 

tuotteesta, työstä tai palvelusta. 
• Teknisissä eritelmissä kuvataan selvällä, täsmällisellä ja kattavalla tavalla vaatimukset, 

jotka tavaran, työn tai palvelun on täytettävä. Ne ovat kuvaus vähimmäisvaatimuksista, 
jotka kaikkien tarjousten on täytettävä. Niissä asetetaan erityiset ympäristökriteerit, myös 
vaatimukset, jotka tiettyjen tuotteiden on täytettävä.  

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

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

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

 
Huom. Toimittajan on noudatettava olemassa olevaa oikeuskehystä. 
 
Kun kriteerien todentamista koskevissa ehdoissa todetaan, että myös muiden asianmukaisten 
todisteiden käyttö on mahdollista, niillä voidaan tarkoittaa muun muassa valmistajan teknisiä 
asiakirjoja, tunnustetun laitoksen laatimaa testausselostusta tai muita merkityksellisiä 
todisteita. Hankintaviranomaisen on varmistettava tapauskohtaisesti teknisestä tai 
lainopillisesta näkökulmasta, voidaanko toimitettuja todisteita pitää asianmukaisina. 
 
 
1. Määritelmä ja soveltamisala 
 
Näitä ympäristöä säästävän julkisen hankinnan kriteerejä sovellettaessa seinäpaneeleilla 
tarkoitetaan levyjä, jotka sijoitetaan rakennuksessa pystysuoraan tai vinoon (esimerkiksi 
ullakkotilojen remonteissa) siten, ettei paneeli ole itsessään kantava rakenne eikä sen pinta 
ole valmiissa rakennuksessa näkyvä lopullinen pinta eli se rapataan, päällystetään, 
maalataan, tapetoidaan tms.  
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Tässä asiakirjassa keskitytään kahdesta eri materiaalista valmistettuihin seinäpaneeleihin, 
kipsilevy- ja puupohjaisiin levyihin, jotka kattavat käytännössä koko seinäpaneelimarkkinat. 
Näitä levytyyppejä käsitellään erillisinä kokonaisuuksina, sillä vaikka niitä käytetään osin 
samoihin tarkoituksiin, niiden materiaalit eroavat toisistaan ja niiden on täytettävä pitkälti eri 
standardit. 
 
Seinäpaneeleille on laadittu monia eri ympäristömerkkejä ja standardeja. Jotkin niistä – 
esimerkiksi seinäpaneeleille myönnettävä Pohjoismaiden Joutsenmerkki ja Australian Good 
Environmental Choice -merkki – voidaan myöntää kummallekin materiaalille, kun taas jotkin 
merkit koskevat vain jompaakumpaa materiaalia. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi Saksan 
Blue Angel -merkki komposiittipuusta valmistetuille paneeleille, Kanadan ympäristömerkki 
kipsilevyille tai Japanin Ecomark-merkki puupohjaisille levyille.   
 
Useimmat seinäpaneelituotteet kuuluvat rakennusalan tuotteita koskevan direktiivin 
(rakennustuotedirektiivin) soveltamisalaan. Rakennustuotedirektiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla rakennustuotteilla on oltava CE-merkintä. CE-merkintää täydennetään teknisillä 
tiedoilla tuotteiden täyttämistä vaatimuksista. 

 
2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
 
Seinäpaneelien merkittävimmät vaikutukset liittyvät niiden valmistuksessa tapahtuvaan 
energian ja luonnonvarojen kulutukseen, tuotteiden loppukäsittelyyn niiden käyttöiän 
päättyessä sekä asentamisessa syntyviin jätteisiin.  
 
Ympäristövaikutuksia voidaan pienentää eniten vaikuttamalla jätteiden minimointiin ja 
kierrätysvaihtoehtoihin sekä vähentämällä kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää. Siksi 
monissa eritelmissä keskitytään tähän näkökohtaan.  
 
Lisäksi sideaineiden vapautuminen puupaneeleista käyttövaiheen aikana eli paneeleiden 
asentamisen jälkeen vaikuttaa rakennuksen sisäympäristöön, vaikka vapautumista itsessään 
ei katsotakaan ympäristövaikutukseksi.  
 

Merkittävimmät 
ympäristövaikutukset 

 Lähestymistapa 

 
 

• Seinäpaneelien 
valmistuksessa käytettävien 
materiaalien vaikutus – 
resurssien kulutus 

 
• Tuotannossa käytettyjen ja 

myöhemmin käytössä 
vapautuvien materiaalien ja 
aineiden vaikutus 

 
• Seinäpaneelien eri 

valmistusvaiheissa käytetyn 
energian vaikutus 

 
 
• Jätteen vaikutus, kun 

seinäpaneelit ja niiden 
leikkausjäte loppukäsitellään 
käyttöiän päätyttyä   

 

  
• Edistetään materiaalien järkevää 

käyttöä kohteessa (vältetään 
materiaaleille aiheutuvaa 
vahinkoa ja niiden tuhlaamista). 

• Kannustetaan hankkimaan 
synteettisestä ja kierrätetystä 
kipsistä valmistettuja kipsilevyjä. 

• Vähennetään tiettyjen 
kemiallisten yhdisteiden käyttöä. 

• Minimoidaan mahdollisuuksien 
mukaan valmistuksessa kuluvan 
energian määrä. 

• Edistetään ympäristöä 
säästävien materiaalien käyttöä. 

• Edistetään kestävistä 
puumateriaaleista valmistettujen 
puupohjaisten levyjen hankintaa. 

• Edistetään rakennus- ja 
purkujätteen 
kierrätysjärjestelmiä.  
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Huom. Vaikutuksia ei välttämättä esitetä tärkeysjärjestyksessä. 
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3. Kipsilevystä valmistetut seinäpaneelit – Ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja koskevat kriteerit  

 
3.1. Kipsilevystä valmistetut seinäpaneelit – Ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja koskevat peruskriteerit 
 

 
KOHDE 
 
Ympäristöä säästävien seinäpaneelien hankinta 

 
 
TEKNISET ERITELMÄT 
 

1. Kipsipaneelien valmistuksessa käytetyn paperin on oltava joko 
a. 100-prosenttisesti kierrätetystä puusta/paperista valmistettua paperia ja/tai  
b. lainmukaisesti kaadetusta metsästä peräisin olevasta puusta, puukuidusta tai 

puuhakkeesta valmistettua paperia.  
 

Kohdan a todentaminen: Toimitetaan asianmukaiset asiakirjat, jotka osoittavat, että 
valmistuksessa käytetty paperi tai puu on 100-prosenttisesti kierrätettyä eli peräisin 
kansallisesta tai EU:n sertifiointijärjestelmä. 

 
 

Kohdan b todentaminen: Puutavaran/puukuitujen laillinen alkuperä voidaan osoittaa 
käytössä olevalla puun alkuperäketjun jäljitysjärjestelmällä. Näillä vapaaehtoisilla 
järjestelmillä voi olla kolmannen osapuolen myöntämä sertifiointi, usein osana 
ISO 9000- ja/tai ISO 14000- tai EMAS-järjestelmää. 

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

2. Kipsisisällöstä on oltava kierrätettyä kipsilevyä vähintään kaksi painoprosenttia 
(vuotuisen keskiarvon pohjalta, lukuun ottamatta savukaasujen rikinpoistossa 
muodostuvaa kipsiä eli FGD-kipsiä). Jos suuremmat prosenttiosuudet ovat 
mahdollisia, ne pitäisi asettaa etusijalle. 

 
Todentaminen: Tämän vaatimuksen täyttymisestä on toimitettava asianmukainen 
todiste, esimerkiksi laadunvalvontaa tai tuotantoa koskevia asiakirjoja. 

 
 

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

1. Lisäpisteitä myönnetään suhteessa hankittavan kipsilevyn sisältämän kierrätetyn 
kipsin prosenttiosuuden kasvuun.  

 
Todentaminen: Tämän vaatimuksen täyttymisestä on toimitettava asianmukainen 
todiste, esimerkiksi valmistuksessa käytetyn kierrätysmateriaalin määrän todistavia 
asiakirjoja.  
 

2. Kipsipaneelien valmistuksessa käytetty paperi on valmistettu puusta, puukuidusta tai 
puuhakkeesta, joka on peräisin todennetusti kestävän kehityksen periaatteiden ja 
toimenpiteiden mukaisesti hoidetuista metsistä, sillä edellytyksellä, että nämä kriteerit 
kuvaavat tuotetta ja ovat sen kannalta oleellisia.  
 
Euroopan metsien osalta edellä mainittujen periaatteiden ja toimenpiteiden on 
vastattava vähintään kestävän kehityksen mukaisen metsänhoidon 
yleiseurooppalaisia toimintatasoja koskevia suuntaviivoja, jotka hyväksyttiin 
Lissabonissa järjestetyssä Euroopan metsien suojelua koskevassa 
ministerikonferenssissa (2.–4. kesäkuuta 1998). Euroopan ulkopuolella niiden on 
oltava vähintään Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin 
hyväksymien metsien suojelun periaatteiden (Rio de Janeiro, kesäkuu 1992) ja 
tapauksen mukaan niiden kestävän kehityksen mukaista metsänhoitoa koskevien 
perusteiden tai suuntaviivojen mukaisia, jotka on hyväksytty vastaavien 
kansainvälisten ja alueellisten aloitteiden yhteydessä (ITTO, Montrealin prosessi, 
Tarapoton prosessi, UNEP/FAO Afrikan kuivien alueiden aloite). 
 
Todentaminen: Puunkorjuun kestävyys voidaan osoittaa hyväksyttävästi käytössä 
olevalla jäljitysjärjestelmällä. Näillä vapaaehtoisilla järjestelmillä voi olla kolmannen 
osapuolen myöntämä sertifiointi, usein osana ISO 9000- ja/tai ISO 14000- tai EMAS-
järjestelmää. Myös alkuperäketjunhallinnan sertifikaatit puukuiduille, joille on 
myönnetty FSC- tai PEFC- sertifikaatti tai jokin muu vastaava todiste, hyväksytään 
näyttönä määräysten noudattamisesta. 

 
 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 

1. Seinäpaneelien päällystemateriaaleista, kuten maaleista, jotka eivät estä kipsilevyn 
kierrättämistä tai sijoittamista muualle kuin kaatopaikalle sen käyttöiän päätyttyä, on 
toimitettava tietoa. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 

 
2. Tuotteen mukana on toimitettava tai pakkauksessa tai merkinnöissä on esitettävä 

asianmukaiset ja hyväksyttävät käyttäjätiedot, joissa annetaan käsittely- ja 
asennusohjeet ja kuvataan pintakäsittelytavat sekä kierrätys- ja/tai hävittämistavat. 
 
Todentaminen: Näiden vaatimusten täyttyminen on todistettava toimittamalla 
esimerkkejä merkinnöistä ja pakkauksesta sekä myyntipisteessä annettavista 
tiedoista. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 

 
3. Tarjoajan on osoitettava, että seinäpaneelit asentava urakoitsija noudattaa tehokkaita 

toimintaperiaatteita ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että asennuksesta syntyvä jäte 
eli leikkaus- ja viimeistelyjäte, vahingoittuneet levyt yms. käsitellään asianmukaisella 
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ja kestävällä tavalla (esimerkiksi hyötykäyttö, kierrätys tai sijoittaminen muualle kuin 
kaatopaikalle), kun se on mahdollista, asianmukaisella keräysjärjestelmällä. 

 
Todentaminen: Mahdollisia todentamistapoja ovat yhteisön oikeuden määräyksiä tai 
ympäristönhallinnan standardeihin perustuvia sertifiointeja koskevia eurooppalaisia 
standardeja noudattavien elinten antamat EMAS- ja ISO 14001 -sertifikaatit tai 
vastaavat. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 

 
Kipsilevystä valmistetut seinäpaneelit – Ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja koskevat lisäkriteerit 
 
KOHDE 
 
Ympäristöä säästävien seinäpaneelien hankinta 

 
 
TEKNISET ERITELMÄT 
 

1. Kipsipaneelien valmistuksessa käytetyn paperin on oltava joko 
a. 100-prosenttisesti kierrätetystä puusta/paperista valmistettua paperia ja/tai  
b. lainmukaisesti kaadetusta metsästä peräisin olevasta puusta, puukuidusta tai 

puuhakkeesta valmistettua paperia. 
 

Kohdan a todentaminen: Toimitetaan asianmukaiset asiakirjat, jotka osoittavat, että 
valmistuksessa käytetty paperi tai puu on 100-prosenttisesti kierrätettyä eli peräisin 
kansallisesta tai EU:n sertifiointijärjestelmästä. 
 
Kohdan b todentaminen: Puutavaran/puukuitujen laillinen alkuperä voidaan osoittaa 
käytössä olevalla puun alkuperäketjun jäljitysjärjestelmällä. Näillä vapaaehtoisilla 
järjestelmillä voi olla kolmannen osapuolen myöntämä sertifiointi, usein osana 
ISO 9000- ja/tai ISO 14000- tai EMAS-järjestelmää. 

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

 
2. Kipsisisällöstä on oltava kierrätettyä kipsilevyä vähintään viisi painoprosenttia 

(vuotuisen keskiarvon pohjalta, lukuun ottamatta savukaasujen rikinpoistossa 
muodostuvaa kipsiä eli FDG-kipsiä). Jos suuremmat prosenttiosuudet ovat 
mahdollisia, ne pitäisi asettaa etusijalle. 

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



Seinäpaneeleja koskevat tuotekohtaiset ohjeet 

7/18 

 
Todentaminen: Tämän vaatimuksen täyttymisestä on toimitettava asianmukainen 
todiste, esimerkiksi laadunvalvontaa tai tuotantoa koskevia asiakirjoja. 

 
3. Kun paneelit sisältävät mahdollisesti radioaktiivista ainetta (joka on esimerkiksi 

peräisin kuona-aineista, tuhkaa hiilenpoltosta tai fosfokipsiä), on osoitettava, että 
gammaindeksi (my) tai aktiviteetti-indeksi (l1) on alle 1. 

 
Levymateriaalien sisältämät radioaktiiviset aineet ilmaistaan gamma-/aktiviteetti-
indeksinä seuraavasti:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0.  
Radiumindeksi ei saa ylittää tasoa CRa/100 = 1,0. 
 
Edellä olevassa kaavassa CK, CRa ja CTh tarkoittavat kalium-40:tä, radium-226:tta ja 
torium-232:ta ilmaistuna becquereleinä kilogrammassa ainetta (Bq/kg). Yksi prosentti 
kaliumia vastaa 310:tä becquereliä kilogrammassa kalium-40:tä, 1 ppm uraniumia 
vastaa 12,3:a becquereliä kilogrammassa radium-226:tta ja 1 ppm toriumia vastaa 
4,0:aa becquereliä kilogrammassa torium-232:ta. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava asianmukaista näyttöä tämän vaatimuksen 
täyttymisestä. Näytöksi hyväksytään esimerkiksi riippumattoman laboratorion 
testiraportti tai muu asianmukainen todiste. 

 
4. Lopputuotteeksi katsottavat kipsilevyt eivät saa sisältää mitään kemikaalia, joka 

luokitellaan 
 

• syöpää aiheuttavaksi (R40, R45, R49) 
• perimää vaurioittavaksi (R46, R68)  
• haitalliseksi tai toksiseksi lisääntymiselle (R60, R61, R62, R63)  
• myrkylliseksi (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008, jolla muutetaan ja kumotaan direktiivit 67/548/ETY 
ja 1999/45/EY ja muutetaan asetusta (EY) N:o 1907/2006, vahvistetaan seuraavat 
H-lausekkeet, jotka liittyvät edellä esitettyihin R-lausekkeisiin. Lopputuotteesta ei saa 
vapautua tai vuotaa tavanomaisissa käyttöolosuhteissa seuraavien H-lausekkeiden 
mukaisia aineita tai valmisteita, jotka ovat 

• syöpää aiheuttavia (syöpää aiheuttavien luokat 1A, 1B ja 2: H350, H350i, 
H351) 

• perimää vaurioittavia ja joilla on sukusolujen perimää vaurioittavia vaikutuksia 
(perimää vaurioittavien luokat 1B ja 2: H340 ja H341) 

• hedelmällisyyttä heikentäviä (hedelmällisyyttä heikentävien aineiden luokat 
1A, 1B ja 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ja 
H360Df) 

• myrkyllisiä (välitön myrkyllisyys, luokat 1, 2 ja 3: H330, H331, H311, H301, 
H310, H300; krooninen vaarallisuus vesiympäristölle, luokka 2: H412). 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Näytöksi hyväksytään myös muu sopiva todiste, kuten riippumattoman laboratorion 
testiraportti tai aineiden käyttöturvallisuustiedotteet. 

 
5. Kipsilevyssä ei saa olla kyllästystä, merkintää, päällystystä tai muuta käsittelyä, joka 

estää sen kierrätyksen ja/tai kompostoinnin Euroopassa.  
 

Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava asianmukainen todiste tämän vaatimuksen 
täyttymisestä. Näytöksi hyväksytään esimerkiksi asiaankuuluvat koetustodistukset ja 
tietokortit tai muu asianmukainen todiste. 
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MYÖNTÄMISPERUSTEET  
Lisäpisteitä myönnetään seuraavista:  

1. Lisäpisteitä myönnetään suhteessa hankittavan kipsilevyn sisältämän, kulutuksesta 
saadun kierrätyskipsin prosenttiosuuden kasvuun  

 
TAI 
 
suhteessa sellaisen kipsin prosenttiosuuden kasvuun, joka on kierrätetty kulutuksen 
jälkeen siten, ettei sitä ole palautettu valmistajan kierrätysjärjestelmään vaan se on 
ohjattu kompostointilaitokseen tai se käytetään sementinvalmistukseen tai muuhun 
vastaavaan hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen. 
 

 
Todentaminen: Tämän vaatimuksen täyttymisestä on toimitettava asianmukainen 
todiste, esimerkiksi valmistuksessa käytetyn kierrätysmateriaalin määrän todistavia 
asiakirjoja.  

 
2. Kipsipaneelien valmistuksessa käytetty paperi on valmistettu puusta, puukuidusta tai 

puuhakkeesta, joka on peräisin todennetusti kestävän kehityksen periaatteiden ja 
toimenpiteiden mukaisesti hoidetuista metsistä, sillä edellytyksellä, että nämä kriteerit 
kuvaavat tuotetta ja ovat sen kannalta oleellisia.  
 
Euroopan metsien osalta edellä mainittujen periaatteiden ja toimenpiteiden on 
vastattava vähintään kestävän kehityksen mukaisen metsänhoidon 
yleiseurooppalaisia toimintatasoja koskevia suuntaviivoja, jotka hyväksyttiin 
Lissabonissa järjestetyssä Euroopan metsien suojelua koskevassa 
ministerikonferenssissa (2.–4. kesäkuuta 1998). Euroopan ulkopuolella niiden on 
oltava vähintään Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin 
hyväksymien metsien suojelun periaatteiden (Rio de Janeiro, kesäkuu 1992) ja 
tapauksen mukaan niiden kestävän kehityksen mukaista metsänhoitoa koskevien 
perusteiden tai suuntaviivojen mukaisia, jotka on hyväksytty vastaavien 
kansainvälisten ja alueellisten aloitteiden yhteydessä (ITTO, Montrealin prosessi, 
Tarapoton prosessi, UNEP/FAO Afrikan kuivien alueiden aloite). 
 
Todentaminen: Puunkorjuun kestävyys voidaan osoittaa hyväksyttävästi käytössä 
olevalla jäljitysjärjestelmällä. Näillä vapaaehtoisilla järjestelmillä voi olla kolmannen 
osapuolen myöntämä sertifiointi, usein osana ISO 9000- ja/tai ISO 14000- tai EMAS-
järjestelmää. Myös alkuperäketjunhallinnan sertifikaatit puukuiduille, joille on 
myönnetty FSC- tai PEFC- sertifikaatti tai jokin muu vastaava todiste, hyväksytään 
näyttönä määräysten noudattamisesta. 

 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 

1. Seinäpaneelien päällystemateriaaleista, kuten maaleista, jotka eivät estä kipsilevyn 
kierrättämistä tai sijoittamista muualle kuin kaatopaikalle sen käyttöiän päätyttyä, on 
toimitettava tietoa. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

2. Tuotteen mukana on toimitettava tai pakkauksessa tai merkinnöissä on esitettävä 
asianmukaiset ja hyväksyttävät käyttäjätiedot, joissa annetaan käsittely- ja 
asennusohjeet ja kuvataan pintakäsittelytavat sekä kierrätys- ja/tai hävittämistavat. 
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Todentaminen: Näiden vaatimusten täyttyminen on todistettava toimittamalla 
esimerkkejä merkinnöistä ja pakkauksesta sekä myyntipisteessä annettavista 
tiedoista. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 

 
3. Tarjoajan on osoitettava, että seinäpaneelit asentava urakoitsija noudattaa tehokkaita 

toimintaperiaatteita ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että asennuksesta syntyvä jäte 
eli leikkaus- ja viimeistelyjäte, vahingoittuneet levyt yms. käsitellään asianmukaisella 
ja kestävällä tavalla (esimerkiksi hyötykäyttö, kierrätys tai sijoittaminen muualle kuin 
kaatopaikalle), kun se on mahdollista, asianmukaisella keräysjärjestelmällä. 

 
Todentaminen: Mahdollisia todentamistapoja ovat yhteisön lainsäädännön 
mukaisten tai ympäristönhallinnan standardeihin perustuvia sertifiointeja koskevia 
eurooppalaisia standardeja noudattavien elinten antamat EMAS- ja ISO 14001 -
sertifikaatit tai vastaavat. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

 
3.2. Selittävät huomautukset 
 

Sopimusviranomaisen on otettava huomioon paikalliset olosuhteet ja arvioitava erikoislevyjen 
– esimerkiksi kosteutta paremmin kestävien levyjen – tarvetta. 
 
Kipsilevyjen tuotannon on vastattava EU:n sääntöjä ja vaatimuksia sekä kansallisia ja 
alueellisia sääntöjä ja vaatimuksia, jotka koskevat valmistusprosessista ilmaan vapautuvia 
päästöjä, erityisesti pöly- ja rikkidioksidipäästöjä, sekä jätevesipäästöjä, mukaan luettuna 
suspendoitunutta kiintoainetta ja kemiallista hapentarvetta.  
 
Hankintaviranomainen saattaa haluta käyttää sopimuksen toteutusta koskevaa lauseketta, 
jolla varmistetaan, että jätelevyn määrä (leikkausjäte sekä muun muassa sääolojen ja 
virheellisen varastoinnin vuoksi vahingoittuneet levyt) pidetään mahdollisimman pienenä.  
  
Myöntämisperusteet 
Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja 
tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta lisäpistettä kunkin myöntämisperusteen perusteella 
myönnetään. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämisperusteiden perusteella 
myönnettävien pisteiden olisi vastattava ainakin 10:tä–15:ttä prosenttia kaikista pisteistä. 
 
Pakkaus: 

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

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

 
Se, miten tärkeä ympäristönäkökohta pakkaus on tuotteen kohdalla, riippuu monista 
muuttujista, kuten tuotteen käyttöiästä ja pakkausmateriaalista. Esimerkiksi kun tuotteen 
käyttöikä on lyhyt, pakkauksen merkitys on suurempi kuin pitkäikäisen tuotteen kohdalla. 
Vastaavasti energiaa kuluttavan tuotteen kohdalla pakkauksen merkitys koko elinkaaren 
kannalta on todennäköisesti vähäisempi.  
 
Jos hankintaviranomainen pitää pakkausta merkittävänä asiana, se voi pyytää mahdollisilta 
toimittajilta tietoja, joilla varmistetaan, että ne ovat ottaneet pakkausvaihtoehdon 
ympäristövaikutukset huomioon ja että ne noudattavat hankintaviranomaisen 
toimintaperiaatteita.  
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4. Puupohjaiset seinäpaneelit – Ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja koskevat kriteerit 

 
4.1. Puupohjaiset seinäpaneelit – Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 

koskevat peruskriteerit 
 
KOHDE 
 
Ympäristöä säästävien seinäpaneelien hankinta 

 
 
TEKNISET ERITELMÄT 
 

1. Käytetyn ensiöpuumateriaalin on tultava laillisista lähteistä.  
 

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

Myös alkuperäketjunhallinnan sertifikaatit puutavaralle tai puukuidulle, jolle on 
myönnetty FSC-[2] tai PEFC-[3] sertifikaatti tai jokin muu vastaava todiste, hyväksytään 
näyttönä määräysten noudattamisesta. Jos puutavara taipuukuitu on peräisin maasta, 
joka on allekirjoittanut EU:n kanssa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen, voidaan 
todisteeksi laillisesta alkuperästä hyväksyä FLEGT-lupa[4]. Muita hyväksyttäviä 
todistuskeinoja ovat muun muassa asianmukainen ja voimassa oleva CITES-todistus 
tai muu vastaava ja todennettavissa oleva keino, kuten asianmukaisen huolellisuuden 
(due diligence) järjestelmän soveltaminen. Sertifioimattoman ensiömateriaalin osalta 
tarjoajien on ilmoitettava puutavaran/puukuitujen tyypit (puulajit), määrät ja alkuperä 
sekä todisteet laillisuudesta. Puutavaran/puukuidun on oltava jäljitettävissä kautta 
koko toimitusketjun metsästä aina valmiiksi tuotteeksi saakka. 

 
2. EN 13986 -standardin mukaisessa E1-luokassa formaldehydipitoisia sideaineita 

sisältävien puulevyjen formaldehydipäästöt eivät saa ylittää 0,13:a milligrammaa 
kuutiometrissä ilmaa (tai 0,1:tä ppm). Tämä koskee sekä päällystettyjä että 
päällystämättömiä levyjä.1  

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava asianmukainen todiste tämän vaatimuksen 
täyttymisestä. Näytöksi hyväksytään esimerkiksi riippumattoman laboratorion 
testiraportti tai muu asianmukainen todiste. 

 
 
 
 
 
                                                 
2]   FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en.  
3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html.  
4]  EU hyväksyi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
(Forest Law Enforcement Governance and Trade) vuonna 2003. Toimintasuunnitelmassa esitetään pääkohdat toimista, joilla pyritään 
estämään laittomat hakkuut kehitysmaissa. Suunnitelmassa määritellään lupajärjestelmä, jolla taataan maahantuotujen puutuotteiden 
laillinen alkuperä. Luvan saaminen edellyttää puutavaraa tuottavan maan ja EU:n välillä solmittua vapaaehtoista 
kumppanuussopimusta. Puutavaratuotteille, jotka on valmistettu laillisesti vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittaneissa 
maissa, myönnetään tuotannon laillisuutta koskeva todistus. Lisätietoja saa osoitteesta 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
1 EN 13986 -standardi koskee rakentamisessa käytettävien puulevyjen CE-merkintää.  Formaldehydiä koskevat E1-luokan 
testivaatimukset luetellaan standardin liitteessä B. E1-luokassa formaldehydiä saa olla enintään 8 mg 100 grammassa kuivaa 
päällystämätöntä lastulevyä, OSB-levyä ja MDF-levyä testausmenetelmässä EN 120. Kaikista muista levytuotteista saa vapautua 
formaldehydiä enintään 3,5 mg/m2/h testausmenetelmässä EN 717-2. 
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MYÖNTÄMISPERUSTEET 
Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 

1. Kierrätetyn tai uudelleen käytetyn puutavaran prosentuaalinen osuus. Pisteitä 
annetaan sitä enemmän, mitä suurempi tämä osuus on.  

 
Todentaminen: Tarjoajien on toimitettava allekirjoitettu vakuutus, jota ilmenee, missä 
määrin tuotteet täyttävät tämän kriteerin. Myös muu asianmukainen näyttö 
hyväksytään. 
 

2. Lopputuote on valmistettu puusta, puukuidusta tai puuhakkeesta, joka on peräisin 
todennetusti kestävän kehityksen periaatteiden ja toimenpiteiden mukaisesti 
hoidetuista metsistä, sillä edellytyksellä, että nämä kriteerit kuvaavat tuotetta ja ovat 
sen kannalta oleellisia.  
 
Euroopan metsien osalta edellä mainittujen periaatteiden ja toimenpiteiden on 
vastattava vähintään kestävän kehityksen mukaisen metsänhoidon 
yleiseurooppalaisia toimintatasoja koskevia suuntaviivoja, jotka hyväksyttiin 
Lissabonissa järjestetyssä Euroopan metsien suojelua koskevassa 
ministerikonferenssissa (2.–4. kesäkuuta 1998). Euroopan ulkopuolella niiden on 
oltava vähintään Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin 
hyväksymien metsien suojelun periaatteiden (Rio de Janeiro, kesäkuu 1992) ja 
tapauksen mukaan niiden kestävän kehityksen mukaista metsänhoitoa koskevien 
perusteiden tai suuntaviivojen mukaisia, jotka on hyväksytty vastaavien 
kansainvälisten ja alueellisten aloitteiden yhteydessä (ITTO, Montrealin prosessi, 
Tarapoton prosessi, UNEP/FAO Afrikan kuivien alueiden aloite). 
 
Todentaminen: Puunkorjuun kestävyys voidaan osoittaa hyväksyttävästi käytössä 
olevalla jäljitysjärjestelmällä. Näillä vapaaehtoisilla järjestelmillä voi olla kolmannen 
osapuolen myöntämä sertifiointi, usein osana ISO 9000- ja/tai ISO 14000- tai EMAS-
järjestelmää. Myös alkuperäketjunhallinnan sertifikaatit puukuiduille, joille on 
myönnetty FSC- tai PEFC- sertifikaatti tai jokin muu vastaava todiste, hyväksytään 
näyttönä määräysten noudattamisesta. 

 
 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 

1. Seinäpaneelien päällystemateriaaleista, kuten maaleista, jotka eivät estä 
puupohjaisen levyn kierrättämistä tai sijoittamista muualle kuin kaatopaikalle sen 
käyttöiän päätyttyä, on toimitettava tietoa. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

2. Tuotteen mukana on toimitettava tai pakkauksessa tai merkinnöissä on esitettävä 
asianmukaiset ja hyväksyttävät käyttäjätiedot, joissa annetaan käsittely- ja 
asennusohjeet ja kuvataan pintakäsittelytavat sekä kierrätys- ja/tai loppukäsittelytavat. 

 
Todentaminen: Näiden vaatimusten täyttyminen on todistettava toimittamalla 
esimerkkejä merkinnöistä ja pakkauksesta sekä myyntipisteessä annettavista 
tiedoista. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

3. Tarjoajan on osoitettava, että seinäpaneelit asentava urakoitsija noudattaa tehokkaita 
toimintaperiaatteita ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että asennuksesta syntyvä jäte 
käsitellään asianmukaisella ja kestävällä tavalla, esimerkiksi kierrättämällä tai 
sijoittamalla muualle kuin kaatopaikalle, kun se on mahdollista. 
 
Todentaminen: Mahdollisia todentamistapoja ovat yhteisön oikeuden määräyksiä tai 
ympäristönhallinnan standardeihin perustuvia sertifiointeja koskevia eurooppalaisia 
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standardeja noudattavien elinten antamat EMAS- ja ISO 14001 -sertifikaatit tai 
vastaavat. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 

 
 

 
 
 
4.2. Puupohjaiset seinäpaneelit – Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 

koskevat lisäkriteerit 
 
KOHDE 
 
Ympäristöä säästävien seinäpaneelien hankinta 

 
 
 
TEKNISET ERITELMÄT 
 

1. Käytetyn ensiöpuumateriaalin on tultava laillisista lähteistä.  
 

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

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

 
2. Formaldehydipitoisia sideaineita sisältävien puulevyjen on oltava parempia kuin mitä 

EN 13986 -standardin mukaisessa E1-luokassa edellytetään formaldehydin osalta. 
Tämä koskee sekä päällystettyjä että päällystämättömiä levyjä.  

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava asianmukainen todiste tämän vaatimuksen 
täyttymisestä. Näytöksi hyväksytään esimerkiksi riippumattoman laboratorion 
testiraportti tai muu asianmukainen todiste. 
 

3. Vanerilevyissä tai liimapuulevyissä käytettävien liimojen sisältämän vapaan 
formaldehydin pitoisuus saa olla enintään 0,5 painoprosenttia.  

 

                                                 
2]   FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en.  
3]   PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html.  
4]  EU hyväksyi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman 
(Forest Law Enforcement Governance and Trade) vuonna 2003. Toimintasuunnitelmassa esitetään pääkohdat toimista, joilla pyritään 
estämään laittomat hakkuut kehitysmaissa. Suunnitelmassa määritellään lupajärjestelmä, jolla taataan maahantuotujen puutuotteiden 
laillinen alkuperä. Luvan saaminen edellyttää puutavaraa tuottavan maan ja EU:n välillä solmittua vapaaehtoista 
kumppanuussopimusta. Puutavaratuotteille, jotka on valmistettu laillisesti vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittaneissa 
maissa, myönnetään tuotannon laillisuutta koskeva todistus. Lisätietoja saa osoitteesta 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
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Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Näytöksi hyväksytään myös muu sopiva todiste, kuten riippumattoman laboratorion 
testiraportti. 
 

 
4. Fenolipitoisia sideaineita sisältävistä komposiittipuulevyistä vapautuvan fenolin määrä 

saa olla testitilan huoneilmassa enintään 14µg/m³.  
 

Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Näytöksi hyväksytään myös muu sopiva todiste, kuten riippumattoman laboratorion 
testiraportti. 

 
5. Polymeerimetyleenidifenyylidi-isosyanaattipohjaisista (PMDI-pohjaisia) sideaineita 

sisältävistä komposiittipuulevyistä saa vapautua (havaittavissa olevaa) 
monomeerimetyleenidifenyylidi-isosyanaattia (monomeeri-MDI:tä) enintään 1 µg/m³. 
 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Näytöksi hyväksytään myös muu sopiva todiste, kuten riippumattoman laboratorion 
testiraportti. 
 

 
6. Lopputuote ei saa sisältää kemikaaleja, jotka on luokiteltu 

 
• syöpää aiheuttaviksi (R40, R45, R49) 
• perimää vaurioittaviksi (R46, R68)  
• haitalliseksi tai toksiseksi lisääntymiselle (R60, R61, R62, R63)  
• myrkylliseksi (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008, jolla muutetaan ja kumotaan direktiivit 67/548/ETY 
ja 1999/45/EY ja muutetaan asetusta (EY) N:o 1907/2006, vahvistetaan seuraavat 
H-lausekkeet, jotka liittyvät edellä esitettyihin R-lausekkeisiin. Lopputuotteesta ei saa 
vapautua tai vuotaa tavanomaisissa käyttöolosuhteissa seuraavien H-lausekkeiden 
mukaisia aineita tai valmisteita, jotka ovat 

• syöpää aiheuttavia (syöpää aiheuttavien luokat 1A, 1B ja 2: H350, H350i, 
H351) 

• perimää vaurioittavia ja joilla on sukusolujen perimää vaurioittavia vaikutuksia 
(syöpää aiheuttavien luokat 1B ja 2: H340 ja H341) 

• hedelmällisyyttä heikentäviä (hedelmällisyyttä heikentävien aineiden luokat 
1A, 1B ja 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ja 
H360Df) 

• myrkyllisiä (välitön myrkyllisyys, luokat 1, 2 ja 3: H330, H331, H311, H301, 
H310, H300; krooninen vaarallisuus vesiympäristölle, luokka 2: H412). 

 
Formaldehydipitoisuus ei saa kuitenkaan ylittää EN 13986 -standardin mukaisessa 
E1-luokassa formaldehydille asetettua rajaa, joka on 0,065 milligrammaa 
kuutiometrissä ilmaa (tai 0,05 ppm). PMDI:tä sisältävästä paneelista saa vapautua 
(havaittavissa olevaa) monomeeri-MDI:tä enintään 1 µg/m³. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Näytöksi hyväksytään myös muu sopiva todiste, kuten riippumattoman laboratorion 
testiraportti tai aineiden käyttöturvallisuustiedotteet. 
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MYÖNTÄMISPERUSTEET 
Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 

1. Kierrätetyn tai uudelleen käytetyn puutavaran prosentuaalinen osuus. Pisteitä 
annetaan pisteitä sitä enemmän, mitä suurempi tämä osuus on.  

 
Todentaminen: Tarjoajien on toimitettava allekirjoitettu vakuutus, jota ilmenee, missä 
määrin niiden tuotteet täyttävät tämän kriteerin. Myös muu asianmukainen näyttö 
hyväksytään. 

 
2. Lopputuote on valmistettu puusta, puukuidusta tai puuhakkeesta, joka on peräisin 

kestävän kehityksen periaatteiden ja toimenpiteiden mukaisesti hoidetuista metsistä, 
sillä edellytyksellä, että nämä kriteerit kuvaavat tuotetta ja ovat sen kannalta oleellisia.  
 
Euroopan metsien osalta edellä mainittujen periaatteiden ja toimenpiteiden on 
vastattava vähintään kestävän kehityksen mukaisen metsänhoidon 
yleiseurooppalaisia toimintatasoja koskevia suuntaviivoja, jotka hyväksyttiin 
Lissabonissa järjestetyssä Euroopan metsien suojelua koskevassa 
ministerikonferenssissa (2.–4. kesäkuuta 1998). Euroopan ulkopuolella niiden on 
oltava vähintään Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin 
hyväksymien metsien suojelun periaatteiden (Rio de Janeiro, kesäkuu 1992) ja 
tapauksen mukaan niiden kestävän kehityksen mukaista metsänhoitoa koskevien 
perusteiden tai suuntaviivojen mukaisia, jotka on hyväksytty vastaavien 
kansainvälisten ja alueellisten aloitteiden yhteydessä (ITTO, Montrealin prosessi, 
Tarapoton prosessi, UNEP/FAO Afrikan kuivien alueiden aloite). 
 
Todentaminen: Puunkorjuun kestävyys voidaan osoittaa hyväksyttävästi käytössä 
olevalla jäljitysjärjestelmällä. Näillä vapaaehtoisilla järjestelmillä voi olla kolmannen 
osapuolen myöntämä sertifiointi, usein osana ISO 9000- ja/tai ISO 14000- tai EMAS-
järjestelmää. Myös alkuperäketjunhallinnan sertifikaatit puukuiduille, joille on 
myönnetty FSC- tai PEFC- sertifikaatti tai jokin muu vastaava todiste, hyväksytään 
näyttönä määräysten noudattamisesta. 

 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 

1. Seinäpaneelien päällystemateriaaleista, kuten maaleista, jotka eivät estä 
puupohjaisen levyn kierrättämistä tai sijoittamista muualle kuin kaatopaikalle sen 
käyttöiän päätyttyä, on toimitettava tietoa. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 

 
2. Tuotteen mukana on toimitettava tai pakkauksessa tai merkinnöissä on esitettävä 

asianmukaiset ja hyväksyttävät käyttäjätiedot, joissa annetaan käsittely- ja 
asennusohjeet ja kuvataan pintakäsittelytavat sekä kierrätys- ja/tai hävittämistavat. 

 
Todentaminen: Näiden vaatimusten täyttyminen on todistettava toimittamalla 
esimerkkejä merkinnöistä ja pakkauksesta sekä myyntipisteessä annettavista 
tiedoista. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 

 
 

3. Tarjoajan on osoitettava, että seinäpaneelit asentava urakoitsija noudattaa tehokkaita 
toimintaperiaatteita ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että asennuksesta syntyvä jäte 
käsitellään asianmukaisella ja kestävällä tavalla, esimerkiksi kierrättämällä tai 
sijoittamalla muualle kuin kaatopaikalle, kun se on mahdollista. 
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Todentaminen: Mahdollisia todentamistapoja ovat yhteisön lainsäädännön 
mukaisten tai ympäristönhallinnan standardeihin perustuvia sertifiointeja koskevia 
eurooppalaisia standardeja noudattavien elinten antamat EMAS- ja ISO 14001 -
sertifikaatit tai vastaavat. Näytöksi hyväksytään myös muu sopiva todiste, kuten 
riippumattoman laboratorion testiraportti. 
 

 
4.3. Selittävät huomautukset 

 
Sopimusviranomaisen on otettava huomioon paikalliset olosuhteet ja arvioitava erikoislevyjen 
– esimerkiksi kosteutta paremmin kestävien levyjen – tarvetta. 
 
Tilan, johon levyt asennetaan, on täytettävä sisäilman laatua koskevat EU:n vaatimukset sekä 
kansalliset ja alueelliset vaatimukset.  
 
Hankintaviranomainen saattaa haluta käyttää sopimuksen toteutusta koskevaa lauseketta, 
jolla varmistetaan, että jätelevyn määrä (leikkausjäte sekä muun muassa sääolojen ja 
virheellisen varastoinnin vuoksi vahingoittuneet levyt) pidetään mahdollisimman pienenä.  
  
 
Myöntämisperusteet 
Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja 
tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta lisäpistettä kunkin myöntämisperusteen perusteella 
myönnetään. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämisperusteiden perusteella 
myönnettävien pisteiden olisi vastattava ainakin 10:tä–15:ttä prosenttia kaikista pisteistä. 
 
 
Pakkaus: 
 
Pakkauksista ja pakkausjätteistä 20. joulukuuta 1994 annetun direktiivin 94/62/EY 3 artiklassa 
pakkaus määritellään seuraavasti: 

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

 
Se, miten tärkeä ympäristönäkökohta pakkaus on tuotteen kohdalla, riippuu monista 
muuttujista, kuten tuotteen käyttöiästä ja pakkausmateriaalista. Esimerkiksi kun tuotteen 
käyttöikä on lyhyt, pakkauksen merkitys on suurempi kuin pitkäikäisen tuotteen kohdalla. 
Vastaavasti energiaa kuluttavan tuotteen kohdalla pakkauksen merkitys koko elinkaaren 
kannalta on todennäköisesti vähäisempi.  
 
Jos hankintaviranomainen pitää pakkausta merkittävänä asiana, se voi pyytää mahdollisilta 
toimittajilta tietoja, joilla varmistetaan, että ne ovat ottaneet pakkausvaihtoehdon 
ympäristövaikutukset huomioon ja että ne noudattavat hankintaviranomaisen 
toimintaperiaatteita.  
 
 
5. Kustannusnäkökohdat 
 
Sisäseinät ovat vakio-osa useimmissa rakennuksissa, varsinkin asumiseen tai työskentelyyn 
käytettävissä rakennuksissa. Seinälevyjä on pidetty perinteisesti halpana massatavarana. 
Halvan hinnan vuoksi levyjä on tuhlattu suuria määriä tai niiden on annettu vahingoittua, ja 
siksi levyjä on tilattu tarkoituksellisesti tarvittavaa suurempia määriä.  
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Kummankin levytyypin raaka-aineet ovat yleisesti edullisia, mutta energian hinnan nousu ja 
puun tapauksessa kilpailu raaka-aineesta vaikuttavat tuotteiden hintoihin.  
 
Edullisempaa FGD-kipsiä syntyy energia-alan sivutuotteena, ja energia-alan on 
hankkiuduttava siitä eroon. FGD-kipsin saatavuus takaa, että kipsin hinta pysyy vakaana ja 
alhaisena. Euroopan kolme suurinta kipsilevyn valmistajaa käyttävät kaikki FGD-kipsiä 
valmistusprosessissaan,2 mutta kulutusmääriä ei julkaista kilpailusääntöjen vuoksi. 
 
Kuten teknisen taustaraportin kohdasta 4.1.1 ilmenee, FGD-kipsin käyttö kipsituotteissa on 
vakiokäytäntö. Kipsin lähteiden välille ei tehdä eroa, ja siten myöskään kipsituotteita ei 
erotella toisistaan niiden ekologisten ominaisuuksien perusteella, vaikka kierrätetyn kipsin 
käyttöön viitataankin usein. Se tarkoittaa usein FDG-kipsin käyttöä. Siksi hinnan perusteella ei 
ole tällä hetkellä mahdollista erottaa kipsilevytuotteita, jotka säästävät ympäristöä enemmän 
sisältämänsä kierrätysmateriaalin vuoksi. Kuten edellä on todettu, FGD-kipsi on varsin 
puhdasta, joten sitä voidaan sekoittaa vähemmän puhtaaseen luonnonkipsiin, jota ei voitaisi 
muutoin käyttää. 
 
Puupohjaisten paneelien raaka-aineena käytetään pääasiallisesti metsistä saatavaa 
pienikokoista raakapuuta (joka on usein liian pientä puutavarana käytettäväksi), sahatuotteita 
sekä kulutuksesta ja teollisuudesta saatua kierrätyspuuta.3 Raaka-ainekustannuksiin 
vaikuttaa puutavaran kysynnän vaihtelu Euroopan markkinoilla ja maailmanmarkkinoilla. 
Tähän puolestaan vaikuttavat puutavaran kysyntä rakennusalalla sekä ankarat sääolot. 
Ensiöpuun lisääntyvä käyttö energiantuotantoon huolestuttaa puulevyalaa, koska se voi uhata 
puun saatavuutta ja nostaa sen hintaa.  
 
Kun rakennuksissa ei voida käyttää kooltaan teollisuusstandardien mukaisia puulevyjä, 
erikoiskokoisia levyjä on mahdollista tilata mittatilauspalveluna. Tämä maksaa odotetusti 
vakiopalvelua enemmän, ja tilaukselle asetettava vähimmäismäärä voi olla huomattava.  
 
Levyt kuluvat elinkaarensa aikana, kun tilat ovat käytössä, ja saattavat vaatia aika ajoin 
uudelleenpäällystämistä. Rakennusta kunnostettaessa kumpikin levytyyppi voidaan 
todennäköisesti päällystää ohuella kipsikerroksella tai kartongilla sisäseinän tai 
seinäpaneelien vaihtamisen sijaan.  
 
Hävittämisvaiheessa – joko asennuksen aikana tai käyttöiän päättyessä – kasvavat 
kaatopaikkakustannukset ja tiukentuvat rajoitteet koko Euroopan unionissa nostavat 
hävittämisen kustannuksia. Nämä kasvavat kustannukset siirtyvät todennäköisesti 
rakennusten loppukäyttäjille osana yleisiä sopimuksenvaraisia rakennuskustannuksia sen 
sijaan, että rakennusyhtiöt kantaisivat ne itse.  
 
 

                                                 
2 Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of construction 
material, WRT 177 / WR0115, Case Study: Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard manufacture, tohtori Andrew M. Dunster, 
BRE, http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf.  
3 All Party Parliamentary Group for the Wood Panel Industry (Puulevyteollisuutta käsittelevä kaikkien puolueiden parlamentaarinen 
ryhmä), Yhdistynyt kuningaskunta, www.appgwoodpanelindustry.org.  
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6. Keskeiset EU:n säädökset ja tietolähteet 
 
 
6.1. EU:n lainsäädäntö 
 
• Neuvoston direktiivi 89/106/ETY, annettu 21. joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita 

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

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

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

 
• Neuvoston direktiivi 1999/31/EY kaatopaikoista (direktiivillä pyritään edistämään jätteiden 

minimointia, kierrättämistä ja hyötykäyttöä) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:FI:HTML 

 
• Neuvoston direktiivi 2003/87/EY kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan 

järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:fi:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf  

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

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

 
• Direktiivi 2006/21/EY kaivannaisteollisuuden jätehuollosta 

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

• Direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:FI:HTML 

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

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

 
• Neuvoston direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä 

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

• Komission päätös (97/129/EY), tehty 28. tammikuuta 1997, pakkausmateriaalien 
tunnistusjärjestelmän vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:FI:HTML 

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

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

 
• Direktiivi 2008/98/EY jätteistä (jätepuitedirektiivi) 

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

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

 
• Direktiivi 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:FI:PDF 
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6.2. Ympäristömerkit ja muut kriteerien lähteet 
 
• Saksan Blue Angel 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• Pohjoismaiden Joutsenmerkki 

Rakennus-, sisustus- ja kalustealan paneelit, versio 4.3, 19. maaliskuuta 2003–
31. maaliskuuta 2010. http://www.svanen.nu/ 
 

• Uuden-Seelannin Ecolabelling Trust 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• Australian Good Environmental Choice 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• Kanadan Environmental Choice 
Myöntämisperusteasiakirja CCD-020, kipsilevyt  

 
• Japanin Ecomark, tuoteryhmät nro 123 ja 111 

www.ecomark.jp/english  
 

• WRAP Plasterboard -ohjelma 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• Kansainvälinen standardoimisjärjestö (ISO) 
Viite 1131 
http://www.iso.org/ 
 

• Euroopan standardointikomitea 
www.cen.en/cenorm/homepage.htm  

 


