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Ikkunat 
– Ikkunat, lasiovet ja kattoikkunat 

 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet  
 
 

Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä tuotekohtaisessa 
ohjeessa esitetään yhteenveto ikkunoiden tuoteryhmälle laadituista ympäristöä säästävän 
julkisen hankinnan kriteereistä. Tuoteryhmä käsittää ikkunoiden lisäksi myös lasiovet ja 
kattoikkunat. 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 ne 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. 
 
 
 
 
 
 



Ikkunoita koskevat tuotekohtaiset ohjeet 

2/17 

 
 
1. Määritelmä ja soveltamisala 
 
Näitä ympäristöä säästävän julkisen hankinnan kriteerejä sovellettaessa ikkunoilla 
tarkoitetaan seinässä tai katossa olevaa aukkoa, jossa on kiinteään karmiin asennettu lasi ja 
jonka tarkoituksena on päästää päivänvalo sisään. Usein karmissa oleva liukuva komponentti 
tai sarana mahdollistaa ikkunan avaamisen ulkoilman päästämiseksi rakennukseen. Tämä 
määritelmä käsittää tarkoituksellisesti myös ulkolasiovet ja kattoikkunat. Viittaukset ikkunaan 
tarkoittavat tässä tekstissä kaikkia kolmea tuotetta. 
 
Kriteerejä sovelletaan ikkunoihin, ulkolasioviin ja kattoikkunoihin, joita käytetään rakennusten 
ulkokuoressa, myös asuin- ja liikerakennuksissa sekä koulujen ja sairaaloiden kaltaisissa 
julkisissa rakennuksissa.   
 
Tätä asiakirjaa laadittaessa tarkastellut tekniikat käsittävät lasituksen (yksinkertaisen ja 
moninkertaisen lasituksen), tilan jättämisen lasiruutujen välille, energiaa säästävät 
ikkunapinnoitteet, lasiruutujen välisen tilan täyttämisen ilmalla tai reagoimattomalla kaasulla 
sekä karmien suunnittelun. 
 
Yksikään tämänhetkisistä standardeista ja ympäristömerkeistä ei kata Euroopan kaikkia 
ilmastoalueita, joten koko EU:ssa sovellettavia ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
koskevia kriteerejä ei pitäisi määrittää yhden ennalta olemassa olevan ympäristömerkin 
pohjalta.  
 
 
 
2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
 
Ikkunoiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät rakennuksen sisätilojen, joiden 
lämpötilaa säädellään, ja ulkomaailman välisen energianvaihdon lämpöhyötysuhteeseen. 
Näiden vaikutusten arvioidaan olevan huomattavasti (kymmenen kertaa) ikkunan 
valmistuksessa kuluvan energian vaikutuksia suuremmat.1 Viime kädessä tämä lisää 
polttoaineenkulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja muiden epäpuhtauksien, kuten fossiilisten 
polttoaineiden palamisesta vapautuvan hiilimonoksidin päästöjä. 
 
Lisäksi ikkunoiden rakentamiseen käytetyistä materiaaleista, niiden vaatimasta työstämisestä, 
kemiallisista käsittelyistä, joita tarvitaan materiaalien suojaamiseksi sekä elinkaaren alussa 
että käytön aikana, valmistuksen ja asentamisen aikana syntyvästä jätteestä sekä elinkaaren 
lopussa ikkunoiden vaihdon yhteydessä syntyvästä jätteestä aiheutuu huomattavia 
vaikutuksia.    
 

• Peruskriteereissä keskitytään parantamaan lämpöhyötysuhdetta siitä, mitä kansalliset 
säädökset edellyttävät. Lisäksi niissä keskitytään muutamiin huomattaviin vaikutuksia 
koskeviin perusvaatimuksiin. 

• Lisäkriteerit edellyttävät lisää energiatehokkuudesta saatavia säästöjä ja kattavat 
suuremman määrän huomattavia vaikutuksia, jotka liittyvät ikkunoiden 
valmistamiseen, asentamiseen ja loppukäsittelyyn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  EMPA Materials Research and Technology, http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2. 
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Merkittävimmät 
ympäristövaikutukset 

 Lähestymistapa 

 
 

• Rakennuksen lämmittämiseen/ 
jäähdyttämiseen käytetyn, 
ikkunan käyttöiän aikana 
ikkunan kautta HÄVIÄVÄN 
energian vaikutukset 

 
• Ikkunan rakentamiseen 

käytettyjen materiaalien 
ympäristövaikutukset 

• Jätteiden, myös pakkauksen ja 
tuotteen käyttöiän lopussa 
syntyvän jätteen, vaikutukset   

 
 

  
• Edistetään sellaisen lasin 

hankintaa, jonka 
lämpöhyötysuhde on hyvä. 

• Edistetään sellaisten karmien 
käyttöä, joiden lämpöhyötysuhde 
on entistä parempi ja joiden 
ympäristövaikutukset ovat 
aiempaa vähäisemmät 
(elinkaariarviointia käyttämällä). 

• Edistetään asianmukaisen 
lasituksen käyttöä – otetaan 
sääolot huomioon 
päätöksentekoprosessissa. 

 
• Edistetään ikkunoiden huoltoa 

niiden käyttöiän pidentämiseksi. 
• Parannetaan ikkunoiden 

käsittelyä elinkaaren lopussa 
esimerkiksi takaisinotto-, 
hyötykäyttö- ja 
kierrätysjärjestelmillä. 

• Edistetään helposti purettavien 
ja kierrätettävien tuotteiden 
käyttöä. 

• Edistetään kierrätysmateriaalien 
käyttöä. 

• Edistetään ympäristöä 
säästävien materiaalien käyttöä. 
 
 

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

3.1. Ikkunat – Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat 
peruskriteerit 
 

KOHDE 
 
Sellaisten ympäristöä säästävien ikkunoiden hankinta, joiden lämpöhyötysuhde on suuri 
 
 
 
TEKNISET ERITELMÄT 
 

1. On varmistettava, että uusiin rakennuksiin asennettujen ja vanhoihin rakennuksiin 
ikkunaremontin yhteydessä vaihdettujen ikkunoiden lämpöhyötysuhde on parempi 
kuin mitä kansallisissa säädöksissä edellytetään. Tätä varten seuraavien 
indikaattoreiden arvojen on oltava [X] prosenttia parempia kuin [asiaankuuluvassa 
kansallisessa säädöksessä] määriteltyjen arvojen: 
a. U-arvo 
b. G-arvo 
c. L50-arvo 
d. valonläpäisy. 
 
Indikaattoreita on sovellettava koko ikkunaan, lasitus ja karmi mukaan luettuina. 
Valittava prosenttiluku (tavoitetaso) riippuu suuresti kansallisessa lainsäädännössä 
asetetusta tavoitetasosta.  
 
Lämpöhyötysuhdetta on suositeltavaa pyrkiä parantamaan vähintään 20 prosenttia 
kansallisessa lainsäädännössä asetetusta vaatimustasosta. Kolmen muun 
indikaattorin tavoitearvot on määriteltävä paikalliset vaatimukset huomioon ottaen, niin 
että parannus suhteessa kansallisiin vaatimuksiin on hyvä. 

 
Ellei asiaankuuluvia kansallisia säädöksiä ole, hankinta-ammattilaisen on syytä 
turvautua muiden sopivien Euroopan maiden kansallisiin säädöksiin. 

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

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

2. Käytettävän puutavaran on oltava peräisin laillisista lähteistä.   
 

Todentaminen: Puutavaran 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, jolle on myönnetty FSC-[2] tai 

                                                 
[ 2]   FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en.  
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PEFC-[3] sertifikaatti tai jokin muu vastaava todiste, hyväksytään näyttönä määräysten 
noudattamisesta. Jos puutavara 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 tyypit (puulajit), määrät ja alkuperä sekä todisteet 
laillisuudesta. Puutavaran on oltava jäljitettävissä kautta koko toimitusketjun metsästä 
aina valmiiksi tuotteeksi saakka. 
 

3. Yli 50 grammaa painavissa muoviosissa on oltava ISO 11469 -standardin tai 
vastaavan standardin mukainen merkintä. 

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

4. Eristyslasituksessa ei saa käyttää suojakaasuna kasvihuonekaasuja, joiden 
maapallon lämpötilaa nostava vaikutus (GWP) on yli 5 sadan vuoden ajanjaksolla.  
 
Reagoimattomien kaasujen (esimerkiksi argonin ja kryptonin) GWP on alle 5. 
 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

5. Tarjoajan on osoitettava, että PVC:n tuotanto on Vinyl 2010 -ohjelman tai vastaavan 
ohjelman parhaiden käytäntöjen mukaista. 

 
Todentaminen: Osallistuminen Vinyl 2010 -ohjelmaan hyväksytään. Muutoin 
osallistujan on toimitettava kirjallista näyttöä Vinyl 2010 -ohjelman tai vastaavan 
ohjelman suositusten noudattamisesta.2 

 
 

 
MYÖNTÄMISPERUSTEET 
Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 

1. 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 

                                                                                                                                         
[ 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. 
2 http://www.vinyl2010.org/.  
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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. 

2. Ikkunoissa käytettyihin muoveihin ja pinnoitteisiin ei saa lisätä tarkoituksellisesti lyijyä 
(R23, R25 ja H301, H331) tai lyijy-yhdisteitä.  
 
Lopullisesta ikkunatuotteesta ei saa vapautua tai vuotaa tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa direktiivien 1999/45/EY ja 67/548/EY nojalla seuraavien 
R-lausekkeiden mukaisiksi luokiteltuja aineita tai valmisteita, jotka ovat 
 

• syöpää aiheuttavia (R40, R45, R49) 
• haitallisia lisääntymiselle (R60, R61, R62, R63) 
• perimää vaurioittavia ja joilla on sukusolujen perimää vaurioittavia vaikutuksia 

ja joihin liittyy pysyvien vaurioiden vaara (R46, R68) 
• myrkyllisiä (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) 
• herkistäviä hengitettyinä (R42)  
• vaarallisia ympäristölle (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• hyvin vaarallisia terveydelle pitkäaikaisen altistuksen seurauksena (R48).  

 
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. Lopullisesta 
ikkunatuotteesta 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) 

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

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

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

• herkistäviä hengitettyinä (herkistävyysluokka 1: H334) 
• vaarallisia ympäristölle (välitön vaarallisuus vesiympäristölle, luokka 1, ja 

krooninen vaarallisuus vesiympäristölle, luokat 1, 2, 3 ja 4: H400, H410, 
H411, H412, H413) 

• hyvin vaarallisia terveydelle pitkäaikaisen altistuksen seurauksena 
(terveysvaara: H372 ja H373). 

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

 
3. Lisäpisteitä myönnetään sen mukaan, miten suuri osa käytetyn materiaalin sisällöstä 

on kierrätysmateriaalia, prosessijätettä lukuun ottamatta. 
 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
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ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Näytöksi hyväksytään myös muu sopiva todiste, kuten asiaankuuluva valmistajan 
todistus. 
 

 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 

1. Tarjoajan on taattava, että tuotteen mukana toimitetaan huoltosuositukset. Sen on 
myös toimitettava laadunvarmistusta ja ympäristöystävällisyyden varmistusta 
koskevat menettely- ja ohjeasiakirjat. 

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

 
 

3.2. Ikkunat – Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat lisäkriteerit 
 

KOHDE 
 
Sellaisten ympäristöä säästävien ikkunoiden hankinta, joiden lämpöhyötysuhde on suuri 
 

 
TEKNISET ERITELMÄT 
 

1. On varmistettava, että uusiin rakennuksiin asennettujen ja vanhoihin rakennuksiin 
ikkunaremontin yhteydessä vaihdettujen ikkunoiden lämpöhyötysuhde on parempi 
kuin mitä kansallisissa säädöksissä edellytetään. Tätä varten seuraavien 
indikaattoreiden arvojen on oltava [X] prosenttia parempia kuin [asiaankuuluvassa 
kansallisessa säädöksessä] määriteltyjen arvojen: 
a. U-arvo 
b. G-arvo 
c. L50-arvo 
d. valonläpäisy. 
 
Indikaattoreita on sovellettava koko ikkunaan, lasitus ja karmi mukaan luettuina. 
Valittava prosenttiluku (tavoitetaso) riippuu suuresti kansallisessa lainsäädännössä 
asetetusta tavoitetasosta.  
 
Lämpöhyötysuhdetta on suositeltavaa pyrkiä parantamaan vähintään 30 prosenttia 
kansallisessa lainsäädännössä asetetusta vaatimustasosta. Kolmen muun 
indikaattorin tavoitearvot on määriteltävä paikalliset vaatimukset huomioon ottaen, niin 
että parannus suhteessa kansallisiin vaatimuksiin on erinomainen. 
 
Ellei asiaankuuluvia kansallisia säädöksiä ole, hankinta-ammattilaisen on syytä 
turvautua soveltuvin osin muiden Euroopan maiden kansallisiin säädöksiin. 

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

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

Todentaminen: Puutavaran 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, jolle on myönnetty FSC-[2] tai 
PEFC-[3] sertifikaatti tai jokin muu vastaava todiste, hyväksytään näyttönä määräysten 
noudattamisesta. Jos puutavara 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 tyypit (puulajit), määrät ja alkuperä sekä todisteet 
laillisuudesta. Puutavaran on oltava jäljitettävissä kautta koko toimitusketjun metsästä 
aina valmiiksi tuotteeksi saakka. 

 
3. Yli 50 grammaa painavissa muoviosissa on oltava ISO 11469 -standardin tai 

vastaavan standardin mukainen merkintä. 
 

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

 
4. Eristyslasituksessa ei saa käyttää suojakaasuna kasvihuonekaasuja, joiden 

maapallon lämpötilaa nostava vaikutus (GWP) on yli 5 sadan vuoden ajanjaksolla.  
 
Reagoimattomien kaasujen (esimerkiksi argonin ja kryptonin) GWP on alle 5. 
 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

5. Tarjoajan on osoitettava, että PVC:n tuotanto on Vinyl 2010 -ohjelman tai vastaavan 
ohjelman parhaiden käytäntöjen mukaista. 

 
Todentaminen: Osallistuminen Vinyl 2010 -ohjelmaan hyväksytään. Muutoin 
osallistujan on toimitettava kirjallista näyttöä Vinyl 2010 -ohjelman tai vastaavan 
ohjelman suositusten noudattamisesta.3 

 
 
 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 
Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 

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

                                                 
[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. 
3     http://www.vinyl2010.org/.  
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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. 
 

2. Ikkunoissa käytettyihin muoveihin ja pinnoitteisiin ei saa lisätä tarkoituksellisesti lyijyä 
(R23, R25 ja H301, H331) tai lyijy-yhdisteitä.  
 
Lopullisesta ikkunatuotteesta ei saa vapautua tai vuotaa tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa direktiivien 1999/45/EY ja 67/548/EY nojalla seuraavien 
R-lausekkeiden mukaisiksi luokiteltuja aineita tai valmisteita, jotka ovat 
 

• syöpää aiheuttavia (R40, R45, R49) 
• haitallisia lisääntymiselle (R60, R61, R62, R63) 
• perimää vaurioittaia ja joilla on sukusolujen perimää vaurioittavia vaikutuksia 

ja joihin liittyy pysyvien vaurioiden vaara (R46, R68) 
• myrkyllisiä (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) 
• herkistäviä hengitettyinä (R42)  
• vaarallisia ympäristölle (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• hyvin vaarallisia terveydelle pitkäaikaisen altistuksen seurauksena (R48).  

 
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. Lopullisesta 
ikkunatuotteesta 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) 

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

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

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

• herkistäviä hengitettyinä (herkistävyysluokka 1: H334) 
• vaarallisia ympäristölle (välitön vaarallisuus vesiympäristölle, luokka 1, ja 

krooninen vaarallisuus vesiympäristölle, luokat 1, 2, 3 ja 4: H400, H410, 
H411, H412, H413) 

• hyvin vaarallisia terveydelle pitkäaikaisen altistuksen seurauksena 
(terveysvaara: H372 ja H373). 
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Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

3. Lisäpisteitä myönnetään sen mukaan, miten suuri osa käytetyn materiaalin sisällöstä 
on kierrätysmateriaalia, prosessijätettä lukuun ottamatta. 
 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Näytöksi hyväksytään myös muu sopiva todiste, kuten asiaankuuluva valmistajan 
todistus. 
 

4. Valmiin ikkunan sisältämien kemiallisten tuotteiden (maalin, liiman, tiivistysaineen, 
kitin jne.) täytyy täyttää jompikumpi seuraavasta kahdesta vaatimuksesta: 

a. tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY 
mukaisesti 

TAI 
b. tuote sisältää enintään kaksi painoprosenttia aineita, jotka on luokiteltu 

ympäristölle vaaralliseksi direktiivin 67/548/ETY mukaisesti. 
 

Puunsuoja-aineen osalta raja on direktiivin 67/548/ETY nojalla kolme painoprosenttia. 
 

Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. Vaatimuksen a tai b täyttämistä 
koskevan vahvistuksen lisäksi on toimitettava aineiden käyttöturvallisuustiedotteet, 
joista ilmenee, miten tuotteet on luokiteltu. Käyttöturvallisuustiedotteet saavat olla 
enintään kolme vuotta vanhoja. Kirjallinen vahvistus siitä, että ikkunan valmistusmaan 
viranomainen on hyväksynyt kemialliset tuotteet niiden käyttötarkoitusta varten, ja 
vahvistus siitä, ettei valmiissa ikkunatuotteessa ole kromattuja kupariarsenaatteja 
(CCA), kuparisitraattia (CC), orgaanisia tinayhdisteitä tai kreosoottiöljyä. 
 

 
 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 

1. Tarjoajan on osoitettava, että ikkunoiden jälkiasennuksen tai kunnostuksen hoitava 
urakoitsija noudattaa tehokkaita toimintaperiaatteita ja menettelyjä, joilla varmistetaan, 
että kulutuksen jälkeinen jäte (eli poistetut ikkunat) käsitellään kestävällä tavalla, 
esimerkiksi kierrättämällä tai sijoittamalla se muualle kuin kaatopaikalle, kun se on 
mahdollista.   

 
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. 
 
 

2. Tarjoajan on taattava, että tuotteen mukana toimitetaan huoltosuositukset. Sen on 
myös toimitettava laadunvarmistusta ja ympäristöystävällisyyden varmistusta 
koskevat menettely- ja ohjeasiakirjat. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimuksen. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään. 
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3.3. Selventävät huomautukset 
 
Hankintaviranomaisen on otettava huomioon paikalliset olosuhteet:  
 

• paikallinen ilmasto – se, mihin suuntaan ikkuna voidaan sijoittaa, alueelle 
muodostuvat varjot jne. 

 
• alueellinen ilmasto – vallitsevat sääolosuhteet sekä se, säädelläänkö rakennuksen 

sisälämpötilaa pääasiallisesti lämmittämällä vai jäähdyttämällä 
 

• se, miten kehittyneestä ikkunasta on kyse – maksaako ikkuna ekologisesti itse 
itsensä takaisin käyttöikänsä aikana.   

 
Paikallinen ilmasto: Passiiviseksi aurinkosuunnitteluksi kutsutussa rakennussuunnittelussa 
ikkunoiden, seinien, kaihdinten, kuistien ja puiden paikat valitaan siten, että ikkunat ja katot 
ovat kesällä varjossa mutta talvella aurinkoa voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon. 
Ikkunoiden hyvä sijoittelu mahdollistaa luonnonvalon pääsyn sisään ja vähentää 
sähkövalaistuksen tarvetta päiväaikaan. Siksi hankintaviranomaisen pitäisi kiinnittää huomiota 
ikkunoiden sijoitteluun, kun se on mahdollista ja siitä on hyötyä. 
 
Alueellinen ilmasto: Se, säädelläänkö rakennuksen lämpötilaa pääasiassa lämmittämällä vai 
jäähdyttämällä, vaikuttaa lasin sävyjen valintaan, koska eri sävyillä voidaan vähentää 
häikäisevää valoa ja aurinkosäteilyn lämpökuormitusta lämpimällä ilmalla. Se vaikuttaa myös 
pinnoitteiden, erityisesti energiaa säästävien pinnoitteiden, valintaan, koska erilaisilla 
järjestelyillä ja pinnoitteilla voidaan vähentää rakennuksen lämpöhukkaa tai torjua ulkoilman 
lämmön siirtymistä sisälle rakennukseen. 
 
Ikkunan ominaisuudet: Kolminkertaiseen lasitukseen kuluu enemmän materiaalia, eivätkä sen 
tuottamat ympäristöhyödyt ylitä välttämättä tuotannon aiheuttamaa ympäristökuormitusta, jos 
tällainen ikkuna asennetaan leutoon ilmastoon, kuten Etelä-Englantiin tai Ranskaan. 
Pohjoismaissa kolminkertaisen lasituksen käyttäminen on kuitenkin tarkoituksenmukaista ja 
joissakin tapauksissa pakollista, sillä ympäristöhyödyt tekevät ylimääräisestä materiaali-
investoinnista kannattavan. TNO:n tutkimuksessa on kvantifioitu optimaalisella tavalla se, 
minkä verran hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää käyttämällä erilaisia lasityyppejä.4 
 
Puu- tai puu-alumiini-ikkunoiden maksimaalisen kestävyyden ja mahdollisimman pitkän 
käyttöiän varmistamiseksi hankintaviranomaisen pitäisi kiinnittää huomiota siihen, onko 
altistuksen kohteeksi joutuva puu käsitelty asianmukaisella tavalla. Puutyypin mukaan tämä 
voi tarkoittaa muun muassa käsittelyä EN 351-1- tai EN 351-2 -standardin mukaiseen 
P5-tunkeumaluokkaan kuuluvalla suoja-aineella tai pinnoittamista puunsuoja-aineella 
kastopinnoitus- tai huuhtelupinnoitusmenetelmää käyttäen.  

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, 

                                                 
4 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy-makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to 
meet EU targets for 2020, http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx.  
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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.  
 
4. Kustannusnäkökohdat 
 
Ikkunat ovat tärkeä osa useimpia rakennuksia, varsinkin asumiseen tai työskentelyyn 
käytettäviä rakennuksia. Ikkunoiden käyttö lisääntyy erityisesti liikerakennuksissa ikkunoiden 
lujuuden ja lämpöominaisuuksien paranemisen ja rakennustyylin muuttumisen vuoksi. Ikkunat 
vievät huomattavan osan rakennushankkeen budjetista, joten niiden on oltava kestäviä ja 
taloudellisia tuotteita.   
 
Kun rakennus on valmis ja se otetaan käyttöön, ikkunoiden energiatehokkuudesta tulee 
tärkeä asia, kuten teknisen taustaraportin kohdassa 4.2.1 todetaan. Jos rakennus 
kunnostetaan, on todennäköistä, että ikkunoiden energiatehokkuus paranee, vaikka 
rakennuksen ulkokuori pysyykin suurimmaksi osaksi tai kokonaan ennallaan.   
 
Se, missä ajassa ikkunat maksavat itsensä takaisin, riippuu siitä, asennetaanko ne 
uudiskohteeseen vai kunnostettavaan kohteeseen. Koska monet vanhat rakennukset eivät 
täytä samoja tiukkoja vaatimuksia kuin nykypäivän uudisrakennukset, energiaa pyritään 
säästämään asentamalla ikkunoita, joiden lämpöhyötysuhde on erittäin hyvä. Tämä lyhentää 
aikaa, jossa ikkunat maksavat itsensä takaisin, pienentämällä energialaskuja huomattavasti. 
Tämä osoittaa, että kaikki vaiheet, alkukustannukset, käyttökustannukset ja odotettu käyttöikä 
vaikuttavat ikkunatuotteen kustannustehokkuuteen. 
 
Useimmissa rakennuksissa ikkunoiden käyttöikä on rakennuksen odotettua käyttöikää 
lyhyempi. Siksi ikkunat on todennäköisesti vaihdettava useita kertoja rakennuksen elinkaaren 
aikana. Ikkunat altistuvat päivittäin sääolosuhteille, jotka saavat ne vähitellen rapistumaan. 
Rapistumisvauhti riippuu monista tekijöistä, kuten geometrisesta asennosta, rakenteen 
yksityiskohdista, kokoonpanosta, huokoisuudesta korroosionestotuotteiden käytöstä, 
ilmansaasteista, kosteudesta, altistumisesta auringonvalolle ja lämpötilan vaihteluista. Lisäksi 
on otettava huomioon, että ikkunoiden käyttöikään vaikuttavat teknisten ominaisuuksien 
lisäksi myös estetiikka ja tyylikysymykset. 
 
Ikkunoiden odotettavissa olevaa keskimääräistä käyttöikää on vaikeaa arvioida, ja se riippuu 
monista tekijöistä, kuten sääolosuhteista ja ikkunoiden käytöstä ja huollosta. Siksi ristiriitaisia 
arvioita ikkunoiden käyttöiästä on paljon. BRE:n raportissa British Plastics Federation 
-järjestölle arvioitiin elinkaarilaskelmien pohjalta PVC-ikkunoiden käyttöikää sekä puun, 
teräksen ja alumiinin käyttöä ikkunoissa seuraavasti: 5,6 

• PVC-U-ikkunoiden osalta vähintään 35 vuotta   
• teräksen, uunikuivan puutavaran ja alumiinin osalta 40 vuotta.  

 

                                                 
5  BRE:n raportti British Plastic Federation -järjestölle, 
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf.  
6  Council for Aluminium in Buildings -järjestön kuulemisvaiheessa toimittavia tietoja.   
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Saksan rakennusministeriön vuonna 2001 antamissa kestävää rakentamista koskevissa 
suuntaviivoissa esitettiin ikkunamateriaaleille seuraavat odotetut käyttöiät:7  

1. pehmeistä puulajeista valmistetut ikkunat: 30–50 vuotta 
2. muovi-ikkunat: 40–60 vuotta 
3. jalopuu-alumiini-ikkunat: 40–60 vuotta 
4. galvanisoidusta teräksestä valmistetut ikkunat: 40–60 vuotta 
5. lasitus: 20–30 vuotta. 

 
Myös jätteitä ja resursseja koskevassa Yhdistyneen kuningaskunnan toimintasuunnitelmassa 
(Waste and Resources Action Plan, WRAP)8 luodaan yleiskatsaus yleisten lasitustyyppien ja 
karmimateriaalien tavanomaisiin käyttöiänodotteisiin ja vaihtoväleihin (katso taulukko 1). 
Tämä osoittaa, että ikkunat vaihdetaan tavallisesti ennen niiden varsinaisen käyttöiän 
päättymistä – luultavasti teknisen kehityksen, vanhojen ikkunoiden vaihtoon kannustavien 
taloudellisten tekijöiden tai muuttuvan maun vuoksi.   

Taulukko 1: Asuinrakennuksissa tavallisesti käytettyjen ikkunankarmien ja lasitusten 
käyttöikä ja vaihtovälit. 

Karmityyppi Odotettu 
keskimääräinen 

käyttöikä (vuotta) 

Tavanomainen 
vaihtoväli (vuotta) 

Pehmeistä puulajeista valmistetut karmit  8–10 7–8 
Kovapuusta valmistetut karmit  20–35 10–15 
Teräskarmit  40–60 30–40 
Alumiinikarmit  20–35 Lasitus (10–15) 
Polyesterijauheella pinnoitetut alumiinikarmit  20–40 Lasitus (10–15) 
PVC-U  20–25 10–20 

 
 
On huomattava, että alumiini-ikkunoiden lasituksen vaihtovälit sisältyvät edellä olevaan 
taulukkoon siksi, että asia esitettiin tällä tavoin alkuperäisessä viiteaineistossa – tarkoituksena 
ei siis ole erotella alumiini-ikkunoita muista. Jotkin standardit, kuten BS 7543:2003, 
edellyttävät 30 vuoden käyttöikää, ja alan eurooppalaisten järjestöjen toimittamien lukujen 
mukaan eristyslasituksen (IGU) odotettu käyttöikä voi olla vähintään 20 vuotta, kun taas itse 
ikkunan käyttöikä voi olla vähintään kaksinkertainen eristyslasituksen käyttöikään nähden. 
 
Mitä kehittyneempi ikkuna on teknisesti, sitä kalliimpi se on ostohetkellä. Ikkunan hintaa 
nostavia teknisiä ominaisuuksia ovat muun muassa kaksinkertaisen tai kolminkertaisen 
lasituksen käyttö, lasilevyjen välisen tilan täyttäminen jalokaasulla (kuten argonilla) kuivan 
ilman sijaan, energiaa säästävien pinnoitteiden tai melua vähentävän laminoidun lasin käyttö 
sekä sellaisten karmien käyttö, joissa lämpösillat on minimoitu. Jotta kustannussäästöjä 
voitaisiin saavuttaa käyttämällä rakennuksessa ikkunoita, joiden lämpöhyötysuhde on 
aiempaa parempi, teknisesti kehittyneiden ikkunoiden ja suurten ostokustannusten välillä on 
saavutettava tasapaino.   
 
Nykyään yleisen ohjeen mukaan kaksinkertaisten lasituksen käyttö on kustannustehokasta ja 
tuottaa leudoissa ilmastoissa merkittäviä ympäristöhyötyjä yksinkertaiseen lasitukseen 
verrattuna. Sen voidaan odottaa vähentävän ikkunan kautta häviävän lämmön määrää 
puoleen.9 Kolminkertaisesti lasitettujen ikkunoiden asentaminen lisää kustannuksia ja tuottaa 
ekologisia säästöjä. Kolminkertainen lasitus maksaa tavallisesti 20–40 prosenttia 
kaksinkertaista lasitusta enemmän.10 Tällaisten ikkunoiden asentaminen ei välttämättä ole 
kokonaistaloudellisesti kannattavaa, paitsi jos ilma on suuren osan vuodesta yleensä hyvin 
kylmä tai kuuma tai jos melusaastetta on huomattavasti, jolloin kolminkertaisen lasituksen 
käyttö voi myös lisätä sisätilojen viihtyvyyttä. Kolminkertaisen lasituksen tuottamat hyödyt 

                                                 
7

  Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Januar 2001 (Kestävän rakentamisen 
suuntaviivat, Saksan liittovaltion rakennus- ja aluesuunnitteluvirasto, tammikuu 2001). 
8

   Sjögren Leong, M. (2004): Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste. WRAP-
tutkimusraportti. Taulukon tietojen lähde: BNWS01: Domestic window systems – industry, product and market overview.   
9  Energy Saving Trust -säätiön neuvonta, www.energysavingtrust.org.uk.  
10  Tietojen lähteet: http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php ja Eurowindow. 
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eivät kuitenkaan ole mitättömiä leudoissakaan ilmastoissa, ja monissa Euroopan maissa 
ehdotetaan sen laajaa käyttöönottoa. Esimerkiksi Ruotsissa kolminkertainen lasitus on jo 
pakollinen, ja Saksassa ja Itävallassa hyväksytään pian standardit, jotka kannustavat sen 
käyttöön. Tällaiset ikkunat ovat myös jo vakiovaruste monissa vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavissa esittelytaloissa. Hyvin vähän energiaa kuluttavan passiivitalon standardi 
edellyttää kolminkertaisesti lasitettuja ikkunoita, joiden U-arvo on enintään 0,8 W/m²K. Näin 
matalan U-arvon saavuttamiseksi on käytettävä kolminkertaista lasitusta ja eristettävä itse 
kehys sekä käytettävä kalliimpia valmistustekniikoita. Usein esimerkiksi kaasuna käytetään 
argonin sijasta kryptonia. 
 
Uudet tekniikat – kuten tyhjiöikkunat, joita ei ole käsitelty tässä asiakirjassa, koska niitä on 
tällä hetkellä varsin rajallisesti saatavilla – voivat tuottaa tulevaisuudessa lisää hyötyjä. 
Paikallinen ilmasto ja käyttötavat ovat kuitenkin jatkossakin tärkeimmät näkökohdat, jotka on 
otettava huomioon tehtäessä päätöksiä rakennukseen parhaiten soveltuvan lasituksen 
tyypistä ja lasien määrästä. 
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5. Keskeiset EU:n säädökset ja tietolähteet 
 
5.1. 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 
 
• 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 

 
• 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 1999/31/EY kaatopaikoista  

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

energiapalveluista    
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:FI:HTML 

 
• 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 

 
• 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:en:PDF 

 
• 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 
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• Direktiivi 2009/125/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 
asetettavien vaatimusten puitteista  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:fi:PDF 
 
 

 
5.2  Ympäristömerkit ja muut kriteerien lähteet 

• Ikkunoiden tehokkuusluokitusjärjestelmä (Window Efficiency Rating System, WERS), 
Uuden-Seelannin ikkunaliitto (Window Association of New Zealand) 
www.wanz.org.nz  
 

• Ikkunoiden tehokkuusluokitusjärjestelmä (Window Energy Rating System, WERS), 
Australia 
www.wers.net  
 

• Energy Star -merkki, Kanadan energiatehokkuusvirasto 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Korean Ecolabel-merkki 
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Kiinan Ecolabel-merkki, Kiinan ympäristömerkintäkeskus 

Ympäristöä säästävien tuotteiden tekniset vaatimukset, ympäristömerkin saaneiden 
tuotteiden todistettavat tekniset vaatimukset, energiaa säästävät ovet ja ikkunat, 
HBC 14-2002 

 
• Hongkongin Green Label -järjestelmä 

Ikkunoita koskevat ympäristökriteerit GL-008-004 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Energy Star, asuinrakennusten ikkunoita, ovia ja kattoikkunoita koskevat vaatimukset 

– versio 4, 14. toukokuuta 2007 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• BFRC:n energiatehokkuusmerkkiä ja -luokituksia koskevat laskelmat 

http://www.bfrc.org/  
 

• Pohjoismaiden Joutsenmerkki 
Ikkunoiden ja ulko-ovien ympäristömerkinnät 12. joulukuuta 2004–
30. kesäkuuta 2009 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Kansainvälinen standardoimisjärjestö (ISO) 

Viite 1131 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300 

 
• Euroopan standardointikomitea 

www.cen.en/cenorm/homepage.htm  
 

• VMRG Keurmerk -merkki 
Hollannin metalli-ikkuna- ja metalli-julkisivuteollisuuden liitto (VMRG) 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
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• VKG Keurmerk -merkki 
Hollannin PVC-julkisivuelementtiteollisuuden liitto 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 

 


