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Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Huonekalut 
1 JOHDANTO 
 

EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien tavoitteena on tarjota viranomaisille apua sellaisten tuotteiden, palvelujen ja töiden hankinnassa, joilla on 
vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu siten, että yksittäinen viranomainen voi halutessaan 
sisällyttää ne tarjouskilpailuasiakirjoihin. Tässä asiakirjassa esitellään EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevat kriteerit tuoteryhmälle ”huonekalut”. Kriteerit on jaettu 
kolmeen laajaan osaan sen mukaan, koskeeko sopimus käytetyn huonekalun kunnostamispalvelua (A), uuden huonekalun hankintaa (B) vai huonekalun 
käytöstäpoistamiseen liittyvän palvelun (C) hankintaa. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa esitellään lisäperustelut näiden kriteerien valinnan tueksi ja kerrotaan, 
mistä saa lisätietoja. 

Kriteerit on jaettu teknisiin eritelmiin ja myöntämiskriteereihin. Kaikille kriteereille on mahdollista valita jompikumpi seuraavista tavoitetasoista: 

• Peruskriteerit on tarkoitettu ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien käyttöönoton helpottamiseen, ja niissä keskitytään tuotteen 
ympäristötehokkuuden tärkeimpiin osa-alueisiin. Ne on laadittu siten, että yrityksille kertyvät hallinnolliset kulut jäävät mahdollisimman pieniksi.  

• Lisäkriteereissä huomioidaan ympäristötehokkuuden muitakin osa-alueita tai sen korkeampia tasoja. Ne on tarkoitettu viranomaisille, jotka haluavat tukea 
voimakkaammin ympäristö- ja innovointitavoitteita. 

Lauseke ”perus- ja lisäkriteerit samat” lisätään, jos kriteerit ovat kummallakin tavoitetasolla samat. 

Olisi muistettava, että tuoteryhmään kuuluvat yksittäiset huonekalut voivat erota huomattavan paljon sekä ominaisuuksiltaan että käytetyn materiaalin suhteen. Tästä syystä 
useisiin kriteereihin on liitetty ehdollinen lauseke, josta käy ilmi, missä olosuhteissa kyseistä kriteeriä voidaan pitää niin merkittävänä, että se kannattaa sisällyttää 
tarjouspyyntöön.   

 

1.1 Määritelmä ja soveltamisala 
 

Tuoteryhmään "huonekalut" kuuluvat vapaasti seisovat tai kiinteät kalusteet, joita käytetään pääasiallisesti tavaroiden säilytykseen, sijoitukseen tai ripustukseen taikka 
pintoina, joilla käyttäjät voivat levätä, istua, ruokailla, opiskella tai työskennellä joko sisä- tai ulkotiloissa. Vuodepatjat kuuluvat tuoteryhmään.  

Tuoteryhmään eivät kuulu seuraavat tuotteet:  

a) tuotteet, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole toimia huonekaluna; joitakin esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat katuvalot, kaiteet ja aidat, tikkaat, kellot, 
leikkikenttävälineet, lattia- ja seinäpeilit, sähköjohtimet, tiepollarit ja rakennustuotteet, kuten portaat, ovet, ikkunat, lattiapäällysteet ja pinnoitukset 

b) julkisissa tai yksityisissä kuljetuksissa käytettäviin ajoneuvoihin asennetut huonekalut 

c) huonekalutuotteet, joissa on yli 5 prosenttia (painoprosenttia) muita kuin seuraavia materiaaleja: massiivipuu, puupohjaiset levyt, korkki, bambu, rottinki, muovit, metallit, 
nahka, pinnoitetut kankaat, tekstiilit, lasi tai täyteaineet. 
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1.2 Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
Tieteellisessä kirjallisuudessa esitetyn näytön perusteella huonekalujen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista niiden elinkaaren aikana voidaan päätellä seuraavaa: 

• Suurin osa ympäristövaikutuksista (80–90 prosenttia) liittyy huonekalujen materiaaleihin/osiin. Vaikka koko elinkaaren aikana käytetty energia on metalleissa ja 
muoveissa korkeampi kuin puussa, myös kestävyys ja kierrätettävyys ovat tärkeitä näkökohtia. Kierrätettyjen materiaalien käyttö vai auttaa vähentämään materiaalien 
ympäristövaikutuksia. 

• Seuraavaksi tärkein ympäristövaikutusten lähde on osien valmistaminen, kokoaminen ja/tai käsittely kuivaus- ja kovetusprosesseissa käytettävien seosten, lämmön ja 
sähkön vuoksi. 

• Pakkausten vaikutukset vaihtelevat yksittäisen tuotteen mukaan, mutta kahdessa työpöytiä ja vaatekaappeja koskevassa elinkaariarvioinnissa pakkausten osuus 
kokonaisympäristövaikutuksista on arvioitu noin 6 prosentiksi. 

• Jakelun osuutta oli vaikea tutkia, koska se voi huonekalumarkkinoiden maailmanlaajuisen luonteen takia vaihdella laajasti. Useimmissa tutkimuksissa on käytetty 
keskimääräisiä kuljetusskenaarioita. Tämän vuoksi huonekalujen elinkaaren tämä osuus, jonka merkitys vaihtelee, ei ole selkeä. 

• Käyttövaiheella ei ollut juurikaan merkitystä ympäristövaikutusten kannalta. Kestävyys ja korjattavuus ovat kuitenkin ratkaisen tärkeitä käyttövaiheen pidentämisen 
kannalta.   

• Käytöstäpoiston vaikutukset vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, mitä materiaaleja huonekaluissa on käytetty. Huonekalujen osien kierrättäminen tai energian 
talteenotto huonekalujätteestä on usein monimutkaista, koska osien erottelu on vaikeaa. 

 

 
         Merkittävimmät ympäristövaikutukset huonekalujen 
elinkaaren aikana 

              Ehdotettu lähestymistapa 

• Biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja maaperän 
eroosio kestämättömän metsänhoidon ja laittomien 
hakkuiden seurauksena 

• Luonnonvarojen hupeneminen uusiutumattomien 
luonnonvarojen käytön takia, kuten öljyn/maakaasun käyttö 
muovien tuotannossa 

• Hiilidioksidi- ja muut päästöt useiden materiaalien 
tuotannossa tarvittavan energiankulutuksen seurauksena 

• Myrkyllisten aineiden päästöistä työntekijöille, kuluttajille 
tai ympäristölle laajemmin aiheutuvat riskit 

• Sisäilman laadun heikkeneminen sisätiloissa käytettävistä 
huonekalutuotteista vapautuvien haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden (VOC) takia 

 • Puutavara hankitaan laillisista lähteistä.  
• Käytetään osittain tai kokonaan uusiutuvista materiaaleista (kuten puusta) 

valmistettuja materiaaleja. 
• Yksittäisten huonekalujen VOC-päästöille asetetaan enimmäisrajat, ja 

puupohjaisille levyille ja verhoilumateriaaleille asetetaan erikseen 
formaldehydipäästöjä koskevat rajat. 

• Hankitaan kestäviä ja käyttötarkoitukseen sopivia eurooppalaisten 
standardien mukaisia huonekaluja.  

• Hankitaan helposti purettavia, korjattavia ja kierrätettäviä huonekaluja, 
joille annetaan takuu. 



4 

• Materiaalihukka, joka johtuu laadultaan ala-arvoisten 
huonekalujen ennenaikaisesta käytöstäpoistamisesta  

• Materiaalihukka, joka johtuu vaikeuksista korjata tuotteita, 
hankkia varaosia tai erotella osia kierrätykseen 

 

 

1.3 Todentamista koskeva yleinen huomautus 
 

Useiden kriteerien todentamiskeinoksi ehdotetaan testausselosteiden toimittamista. Kustakin kriteeristä esitetään oleelliset testausmenetelmät. Viranomaisen tehtävä on 
päättää, missä vaiheessa testitulokset olisi toimitettava. Tavallisesti ei ole tarpeen velvoittaa kaikkia tarjoajia toimittamaan testituloksia menettelyn alkuvaiheessa. Tarjoajiin 
ja viranomaisiin kohdistuvan rasitteen vähentämiseksi oma ilmoitus voidaan tarjousten toimittamisen yhteydessä katsoa riittäväksi. Myöhemmin on eri vaihtoehtoja ratkaista, 
edellytetäänkö testejä ja missä vaiheessa niitä edellytetään: 

a) Tarjouskilpailuvaiheessa:  

Kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta näyttöä voidaan edellyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijältä. Jos näyttö katsotaan riittäväksi, sopimus 
voidaan tehdä. Jos näyttö katsotaan riittämättömäksi tai vaatimusten vastaiseksi ja  

i) todentamiskeino koskee teknisiä eritelmiä, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka kanssa sopimus voidaan tehdä  

ii) todentamiskeino koskee myöntämisperusteita, annetut lisäpisteet poistetaan ja tarjousten järjestys lasketaan uudelleen kaikkine siitä aiheutuvine seurauksineen.  

Testausselosteella todennetaan, että tiettyjä vaatimuksia on testattu mallinäytteestä, ei sopimuksen mukaisesti todellisuudessa toimitettavista huonekaluista. 
Puitesopimuksissa tilanne saattaa olla erilainen. Tätä skenaariota tarkastellaan enemmän seuraavassa kohdassa, joka koskee sopimusten täytäntöönpanoa, ja jäljempänä 
esitettävissä lisäselityksissä.    

b) Sopimuksen täytäntöönpanon aikana:  

Testituloksia olisi pyydettävä yhden tai useamman sopimuksen nojalla toimitetun tuotteen osalta joko yleisesti tai jos on aihetta epäillä vääriä ilmoituksia. Tämä on tärkeää 
erityisesti, kun kyseessä on puitesopimus, jossa ei anneta huonekalujen ensimmäistä tilausta koskevia määräyksiä.   

Sopimukseen on suositeltavaa sisällyttää täsmälliset sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet. Niissä olisi määrättävä, että hankintaviranomaisella on oikeus toteuttaa 
satunnaisia todennustestejä koska tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Jos tällaisten testien tulokset osoittavat, että toimitetut tuotteet eivät täytä kriteerejä, 
hankintaviranomaisella on oikeus soveltaa seuraamuksia ja se voi irtisanoa sopimuksen. Jotkin hankintaviranomaiset sisällyttävät sopimuksiin ehdon, jonka mukaan 
hankintaviranomainen vastaa testauskustannuksista, kun tuote täyttää vaatimukset testissä, mutta jos vaatimukset eivät täyty, kustannuksista vastaa toimittaja.  

Puitesopimuksissa ajankohta, jona näyttöä vaaditaan, riippuu erityisesti sopimuksen rakenteesta: 

• Kun puitesopimus on tehty yhden toimijan kanssa ja toimitettavat yksittäiset mallit määritetään puitesopimuksen tekemisen yhteydessä, jolloin kyse on vain siitä, 
kuinka monta kappaletta tarvitaan, sovelletaan samaa periaatetta kuin edellä kuvattujen kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta.  



5 

• Kun puitesopimuksen toteuttajiksi valitaan useampi mahdollinen toimittaja ja tilaukset tehdään vasta näiden välisen kilpailumenettelyn jälkeen, tarjoajien on 
alustavan valinnan vaiheessa osoitettava ainoastaan valmiutensa toimittaa puitesopimuksen vähimmäislaatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Seuraavissa 
täytäntöönpanosopimuksissa (tai tilauksissa), jotka tehdään valikoitujen toimittajien kilpailun perusteella, sovelletaan periaatteissa samoja perusteita kuin edellä i ja 
ii kohdassa, jos kilpailussa on osoitettava lisävaatimusten täyttyminen. Jos kilpailu koskee pelkästään hintaa, tarkistusta olisi harkittava sopimuksen 
toteutusvaiheessa.  

On tärkeää painottaa myös, että tarjoajat voivat tarjota todentamista sillä perusteella, että huonekalulla on EU:n ympäristömerkki tai muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä 
(ISO 14024), joka täyttää samat vaatimukset. Tällaisen huonekalun katsotaan täyttävän olennaiset kriteerit, ja todentamisessa olisi sovellettava samaa lähestymistapaa kuin 
testituloksiin.  

On myös huomattava, että direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisen on hyväksyttävä myös muu asianmukainen näyttö. Tämä voi käsittää 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos testitulokset eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan käytettävissä eikä toimijan ole ollut mahdollista saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa.  Tämä edellyttää, että käyttömahdollisuuden puuttuminen ei johdu asianomaisesta talouden toimijasta ja että asianomainen talouden toimija todistaa, 
että sen toimittamat rakennusurakat, tavarat tai palvelut täyttävät teknisissä eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, hankintasopimuksen tekoperusteet tai 
sopimuksen toteuttamisen ehdot. Jos testien osalta viitataan erityisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antamiin todistuksiin/testituloksiin, hankintaviranomaisten 
on hyväksyttävä myös vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamat todistukset. 
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2 YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT JULKISET HANKINNAT EU:SSA – HUONEKALUT 
 

A. Huonekalujen kunnostamispalvelujen hankinta 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET ERITELMÄT 

TS1: Kunnostamista koskevat vaatimukset 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Tarjoajan on kunnostettava hankintaviranomaisen tarjoamat huonekalut määritettyjen vaatimusten mukaisesti.  

Viranomaisen on esitettävä toteutettavat toimenpiteet mahdollisimman yksityiskohtaisesti kunnostettavan huonekalulajin ja nykyisten huonekalujen kunnon mukaan. Voidaan esimerkiksi 
mainita metalliosien uudelleenspreijaus, puupintojen korjaus ja/tai uudelleenkäsittely, verhouksen uusiminen, pöytiin tehtävät muutokset jne. 

(Viranomainen voi ensin esittää tarjouspyynnön erillisestä tutkimuksesta, jotta saadaan arvio nykyisestä huonekalukannasta (tyyppi, lukumäärä, kunto jne.) ja antaa sitten tämän kuvauksen 
tarjouspyynnön ohessa.)  

Todentaminen: 

Tarjoajan on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot kaikista toteutettavista kunnostustoimista. 

TS2: Kestävät verhoilun päällysteet 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

(Tätä kriteeriä sovelletaan vain, kun kunnostustoimiin sisältyy verhoilun päällysteen asentaminen tai vaihtaminen). 

Tarjoajan on käytettävä verhoilun päällystemateriaaleja, joiden perusmateriaali on nahka, tekstiilikankaat tai pinnoitetut kankaat ja joiden on täytettävä tapauksen mukaan liitteen I taulukoissa 2, 
3 tai 4 annetut fyysisiä ominaisuuksia koskevat vaatimukset. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava tapauksen mukaan nahan toimittajan, tekstiilikankaan toimittajan tai pinnoitetun kankaan toimittajan ilmoitus ja sen tueksi asianmukaiset testausselosteet, joissa 
todetaan, että verhoilun päällystemateriaalit täyttävät nahkaa, tekstiilikangasta tai pinnoitettua kangasta koskevat fyysiset vaatimukset liitteen I taulukon 2, 3 tai 4 mukaisesti. 

Verhoilumateriaalien katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty tekstiilituotteille komission päätöksen 2014/350/EU mukaisesti myönnettävä  EU:n ympäristömerkki tai muu 
vastaava ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää luetellut vaatimukset tai jonka myöntämiseksi käytetään  vastaavia menetelmiä.  

TS3: Puhallusaineet 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 
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Jos huonekalujen verhoilussa käytetään vaahtotäytemateriaaleja, niiden valmistuksessa ei saa käyttää puhallusaineena tai puhalluksen apuaineena halogenoituja orgaanisia yhdisteitä. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on esitettävä vaahdon valmistajan ilmoitus, jonka mukaan näitä aineita ei ole käytetty. 

TS4: Kunnostetun huonekalun tuotetakuu 

Tarjoajan on annettava vähintään kahden vuoden takuu, joka on 
voimassa tuotteen toimituspäivästä lähtien. (Arvokkaan huonekalun 
takuuajan on oltava tätä pidempi.) Takuun on katettava korjaaminen tai 
vaihtaminen, ja siihen on liityttävä palvelusopimus, joka kattaa 
huonekalun mahdollisen hakemisen ja palauttamisen tai korjaamisen 
paikan päällä.  

Takuun on katettava se, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä 
ilman lisäkustannuksia.  

Todentaminen:  

Tarjoajan on ilmoitettava edellä mainitusta takuusta kirjallisesti.  

Tarjoajan on toimitettava takuutodistuksesta kopio ja annettava ilmoitus, 
jonka mukaan takuu kattaa sen, että tuotteet vastaavat sopimuksen 
eritelmiä.  

TS4: Kunnostetun huonekalun tuotetakuu  

Tarjoajan on annettava vähintään kolmen vuoden takuu, joka on voimassa tuotteen toimituspäivästä lähtien. 
(Arvokkaan huonekalun takuuajan on oltava tätä pidempi.) Takuun on katettava korjaaminen tai vaihtaminen, ja 
siihen on liityttävä palvelusopimus, joka kattaa huonekalun mahdollisen hakemisen ja palauttamisen tai korjaamisen 
paikan päällä.  

Takuun on katettava se, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä ilman lisäkustannuksia.  

Todentaminen:  

Tarjoajan on ilmoitettava edellä mainitusta takuusta kirjallisesti.  

Tarjoajan on toimitettava takuutodistuksesta kopio ja annettava ilmoitus, jonka mukaan takuu kattaa sen, että tuotteet 
vastaavat sopimuksen eritelmiä.  

MYÖNTÄMISKRITEERIT 

 AC1: Verhoilun päällysteiden vähäiset kemikaalijäämät 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

Pisteitä annetaan, jos verhoilun päällystemateriaalin osoitetaan täyttävän tapauksen mukaan jäljempänä esitetyt 
rajoitettuja aryyliamiinivärejä, uuttuvia raskasmetalleja ja vapaata formaldehydiä koskevat raja-arvot. 

Tekstiilikankaat ja pinnoitetut kankaat: 

• Rajoitettujen aryyliamiinien (ks. taulukko 5 liitteessä II) pitoisuus saa olla enintään 30 mg/kg (rajaa 
sovelletaan kuhunkin yksittäiseen amiiniin) standardien EN ISO 14362-1 ja 14362-3 mukaisesti. 

• Vapaan ja osittain hydrolysoituvan formaldehydin pitoisuus saa olla ≤ 75 mg/kg standardin EN ISO 
14184-1 mukaisesti. 

• Standardin EN ISO 105-E04 mukaisesti määritettyjen uuttuvien raskasmetallien pitoisuuden on alitettava 
seuraavat raja-arvot (mg/kg): antimoni ≤ 30,0; arseeni ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; kromi ≤ 2,0; koboltti ≤ 4,0; 
kupari ≤ 50,0; lyijy ≤ 1,0; elohopea ≤ 0,02 ja nikkeli ≤ 1,0. 

Nahka: 

• Rajoitettujen aryyliamiinien (ks. taulukko 5 liitteessä II) pitoisuus saa olla enintään 30 mg/kg (rajaa 
sovelletaan kuhunkin yksittäiseen amiiniin) standardin EN ISO 17234-1 mukaisesti. 
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• Kromin IV pitoisuus ei saa olla yli 3 mg/kg standardin EN ISO 17075 mukaisesti (havaitsemisraja). 

• Vapaan ja osittain hydrolysoituvan formaldehydin pitoisuus saa olla ≤ 300 mg/kg standardin EN ISO 
17226-1 mukaisesti. 

• Standardin EN ISO 17072-1 mukaisesti määritettyjen uuttuvien raskasmetallien pitoisuuden on alitettava 
seuraavat raja-arvot (mg/kg): antimoni ≤ 30,0; arseeni ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; kromi ≤ 200,0; koboltti ≤ 4,0; 
kupari ≤ 50,0; lyijy ≤ 1,0; elohopea ≤ 0,02 ja nikkeli ≤ 1,0. 

Todentaminen:  
Pisteitä annetaan tarjoajille, jotka ilmoittavat, että verhoilun päällysmateriaalina tapauksen mukaan käytetty nahka, 
tekstiilikangas tai pinnoitettu kangas noudattaa edellä mainittuja rajoja, ja ilmoituksen tueksi on toimitettava joko 
tarjoajan itsensä tai materiaalin toimittajan asiaankuuluvin menetelmin teettämien testien tulokset. 

Verhoilumateriaalien katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty tekstiilituotteille komission päätöksen 
2014/350/EU mukaisesti myönnettävä EU:n ympäristömerkki tai muu ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I 
ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää vastaavat vaatimukset tai jonka myöntämiseksi käytetään vastaavia 
menetelmiä.  

 AC2: Täytemateriaalien vähäiset kemikaalijäämät1 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

Jos huonekalun verhoilussa käytetään täytemateriaalina lateksivaahtoa, pisteitä annetaan, jos vaahto täyttää liitteen 
III taulukossa 7 luetellut kloorifenoleja, raskasmetalleja, torjunta-aineita ja butadieenia koskevat vaatimukset 
samassa taulukossa luetellun vastaavan testausmenetelmän (A–D) mukaisesti. 

Jos huonekalun verhoilussa käytetään täytemateriaalina polyuretaanivaahtoa, pisteitä annetaan, jos vaahto täyttää 
raskasmetalleja, pehmitteitä, TDA:ta, MDA:ta, orgaanisia tinayhdisteitä ja liitteen III taulukossa 8 lueteltuja muita 
erityisiä aineita koskevat vaatimukset samassa taulukossa luetellun vastaavan testausmenetelmän (A–E) mukaisesti. 

Jos käytetään muita täytemateriaaleja, pisteitä annetaan, jos voidaan osoittaa, että liitteen III taulukoissa 7 tai 8 
annettuja kemikaalijäämiä koskevia raja-arvoja noudatetaan.  

Todentaminen:  

Lateksivaahdot (tai muut täytemateriaalit):  

Tarjoajan on annettava tämän kriteerin täyttymistä koskeva ilmoitus ja sen tueksi testausselosteet seuraavien 
menetelmien mukaisesti:  

A. Kloorifenoleista tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan testausmenettelyn tulokset. Näytteestä 
5 g jauhetaan, ja kloorifenolit uutetaan fenolin (PCP), sen natriumsuolan (SPP) tai esterien muodossa. Uutteet 
analysoidaan kaasukromatografisesti (GC). Ilmaisimena käytetään massaspektrometriä tai 
elektroninsieppausdetektoria (ECD).  

                                                           
1 On huomattava, että lateksivaahtoa ja polyuretaanivaahtoa koskevat kemikaalijäämien testausvaatimukset on vahvistettu teollisuuden hallinnoimissa vapaaehtoisissa 
järjestelmissä, joita ovat muun muassa EuroLatex ECO -standardi ja CertiPUR-standardi. Kirjoitusajankohtana niiden katsotaan tarjoavan riittävän varmuuden.   
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B. Raskasmetalleista tarjoajan on toimitettava seuraavan testausmenettelyn tulokset esittelevä seloste. Jauhettu näyte 
eluoidaan DIN 38414-S4 -standardin tai vastaavan standardin mukaisesti suhteessa 1:10. Tuloksena syntyvä suodos 
suodatetaan 0,45 μm:n suodatuskalvon läpi (tarvittaessa painesuodatuksella). Saadun liuoksen raskasmetallipitoisuus 
tutkitaan induktiivisella plasmaspektrometrialla (ICP-OES tai ICP-AES) tai hydridi- tai kylmähöyrytekniikkaa 
hyödyntävällä atomiabsorptiospektrometrialla.  

C. Torjunta-aineista tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan testausmenettelyn tulokset. 
Näytteestä uutetaan 2 g ultraäänihauteessa heksaani-dikloorimetaaniseoksen kanssa (85/15). Uute puhdistetaan 
ravistelemalla sitä asetonitriilin kanssa tai adsorptiokromatogafialla florisilin avulla. Määritys ja mittaus suoritetaan 
kaasukromatografialla käyttäen ilmaisimena elektroninsieppausdetektoria tai kytketyllä 
kaasukromatografialla/massaspektrometrialla. Torjunta-ainetesti vaaditaan lateksivaahdoilta, jotka sisältävät 
vähintään 20 prosenttia luonnonlateksia. 

D. Butadieenista tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan testausmenettelyn tulokset. 
Lateksivaahdon jauhamisen ja punnitsemisen jälkeen otetaan näytteet headspace-tekniikalla. Butadieenipitoisuus 
määritetään kaasukromatografisesti käyttäen ilmaisimena liekki-ionisaatiodetektoria. 

Polyuretaanivaahdot (tai muut täytemateriaalit): 

Tarjoajan on annettava tämän kriteerin täyttymistä koskeva ilmoitus ja sen tueksi testausselosteet, joissa osoitetaan 
liitteen III taulukossa 7 annettujen raja-arvojen noudattaminen. B-, C-, D- ja E-menetelmässä otetaan kuusi 
kokoomanäytettä korkeintaan kahden senttimetrin syvyydeltä materiaalin pinnasta ja lähetetään ne asiaankuuluvaan 
laboratorioon.  

A. Ftalaateista ja liitteen III taulukossa 7 luetelluista muista erityisistä aineista tarjoajan on annettava ilmoitus, jonka 
mukaan niitä ei ole tarkoituksellisesti lisätty vaahtoon, ja sen tueksi vaahdon toimittajien vastaavat ilmoitukset. 

B. Raskasmetalleista tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan testausmenettelyn tulokset. Jauhettu 
näyte eluoidaan DIN 38414-S4 -standardin tai vastaavan standardin mukaisesti suhteessa 1:10. Tuloksena syntyvä 
suodos suodatetaan 0,45 μm:n suodatuskalvon läpi (tarvittaessa painesuodatuksella). Saadun liuoksen 
raskasmetallipitoisuus tutkitaan induktiivisella plasmaspektrometrialla (ICP-AES tai ICP-OES) tai hydridi- tai 
kylmähöyrytekniikkaa hyödyntävällä atomiabsorptiospektrometrialla.  

C. Pehmitteiden kokonaismäärästä tarjoajan on toimitettava seuraavan testausmenettelyn tulokset esittelevä seloste. 
Uutto suoritetaan validoidulla menetelmällä, kuten 0,3 g:n näytteen alisooninen uutto pullossa, johon on lisätty 9 ml 
t-butyylimetyylieetteriä, 1 tunnin ajan, minkä jälkeen ftalaatit määritetään GC-menetelmällä käyttäen yksittäistä 
ionimonitoroinnin massaselektiivistä detektoria (SIM-toimintamuoto). 

D. TDA:sta ja MDA:sta tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan testausmenettelyn tulokset. 
Uutetaan 0,5 g:n kokoomanäyte 5 ml:n ruiskussa 2,5 ml:lla 1-prosenttista etikkahapon vesiliuosta. Ruiskua 
puristetaan ja neste palautetaan ruiskuun. Kun tämä on toistettu 20 kertaa, lopullinen uute säilytetään analyysia 
varten. Uusi 2,5 ml:n annos 1-prosenttista etikkahapon vesiliuosta lisätään sitten ruiskuun ja toistetaan uudet 20 
kierrosta. Tämän jälkeen uute yhdistetään ensimmäiseen uutteeseen ja laimennetaan mittapullossa 10 ml:aan 
etikkahapon vesiliuoksen kanssa. Uutteet analysoidaan korkean suorituskyvyn nestekromatografialla (HPLC-UV) tai 
HPLC-MS-menetelmällä. Jos HPLC-UV-analyysia suoritettaessa epäillään interferenssiä, analyysi toistetaan 
korkean suorituskyvyn nestekromatografialla ja massaspektrometrillä (HPLC-MS). 
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E. Orgaanisista tinayhdisteistä tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan testausmenettelyn tulokset. 
Sekoitetaan 1–2 g:n kokoomanäyte ja vähintään 30 ml uuttoainetta ja uutetaan 1 tunnin ajan ultraäänihauteessa 
huoneenlämmössä. Uuttoaineena käytetään seosta, jonka koostumus on seuraava: 1 750 ml metanolia + 300 ml 
etikkahappoa + 250 ml puskuriliuosta (pH 4,5). Puskuriliuos on liuos, jossa on 164 g natriumasetaattia liuotettuna 
1 200 ml:aan vettä ja 165 ml:aan etikkahappoa ja joka laimennetaan vedellä 2 000 ml:n tilavuuteen. Uuton jälkeen 
alkyylitinayhdisteet johdetaan lisäämällä 100 µl natriumtetraetyyliboraattiliuosta tetrahydrofuraaniin (THF) (200 
mg/ml THF). Johdannainen uutetaan n-heksaanilla, ja näytteelle tehdään toinen uutto. Molemmat 
heksaaniuutteet yhdistetään, ja niitä käytetään edelleen orgaanisten tinayhdisteiden määrittämiseen 
kaasukromatografisesti. Ilmaisimena on massaselektiivinen detektori SIM-toimintamuodossa. 

 AC3: Vähäpäästöiset täytemateriaalit2 

AC 3.1. Vähäpäästöiset lateksivaahtoa sisältävät täytemateriaalit 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

Jos huonekalujen verhoiluissa käytetään täytemateriaalina lateksivaahtoa, pisteitä annetaan, jos lateksivaahto täyttää 
jäljempänä luetellut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä koskevat vaatimukset. 

 

Aine Raja-arvo (mg/m³) 
1,1,1-trikloorietaani 0,2 
4-fenyylisyklohekseeni 0,02 
formaldehydi 0,01 
nitrosamiinit* 0,001 
styreeni 0,01 
tetrakloorietyleeni 0,15 
tolueeni 0,1 
trikloorietyleeni 0,05 
vinyylikloridi 0,0001 
vinyylisykloheksaani 0,002 
aromaattiset hiilivedyt (kokonaismäärä) 0,3 
VOC (kokonaismäärä) 0,5 
* N-nitrosodimetyyliamiini (NDMA), N-nitrosodietyyliamiini (NDEA), N-nitrosometyylietyyliamiini (NMEA), N-nitroso-
di-isopropyyliamiini (NDIPA), N-nitrosodi-n-propyyliamiini (NDPA), N-nitrosodi-n-butyyliamiini (NDBA), N-
nitrosopyrrolidiini (NPYR), N-nitrosopiperidiini (NPIP), N-nitrosomorfoliini (NMOR). 

Todentaminen: 

Tarjoajan on annettava tämän kriteerin täyttymistä koskeva ilmoitus ja sen tueksi testausseloste, jossa esitetään 
standardin ISO 16000-9 mukaisesti tehdyn kammiotestianalyysin tulokset.  

                                                           
2 On huomattava, että lateksivaahtoa ja polyuretaanivaahtoa koskevat VOC-päästöjen testausvaatimukset on vahvistettu teollisuuden hallinnoimissa vapaaehtoisissa 
järjestelmissä, joita ovat muun muassa EuroLatex ECO -standardi ja CertiPUR-standardi. Kirjoitusajankohtana niiden katsotaan tarjoavan riittävän varmuuden.   
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Pakkaukseen kääritty näyte jätetään huoneenlämpöön vähintään 24 tunniksi. Tämän jälkeen näyte poistetaan 
kääreestä ja siirretään välittömästi testikammioon. Näyte asetetaan näytetelineeseen, joka mahdollistaa ilman 
virtauksen kaikilta sivuilta. Ilmastustekijät säädetään ISO 16000-9 -standardin mukaisesti. Mittaustulosten 
vertailemiseksi tilan ominaisilmanvaihtokertoimen (q = n/l) on oltava 1. Ilmanvaihtokertoimen on oltava 0,5–1. Kun 
on kulunut 24 ± 1 tuntia siitä, kun näyte asetettiin kammioon, otetaan ilmanäytteitä 1 tunnin ajan DNPH-patruunoilla 
formaldehydin ja muiden aldehydien mittaamiseksi ja Tenax TA -patruunoilla muiden haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden mittaamiseksi. Muiden yhdisteiden osalta näytteenotto voi kestää kauemmin, mutta se on saatettava 
päätökseen viimeistään 30 tunnin kuluttua.  

Formaldehydin ja muiden aldehydien analysoinnin on tapahduttava ISO 16000-3 -standardin mukaisesti tai 
vastaavilla testeillä. Ellei toisin mainita, muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden analysoinnin on tapahduttava 
ISO 16000-6 -standardin mukaisesti.  

Nitrosamiinien mittaus tehdään kaasukromatografialla yhdessä lämpöenergia-analyysidetektorin kanssa (CG-TEA) 
BGI 505-23 -menetelmän (aiemmin: ZH 1/120.23 -menetelmä) tai vastaavan mukaisesti. 

 AC 3.2: Vähäpäästöiset polyuretaanivaahtoa sisältävät täytemateriaalit

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

Jos huonekalujen verhoiluissa käytetään täytemateriaalina polyuretaanivaahtoa, pisteitä annetaan, jos vaahto täyttää 
jäljempänä luetellut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä koskevat vaatimukset. 

 

Aine (CAS-numero) Raja-arvo (mg/m³) 
formaldehydi (50-00-0) 0,01 
tolueeni (108-88-3) 0,1 
styreeni (100-42-5) 0,005 
jokainen havaittavissa oleva, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan C1A tai C1B 
luokiteltu yhdiste 

0,005 

kaikkien havaittavissa olevien, asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti kategoriaan C1A tai C1B luokiteltujen yhdisteiden 
kokonaismäärä 

0,04 

aromaattiset hiilivedyt 0,5 
VOC (kokonaismäärä) 0,5 

Todentaminen: 

Tarjoajan on annettava tämän kriteerin täyttymistä koskeva ilmoitus ja sen tueksi testausselosteet, joissa osoitetaan 
edellä annettujen raja-arvojen noudattaminen. Testinäyte/testinäytteet ja testikammio yhdistetään seuraavasti:  

 yksi kooltaan 25 x 20 x 15 cm:n näyte sijoitetaan 0,5 m3:n testikammioon, tai 

 kaksi kooltaan 25 x 20 x 15 cm:n näytettä sijoitetaan 1,0 m3:n testikammioon. 
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Vaahtonäyte on asetettava päästötestikammion pohjalle ja sitä on käsiteltävä kolmen päivän ajan 23° C:n 
lämpötilassa ja 50 prosentin suhteellisessa ilmankosteudessa, kun ilmanvaihtokerroin n on 0,5 tunnissa ja näytteen 
pinta-alan (reunoja ja takapintaa sulkematta) suhde kammion tilavuuteen L on 0,4 m²/m³ ISO 16000-9- ja 
ISO 16000-11 -standardien mukaisesti tai vastaavilla testeillä.  

Kun on kulunut 72 ± 2 tuntia siitä, kun näyte asetettiin kammioon, otetaan 1 tunnin ajan näytteitä Tenax 
TA -patruunoilla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja DNPH-patruunoilla formaldehydin mittaamiseksi. Haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöt kerätään Tenax TA -adsorptioputkiin ja analysoidaan sitten termodesorptio-
kaasukromatografia-massaspektrometrillä ISO 16000-6 -standardin mukaisesti tai vastaavilla testeillä. 

Tulokset ilmoitetaan semi-kvantitatiivisesti tolueeniekvivalentteina. Kaikki määritetyt yksittäiset ainesosat, joiden 
pitoisuus on ≥ 1 μg/m³, ilmoitetaan. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisarvo on kaikkien sellaisten 
analyyttien summa, joiden pitoisuus on ≥ 1 μg/m³ ja jotka eluoituvat retentioaikaikkunan puitteissa n-heksaanin (C6) 
ja n-heksadekaanin (C16) välillä, molemmat mukaan laskettuina. Kaikkien asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti kategoriaan C1A tai C1B luokiteltujen havaittavissa olevien yhdisteiden kokonaismäärä on kaikkien 
näiden aineiden, joiden pitoisuus on ≥ 1 μg/m³, yhteenlaskettu määrä. Mikäli testitulokset ylittävät standardin raja-
arvot, määrät on mitattava ainekohtaisesti. Formaldehydi voidaan mitata keräämällä ilmanäytteet DNPH-patruunaan 
ja analysoimalla ne HPLC/UV-menetelmällä ISO 16000-3 -standardin mukaisesti tai vastaavilla testeillä. 

 AC 3.3: Muut vähäpäästöiset vaahtotäytemateriaalit 

Jos muita täytemateriaaleja käytetään, pisteitä voidaan antaa myös, jos voidaan osoittaa, että jäljempänä annettuja 
VOC-päästöjen raja-arvoja noudatetaan. 

AC4: Jatketut takuuajat 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Enintään X lisäpistettä annetaan kustakin tarjotusta takuu- ja palvelusopimusta koskevasta lisävuodesta, joka ylittää teknisissä eritelmissä esitetyn vähimmäismäärän (ks. TS edellä), seuraavasti: 

- neljän tai useamman vuoden lisätakuu: x pistettä 
- kolmen vuoden lisätakuu: 0,75 x pistettä 
- kahden vuoden lisätakuu: 0,5 x pistettä 
- yhden vuoden lisätakuu: 0,25 x pistettä. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on annettava kirjallinen ilmoitus, jossa täsmennetään tarjottu takuuaika ja jonka mukaan takuu kattaa sen, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä, myös kaikessa ilmoitetussa 
käytössä.  
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B. Uusien huonekalujen hankinta 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET ERITELMÄT 

TS1: Lailliset puutavaralähteet huonekalutuotantoon 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Kaiken huonekaluissa käytettävän puutavaran3 on oltava laillisesti korjattua asetuksen (EU) N:o 995/2010 mukaisesti (”EU:n puutavara-asetus”)4. 

Jos puutavara tai puutuote ei kuulu asetuksen (EU) 995/2010 soveltamisalaan, sillä pitäisi olla joko FLEGT- tai CITES-lupa tai -sertifikaatti tai siihen olisi sovellettava tarjoajan toteuttamaa 
asianmukaisen huolellisuuden (”due diligence”) järjestelmää, josta saadaan puutavaran korjuumaata, puulajia ja puumääriä koskevat tiedot, toimittajaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot sekä 
tiedot asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön noudattamisesta. Jos puutavaran toimitusketjussa todetaan laittoman puutavaran riski, due diligence -järjestelmässä olisi määritettävä menettelyt 
riskin lieventämiseksi. 

Todentaminen: 

Ilmoitus, jonka mukaan huonekalutuotteessa käytetään ainoastaan laillisista lähteistä saatavaa puutavaraa (ks. CPC1 jäljempänä).  

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

CPC1. Puutavaran hankinta laillisista lähteistä 

(Perus- ja lisäkriteereissä samat vaatimukset. Suositellaan, että satunnaistarkastukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asetuksen (EU) N:o 995/2010 täytäntöönpanosta 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen kanssa.) 

Hankintaviranomaisella on oikeus satunnaistarkastuksin tarkastaa, että kaikki sopimuksen mukaisesti käytetyt puuta sisältävät huonekalutuotteet tai niiden osajoukko vastaavat teknisen eritelmän 
TS1 vaatimuksia. Sopimuspuolen on tarvittaessa osoitettava täyttävänsä EU:n puutavara-asetuksen vaatimukset.  

Useimmissa tapauksissa, joissa sopimuspuoli ei ole yritys, joka saattaa puutavaran tai puutuotteet ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille, vaan hankkii näitä tuotteita muilta (asetuksen 995/2010 
mukainen ’kauppaa käyvä’5), sopimuspuolen olisi toimitettava seuraavat, satunnaistarkastuksissa todennettavat tiedot puutavarasta tai puutuotteista: 

- toimijat ja kauppaa käyvät, jotka ovat toimittaneet huonekalussa käytetyn puutavaran ja puutuotteet 
- asiakirjat tai muut tiedot, joista ilmenee, että kyseiset puutuotteet ovat sovellettavan lainsäädännön mukaisia6 

- todisteet asetuksen (EU) 995/2010 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti käyttöön otetuista riskienarviointi- ja riskienvähentämismenettelyistä. 

Silloin, kun sopimuspuoli saattaa puutavaran tai puuta sisältävät huonekalutuotteet ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille (asetuksessa 995/2010 tarkoitettu ’toimija’7), sopimuspuolen olisi 

                                                           
3 EU:n puutavara-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat puutavarat ja puutuotteet.

 

4 Huomautus hankintaviranomaisille laillisen puutavaran hankintalähteistä: Sopimuksen olisi sisällettävä sopivia oikeuskeinoja sellaisten tapausten varalle, joissa ei noudateta edellä mainittua lauseketta. Tietoa näiden 
vaatimusten soveltamisesta ja seurantaorganisaatioista, joilla on valtuudet todentaa vaatimustenmukaisuus, on saatavana seuraavassa asiakirjassa mainituilta toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
5 ’Kauppaa käyvällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa kaupallista toimintaa myymällä tai ostamalla sisämarkkinoilla sisämarkkinoille jo saatettua puutavaraa 
tai puutuotteita. 
6 Ks. asetuksen (EU) 995/2010 2 artiklan h alakohta.  
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toimitettava seuraavat, satunnaistarkastuksissa todennettavat tiedot puutavarasta tai puutuotteista: 

- kuvaus kaikista käytetyistä puutavaratyypeistä, myös tuotenimi ja tuotetyyppi, puulajin yleisnimi ja tarvittaessa sen täydellinen tieteellinen nimi 

- puutavaran ja puutuotteiden valmistajan nimi ja osoite 

- puunkorjuumaa ja tapauskohtaisesti8 

i) maan sisäinen alue, jolta puutavara on korjattu  

ii) puunkorjuuta koskeva lupa 

iii) määrä (ilmaistuna tilavuutena, painona tai yksikkömääränä) 

- asiakirjat tai muut tiedot, joista ilmenee, että kyseiset puutuotteet ovat sovellettavan lainsäädännön mukaisia 

- todisteet asetuksen (EU) 995/2010 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti käyttöön otetuista riskienarviointi- ja riskienvähentämismenettelyistä. Se voi sisältää 
sertifiointijärjestelmän tai muita kolmannen osapuolen todentamia järjestelmiä. 

Puutavaran katsotaan olevan laillisesti korjattua asetuksen (EU) N:o 995/2010 mukaisesti, jos puutavaralla on EU:n voimassa oleva FLEGT- tai CITES-lupa tai -sertifikaatti. 

 

Huomautus: Näihin ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin ei sisälly ehdotusta puun hankkimisesta kestävän kehityksen mukaisesti harjoitettavasta metsätaloudesta 
seuraavista syistä: 
EU:n metsästrategiassa annetaan kestävän metsänhoidon määritelmä. Julkisia hankintoja varten tarvittaisiin kuitenkin yksityiskohtaiset tiedot kestävän metsänhoidon eri osatekijöistä. Tällaisia 
yksityiskohtaisia tietoja ei toistaiseksi ole EU:n tasolla saatavana. 

Näin ollen useissa jäsenvaltioissa käytetään ympäristöä säästävien tai kestävän kehityksen mukaisten julkisten hankintojen tarjousprosesseissa kunkin valtion omia kansallisia kriteereitä 
kestävästi hoidetuista lähteistä saatavien puupohjaisten tuotteiden tunnistamiseksi. Niillä on myös erilaisia menettelyjä sen määrittämiseksi, tarjoavatko sertifiointi- tai muut kolmannen osapuolen 
todentamat järjestelmät riittävän varmuuden kestävästä metsänhoidosta. Tässä tilanteessa ei ole vielä ollut mahdollista ehdottaa hankintavaatimuksia, joihin sisältyisi yhdenmukaiset kestävää 
metsänhoitoa koskevat kriteerit. 

Joillakin jäsenvaltioilla on aktiivinen kestävä puutavaranhankintapolitiikka, ja niiden tämänhetkisen yhteisymmärryksen mukaan omisteiset sertifiointijärjestelmät, joita ovat muun muassa FSC ja 
PEFC, tarjoavat yleisesti riittävän varmuuden niiden kansallisten kriteerien noudattamisesta. Vaikka on toivottavaa, että käytettävä puu on sataprosenttisesti kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti tuotettua, sitä voi olla vaikea tai mahdoton toteuttaa seuraavista syistä: a) Sertifioidun puun tarjonta on markkinoilla suhteellisen rajoitettua huolimatta metsien laajasta sertifioinnista 
EU:ssa ja muilla maailmanlaajuisesti tärkeillä hankinta-alueilla. b) Erityisesti pk-yrittäjät, jotka ovat tottuneet käyttämään rajoitettua määrää toimittajia, saattavat kärsiä vaihteluista 
erityismarkkinoiden tarjonnassa. Sen sijaan se, että vähintään 70 prosentta puusta on kestävän kehityksen mukaisesti kasvatettua, pitäisi olla toteutettavissa. Tämä taso sopii hyvin myös FSC- ja 
PEFC-merkintäjärjestelmien nykyisiin vaatimuksiin. Viranomaisten on kuitenkin suositeltavaa hankkia markkinoilta palautetta ennen tarjouspyynnön julkaisemista. Lisäksi viranomaisten on 
muistettava, että vaihtoehtoiset todentamistavat on hyväksyttävä kaikissa tapauksissa ja kaikissa olosuhteissa. 

TS2: Puupohjaisten levyjen formaldehydipäästöt 

(Tätä vaatimusta sovelletaan riippumatta puupohjaisen levyn paino-osuudesta 

TS2: Puupohjaisten levyjen formaldehydipäästöt 

(Tämän lisävaatimuksen katsotaan antavan lisäarvoa, jos puupohjaisen levyn paino-osuus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 ’Toimijalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa puutavaraa tai puutuotteita markkinoille. 
8  Ks. lisätietoja http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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huonekalutuotteessa.) 

Kaikkien formaldehydipohjaisia hartseja käyttämällä valmistettujen, sopimuksen mukaisesti 
toimitettavien puupohjaisten levyjen, siinä muodossa kuin niitä käytetään huonekalutuotteessa 
(toisin sanoen pinnoittamattomana, maalattuna, pinnoitettuna ja viilutettuna), 
formaldehydipäästöt saavat olla enintään standardin EN 13986 liitteessä B määritellyn E1-
luokan päästörajan suuruisia.  

Todentaminen: 

Puupohjaisen levyn toimittajan on annettava ilmoitus, jonka mukaan toimitettavat levyt ovat 
E1-päästörajojen mukaisia, ja ilmoituksen tueksi on toimitettava testausselosteet standardin EN 
717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 tai EN 120 / EN ISO 12460-59 mukaisesti tehdyistä 
testeistä. 

Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty 
huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnettävä EU:n 
ympäristömerkki tai muu vastaava ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I 
ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää vastaavat vaatimukset tai jonka myöntämiseksi 
käytetään vastaavia menetelmiä.  

huonekalutuotteessa ylittää 5 prosenttia.) 

Kaikkien formaldehydipohjaisia hartseja käyttämällä valmistettujen, sopimuksen mukaisesti 
toimitettavien puupohjaisten levyjen, siinä muodossa kuin niitä käytetään huonekalutuotteessa 
(toisin sanoen pinnoittamattomana, maalattuna, pinnoitettuna ja viilutettuna), 
formaldehydipäästöt saavat olla enintään 65 prosenttia standardin EN 13986 liitteessä B 
määritellystä E1-luokan kynnysarvoista.  

Todentaminen: 

Puupohjaisen levyn toimittajan on annettava ilmoitus, jonka mukaan toimitettavat levyt 
täyttävät vaatimuksen siitä, että päästöt ovat enintään 65 prosenttia E1-päästörajoista, ja 
ilmoituksen tueksi on toimitettava testausselosteet standardin EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 
12460-3 tai EN 120 / EN ISO 12460-5 mukaisesti tehdyistä testeistä. 

Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty 
huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnettävä EU:n 
ympäristömerkki tai muu ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkintä, joka 
suoraan täyttää luetellut vaatimukset tai jonka myöntämiseksi käytetään samankaltaisia 
menetelmiä      

 TS3: Pinnoiteseoksia koskevat rajoitukset 

Huonekalun valmistaja ei saa käyttää huonekalutuotteen puu- tai metalliosien pinnoittamiseen 
seoksia, jotka on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti johonkin seuraavista luokista: 

• kategoriaan 1 tai 2 kuuluvat karsinogeeniset, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle 
vaaralliset 

• välittömästi myrkylliset suun, ihon tai hengitysteiden kautta (kategoria 1 tai 2) tai 
vesiympäristölle (kategoria 1) 

• kategoriaan 1 kuuluvat elinkohtaisesti myrkylliset. 

Pinnoitteet eivät liioin saa sisältää kadmium-, lyijy-, kromi IV-, elohopea-, arseeni- tai 
seleenipohjaisia lisäaineita yli 0,010 painoprosentin pitoisuuksina. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on ilmoitettava, mitä pinnoiteseoksia huonekalutuotteessa (mahdollisesti) käytetään. 
Ilmoituksen tueksi on annettava käyttöturvallisuustiedote, josta pinnoiteseoksen (mahdollinen) 
vaaraluokitus käy ilmi ja jonka mukaan valmistetta ei ole luokiteltu mihinkään seuraavista 

                                                           
9 Standardit EN ISO 12460-3 ja EN ISO 12460-5 hyväksyttiin virallisesti marraskuussa 2015, ja niillä korvataan standardit EN 717-2 ja EN 120. Uusiin standardeihin on 
kuitenkin tehty vain vähäisiä muutoksia, joiden tavoitteena on tulosten toistettavuuden parantaminen. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien 
noudattamisen todentamiseksi hyväksytään joko uusien tai vanhojen standardien mukaiset testausselosteet. 
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luokista:  

Vaara Vaaralauseke 

Karsinogeeninen (kat. 1A, 1B tai 2) H350, H350i, H351  
Perimää vaurioittava (kat. 1A, 1B tai 2) H340, H341  
Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1A, 1B tai 2) H360, H360F, H360D, H360FD, 

H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Välittömästi myrkyllinen (kat. 1 tai 2) H300, H304, H310, H330 
Elinkohtaisesti myrkyllinen (kat. 1) H370, H372 
Vesiympäristölle vaarallinen (kat. 1) H400, H410 

 

Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteessa ja/tai muussa (mahdollisessa) asiakirjassa on ilmoitettava, 
onko tuotteessa kadmiumia, lyijyä, kromia IV, elohopeaa, arseenia tai seleeniä yli 0,010 
painoprosentin pitoisuuksina. 

Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty 
huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnettävä EU:n 
ympäristömerkki tai muu vastaava ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I 
ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää vastaavat vaatimukset tai jonka myöntämiseksi 
käytetään samankaltaisia menetelmiä.  

 TS4: Metalleja koskevat rajoitukset 

Lopullisessa huonekalutuotteessa käytettyjen metalliosien sähköpinnoituksessa ei saa käyttää 
kadmiumia. 

Nikkeli on sallittu sähköpinnoituksessa ainoastaan, jos nikkelin vapautumisaste 
sähköpinnoitetusta osasta on alle 0,5 µg/cm2/viikko standardin EN 1811 mukaisesti.   

Todentaminen:  

Hakijan on toimitettava metalliosan (-osien) toimittajan ilmoitus, jonka mukaan metalliosille ei 
ole tehty pinnoituskäsittelyä kadmiumilla tai kadmiumyhdisteillä.  

Jos nikkeliä on käytetty sähköpinnoituksessa, hakijan on toimitettava metallien osien 
toimittajan ilmoitus, jonka mukaan nikkelin vapautumisaste on alle 0,5 µg/cm2/viikko, ja sen 
tueksi vastaavat tulokset osoittava testausseloste standardin EN 1811 mukaisesti. 

Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty 
huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnettävä EU:n 
ympäristömerkki tai muu vastaava ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I 
ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää nämä vaatimukset tai jonka myöntämiseksi käytetään 
vastaavia menetelmiä. 
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TS3: REACH-ehdokasluetteloon kuuluvista aineista ilmoittaminen 

Tarjoajan on ilmoitettava REACH-ehdokasluetteloon10 sisältyvistä aineista tuotteissaan, kun 
aineen pitoisuus tuotteessa tai jossain sen osassa/materiaalissa ylittää 0,1 prosenttia 
(painoprosenttia). 

Todentaminen: 

Tarjoajan on ilmoitettava tuotteessa olevat REACH-ehdokasluetteloon kuuluvat aineet 
tarjouspyynnön julkaisupäivänä voimassa olevan ehdokasluettelon viimeisimmän version 
mukaisesti. 

TS5: REACH-ehdokasluetteloon kuuluvia aineita koskevat rajoitukset 

Tuote tai sen osat/materiaalit saavat sisältää REACH-ehdokasluetteloon kuuluvia aineita 
enintään 0,1 painoprosentin pitoisuutena.  

Todentaminen: 

Tarjoajan on annettava ilmoitus, jonka mukaan huonekalutuote ja sen osat/materiaalit eivät 
sisällä mitään REACH-ehdokasluetteloon tarjouspyynnön julkaisupäivänä voimassa olevan 
ehdokasluettelon viimeisimmän version mukaisesti kuuluvaa ainetta yli 0,1 prosentin 
(painoprosentin) pitoisuuksina. 

Ilmoituksen tueksi on toimitettava vastaavat ilmoitukset kaikilta lopulliseen tuotteeseen jäävien 
osien11 ja materiaalien12 toimittajilta.  

Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty 
huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnettävä EU:n 
ympäristömerkki tai muu vastaava ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I 
ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää nämä vaatimukset tai jonka myöntämiseen käytetään 
vastaavia menetelmiä. 

 TS6: Kestävät verhoilun päällysteet 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja)  

Jos käytetään verhoilun päällystemateriaaleja, joiden perusmateriaali on nahka, tekstiilikankaat 
tai pinnoitetut kankaat, niiden on täytettävä tapauksen mukaan liitteen I taulukoissa 2, 3 tai 4 
annetut fyysisiä ominaisuuksia koskevat vaatimukset. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava tapauksen mukaan nahan toimittajan, tekstiilikankaan toimittajan tai 
pinnoitetun kankaan toimittajan ilmoitus ja sen tueksi asianmukaiset testausselosteet, joissa 
todetaan, että verhoilun päällystemateriaalit täyttävät nahkaa, tekstiilikangasta tai pinnoitettua 
kangasta koskevat fyysiset vaatimukset liitteessä I olevan taulukon 2, 3 tai 4 mukaisesti. 

Seuraavien tuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset: verhoillut huonekalutuotteet, joille on 
myönnetty huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnettävä 
EU:n ympäristömerkki, tekstiilipohjainen verhoilu, jolle on myönnetty tekstiilituotteille 
komission päätöksen 2014/350/EU mukaisesti myönnettävä EU:n ympäristömerkki, tai 
verhoilun päällyste, jolle on myönnetty muu vastaava ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I 
ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää luetellut vaatimukset tai jonka myöntämiseksi 

                                                           
10 

REACH-asetuksen 59 artiklan 10 kohdan mukaisesti julkaistava ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten https://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table
 

11 ’Osalla’ tarkoitetaan pysyviä ja erillisiä yksiköitä, joiden muotoa ei tarvitse muuttaa ennen kuin lopullinen tuote kootaan sen täysin toimivaan muotoon, vaikka sen paikka voi muuttua lopullisen tuotteen käytön 
aikana. 

 

12 ’Osien materiaaleilla’ tarkoitetaan joustavia materiaaleja, joiden muoto voi muuttua ennen huonekalun kokoamista tai huonekalutuotteen käytön aikana. Ilmeisiä esimerkkejä ovat muun muassa verhoilumateriaalit, 
mutta mahdollisesti myös puutavara voidaan katsoa osan materiaaliksi. Se voidaan kuitenkin myöhemmin sahata ja käsitellä niin, että siitä tulee osa.  
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käytetään vastaavia menetelmiä. 

TS4/7: Puhallusaineet 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Jos huonekalujen verhoilussa käytetään vaahtotäytemateriaaleja, niiden valmistuksessa ei saa käyttää puhallusaineena tai puhalluksen apuaineena halogenoituja orgaanisia yhdisteitä. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on esitettävä vaahtotäytemateriaalin valmistajan ilmoitus, jonka mukaan näitä aineita ei ole käytetty. Verhoiltujen huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on 
myönnetty huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnetty EU:n ympäristömerkki tai muu ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkintä, joka 
suoraan täyttää vastaavat vaatimukset tai jonka myöntämiseksi käytetään vastaavia menetelmiä.  

TS5/8: Soveltuvuus käyttöön 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Huonekalutuotteen on täytettävä seuraavien asiaankuuluvien EN-standardien viimeisimmissä versioissa annetut vaatimukset, jotka koskevat kestävyyttä, mittoja, turvallisuutta ja lujuutta: 

(Hankintaviranomainen viittaa tiettyihin standardeihin liitteessä IV tai muissa lähteissä, joilla on eniten merkitystä hankittavien huonekalujen kannalta.) 

Todentaminen: 

Hakijan on annettava asiaankuuluvien EN-standardien noudattamista koskeva ilmoitus ja sen tueksi testausselosteet tapauksen mukaan huonekalun valmistajalta tai osien/materiaalien 
toimittajalta. Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnetty EU:n 
ympäristömerkki tai muu ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää  luetellut vaatimukset  tai jonka myöntämiseksi käytetään  vastaavia menetelmiä. 

TS6/9: Purettavuus ja korjattavuus 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Tarjoajan on toimitettava selkeät purku- ja korjausohjeet (esim. painettuina, sähköisesti tai videona), jotta mahdollistetaan huonekalutuotteen purkaminen sitä vahingoittamatta keskeisten osien 
tai materiaalien vaihtamiseksi. Ohjeet on annettava painettuna yhdessä tuotteen kanssa ja/tai sähköisesti valmistajan verkkosivuston kautta. Purku ja vaihto olisi voitava tehdä yleisillä 
perustyökaluilla ilman ammattitaitoista työntekijää. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava opas, jossa on tuotteen räjäytyskuva. Siinä kuvataan poistettavat ja vaihdettavat osat sekä tarvittavat työkalut. Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos 
niille on myönnetty huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnetty EU:n ympäristömerkki tai muu ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkintä, 
joka suoraan täyttää vastaavat vaatimukset tai jonka myöntämiseksi käytetään vastaavia menetelmiä. 

TS7: Tuotetakuu ja varaosat 

Tarjoajan on annettava vähintään kolmen vuoden takuu tuotteen toimitusajankohdasta alkaen. 
Takuun on katettava korjaaminen tai vaihtaminen, ja siihen on liityttävä palvelusopimus, joka 
kattaa huonekalun mahdollisen hakemisen ja palauttamisen tai korjaamisen paikan päällä. 
Takuun on katettava se, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä ilman lisäkustannuksia. 

TS10: Tuotetakuu ja varaosat 

Tarjoajan on annettava vähintään viiden vuoden takuu tuotteen toimitusajankohdasta alkaen. 
Takuun on katettava korjaaminen tai vaihtaminen, ja siihen on liityttävä palvelusopimus, joka 
kattaa huonekalun mahdollisen hakemisen ja palauttamisen tai korjaamisen paikan päällä. 
Takuun on katettava se, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä ilman lisäkustannuksia. 
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Tarjoajan on taattava varaosien tai vastaavan tehtävän täyttävien elementtien saatavuus 
vähintään kolmeksi vuodeksi huonekalutuotteen toimitusajankohdasta alkaen. Varaosien 
toimitusta varten on annettava yhteystiedot. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on annettava kirjallinen ilmoitus, jossa täsmennetään tarjottu takuuaika ja jonka 
mukaan takuu kattaa sen, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä, myös kaikessa 
ilmoitetussa käytössä. 

Tarjoajan on ilmoitettava, että yhteensopivat varaosat ovat hankintaviranomaisen saatavilla tai 
saatavilla palveluntarjoajalta.  

Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty 
huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnetty EU:n 
ympäristömerkki tai muu vastaava  ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I 
ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää vastaavat vaatimukset tai jonka myöntämiseksi 
käytetään vastaavia menetelmiä. 

Tarjoajan on taattava varaosien tai vastaavan tehtävän täyttävien elementtien saatavuus 
vähintään viideksi vuodeksi huonekalutuotteen toimitusajankohdasta alkaen. Varaosien 
toimitusta varten on annettava yhteystiedot. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on annettava kirjallinen ilmoitus, jossa täsmennetään tarjottu takuuaika ja jonka 
mukaan takuu kattaa sen, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä, myös kaikessa 
ilmoitetussa käytössä. 

Tarjoajan on ilmoitettava, että yhteensopivat varaosat ovat hankintaviranomaisen saatavilla tai 
saatavilla palveluntarjoajalta.  

Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty 
huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnetty EU:n 
ympäristömerkki tai muu ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkintä, joka 
suoraan täyttää luetellut vaatimukset  tai jonka myöntämiseksi käytetään vastaavia menetelmiä. 

MYÖNTÄMISKRITEERIT 

AC1: Puupohjaisten levyjen formaldehydipäästöt 

Pisteitä annetaan, jos kaikkien huonekalussa käytettävien puupohjaisten levyjen 
formaldehydipäästöjen voidaan osoittaa täyttävän vaatimuksen, jonka mukaan päästöt ovat 
enintään 65 prosenttia standardin EN 13986 liitteessä B määritellystä E1-luokan päästörajasta.  

Todentaminen: 

Se, että päästöt ovat enintään 65 prosenttia E1-päästörajasta, on osoitettava edellä teknisessä 
eritelmässä TS2 kuvatulla tavalla.  

AC1: Puupohjaisten levyjen formaldehydipäästöt 

Pisteitä annetaan, jos kaikkien huonekalussa käytettävien puupohjaisten levyjen 
formaldehydipäästöjen voidaan osoittaa täyttävän vaatimuksen, jonka mukaan päästöt ovat 
enintään 50 prosenttia standardin EN 13986 liitteessä B määritellystä E1-luokan päästörajasta.  

Todentaminen: 

Se, että päästöt ovat enintään 50 prosenttia E1-päästörajasta, on osoitettava edellä teknisessä 
eritelmässä TS2 kuvatulla tavalla.  

AC2: Muoviosien merkinnät 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Pisteitä annetaan, jos yli 100 g painavat muoviosat on merkitty standardien EN ISO 11469 ja EN ISO 1043 (osat 1–4) mukaisesti. Merkinnöissä käytettyjen kirjainten olisi oltava vähintään 2,5 
mm korkeita.  

Jos muoviin on tarkoituksellisesti lisätty täyteaineita, palonestoaineita tai pehmitteitä yli 1 painoprosenttia, niiden olisi myös käytävä ilmi merkinnöistä standardin EN ISO 1043 osien 2–4 
mukaisesti.  

Yli 100 g painavat muoviosat voidaan poikkeuksellisesti jättää merkitsemättä seuraavissa tapauksissa: 

• Merkinnät vaikuttaisivat haitallisesti muoviosan laatuun tai toimivuuteen. 

• Merkinnät eivät ole teknisesti mahdollisia tuotantomenetelmän vuoksi. 

• Osia ei voida merkitä, koska käytettävissä oleva alue ei ole riittävän suuri merkinnälle, joka olisi luettava ja kierrätyslaitoksen tunnistettavissa. 
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Edellä mainituissa tapauksissa, joissa merkitsemättä jättäminen on perusteltua, standardien EN ISO 11469 and EN ISO 1043 (osat 1–4) vaatimusten mukaiset lisätiedot polymeerin tyypistä ja 
lisäaineista on toimitettava kirjallisina. 

Arviointi ja todentaminen:  

Tarjoajan on annettava tämän arviointiperusteen noudattamista koskeva ilmoitus, jossa on lueteltava kaikki huonekalutuotteessa olevat yli 100 g painavat muoviosat ja ilmoitettava, onko ne 
merkitty standardien EN ISO 11469 ja EN ISO 1043 (osat 1–4) mukaisesti.  

Muoviosan merkintöjen on erotuttava selvästi muoviosan silmämääräisessä tarkastelussa. Merkinnän ei tarvitse näkyä selvästi valmiissa huonekalutuotteessa.  

Jos yli 100 g painavia muoviosia ei ole merkitty, tarjoajan on annettava asiaankuuluvat perustelut ja tiedot. 

Huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnettävä EU:n ympäristömerkki tai muu 
vastaava ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkintä, joka suoraan täyttää luetellut vaatimukset  tai jonka myöntämiseksi käytetään vastaavia menetelmiä. 

 AC3: Verhoilun päällysteiden vähäiset kemikaalijäämät 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

Pisteitä annetaan, jos verhoilun päällystemateriaalin osoitetaan täyttävän tapauksen mukaan 
jäljempänä esitetyt rajoitettuja aryyliamiinivärejä, uuttuvia raskasmetalleja ja vapaata 
formaldehydiä koskevat raja-arvot. 

Tekstiilikankaat ja pinnoitetut kankaat: 

• Rajoitettujen aryyliamiinien (ks. liite II) pitoisuus saa olla enintään 30 mg/kg (rajaa 
sovelletaan kuhunkin yksittäiseen amiiniin) standardien EN ISO 14362-1 ja 14362-3 
mukaisesti. 

• Vapaan ja osittain hydrolysoituvan formaldehydin pitoisuus saa olla ≤ 75 mg/kg 
standardin EN ISO 14184-1 mukaisesti. 

• Standardin EN ISO 105-E04 mukaisesti määritettyjen uuttuvien raskasmetallien 
pitoisuuden on alitettava seuraavat raja-arvot (mg/kg): antimoni ≤ 30,0; arseeni ≤ 1,0; 
kadmium ≤ 0,1; kromi ≤ 2,0; koboltti ≤ 4,0; kupari ≤ 50,0; lyijy ≤ 1,0; elohopea ≤ 0,02 ja 
nikkeli ≤ 1,0. 

Nahka: 

• Rajoitettujen aryyliamiinien (ks. liite II) pitoisuus saa olla enintään 30 mg/kg (rajaa 
sovelletaan kuhunkin yksittäiseen amiiniin) standardien EN ISO 17234-1 ja EN ISO 
17234-2 mukaisesti. 

• Kromin VI pitoisuus ei saa olla yli 3 mg/kg standardin EN ISO 17075 mukaisesti 
(havaitsemisraja). 

• Vapaan ja osittain hydrolysoituvan formaldehydin pitoisuus saa olla ≤ 300 mg/kg 
standardin EN ISO 17226-1 mukaisesti. 
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• Standardin EN ISO 17072-1 mukaisesti määritettyjen uuttuvien raskasmetallien 
pitoisuuden on alitettava seuraavat raja-arvot (mg/kg): antimoni ≤ 30,0; arseeni ≤ 1,0; 
kadmium ≤ 0,1; kromi ≤ 200,0; koboltti ≤ 4,0; kupari ≤ 50,0; lyijy ≤ 1,0; elohopea ≤ 0,02 
ja nikkeli ≤ 1,0. 

Todentaminen:  

Pisteitä annetaan tarjoajille, jotka ilmoittavat, että verhoilun päällysmateriaalina tapauksen 
mukaan käytetty nahka, tekstiilikangas tai pinnoitettu kangas noudattaa edellä mainittuja rajoja, 
ja ilmoituksen tueksi on toimitettava joko tarjoajan itsensä tai materiaalin toimittajan 
asiaankuuluvin menetelmin teettämien testien tulokset.  

Seuraavien tuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset: verhoillut huonekalutuotteet, joille on 
myönnetty huonekalutuotteille komission päätöksellä (EU) 2016/1332 vahvistettu EU:n 
ympäristömerkki, tekstiilikangas, jolle on myönnetty tekstiilituotteille komission päätöksen 
2014/350/EU mukaisesti myönnettävä EU:n ympäristömerkki, tai verhoilumateriaali, jolle on 
myönnetty muu ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkintä, joka suoraan 
täyttää luetellut vaatimukset tai jonka myöntämiseksi käytetään vastaavia menetelmiä. 

 
AC4: Vähän haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä aiheuttavat huonekalut  

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

Pisteitä annetaan, jos tarjoaja voi osoittaa, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) 
kokonaispäästöt kokonaisesta verhoillusta huonekalutuotteesta (kuten nojatuolista, sohvasta tai 
toimistotuolista) taikka pelkän verhoilumateriaalin (kuten nahan tai pinnoitetun kankaan) 
testauksesta (silloin kun tämä katsotaan merkittävimmäksi huonekalun VOC-päästöjen 
lähteeksi) saatavat testikammiopitoisuudet ovat 28 päivän testauksen jälkeen ISO 16000 tai 
vastaavan standardin mukaisesti alle 500 µg/m3 seuraavilla lastaustiheyksillä ja 
ilmanvaihtokertoimilla: 

Testielementti Kammion tilavuus ja lastaustiheys Ilmanvaihtokerroin 

Nojatuolit ja sohvat 2–10 m3 testikammio, jonka 
tilavuudesta tuote vie vähintään 25 % 

4,0 m3/h 
Toimistotuolit 2,0 m3/h 

Nahasta ja pinnoitetusta 
kankaasta valmistetut 

verhoilumateriaalit 

Kammiotilavuus ≥ 20 l (lastaustiheys 
yhteydessä ilmanvaihtokertoimeen) 

1,5 m3/m2/h 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava kopio ISO 16000 -sarjan standardien tai vastaavien standardien 
vaatimusten mukaisesti tehtyjen kammiotestien testausselosteesta. Jos kammiossa 28 päivälle 
määritetyt pitoisuusrajat voidaan saavuttaa aiemmin, testi voidaan lopettaa ennenaikaisesti.  

Tarjoajan on täsmennettävä, onko testi tehty koko huonekalutuotteelle vai ainoastaan 
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määritetyille osien materiaaleille.   

Verhoiltujen huonekalutuotteiden katsotaan täyttävän vaatimukset, jos niille on myönnetty 
huonekalutuotteille komission päätöksen (EU) 2016/1332 mukaisesti myönnettävä EU:n 
ympäristömerkki tai muu ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkintä, joka 
suoraan täyttää luetellut vaatimukset tai jonka myöntämiseksi käytetään vastaavia menetelmiä. 

AC3/5: Jatketut takuuajat 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Enintään X lisäpistettä annetaan kustakin tarjotusta takuu- ja palvelusopimusta koskevasta lisävuodesta, joka ylittää teknisissä eritelmissä (ks. edellä TS7/10) esitetyn vähimmäismäärän 
seuraavasti: 

- neljän tai useamman vuoden lisätakuu: x pistettä 
- kolmen vuoden lisätakuu: 0,75 x pistettä 
- kahden vuoden lisätakuu: 0,5 x pistettä 
- yhden vuoden lisätakuu: 0,25 x pistettä. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on annettava kirjallinen ilmoitus, jossa täsmennetään tarjottu takuuaika ja jonka mukaan takuu kattaa sen, että tuotteet vastaavat sopimuksen eritelmiä, myös kaikessa ilmoitetussa 
käytössä. 

 AC6: Täytemateriaalien vähäiset kemikaalijäämät13 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

Jos huonekalun verhoilussa käytetään täytemateriaalina lateksivaahtoa, pisteitä annetaan, jos 
vaahto täyttää liitteen III taulukossa 7 luetellut kloorifenoleja, raskasmetalleja, torjunta-aineita 
ja butadieenia koskevat vaatimukset samassa taulukossa luetellun vastaavan testausmenetelmän 
(A–D) mukaisesti. 

Jos huonekalun verhoilussa käytetään täytemateriaalina polyuretaanivaahtoa, pisteitä annetaan, 
jos vaahto täyttää raskasmetalleja, pehmitteitä, TDA:ta, MDA:ta, orgaanisia tinayhdisteitä ja 
liitteen III taulukossa 8 lueteltuja muita erityisiä aineita koskevat vaatimukset samassa 
taulukossa luetellun vastaavan testausmenetelmän (A–E) mukaisesti. 

Jos muita täytemateriaaleja käytetään, pisteitä annetaan, jos voidaan osoittaa, että liitteen III 
taulukoissa 7 tai 8 annettuja kemikaalijäämiä koskevia raja-arvoja noudatetaan.  

Todentaminen:  

Lateksivaahdot (tai muut täytemateriaalit):  

Tarjoajan on annettava tämän kriteerin täyttymistä koskeva ilmoitus ja sen tueksi 

                                                           
13 On huomattava, että lateksivaahtoa ja polyuretaanivaahtoa koskevat kemikaalijäämien testausvaatimukset on vahvistettu teollisuuden hallinnoimissa vapaaehtoisissa järjestelmissä, joita ovat 
muun muassa EuroLatex ECO -standardi ja CertiPUR-standardi. Kirjoitusajankohtana niiden katsotaan tarjoavan riittävän varmuuden.   
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testausselosteet seuraavien menetelmien mukaisesti:  

A. Kloorifenoleista tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan 
testausmenettelyn tulokset. Näytteestä 5 g jauhetaan ja kloorifenolit uutetaan fenolin (PCP), sen 
natriumsuolan (SPP) tai esterien muodossa. Uutteet analysoidaan kaasukromatografisesti (GC). 
Ilmaisimena käytetään massaspektrometriä tai elektroninsieppausdetektoria (ECD).  

B. Raskasmetalleista tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan 
testausmenettelyn tulokset. Jauhettu näyte eluoidaan DIN 38414-S4 -standardin tai vastaavan 
standardin mukaisesti suhteessa 1:10. Tuloksena syntyvä suodos suodatetaan 0,45 μm:n 
suodatuskalvon läpi (tarvittaessa painesuodatuksella). Saadun liuoksen raskasmetallipitoisuus 
tutkitaan induktiivisella plasmaspektrometrialla (ICP-OES tai ICP-AES) tai hydridi- tai 
kylmähöyrytekniikkaa hyödyntävällä atomiabsorptiospektrometrialla.  

C. Torjunta-aineista tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan 
testausmenettelyn tulokset. Näytteestä uutetaan 2 g ultraäänihauteessa heksaani-
dikloorimetaaniseoksen kanssa (85/15). Uute puhdistetaan ravistelemalla sitä asetonitriilin 
kanssa tai adsorptiokromatogafialla florisilin avulla. Määritys ja mittaus suoritetaan 
kaasukromatografialla käyttäen ilmaisimena elektroninsieppausdetektoria tai kytketyllä 
kaasukromatografialla/massaspektrometrialla. Torjunta-ainetesti vaaditaan lateksivaahdoilta, 
jotka sisältävät vähintään 20 prosenttia luonnonlateksia. 

D. Butadieenista tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan testausmenettelyn 
tulokset. Lateksivaahdon jauhamisen ja punnitsemisen jälkeen otetaan näytteet headspace-
tekniikalla. Butadieenipitoisuus määritetään kaasukromatografisesti käyttäen ilmaisimena 
liekki-ionisaatiodetektoria. 

Polyuretaanivaahdot (tai muut täytemateriaalit): 

Tarjoajan on annettava tämän kriteerin täyttymistä koskeva ilmoitus ja sen tueksi 
testausselosteet, joissa osoitetaan liitteen III taulukossa 8 annettujen raja-arvojen 
noudattaminen. B-, C-, D- ja E-menetelmässä otetaan kuusi kokoomanäytettä korkeintaan 
kahden senttimetrin syvyydeltä materiaalin pinnasta ja lähetetään ne asiaankuuluvaan 
laboratorioon.  

A. Ftalaateista ja liitteen III taulukossa 8 luetelluista muista erityisistä aineista tarjoajan on 
annettava ilmoitus, jonka mukaan niitä ei ole tarkoituksellisesti lisätty vaahtoon, ja sen tueksi 
vaahdon toimittajien vastaavat ilmoitukset. 

B. Raskasmetalleista tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan 
testausmenettelyn tulokset. Jauhettu näyte eluoidaan DIN 38414-S4 -standardin tai vastaavan 
standardin mukaisesti suhteessa 1:10. Tuloksena syntyvä suodos suodatetaan 0,45 μm:n 
suodatuskalvon läpi (tarvittaessa painesuodatuksella). Saadun liuoksen raskasmetallipitoisuus 
tutkitaan induktiivisella plasmaspektrometrialla (ICP-AES tai ICP-OES) tai hydridi- tai 
kylmähöyrytekniikkaa hyödyntävällä atomiabsorptiospektrometrialla.  

C. Pehmitteiden kokonaismäärästä tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan 
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testausmenettelyn tulokset. Uutto suoritetaan validoidulla menetelmällä, kuten 0,3 g:n näytteen 
alisooninen uutto pullossa, johon on lisätty 9 ml t-butyylimetyylieetteriä, 1 tunnin ajan, minkä 
jälkeen ftalaatit määritetään GC-menetelmällä käyttäen yksittäistä ionimonitoroinnin 
massaselektiivistä detektoria (SIM-toimintamuoto). 

D. TDA:sta ja MDA:sta tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan 
testausmenettelyn tulokset. Uutetaan 0,5 g:n kokoomanäyte 5 ml:n ruiskussa 2,5 ml:lla 1-
prosenttista etikkahapon vesiliuosta. Ruiskua puristetaan ja neste palautetaan ruiskuun. Kun 
tämä on toistettu 20 kertaa, lopullinen uute säilytetään analyysia varten. Uusi 2,5 ml:n annos 1-
prosenttista etikkahapon vesiliuosta lisätään sitten ruiskuun ja toistetaan uudet 20 kierrosta. 
Tämän jälkeen uute yhdistetään ensimmäiseen uutteeseen ja laimennetaan mittapullossa 
10 ml:aan etikkahapon vesiliuoksen kanssa. Uutteet analysoidaan korkean suorituskyvyn 
nestekromatografialla (HPLC-UV) tai HPLC-MS-menetelmällä. Jos HPLC-UV-analyysia 
suoritettaessa epäillään interferenssiä, analyysi toistetaan korkean suorituskyvyn 
nestekromatografialla ja massaspektrometrillä (HPLC-MS). 

E. Orgaanisista tinayhdisteistä tarjoajan on toimitettava seloste, jossa esitetään seuraavan 
testausmenettelyn tulokset. Sekoitetaan 1–2 g:n kokoomanäyte ja vähintään 30 ml uuttoainetta 
ja uutetaan 1 tunnin ajan ultraäänihauteessa huoneenlämmössä. Uuttoaineena käytetään seosta, 
jonka koostumus on seuraava: 1 750 ml metanolia + 300 ml etikkahappoa + 250 ml 
puskuriliuosta (pH 4,5). Puskuriliuos on liuos, jossa on 164 g natriumasetaattia liuotettuna 
1 200 ml:aan vettä ja 165 ml:aan etikkahappoa ja joka laimennetaan vedellä 2 000 ml:n 
tilavuuteen. Uuton jälkeen alkyylitinayhdisteet johdetaan lisäämällä 100 µl 
natriumtetraetyyliboraattiliuosta tetrahydrofuraaniin (THF) (200 mg/ml THF). Johdannainen 
uutetaan n-heksaanilla, ja näytteelle tehdään toinen uutto. Molemmat heksaaniuutteet 
yhdistetään, ja niitä käytetään edelleen orgaanisten tinayhdisteiden määrittämiseen 
kaasukromatografisesti. Ilmaisimena on massaselektiivinen detektori SIM-toimintamuodossa. 

 AC7.1: Vähäpäästöiset lateksivaahtoa sisältävät täytemateriaalit14 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

Jos huonekalujen verhoiluissa käytetään täytemateriaalina lateksivaahtoa, pisteitä annetaan, jos 
vaahto täyttää jäljempänä luetellut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä koskevat 
vaatimukset. 

Aine Raja-arvo (mg/m³) 
1,1,1-trikloorietaani 0,2 
4-fenyylisyklohekseeni 0,02 
formaldehydi 0,01 
nitrosamiinit* 0,001 
styreeni 0,01 

                                                           
14 On huomattava, että lateksivaahtoa ja polyuretaanivaahtoa koskevat VOC-päästöjen testausvaatimukset on vahvistettu teollisuuden hallinnoimissa vapaaehtoisissa järjestelmissä, joita ovat 
muun muassa EuroLatex ECO -standardi ja CertiPUR-standardi. Kirjoitusajankohtana niiden katsotaan tarjoavan riittävän varmuuden.    
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tetrakloorietyleeni 0,15 
tolueeni 0,1 
trikloorietyleeni 0,05 
vinyylikloridi 0,0001 
vinyylisykloheksaani 0,002 
aromaattiset hiilivedyt (kokonaismäärä) 0,3 
VOC (kokonaismäärä) 0,5 
* N-nitrosodimetyyliamiini (NDMA), N-nitrosodietyyliamiini (NDEA), N-
nitrosometyylietyyliamiini (NMEA), N-nitroso-di-isopropyyliamiini (NDIPA), N-nitrosodi-n-
propyyliamiini (NDPA), N-nitrosodi-n-butyyliamiini (NDBA), N-nitrosopyrrolidiini (NPYR), N-
nitrosopiperidiini (NPIP), N-nitrosomorfoliini (NMOR). 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on annettava tämän kriteerin täyttymistä koskeva ilmoitus ja sen tueksi testausseloste, 
jossa esitetään standardin ISO 16000-9 mukaisesti tehdyn kammiotestianalyysin tai vastaavien 
testien tulokset.  

Pakkaukseen kääritty näyte jätetään huoneenlämpöön vähintään 24 tunniksi. Tämän jälkeen 
näyte poistetaan kääreestä ja siirretään välittömästi testikammioon. Näyte asetetaan 
näytetelineeseen, joka mahdollistaa ilman virtauksen kaikilta sivuilta. Ilmastustekijät säädetään 
ISO 16000-9 -standardin mukaisesti. Mittaustulosten vertailemiseksi tilan 
ominaisilmanvaihtokertoimen (q = n/l) on oltava 1. Ilmanvaihtokertoimen on oltava 0,5–1. Kun 
on kulunut 24 ± 1 tuntia siitä, kun näyte asetettiin kammioon, otetaan ilmanäytteitä 1 tunnin 
ajan DNPH-patruunoilla formaldehydin ja muiden aldehydien mittaamiseksi ja Tenax 
TA -patruunoilla muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaamiseksi. Muiden 
yhdisteiden osalta näytteenotto voi kestää kauemmin, mutta se on saatettava päätökseen 
viimeistään 30 tunnin kuluttua.  

Formaldehydin ja muiden aldehydien analysoinnin on tapahduttava ISO 16000-3 -standardin 
mukaisesti tai vastaavilla testeillä. Ellei toisin mainita, muiden haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden analysoinnin on tapahduttava ISO 16000-6 -standardin mukaisesti.  

Nitrosamiinien mittaus tehdään kaasukromatografialla yhdessä lämpöenergia-
analyysidetektorin kanssa (CG-TEA) BGI 505-23 -menetelmän (aiemmin: 
ZH 1/120.23 -menetelmä) tai vastaavan mukaisesti. 

 

 
AC7.2: Vähäpäästöiset polyuretaanivaahtoa sisältävät täytemateriaalit 

(koskee vain verhoiltuja huonekaluja) 

Jos huonekalujen verhoiluissa käytetään täytemateriaalina polyuretaanivaahtoa, pisteitä 
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annetaan, jos vaahto täyttää jäljempänä luetellut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) 
päästöjä koskevat vaatimukset. 

Aine (CAS-numero) Raja-arvo (mg/m³) 
formaldehydi (50-00-0) 0,01 
tolueeni (108-88-3) 0,1 
styreeni (100-42-5) 0,005 
jokainen havaittavissa oleva, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
kategoriaan C1A tai C1B luokiteltu yhdiste 

0,005 

kaikkien havaittavissa olevien, asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan C1A tai C1B 
luokiteltujen yhdisteiden kokonaismäärä 

0,04 

aromaattiset hiilivedyt 0,5 
VOC (kokonaismäärä) 0,5 

Todentaminen: 

Tarjoajan on annettava tämän kriteerin täyttymistä koskeva ilmoitus ja sen tueksi 
testausselosteet, joissa osoitetaan taulukossa 10 annettujen raja-arvojen noudattaminen. 
Testinäyte/testinäytteet ja testikammio yhdistetään seuraavasti:  

 yksi kooltaan 25 x 20 x 15 cm:n näyte sijoitetaan 0,5 m3:n testikammioon, tai 

 kaksi kooltaan 25 x 20 x 15 cm:n näytettä sijoitetaan 1,0 m3:n testikammioon. 

Vaahtonäyte on asetettava päästötestikammion pohjalle ja sitä on käsiteltävä kolmen päivän 
ajan 23 °C:n lämpötilassa ja 50 prosentin suhteellisessa ilmankosteudessa, kun 
ilmanvaihtokerroin n on 0,5 tunnissa ja näytteen pinta-alan (reunoja ja takapintaa sulkematta) 
suhde kammion tilavuuteen L on 0,4 m²/m³ ISO 16000-9- ja ISO 16000-11 -standardien 
mukaisesti tai vastaavilla testeillä.  

Kun on kulunut 72 ± 2 tuntia siitä, kun näyte asetettiin kammioon, otetaan 1 tunnin ajan 
näytteitä Tenax TA -patruunoilla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja DNPH-patruunoilla 
formaldehydin mittaamiseksi. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt kerätään Tenax 
TA -adsorptioputkiin ja analysoidaan sitten termodesorptio-kaasukromatografia-
massaspektrometrillä ISO 16000-6 -standardin mukaisesti tai vastaavilla testeillä. 

Tulokset ilmoitetaan semi-kvantitatiivisesti tolueeniekvivalentteina. Kaikki määritetyt 
yksittäiset ainesosat, joiden pitoisuus on ≥ 1 μg/m³, ilmoitetaan. Haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden kokonaisarvo on kaikkien sellaisten analyyttien summa, joiden pitoisuus on ≥ 1 
μg/m³ ja jotka eluoituvat retentioaikaikkunan puitteissa n-heksaanin (C6) ja n-heksadekaanin 
(C16) välillä, molemmat mukaan laskettuina. Kaikkien asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaisesti kategoriaan C1A tai C1B luokiteltujen havaittavissa olevien yhdisteiden 
kokonaismäärä on kaikkien näiden aineiden, joiden pitoisuus on ≥ 1 μg/m³, yhteenlaskettu 
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määrä. Mikäli testitulokset ylittävät standardin raja-arvot, määrät on mitattava ainekohtaisesti. 
Formaldehydi voidaan mitata keräämällä ilmanäytteet DNPH-patruunaan ja analysoimalla ne 
HPLC/UV-menetelmällä ISO 16000-3 -standardin mukaisesti tai vastaavilla testeillä. 

 

 AC 7.3: Muut vähäpäästöiset vaahtotäytemateriaalit 

Jos muita täytemateriaaleja käytetään, pisteitä voidaan antaa myös, jos voidaan osoittaa, että 
joko 7.1 tai 7.2 kohdassa annettuja VOC-päästöjen raja-arvoja noudatetaan.  
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C. Huonekalujen käytöstäpoistopalvelujen hankinta 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET ERITELMÄT 

TS1: Nykyisen huonekalukannan keräys ja uudelleenkäyttö 

Hankintaviranomainen antaa tarjouspyynnössä arvion kerättävien huonekalujen kunnosta, ja siinä 
voidaan määritellä myös uudelleenkäytön vähimmäistavoite (esim. 50 prosenttia tarjotuista 
huonekaluista). Vuodepatjat olisi jätettävä uudelleenkäytön vähimmäistavoitteiden ulkopuolelle 
hygieniasyistä. 

Tarjoajan on kerättävä huonekalut suoraan hankintaviranomaisen osoittamasta paikasta ja huolehdittava 
käytöstäpoistettavien huonekalujen uudelleenkäyttö- ja kierrätyspalvelusta.  

Tarjoajan on kuvattava, miten se aikoo jatkaa huonekalujen käyttöikää toimittamalla ne 
uudelleenkäyttöön. 

Kun on kyse huonekaluista tai niiden osista, joiden ei katsota soveltuvan uudelleenkäyttöön, on valittava 
yksi seuraavista vaihtoehdoista sen mukaan, mitä hankintaviranomainen tietää alueen asianmukaisista 
kierrätyslaitoksista: 

Vaihtoehto a. Huonekalut tai niiden osat, joita ei ole mahdollista käyttää uudelleen, puretaan eri 
materiaalivirtoihin. Ennen eri kierrätyslaitoksiin lähettämistä on eroteltava vähintään muovit, metallit, 
tekstiilit ja puu.15 Jäljelle jäävä materiaali lähetetään energiahyötykäyttölaitoksiin, jos sellaisia alueella on. 

Vaihtoehto b. Jos huonekaluja tai niiden osia ei ole mahdollista käyttää uudelleen, niiden metalliosat 
kierrätetään, ja loppuosa huonekalutuotteesta lähetetään energiahyötykäyttölaitoksiin, jos sellaisia alueella 
on. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on kuvattava yksityiskohtaisesti huonekalujen keräysjärjestelyt sekä käytettävät 
uudelleenkäyttö- ja kierrätysväylät. Kuvaukseen on sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot kaikista 
huonekalujen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen osallistuvista osapuolista.  

TS1: Nykyisen huonekalukannan keräys ja uudelleenkäyttö 

Hankintaviranomainen antaa tarjouspyynnössä arvion kerättävien huonekalujen 
kunnosta, ja siinä voidaan määritellä myös uudelleenkäytön vähimmäistavoite (esim. 
50 prosenttia tarjotuista huonekaluista). Vuodepatjat olisi jätettävä uudelleenkäytön 
vähimmäistavoitteiden ulkopuolelle hygieniasyistä. 

Tarjoajan on kerättävä huonekalut suoraan hankintaviranomaisen osoittamasta 
paikasta ja huolehdittava käytöstäpoistettavien huonekalujen uudelleenkäyttö- ja 
kierrätyspalvelusta.  

Tarjoajan on kuvattava, miten se aikoo jatkaa huonekalujen käyttöikää toimittamalla 
ne uudelleenkäyttöön. 

Huonekalut tai niiden osat, joita ei ole mahdollista käyttää uudelleen, puretaan eri 
materiaalivirtoihin. Ennen eri kierrätyslaitoksiin lähettämistä on eroteltava vähintään 
muovit, metallit, tekstiilit ja puu.16 Jäljelle jäävä materiaali lähetetään 
energiahyötykäyttölaitoksiin, jos sellaisia alueella on. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on kuvattava yksityiskohtaisesti huonekalujen keräysjärjestelyt sekä 
käytettävät uudelleenkäyttö- ja kierrätysväylät. Kuvaukseen on sisällytettävä 
yksityiskohtaiset tiedot kaikista huonekalujen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen 
osallistuvista osapuolista.  

AC1: Uudelleenkäyttöä koskevien tavoitteiden parantaminen 

Pisteitä annetaan tarjoajille, jotka tarjoavat teknisessä eritelmässä annettua korkeampaa uudelleenkäyttötasoa. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on kuvattava yksityiskohtaisesti, miten uudelleenkäytön korkeampi taso saavutetaan. 

                                                           
15 

Kaikilla kierrätyslaitoksilla on oltava direktiivin 2008/98/EY 23 artiklan mukainen lupa.
   

16 Ks. alaviite 15.   
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3 ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA  
EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia kriteereiden soveltamisalaan kuuluviin huonekaluihin ei 
liity käytännössä juuri lainkaan käyttökustannuksia. Näin ollen tärkein elinkaarikustannuksiin vaikuttava tekijä 
on huonekalun käyttöikä. Kulutusta ja käyttöä kestävien materiaalien valinta on tärkeää, mutta ehkä sitäkin 
tärkeämpää on varmistaa, että osat ja materiaalit on liitetty yhteen siten, että ne muodostavat lujan tuotteen, joka 
on helppo korjata tai kunnostaa. Paras tapa taata tällaisen tuotteen saaminen on vaatia asiaankuuluvien teknisten 
EN-standardien noudattamista ja vähimmäistakuuta. Riskin ja vastuun lisääntymisen vuoksi jatkettuun 
takuuseen liittyy usein korkeampi hinta. Jatketun takuun houkuttavuus riippuu tuotteen itsensä ominaisuuksista 
ja siitä, mihin sitä on tarkoitus käyttää, eli onko siinä liikkuvia osia, käytetäänkö sitä ulkona jne.   

Bartlettin mukaan17 Yhdistyneessä kuningaskunnassa huonekalun tyypillinen käyttöikä on 9–12 vuotta siitä 
huolimatta, että huonekalu suunnitellaan usein paljon pitempää funktionaalista käyttöikää silmällä pitäen. 
Toimistohuonekalujen ennenaikainen käytöstäpoistaminen johtuu usein yhtiön päätöksistä sisustaa toimistot 
uudelleen tai siirtää ne toiseen paikkaan, mikä johtaa siihen, että täysin toimivat huonekalut hävitetään 
esteettisistä syistä. Yleensä huonekalukannan uusimistarve julkisessa organisaatiossa saattaa johtua seuraavista 
seikoista:  

• Hankitaan uusia toimitiloja tai uutta henkilöstöä taikka laajennetaan nykyisiä toimitiloja.  

• Olemassa olevien julkisten rakennusten peruskunnostuksen jälkeen vanhat huonekalut eivät ole 
asianmukaisia (ne ovat esimerkiksi väärän värisiä, muotoisia tai kokoisia).  

• Vanhat huonekalut ovat korjauksen tarpeessa (vahingoittuneita eivätkä enää turvallisia eikä/tai 
toimivia). 

Kahdessa viime mainitussa tilanteessa saattaa itse asiassa olla mahdollista kunnostaa nykyiset huonekalut sen 
sijaan, että ostetaan upouusia tuotteita. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus julkaisi äskettäin (kesäkuussa 
2014) huonekalujen hankintaa koskevan ohjeasiakirjan uusimman version. Siinä osoitetaan tarinanomaisilla 
esimerkeillä, että nykyisten huonekalujen kunnostamisella saadaan selviä ja merkittäviä taloudellisia säästöjä 
verrattuna vastaavien uusien huonekalujen hankintaan. Huonekalujen kunnostuspäätökseen liittyvistä 
todellisista kustannussäästöistä on vaikea löytää konkreettisia tietoja. Walsh18 arvioi säästöjen olevan 25–50 
prosenttia, ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on julkaissut seuraavat tiedot ohjeellisena opastuksena: 

Taulukko 1: Huonekalujen arvioidut keskimääräiset yksikköhinnat uusina, käytettyinä tai kunnostettuina19 

 Työpöytä (₤) Tuoli (₤) Hyllykkö (₤) Työpöydän 
kaappiosa (₤) 

Uusi, suositusvähittäishinta 209 122 100 107 
Käytetty, suositusvähittäishinta (arvio)  105 86 50 53 
Kunnostettu, suositusvähittäishinta (arvio) 84 49 40 43 

Hyvälaatuisten käytettyjen toimistohuonekalujen markkinoilla toimii yleensä välittäjiä ja huutokaupanpitäjiä20, 
kun taas voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat vahvasti mukana heikompilaatuisten käytettyjen 
huonekalujen kaupassa. Kumpikaan toimittajatyyppi ei kykene kovin hyvin vastaamaan tarjouspyyntöihin.   

Edellä kuvattujen ohjeellisten kustannusten perusteella on selvää, että kustannussäästöt voivat olla jopa 50 
prosenttia. Suurin huonekalujen kunnostusalan kasvun este EU:ssa näyttää olevan kysynnän puute markkinoilla. 

                                                           
17    

Bartlett, 2009, ”Reuse of office furniture – incorporation into the ’Quick Wins’ criteria”. Tutkimus käytettyjen ja 
uudelleenvalmistettujen toimistohuonekalujen markkinapotentiaalista Yhdistyneessä kuningaskunnassa.  
18 

Walsh, 2011, ”Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England”. Ks.: www.remanufacturing.org.uk 

   
19 

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, ”Revised Government Buying Standards for Furniture”, internet-osoite: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf  

20 
Kelday, 2009, ”An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK.” Centre for Remanufacturing and 

Reuse. Ks. www.remanufacturing.org.uk
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On muistettava, että huonekalujen kunnostaminen houkuttaa eniten, kun on kyse laadukkaista ja kalliista 
huonekaluista, kuten ammattikäyttöön tarkoitetuista toimistohuonekaluista. Lisäksi on syytä muistaa, että vaikka 
teknikot voivat paikalla tehdä yksinkertaisia kunnostustehtäviä, muut tehtävät saattavat edellyttää huonekalun 
kuljettamista työpajalle.  
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LIITE I. Nahka-, tekstiilikangas- ja pinnoitetun kangasmateriaalin kestävyyttä koskevat vaatimukset  
Huonekalujen verhoilumateriaalien hyvää fyysistä laatua koskevat vaatimukset on määritetty jäljempänä taulukoissa 2, 3 ja 4. 

Taulukko 2: Huonekalujen verhoilumateriaalina käytettävää nahkaa koskevat fyysiset vaatimukset (otettu standardin EN 13336 taulukoista 1 ja 2) 

Perusominai-
suudet 

Testausmenetelmä 
Suositusarvot 

Nupukki, mokka ja aniliini* Puolianiliini* 
Pinnoitettu, värjätty ja 

muu* 

pH ja ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (jos pH on < 4,0, ∆pH:n on oltava ≤ 0,7) 

Repeämiskuormitus, 
keskiarvo 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Värien kesto 
edestakaisessa 
hankauksessa 

EN ISO 11640 
Sormen kokonaismassa 1 000 g 

 
Emäksinen hikiliuos standardin 

EN ISO 11641 määritelmän 
mukaan 

Arvioitavat tekijät 
Nahan värin muutos ja huovan 

tahraantuminen 
Nahan värin muutos ja huovan tahraantuminen. Ei viimeistelyn tuhoutumista 

käyttäen kuivaa huopaa 50 sykliä, ≥ 3 harmaa asteikko 500 sykliä, ≥ 4 harmaa asteikko 

käyttäen märkää huopaa 20 sykliä, ≥ 3 harmaa asteikko 80 sykliä, ≥ 3/4 harmaa asteikko 
250 sykliä, ≥ 3/4 harmaa 

asteikko 
käyttäen keinotekoisella 
hiellä kostutettua huopaa 

20 sykliä, ≥ 3 harmaa asteikko 50 sykliä, ≥ 3/4 harmaa asteikko 80 sykliä, ≥ 3/4 harmaa asteikko 

Värien keinovalon 
kesto 

EN ISO 105-B02 (menetelmä 3) ≥ 3 sininen asteikko ≥ 4 sininen asteikko ≥ 5 sininen asteikko 

Kuiva viimeistelyn 
pito 

EN ISO 11644 – – ≥ 2 N / 10 mm 

Kuiva taivutuksen 
kesto 

EN ISO 5402-1 
Aniliininahalle, jossa vain värjäämätön 

viimeistely, 20 000 sykliä (ei viimeistelyn 
halkeamia). 

50 000 sykliä (ei viimeistelyn 
halkeamia) 

50 000 sykliä (ei viimeistelyn 
halkeamia) 

Värien roiskeveden 
kesto 

EN ISO 15700 ≥ 3 harmaa asteikko (ei pysyvää turpoamista) 

Viimeistelyn 
halkeamien kesto 

kylmässä 
EN ISO 17233 – – –15 °C (ei viimeistelyn halkeamia) 

Tulenkesto EN 1021 tai vastaava kansallinen standardi Hyväksytty 

* Näiden nahkatyyppien määritelmät standardin EN 15987 mukaisesti.
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Taulukko 3: Tekstiilikankaasta valmistettuja huonekaluverhoilun päällystemateriaaleja koskevat fyysiset 
vaatimukset 

Testitekijä Menetelmä 
Poistettavat ja pestävät 

päällysteet 

Ei-poistettavat 
ja -pestävät 
päällysteet 

Kutistuminen tai 
venyminen pesun ja 
kuivauksen aikana 

Kotipesu: ISO 6330 + EN ISO 5077 
(kolme pesua tuotteeseen merkityssä 

lämpötilassa ja rumpukuivaus jokaisen 
pesukerran jälkeen) 

Kaupallinen pesu: ISO 15797 + 
EN ISO 5077 (vähintään 75 °C) 

kudotut kankaat +/- 3,0 % 
kuitukankaat +/- 6,0 % 

Ei sovelleta 

Värien vesipesunkesto 
Kotipesu: ISO 105-C06 

Kaupallinen pesu: ISO 15797 + 
ISO 105-C06 (vähintään 75 °C) 

≥ taso 3–4 värimuutokset 
≥ taso 3–4 tahrautuminen 

Ei sovelleta 

Värien 
märkähankauskesto* 

ISO 105 X12 ≥ taso 2–3 ≥ taso 2–3 

Värien 
kuivahankauskesto* 

ISO 105 X12 ≥ taso 4 ≥ taso 4 

Värien valonkesto ISO 105 B02 ≥ taso 5** ≥ taso 5** 

Nyppyyntymättömyys 
Neulotut ja kuitutuotteet: ISO 12945-1 

Kudotut kankaat: ISO 12945-2 
ISO 12945-1 tulos >3 
ISO 12945-2 tulos >3 

ISO 12945-1 tulos >3 
ISO 12945-2 tulos >3 

* Ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin eikä tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu. 

** Taso 4 on kuitenkin sallittu, jos huonekalun verhoilukangas on väriltään vaalea (standardisyvyys ≤ 1/12) ja sisältää yli 20 
prosenttia villaa tai muita eläinkuituja tai yli 20 prosenttia pellavaa tai muita runkokuituja.  

† Hankintaviranomaiset saavat laatuluokkia ja raja-arvoja koskevia lisäohjeita standardista EN 14465.  

 

 

 

 

Taulukko 4: Pinnoitetusta kankaasta valmistettuja huonekaluverhoilun päällystemateriaaleja koskevat 
fyysiset vaatimukset 

Ominaisuus Menetelmä Vaatimus 
Vetolujuus  ISO 1421 CH ≥ 35 daN ja TR ≥ 20 daN 

Muovikalvon ja -päällysteen repimislujuus 
housujenrepimismenetelmällä 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN ja TR ≥ 2 daN 

Värien kesto keinotekoisissa sään vaikutuksissa – testi 
haalistavalla ksenon-kaarilampulla 

EN ISO 105-B02 
Sisäkäyttö ≥ 6; 
ulkokäyttö ≥ 7 

Tekstiilit – hankauksenkestävyys Martindale-menetelmällä ISO 5470/2 ≥ 75 000 
Pinnoitteen tarttuvuuden määritys EN 2411 CH ≥ 1,5 daN ja TR ≥ 1,5 daN 

Selite: daN = dekanewtonia, CH = loimi ja TR = kude. 
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LIITE II. Aryyliamiinia koskevat rajoitukset nahasta, tekstiilistä ja 
pinnoitetuista kankaista valmistetuissa materiaaleissa 
Tähän kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 43 kohdassa luetellut aineet, jotka on 
testattava kaikessa värjätyssä nahassa (standardin EN ISO 17234 mukaisesti) tai tekstiileissä (standardien EN 
ISO 14362-1 ja 14362-3 mukaisesti). 

 

Taulukko 5: Karsinogeeniset aryyliamiinit, jotka on testattava tekstiileissä tai nahassa 

Aryyliamiini  CAS-nro  Aryyliamiini  CAS-nro  
4-aminodifenyyli  92-67-1  3,3′-dimetyyli-4,4-

diaminodifenyylimetaani  
838-88-0  

bentsidiini  92-87-5  4,4′-oksidianiliini  101-80-4  

4-kloori-o-toluidiini  95-69-2  4,4′-tiodianiliini  139-65-1  

2-naftyyliamiini  91-59-8  o-toluidiini  95-53-4  

o-amino-atsotolueeni  97-56-3  2,4-diaminotolueeni  95-80-7  

2-amino-4-nitrotolueeni  99-55-8  2,4,5-trimetyylianiliini  137-17-7  

4-kloorianiliini  106-47-8  4-aminoatsobentseeni  60-09-3  

2,4-diaminoanisyyli  615-05-4  o-anisidiini  90-04-0  

4,4′-diaminodifenyylimetaani  101-77-9  p-kresidiini  120-71-8  

3,3′-diklooribentsidiini  91-94-1  3,3′-dimetyylibentsidiini  119-93-7  

3,3′-dimetoksibentsidiini  119-90-4  4,4′-metyleeni-bis-(2-
kloorianiliini)  

101-14-4  

Useiden värjäysyhdisteiden, joita ei ole suoraan rajoitettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII 
olevassa 43 kohdassa, tiedetään hajoavan prosessoinnissa muodostaen joitakin taulukossa 5 lueteltuja kiellettyjä 
aineita. Valmistajille suositellaan, että taulukossa 6 lueteltuja väriaineita vältetään, sillä näin voidaan 
huomattavasti paremmin varmistaa, ettei taulukossa 5 lueteltuja aineita varten vahvistettu raja-arvo 30 mg/kg 
täyty. Valmistajia ei kuitenkaan velvoiteta siihen. 

 

Taulukko 6: Ohjeellinen luettelo väriaineista, jotka voivat hajota karsinogeenisiksi aryyliamiineiksi 

Dispersiovärit Perusvärit 
Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Basic Brown 4 Basic Red 114 
Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 Basic Red 42 Basic Yellow 82 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 Basic Red 76 Basic Yellow 103 
Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 Basic Red 111  

Happovärit 
CI Acid Black 29 CI Acid Red 4 CI Acid Red 85 CI Acid Red 148 
CI Acid Black 94 CI Acid Red 5 CI Acid Red 104 CI Acid Red 150 

CI Acid Black 131 CI Acid Red 8 CI Acid Red 114 CI Acid Red 158 
CI Acid Black 132 CI Acid Red 24 CI Acid Red 115 CI Acid Red 167 
CI Acid Black 209 CI Acid Red 26 CI Acid Red 116 CI Acid Red 170 
CI Acid Black 232 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 119:1 CI Acid Red 264 
CI Acid Red 415 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 128 CI Acid Red 265 

CI Acid Orange 17 CI Acid Red 35 CI Acid Red 115 CI Acid Red 420 
CI Acid Orange 24 CI Acid Red 48 CI Acid Red 128 CI Acid Violet 12 
CI Acid Orange 45 CI Acid Red 73 CI Acid Red 135  

Suoravärit 
Direct Black 4 Direct Blue 192 Direct Brown 223 Direct Red 28 

Direct Black 29 Direct Blue 201 Direct Green 1 Direct Red 37 
Direct Black 38 Direct Blue 215 Direct Green 6 Direct Red 39 
Direct Black 154 Direct Blue 295 Direct Green 8 Direct Red 44 

Direct Blue 1 Direct Blue 306 Direct Green 8,1 Direct Red 46 
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Direct Blue 2 Direct Brown 1 Direct Green 85 Direct Red 62 
Direct Blue 3 Direct Brown 1:2 Direct Orange 1 Direct Red 67 
Direct Blue 6 Direct Brown 2 Direct Orange 6 Direct Red 72 
Direct Blue 8 Basic Brown 4 Direct Orange 7 Direct Red 126 
Direct Blue 9 Direct Brown 6 Direct Orange 8 Direct Red 168 

Direct Blue 10 Direct Brown 25 Direct Orange 10 Direct Red 216 
Direct Blue 14 Direct Brown 27 Direct Orange 108 Direct Red 264 
Direct Blue 15 Direct Brown 31 Direct Red 1 Direct Violet 1 
Direct Blue 21 Direct Brown 33 Direct Red 2 Direct Violet 4 
Direct Blue 22 Direct Brown 51 Direct Red 7 Direct Violet 12 
Direct Blue 25 Direct Brown 59 Direct Red 10 Direct Violet 13 
Direct Blue 35 Direct Brown 74 Direct Red 13 Direct Violet 14 
Direct Blue 76 Direct Brown 79 Direct Red 17 Direct Violet 21 

Direct Blue 116 Direct Brown 95 Direct Red 21 Direct Violet 22 
Direct Blue 151 Direct Brown 101 Direct Red 24 Direct Yellow 1 
Direct Blue 160 Direct Brown 154 Direct Red 26 Direct Yellow 24 
Direct Blue 173 Direct Brown 222 Direct Red 22 Direct Yellow 48 
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LIITE III. Täytemateriaalien vähäiset kemikaalijäämät 
Taulukossa 7 lueteltujen aineiden pitoisuudet lateksivaahdossa eivät saa ylittää annettuja raja-arvoja. 

Taulukko 7: Rajoitetut aineet huonekalun verhoilun täytemateriaaleissa käytetyissä lateksivaahdoissa 

Aineryhmä Aine 
Raja-arvo 

(ppm) 
Arviointi- ja 

todentamisvaatimukset 

Kloorifenolit 
mono- ja dikloorifenolit (niiden suolat ja 

esterit) 
1 A 

muut kloorifenolit 0,1 A 

Raskasmetallit 

As (arseeni) 0,5 B 
Cd (kadmium) 0,1 B 
Co (koboltti) 0,5 B 

Cr (kromi), kokonaismäärä 1 B 
Cu (kupari) 2 B 

Hg (elohopea) 0,02 B 
Ni (nikkeli) 1 B 
Pb (lyijy) 0,5 B 

Torjunta-aineet (koskee vain 
sellaisia vaahtoja, joiden 

painosta vähintään 
20 prosenttia on 
luonnonlateksia).  

aldriini 0,04 C 
o,p-DDE 0,04 C 
p,p-DDE 0,04 C 
o,p-DDD 0,04 C 
p,p-DDD 0,04 C 
o,p-DDT 0,04 C 
p,p-DDT 0,04 C 
diatsinoni 0,04 C 

diklorfentioni 0,04 C 
diklorvossi 0,04 C 
dieldriini 0,04 C 
endriini 0,04 C 

heptakloori 0,04 C 
heptaklooriepoksidi 0,04 C 

heksaklooribentseeni 0,04 C 
heksakloorisykloheksaani 0,04 C 
α-heksakloorisykloheksaani 0,04 C 
β-heksakloorisykloheksaani 0,04 C 

γ-heksakloorisykloheksaani (lindaani) 0,04 C 
δ-heksakloorisykloheksaani 0,04 C 

malationi 0,04 C 
metoksikloori 0,04 C 

mireksi 0,04 C 
parationi-etyyli 0,04 C 

parationi-metyyli 0,04 C 

Muut rajoitetut erityiset 
aineet 

butadieeni 1 D 

 

 

 

 

 

 

Taulukossa 8 lueteltujen aineiden ja seosten pitoisuudet polyuretaanivaahdossa eivät saa ylittää annettuja raja-
arvoja. 
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Taulukko 8: Luettelo rajoitetuista aineista polyuretaanivaahdossa 

Aineryhmä 
Aine (lyhenne, CAS-numero, alkuaineen 

kemiallinen merkki) 
Raja-arvo 

Menetel
mä 

Raskasmetallit 

As (arseeni) 0,2 ppm B 
Cd (kadmium) 0,1 ppm B 
Co (koboltti) 0,5 ppm B 

Cr (kromi), kokonaismäärä 1,0 ppm B 
Cr VI (kromi VI) 0,01 ppm B 

Cu (kupari) 2,0 ppm B 
Hg (elohopea) 0,02 ppm B 

Ni (nikkeli) 1,0 ppm B 
Pb (lyijy) 0,2 ppm B 

Sb (antimoni) 0,5 ppm B 
Se (seleeni) 0,5 ppm B 

Pehmitteet 

dibutyyliftalaatti (DBP, 84-74-2)* 0,01 painoprosenttia (kaikkien 
kuuden ftalaatin kokonaismäärä 

alle 3-vuotiaille lapsille 
tarkoitetuissa huonekaluissa) 
*0,01 painoprosenttia (neljän 

ftalaatin kokonaismäärä 
kaikissa muissa 

huonekalutuotteissa) 

C 

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP, 117-84-0)* 
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP, 117-81-7)* 

butyylibentsyyliftalaatti (BBP, 85-68-7)* 
di-isodekyyliftalaatti (DINP, 26761-40-0) 

di-isononyyliftalaatti (DINP, 28553-12-0) 

Kemikaaliviraston ehdokasluettelon** ftalaatit ei lisätty tarkoituksellisestii A 

TDA ja MDA 
2,4-tolueenidiamiini (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4′-diaminodifenyylimetaani 
(4,4′-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D 

Orgaaniset 
tinayhdisteet 

tributyylitina (TBT) 50 ppb E 
dibutyylitina (DBT) 100 ppb E 

monobutyylitina (MBT) 100 ppb E 
tetrabutyylitina (TeBT) – – 

mono-oktyylitina (MOT) – – 
dioktyylitina (DOT) – – 

trisykloheksyylitina (TcyT) – – 
trifenyylitina (TPhT) – – 

yhteensä 500 ppb E 

Muut rajoitetut 
erityiset aineet 

klooratut hiilivedyt: (1,1,2,2-tetrakloorietaani, 
pentakloorietaani, 1,1,2-trikloorietaani, 1,1-

dikloorietyleeni) 
ei lisätty tarkoituksellisesti A 

klooratut fenolit (PCP, TeCP, 87-86-5) ei lisätty tarkoituksellisesti A 
heksakloorisykloheksaani (58-89-9) ei lisätty tarkoituksellisesti A 

monometyylidibromi-difenyylimetaani (99688-47-8) ei lisätty tarkoituksellisesti A 
monometyylidikloori-difenyylimetaani (81161-70-8) ei lisätty tarkoituksellisesti A 

nitriitit ei lisätty tarkoituksellisesti A 
polybromibifenyylit (PBB, 59536-65-1) ei lisätty tarkoituksellisesti A 

pentabromidifenyylieetteri (PeBDE, 32534-81-9) ei lisätty tarkoituksellisesti A 
oktabromidifenyylieetteri (OBDE, 32536-52-0) ei lisätty tarkoituksellisesti A 

polyklooribifenyylit (PCB, 1336-36-3) ei lisätty tarkoituksellisesti A 
polyklooriterfenyylit (PCT, 61788-33-8) ei lisätty tarkoituksellisesti A 

tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaatti (TRIS, 126-72-7) ei lisätty tarkoituksellisesti A 
trimetyylifosfaatti (512-56-1) ei lisätty tarkoituksellisesti A 

tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi (TEPA, 545-55-1) ei lisätty tarkoituksellisesti A 
tris(2-kloorietyyli)fosfaatti (TCEP, 115-96-8) ei lisätty tarkoituksellisesti A 

dimetyylimetyylifosfonaatti (DMMP, 756-79-6) ei lisätty tarkoituksellisesti A 

** Hakemusta jätettäessä on viitattava kemikaaliviraston ehdokasluettelon viimeisimpään versioon. 
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1 ”Tahattomasti lisätyillä aineilla tarkoitetaan tässä kemiallisia yhdisteitä, joita on materiaalissa mutta joita ei ole lisätty 
siihen teknisestä syystä tuotantoprosessin aikana.” 

.
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LIITE IV. Käyttötarkoitukseen soveltuvuutta koskevien asiaankuuluvien 
EN-standardien luettelo 

Taulukko 9: Ohjeellinen luettelo huonekalujen EN-standardeista 
(laatija tekninen komitea CEN/TC 207 ”huonekalut”) 

Standardi Otsikko 
Verhoillut huonekalut 

EN 1021-1 
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering 
cigarette (Huonekalut. Verhoiltujen huonekalujen syttyvyys. Osa 1: Sytytyslähteenä kytevä savuke) 

EN 1021-2 
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame 
equivalent (Huonekalut. Verhoiltujen huonekalujen syttyvyys. Osa 2:Sytytyslähteenä tulitikun liekkiä 
vastaava liekki) 

Huomautus: Jos huonekaluilta edellytetään kansallisessa lainsäädännössä tai pakollisissa standardeissa tiettyä syttyvyystasoa, 
hankintaviranomaisen on otettava tämä huomioon tarjouspyyntöasiakirjoja laatiessaan. Jos sitovia sääntöjä/standardeja ei ole, 
hankintaviranomaisen ei ole pakko noudattaa mitään tiettyä vapaaehtoista standardia.  Edellä luetelluista standardeista standardissa EN 

1021-2 edellytetään alempaa syttyvyystasoa kuin standardissa EN 1021-1. Tämä voi johtaa palonestokemikaalien käyttöön, ja niillä voi 

olla kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen sekä tuotteiden kestävyyteen ja laatuun, minkä lisäksi ne voivat lisätä kustannuksia. 
Tästä syystä hankintaviranomaisen on harkittava huonekalujen käyttötarkoituksen ja sijainnin perusteella, minkä tasoista syttyvyyttä on 
edellytettävä. 

Toimistokalusteet 

EN 527-1 
Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions (Toimistokalusteet. Työpöydät. Osa 1: 
Mitat) 

EN 527-2 
Office furniture - Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety requirements (Toimistokalusteet. 
Työpöydät. Osa 2: Mekaaniset turvallisuusvaatimukset) 

EN 1023-2 
Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements (Toimistokalusteet. Seinäkkeet. Osa 2: 
Mekaaniset turvallisuusvaatimukset) 

EN 1335-1 
Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions 
(Toimistokalusteet. Toimistotuolit. Osa 1: Mitat. Mittojen määrittäminen) 

EN 1335-2 
Office furniture - Office work chair - Part 2:  Safety requirements (Toimistokalusteet. Toimistotuolit. Osa 
2: Turvallisuusvaatimukset) 

EN 14073-2 
Office furniture - Storage furniture - Part 2:  Safety requirements (Toimistokalusteet. Säilytyskalusteet. 
Osa 2: Turvallisuusvaatimukset) 

EN 14074 
 

Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strength 
and durability of moving parts.  (Toimistokalusteet. Pöydät, työpöydät ja säilytyskalusteet. Liikkuvien 
osien lujuuden ja kestävyyden testausmenetelmät.) (Testauksen jälkeen osat eivät saa olla 
vahingoittuneita, ja niiden on edelleen oltava toimintakunnossa.) 

Ulkokalusteet 

EN 581-1 
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety 
requirements (Ulkokalusteet. Istuimet ja pöydät retkeily-, koti- ja julkisten tilojen käyttöön. Osa 1: Yleiset 
turvallisuusvaatimukset) 

EN 581-2 
 

Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety 
requirements and test methods for seating (Ulkokalusteet. Istuimet ja pöydät retkeily-, koti- ja julkisten 
tilojen käyttöön. Osa 2: Istuinten mekaaniset turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät) 

EN 581-3 
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety 
requirements and test methods for tables  (Ulkokalusteet. Istuimet ja pöydät retkeily-, koti- ja julkisten 
tilojen käyttöön. Osa 3: Pöytien mekaaniset turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät) 

Istuimet 
EN 1022 Domestic furniture - Seating - Determination of stability (Kotikalusteet. Istuimet. Vakauden määrittäminen) 

EN 12520 
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic seating (Huonekalut. Lujuus, 
kestävyys ja turvallisuus. Kodin istuimia koskevat vaatimukset) 

EN 12727 
Furniture - Ranked seating - Test methods and requirements for strength and durability (Huonekalut. Rivi-
istuimet. Lujuutta ja kestävyyttä koskevat testausmenetelmät ja vaatimukset) 

EN 13759 
Furniture - Operating mechanisms for seating and sofa-beds - Test methods (Huonekalut. Istuinten ja 
vuodesohvien toimintamekanismit. Testausmenetelmät) 
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EN 14703 
Furniture - Links for non-domestic seating linked together in a row - Strength requirements and test 
methods  (Huonekalut. Riviin liitettyjen muiden kuin kodin istuinten liitokset. Lujuutta koskevat 
vaatimukset ja testausmenetelmät) 

EN 16139 
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating  (Huonekalut. Lujuus, 
kestävyys ja turvallisuus. Muita kuin kodin istuimia koskevat vaatimukset) 

Pöydät 

EN 12521 
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic tables (Huonekalut. Lujuus, 
kestävyys ja turvallisuus. Kodin pöytiä koskevat vaatimukset) 

EN 15372 
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables (Huonekalut. Lujuus, 
kestävyys ja turvallisuus. Muita kuin kodin pöytiä koskevat vaatimukset) 

Keittiökalusteet 

EN 1116 
Kitchen furniture - Co-ordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances (Keittiökalusteet. 
Keittiökalusteiden ja kotitalouskoneiden liittymismitat) 

EN 14749 
Domestic and kitchen storage units and worktops - Safety requirements and test methods  (Kodin ja keittiön 
varastotilat ja työtasot. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät) 

Vuoteet 

EN 597-1 
Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 1: Huonekalut. 
Patjojen ja runkopatjojen syttyvyys. Osa 1: Ignition source:  Smouldering cigarette (Huonekalut. Patjojen ja 
runkopatjojen syttyvyys. Osa 1: Sytytyslähteenä  kytevä savuke) 

EN 597-2 
Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 2: Ignition source: 
Match flame equivalent (Huonekalut. Patjojen ja runkopatjojen syttyvyys. Osa 2: Sytytyslähteenä tulitikun 
liekkiä vastaava liekki) 

 Huomautus: Syttyvyys: ks. edellä verhoiltuja huonekaluja ja standardia EN 1021 koskeva huomautus. 

EN 716-1 
Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements (Huonekalut. 
Lasten sängyt ja kokoontaitettavat lasten sängyt kotikäytössä. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset) 

EN 747-1 
Furniture - Bunk beds and high beds - Part 1: Safety, strength and durability requirements (Huonekalut. 
Kerrossängyt. Osa 1: Turvallisuutta, lujuutta ja kestävyyttä koskevat vaatimukset) 

EN 1725 
Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements and test methods (Kotikalusteet. Sängyt ja 
patjat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät) 

EN 1957 
Furniture - Beds and mattresses - Test methods for determination of functional characteristics and 
assessment criteria (Huonekalut. Sängyt ja patjat. Testausmenetelmät toiminnallisten ominaisuuksien 
määrittämiseksi ja arviointiperusteet) 

EN 12227 
Playpens for domestic use - Safety requirements and test methods (Leikkikehät kotikäytössä. 
Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät) 

Säilytyskalusteet 

EN 16121 
Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability (Muut kuin 
kodin säilytyskalusteet. Turvallisuutta, lujuutta, kestävyyttä ja vakautta koskevat vaatimukset) 

Muuntyyppiset huonekalut 

EN 1729-1 
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1: Functional dimensions (Kalusteet. 
Oppilaitosten tuolit ja pöydät. Osa 1: Toiminnalliset mitat) 

EN 1729-2 
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods  
(Kalusteet. Oppilaitosten tuolit ja pöydät. Osa 2: Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät) 

EN 13150 
Workbenches for laboratories - Dimensions, safety requirements and test methods (Laboratoriopöydät. 
Mitat, turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät) 

EN 14434 
Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test 
methods (Koulutuslaitosten kirjoitustaulut. Ergonomiset, tekniset ja turvallisuusvaatimukset ja niiden 
testausmenetelmät) 
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LIITE V. Luettelo muovien merkintäjärjestelmää koskevassa standardissa 
EN ISO 1043 käytetyistä lyhenteistä 

 

Taulukko 10: ISO 1043-1. Homopolymeerien tunnukset 

Tunnus Materiaali Tunnus Materiaali 
Tunnus Materiaali 

CMC karboksimetyyliselluloosa POM 
polyoksimeteeni, polyasetaali, 
polyformaldehydi PEEKK polyeetterietteriketoniketoni 

CA selluloosa-asetaatti PPE polyfenyleenieetteri PEEST polyeetteriesteri 

CAB selluloosa-asetaattibutyraatti PPS polyfenyleenisulfidi PEEK polyeetterieetteriketoni 
CAP selluloosa-asetaattipropionaatti PPSU polyfenyleenisulfoni PEI polyeetteri-imidi 

CN 
selluloosanitraatti; 
nitroselluloosa PVAC polyvinyyliasetaatti PEK polyeetteriketoni 

CP selluloosapropionaatti PVAL polyvinyylialkoholi PEKEKK polyeetteriketonieetteriketoniketoni

CTA selluloosatriasetaatti PVB polyvinyylibutyraali PEKK polyeetteriketoniketoni 
CF kresoli-formaldehydi PVK polyvinyylikarbatsoli PES polyeetterisulfoni (PESU) 
EP epoksidi; epoksi PVC polyvinyylikloridi PEUR polyeetteriuretaani 
EC etyyliselluloosa PVF polyvinyylifluoridi PE polyeteeni 
FF furaani-formaldehydi PVFM polyvinyyliformaali PI polyimidi 
PS-HI iskumodifioitu polystyreeni PVDF polyvinylideenifluoridi PIB polyisobuteeni 

MF melamiini-formaldehydi PVP 
polyvinyylipyrrolidoni; povidoni; 
polyvidoni PIR polyisosyanuraatti 

MC metyyliselluloosa PVDC polyvinylideenikloridi PMI polymetakryyli-imidi 

PFA perfluorialkoksialkaanipolymeeri PMS 
polyalfametyylistyreeni; 
poly-α-metyylistyreeni PP polypropeeni 

PF fenoli-formaldehydi PAN polyakryylinitriili PS polystyreeni 
PBAK polybutyyliakrylaatti (PBA) PAEK polyaryylieetteriketoni PSU polysulfoni 
PBT polybuteenitereftalaatti PA polyamidi PTFE polytetrafluorieteeni 
PDAP polydiallyyliftalaatti PAI polyamidi-imidi PUR polyuretaani 
PEOX polyeteenioksidi PB polybuteeni SI silikoni 
PET polyeteenitereftalaatti PC polykarbonaatti UP tyydyttymätön polyesteri 
PMMA polymetyylimetakrylaatti PCTFE polyklooritrifluorieteeni (CTFE) UF urea-formaldehydi 
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Taulukko 11: ISO 1043-1. Kopolymerisoitujen materiaalien tunnukset 

Tunnus Materiaali Tunnus Materiaali 
ABAK akryylinitriili-butadieeni-akrylaatti (ABA) PEBA polyeetterilohkoamidi 
ABS akryylinitriili-butadieeni-styreeni PESTUR polyesteriuretaani (PAUR) 

ACS akryylinitriili-klooripolyeteeni-styreeni (ACPES) PFEP 

perfluorieteeni-propeeni; 
tetrafluorieteeni-heksafluoripropeeni 
(FEP) 

AEPDS* 
akryylinitriili-eteeni-propeeni-dieeni-styreeni 
(AEPDMS) PMMI poly-N-metyylimetyyliasyyli-imidi 

AMMA akryylinitriili-metyylimetakrylaatti PMP poly-4-metyylipenteeni-1 
ASA akryylinitriili-styreeni-akrylaatti SAN styreeni-akryylinitriili 
CFS kaseiini-formaldehydi SB styreeni-butadieeni 

E/P eteeni-propeeni SMAH 
styreeni-maleiinihapon anhydridi 
(SMA) 

EEAK eteeni-etyyliakrylaatti (EEA) SMS 
styreeni-alfametyylistyreeni; 
styreeni-α-metyylistyreeni 

EMA eteeni-metakryylihappo VCE vinyylikloridi-eteeni 

ETFE eteeni-tetrafluorieteeni VCEMAK 
vinyylikloridi-eteeni-metyyliakrylaatti 
(VCEMA) 

EVAC eteeni-vinyyliasetaatti VCEVAC vinyylikloridi-eteeni-vinyyliasetaatti 

EVOH eteeni-vinyylialkoholi (EVAL) VCMAK 
vinyylikloridi-metyyliakrylaatti 
(VCMA) 

LCP nestekidepolymeeri VCMMA vinyylikloridi-metyylimetakrylaatti 

MBS metakrylaatti-butadieeni-styreeni VCOAK 
vinyylikloridi-oktyyliakrylaatti 
(VCOA) 

MMABS metyylimetakrylaatti-akryylinitriili-butadieeni-styreeni VCVAC 
vinyylikloridi-vinyyliasetaatti; 
vinyylikloridi-asetaatti 

MPF melamiini-fenoli-formaldehydi VCVDC vinyylikloridi-vinylideenikloridi 
PAR polyarylaatti   

*AEPDS: aiempi lyhenne oli EDPM. 
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Taulukko 12: ISO 1043-2. Muoveissa käytettävien täyteaineiden ja lujitteiden tunnukset 

Tunnus Materiaali [1]  Tunnus Muoto/rakenne 
B boori  B helmiä, palloja, kuulia 
C hiili  C hiutaleita, lastuja 
D alumiinioksidi trihydraatti; trihydroksialumiini  D hienoainesta, jauhetta 
E savi  F kuitua 
G lasi  G lasijauhetta 
K kalsiumkarbonaatti  H erilliskuitukiteitä 
L selluloosa  K neuloskankaita 
M mineraali: metalli [2]  L kerroksia 

N 
luonnolliset orgaaniset (puuvilla, sisal, hamppu, pellava 
ja niin edelleen) 

 
M huokoisia kudonnaisia (paksuja) 

P kiille  N kuitukankaita (ohuita) 
Q piidioksidi  P paperia 
R aramidi; aromaattinen polyamidi  R rovinkia 

S 
synteettiset orgaaniset (hienojakoinen PTFE: polyimidit 
tai kertamuovit) 

 
T talkki 

S hiutale  W puuta 
T kierteiset tai punotut kankaat, langat  X erittelemättä 

V viilu 
 

Z 
muuta (tämän luettelon 
ulkopuolelta) 

W kudotut kankaat    
Y lanka    
[1] Materiaalit voidaan määrittää tarkemmin, esimerkiksi käyttämällä kemiallisia merkkejä tai asiaankuuluvassa 
kansainvälisessä standardissa määritettyjä lisätunnuksia. 
[2] Jos kyse on metallista (M), metallin tyyppi on ilmoitettava sen kemiallisella merkillä. 
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Taulukko 13: ISO 1043-3. Pehmitteiden lyhenteet 

Lyhenne Yleisnimi IUPAC*-vastine CAS-numero** 
ASE alkyylisulfonihappoesteri Alkysulfonates tai Alkyl alkanesulfonates ei tiedossa 
BAR butyyli-asetyylirisiinioleaatti Butyl ®-12-acetoxyoleate 140-04-5 
BBP bentsyylibutyyliftalaatti Benzyl butyl phthalate 85-68-7 

BCHP butyylisykloheksyyliftalaatti Butyl cyclohexl phthalate 84-64-0 
BNP butyylinonyyliftalaatti Butyl nonyl phthalate ei tiedossa 

BOA 

bentsyylioktyyliadipaatti; 
bentsyyli-2-
etyyliheksyyliadipaatti benzyl2-ethyhexyl adipate 3089-55-2 

BOP 
butyylioktyyliftalaatti; butyyli-2-
etyyliheksyyliftalaatti butyl2-ethylhexyl phthalate 85-69-8 

BST butyylistearaatti Butyl stearate 123-95-5 
DBA dibutyyliadipaatti Dibutyl adipate 105-99-7 
BEP di(2-butoksietyyli)ftalaatti bis(2-butoxyethyl) phthalate 117-83-9 
DBF dibutyylifumaraatti dibutyl fumarate 105-75-9 
DBM dibutyylimalaatti dibutyl maleate 105-76-0 
ATS dibutyyliftalaatti dibutyl phthalate 84-74-2 
DBS dibutyylisebakaatti dibutyl sebacate 109-43-3 
DBZ dibutyyliatselaatti dibutyl azelate 2917-73-9 

DCHP disykloheksyyliftalaatti dicyclohexyl phthalate 84-61-7 
DCP dikapryyliftalaatti bis(1-methylheptyl) phthalate 131-15-7 
DDP didekyyliftalaatti didecyl phthalate 84-77-5 

DEGDB dieteeniglykolidibentsoaatti oxydiethylene dibenzoate 120-55-8 
DEP dietyyliftalaatti diethyl phthalate 84-66-2 
DHP diheptyyliftalaatti diheptyl phthalate 3648-21-3 

DHXP 
diheksyyliftalaatti; di-2-
etyylibutyyliftalaatti dihexyl phthalate 84-75-3 

DIBA di-isobutyyliadipaatti diisobutyl adipate 141-04-8 
DIBM di-isobutyylimalaatti diisobutyl maleate 14234-82-3 
DIBP di-isobutyyliftalaatti diisobutyl phthalate 84-69-5 
DIDA di-isobutyyliadipaatti *** 27178-16-1 
DIDP di-isodekyyliftalaatti *** 26761-40-0 
DIHP di-isoheptyyliftalaatti kuten edellä 41451-28-9 

DIHXP di-isoheksyyliftalaatti diisohexyl phthalate 71850-09-4 
DINA di-isononyyliadipaatti *** 33703-08-1 
DINP di-isononyyliftalaatti *** 28553-12-0 
DIOA di-iso-oktyyliadipaatti *** 1330-86-5 
DIOM di-iso-oktyylimalaatti *** 1330-76-3 
DIOP di-iso-oktyyliftalaatti *** 27554-26-3 
DIOS di-iso-oktyylisebakaatti *** 27214-90-0 
DIOZ di-iso-oktyyliatselaatti *** 26544-17-2 
DIPP di-iso-oktyyliftalaatti diisooctyl phthalate 605-50-5 

DMEP di-(2-metyylioksietyyli) bis(2-methoxyethyl) 117-82-8 
DMP dimetyyliftalaatti dimethyl phthalate 131-11-3 
DMS dimetyylisebakaatti dimethyl sebacate 106-79-6 
DNF dinonyylifumaraatti dinonyl fumarate 2787-63-5 
DMN dinonyylimalaatti dinonyl maleate 2787-64-6 
DNOP di-n-oktyyliftalaatti dioctyl phthalate 117-84-0 
DNP dinonyyliftalaatti dinonyl phthalate 14103-61-8 
DNS dinonyylisebakaatti dinonyl sebacate 4121-16-8 
DOA dioktyyli-3-adipaatti bis(2-ethylhexyl)3) adipate 103-23-1 

DOIP 
dioktyyli-isoftalaatti; di-2-
etyyliheksyyli-isoftalaatti bis(2-ethylhexyl) isophthalate 137-89-3 

DOP 
dioktyyliftalaatti; di-2-
etyyliheksyyliftalaatti bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 

DOS 
dioktyylisebakaatti; di-2-
etyyliheksyylisebakaatti bis(2-ethylhexyl) sebacate 122-62-3 

DOTP 
dioktyylitereftalaatti; di-2-
etyyliheksyylitereftalaatti bis(2-ethylhexyl) terephthalate 6422-86-2 

DOZ 
dioktyyliatselaatti; 
di-2-etyyliheksyyliatselaatti bis(2-ethylhexyl) azelate 2064-80-4 
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Lyhenne Yleisnimi IUPAC*-vastine CAS-numero** 

DPCF difenyylikresyylifosfaatti 
diphenyl x-tolyl orthophosphate, jossa x 

on o:n, m:n, p:n tai seoksen merkki 26444-49-5 
DPGDB di-x--propeeniglykolidibentsoaatti ei mahdollinen ei tiedossa 

DPOF difenyylioktyylifosfaatti 
2-ethylhexyl diphenyl orthophosphate tai 

octyl diphenyl orthophosphate 1241-94-7 
DPP difenyyliftalaatti diphenyl phthalate 84-62-8 

DTDP 
di-isotridekyyliftalaatti (DITDP) 
(ks. huomautus X) *** 27253-26-5 

DUP diundekyyliftalaatti diundecyl phthalate 3648-20-2 
ELO epoksoitu pellavaöljy ei mahdollinen 8016-11-3 
ESO epoksoitu soijaöljy ei mahdollinen 8013-07-8 

GTA 
glyserolitriasetaatti; 
glyseryylitriasetaatti; triasetiini glycerol triacetate 102-76-1 

HNUA 
heptyylinonyyliundekyyliadipaatti 
(= 711A) ei mahdollinen ei tiedossa 

HNUP 
heptyylinonyyliundekyyliftalaatti 
(= 711P) ei mahdollinen 68515-42-4 

HXODA 
heptyylioktyylidekyyliadipaatti 
(= 610A) ei mahdollinen ei tiedossa 

HXODP 
heptyylioktyylidekyyliftalaatti 
(= 610P) ei mahdollinen 68515-51-5 

NUA 
nonyyliundekyyliadipaatti 
(= 911A) ei mahdollinen ei tiedossa 

NUP 
nonyyliundekyyliftalaatti 
(= 911P) ei mahdollinen ei tiedossa 

ODA oktyylidekyyliadipaatti decyl octyl adipate 110-29-2 
ODP oktyylidekyyliftalaatti decyl octyl phthalate 68515-52-6 

ODTM n-oktyylidekyylitrimellitaatti 
decyl octyl hydrogen Benzene1,2,4-

tricarboxylate ei tiedossa 
PO parafiiniöljy ei mahdollinen 8012-95-1 

PPA poly(propeeniadipaatti) poly(propylene adipate) ei tiedossa 
PPS poly(propeenisebakaatti) ei mahdollinen ei tiedossa 
SOA sakkaroosiokta-asetaatti sucrose octaacetate 126-14-7 

TBAC tributyyli-O-asetyylisitraatti tributyl o-acetylcitrate 77-90-7 
TBEP tri-(2-butoksietyyli)fosfaatti tris(2-butoxyethyl) orthophosphate 78-51-3 
TBP tributyylifosfaatti tributyl orthophosphate 126-73-8 

TCEF trikloorietyylifosfaatti tris(2-chloroethyl) orthophosphate 6145-73-9 

TCF 
trikresyylifosfaatti; 
tritolyylifosfaatti 

tri-x-tolyl orthophosphate, jossa x on o:n, 
m:n, p:n tai seoksen merkki 1330-78-5 

TDBPP tri(2,3-dibromipropyyli)fosfaatti tris(2,3-dibromopropyl) orthophosphate 126-72-7 
TDCPP tri-(2,3-diklooripropyyli)fosfaatti tris(2,3-dichloropropyl) orthophosphate 78-43-3 
TEAC trietyyli-O-asetyylisitraatti riethyl o-acetylcitrate 77-89-4 
THFO tetrahydrofurfuryylioleaatti tetrahydrofurfuryl oleate 5420-17-7 
THTM triheptyylitrimellitaatti triheptyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 1528-48-9 

TIOTM tri-iso-oktyylitrimellitaatti 
tris(6-methylheptyl) Benzene-1,2,4-

tricarboxylate 27251-75-8 

TOF 
trioktyylifosfaatti; 
tri-2-etyyliheksyylifosfaatti tris(2-ethylhexyl) orthophosphate 78-42-2 

TOPM 

tetraoktyylipyromellitaatti; 
tetra-2-
etyyliheksyylipyromellitaatti 

tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,45-
tetracarboxylate 3126-80-5 

TOTM 
trioktyylitrimellitaatti; 
tri-2-etyyliheksyylitrimellitaatti 

tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,45-
tetracarboxylate 89-04-3 

TPP trifenyylifosfaatti (TPF) triphenyl orthophosphate 115-86-6 

TXF triksylyylifosfaatti 
tri-x,y-xylyl orthophosphate, jossa x ja y 
ovat o:n, m:n, p:n tai seoksen merkkejä 25155-23-1 

* IUPAC = Kansainvälinen puhtaan ja sovelletun kemian liitto (International Union of Pure and Applied Chemistry). 

** CAS-numero = Chemical Abstracts Service -rekisterinumero. 

*** Useat pehmitteet, joilla on haarautuneita ryhmiä osoittavat ”iso”-nimet, voivat koostua useista polymeereista. Tästä 
syystä mikään yksittäinen IUPAC-nimi ei voi kuvata tällaisen pehmitteen kemiallista koostumusta yksityiskohtaisesti. 
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Taulukko 14: Muoveissa käytettyjen palonestoainetyyppien koodinumeroluettelo standardista ISO 1043-4 

HALOGENOIDUT YHDISTEET 
10 alifaattiset/alisykliset klooripitoiset yhdisteet 
11 alifaattiset/alisykliset klooripitoiset yhdisteet yhdessä antimoniyhdisteiden kanssa 
12 aromaattiset klooripitoiset yhdisteet 
13 aromaattiset klooripitoiset yhdisteet yhdessä antimoniyhdisteiden kanssa 
14 alifaattiset/alisykliset bromipitoiset yhdisteet 
15 alifaattiset/alisykliset bromipitoiset yhdisteet yhdessä antimoniyhdisteiden kanssa 
16 aromaattiset bromipitoiset yhdisteet (lukuun ottamatta bromidifenyylieetteriä ja -bifenyyliä) 

17 

aromaattiset bromipitoiset yhdisteet (lukuun ottamatta bromidifenyylieetteriä ja -bifenyyliä) 

yhdessä antimoniyhdisteiden kanssa 
18 polybromidifenyylieetteri 
19 polybromidifenyylieetteri yhdessä antimoniyhdisteiden kanssa 
20 polybromibifenyylit 
21 polybromibifenyylit yhdessä antimoniyhdisteiden kanssa 
22 alifaattiset/alisykliset kloori- ja bromipitoiset yhdisteet 

23, 24 ei annettu 
25 alifaattiset fluoripitoiset yhdisteet 

26–29 ei annettu 

TYPPIYHDISTEET 
30 typpiyhdisteet (suljettuna melamiiniin, melamiinisyanuraattiin, ureaan) 

31–39 ei annettu 

ORGAANISET FOSFORIYHDISTEET 
40 halogeenittomat orgaaniset fosforiyhdisteet 
41 klooripitoiset orgaaniset fosforiyhdisteet 
42 bromipitoiset orgaaniset fosforiyhdisteet 

43–49 ei annettu 

EPÄORGAANISET FOSFORIYHDISTEET 
50 ammoniumortofosfaatti 
51 ammoniumpolyfosfaatti 
52 punainen fostori 

53–59 ei annettu 

METALLIOKSIDIT, METALLIHYDROKSIDIT, METALLISUOLAT 
60 alumiinihydroksidi 
61 magnesiumhydroksidi 
62 antimonitrioksidi 
63 alkalimetalliantimonaatti 
64 hydratoitu magnesium-/kalsiumkarbonaatti 

65–69 ei annettu 

BOORI- JA SINKKIYHDISTEET 
70 epäorgaaniset booriyhdisteet 
71 orgaaniset booriyhdisteet 
72 sinkkiboraatti 
73 orgaaninen sinkkiboraatti 
74 ei annettu 

PIIDIOKSIDIYHDISTEET 
75 epäorgaaniset piidioksidiyhdisteet 
76 orgaaniset piidioksidiyhdisteet 

77–79 ei annettu 

MUUT 
80 grafiitti 

81–89 ei annettu 
90–99 ei annettu 

 

 

 
 


