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Koopia- ja joonestuspaber  
– Keskkonnahoidlike riigihangete tooteleht 

1 Rakendusala 
 
Käesoleval lehel kirjeldatakse koopia- ja joonestuspaberi hankimist. See hõlmab 
kirjutamiseks, trükkimiseks ja koopiate tegemiseks ettenähtud trükimärkideta paberit (kuni 
170g/m2), mida müüakse lehtede või rullidena. 
See ei hõlma selliseid paberist valmistooted nagu kirjutusplokid, joonistusplokid, kalendrid, 
märkmikud jm. 
Kriteeriumide aluseks on Euroopa ökomärgis1, Põhjamaade luigemärk (Nordic Swan)2 ja 
sinise ingli märk (Blue Angel)3. 
 
Eri kriteeriumid on kavandatud järgmist liiki paberi jaoks: 

• ringlussevõetud paberist regenereeritud kiu baasil valmistatud paber, ringlussevõetud 
paber (põhirõhk on sinise ingli märgil); 

• esmase puidukiu baasil valmistatud paber (põhirõhk on Euroopa ökomärgisel ja 
Põhjamaade luigemärgil). 

Hankijad peaksid viitama igale kriteeriumile kui keskkonnahoidliku paberi ostmise eesmärgi 
saavutamise alternatiivsele viisile, et suurendada konkurentsi ja vältida diskrimineerimist. 
 
 

2 Peamised keskkonnamõjud 
 

Mõju  Keskkonnahoidliku riigihanke 
lähenemisviis 

• Metsade hävimine ja bioloogilise 
mitmekesisuse võimalik 
vähenemine 

• Õhu- ja veeheide tselluloosi ja 
paberi tootmise ajal 

• Energia ja vee tarbimine tootmise 
ajal 

• Kemikaalide kasutamine tootmise 
ajal 

• Jäätmete (praaktooted, jäägid) 
tekitamine tootmise ajal 

→  

• Pärast kasutamist ringlussevõetud 
paberist regenereeritud kiu baasil 
valmistatud paberi (ringlussevõetud 
paber) või seaduslikult ja/või säästlikult 
toodetud esmase puidukiu baasil 
valmistatud paberi hankimine 

• Väikse energiatarbega ja vähe heidet 
tekitavate menetlustega toodetud paberi 
hankimine 

• Teatavate ainete kasutamise vältimine 
paberi tootmisel ja pleegitamisel 

 

                                                 
1 Vt http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm. 
2 Vt http://www.svanen.nu/; kriteeriumid: http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44. 
3 Vt http://www.blauer-engel.de/index.htm; kriteeriumid: http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf ja http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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3 Ringlussevõetud kiu baasil valmistatud paber – keskkonnahoidlike riigihangete 
kriteeriumid 

3.1. Ringlussevõtt – keskkonnahoidlike riigihangete põhikriteerium 
Märkus: kui professionaalseks trükkimiseks mõeldud paberile kehtestatud kriteeriumid on 
erinevad, tehakse selle kohta märge tabeli teise veergu. 
Kontoris tavakasutuseks mõeldud koopia- ja 
joonestuspaber 

Professionaalseks kasutuseks 
mõeldud paber 

Hankelepingu ese 

Ringlussevõetud kontoripaberi (valmistatud 100 
%-liselt ringlusse võetud paberist regenereeritud kiust) 
ostmine 

Ringlussevõetud kontoripaberi 
(valmistatud vähemalt 75 % 
ulatuses ringlussevõetud paberist 
regenereeritud kiust) ostmine. 

Tehniline kirjeldus 
1. Paber peab olema valmistatud 100 %-liselt 

ringlusse õetud paberist regenereeritud kiust.  
Ringlussevõetud paberist regenereeritud kiud 
hõlmavad nii lõpptarbija tekitatud paberijäätmeid 
kui ka paberitehaste tekitatud paberijäätmeid (nn 
paberipraak). Lõpptarbija tekitatud paberijäätmeid 
võidakse saada tarbijatelt, kontoritest, 
trükikodadest, köitekodadest või mujalt. 
Vastavuse kontroll: tõendiks võivad olla kõik 
tooted, millel on I tüübi ökomärgis, näiteks ELi 
ökomärgis, kui on märgitud, et paber on 
valmistatud 100 %-liselt ringlussevõetud paberist 
regenereeritud kiust. Tõendamiseks võib kasutada 
ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik või tunnustatud asutuse 
katsearuanne. 

1. Paber peab olema valmistatud 
vähemalt 75% ulatuses 
ringlussevõetud paberist 
regenereeritud kiust. 
Ringlussevõetud paberist 
regenereeritud kiud hõlmavad nii 
lõpptarbija tekitatud 
paberijäätmeid kui ka 
paberitehaste tekitatud 
paberijäätmeid (nn paberipraak). 
Lõpptarbija tekitatud 
paberijäätmeid võidakse saada 
tarbijatelt, kontoritest, 
trükikodadest, köitekodadest või 
mujalt. 
Vastavuse kontroll: sama 

2. Paber peab olema vähemalt elementaarse kloorita 
(Elementary Chlorine Free, ECF). Paber võib olla 
ka täielikult kloorivaba (Totally Chlorine Free, 
TCF).  
Vastavuse kontroll: kõiki ELi ökomärgist 
kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks. 
Vastavaks võib pidada ka muid eelnimetatud 
kriteeriumile vastavaid riikliku I tüübi 
ökomärgisega tooteid. Tõendamiseks võib 
kasutada ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu 
tootja tehniline toimik või tunnustatud asutuse 
katsearuanne. 

Sama 

3. Kontoriseadmetes kasutatava paberi sobivuse 
tagamiseks tuleb ametiasutusele kvaliteedi 
kontrollimise eesmärgil esitada vastava toote 
näidis. 

Sama 
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3.2. Ringlussevõtt – keskkonnahoidlike riigihangete  täiendavad kriteeriumid 
Märkus: kui professionaalseks trükkimiseks mõeldud paberile kehtestatud kriteeriumid on 
erinevad, tehakse selle kohta märge tabeli teise veergu. 
Kontoris tavakasutuseks mõeldud koopia- ja 
joonestuspaber 

Professionaalseks kasutuseks 
mõeldud paber 

Hankelepingu ese 

Ringlussevõetud kontoripaberi (valmistatud 100 
%-liselt ringlussevõetud paberist regenereeritud kiust) 
ostmine 

Ringlussevõetud kontoripaberi 
(valmistatud vähemalt 75 % 
ulatuses ringlussevõetud paberist 
regenereeritud kiust) ostmine. 

Tehniline kirjeldus 
1. Paber peab olema valmistatud 100 %-liselt 

ringlussevõetud paberist regenereeritud kiust ja 
vähemalt 65 % ulatuses lõpptarbija tekitatud 
paberijäätmetest.  
Ringlussevõetud paberist regenereeritud kiud 
hõlmavad nii lõpptarbija tekitatud paberijäätmeid 
kui ka paberitehaste tekitatud paberijäätmeid (nn 
paberipraak). Lõpptarbija tekitatud paberijäätmeid 
võidakse saada tarbijatelt, kontoritest, 
trükikodadest, köitekodadest või mujalt. 
Vastavuse kontroll: tõendiks võivad olla kõik 
tooted, millel on I tüübi ökomärgis, näiteks ELi 
ökomärgis, kui on märgitud, et paber on 
valmistatud 100 %-liselt ringlussevõetud paberist 
regenereeritud kiust. Tõendamiseks võib kasutada 
ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu tootja 
tehniline toimik või tunnustatud asutuse 
katsearuanne. 

1. Paber peab olema valmistatud 
vähemalt 75 % ulatuses 
ringlussevõetud paberist 
regenereeritud kiust ja vähemalt 
80 % ulatuses lõpptarbija tekitatud 
paberijäätmetest. 
Ringlussevõetud paberist 
regenereeritud kiud hõlmavad nii 
lõpptarbija tekitatud 
paberijäätmeid kui ka 
paberitehaste tekitatud 
paberijäätmeid (nn paberipraak). 
Lõpptarbija tekitatud 
paberijäätmeid võidakse saada 
tarbijatelt, kontoritest, 
trükikodadest, köitekodadest või 
mujalt. 
Vastavuse kontroll: sama 

2. Tuleb järgida ELi ökomärgisega või muu riikliku I 
tüübi ökomärgisega paberi tootmisega (mitte 
tehase juhtimistavadega) otseselt seotud 
kriteeriume.  
Kriteeriume kirjeldavad dokumendid on 
kättesaadavad järgmisel Interneti-aadressil: 

• ELi ökomärgis: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyin
gpaper_en.htm  
Vastavuse kontroll: kõiki ELi ökomärgist 
kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks. 
Aktsepteeritakse ka muid eelnimetatud 
kriteeriumidele vastavaid riikliku I tüübi 
ökomärgisega tooteid. Tõendamiseks võib 
kasutada ka muid asjakohaseid tõendeid, nagu 
tootja tehniline toimik või tunnustatud asutuse 
katsearuanne. 

Sama.  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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3. Kontoriseadmetes kasutatava paberi sobivuse 
tagamiseks tuleb ametiasutusele kvaliteedi 
kontrollimise eesmärgil esitada toote näidis. 

Sama 

 

3.3. Selgitavad märkused 

Valgesuse tase: ametiasutus võib otsustada kasutada valgesuse taset, mis jääb alla 90. 
Valgesuse tase üle 90 eeldab paberi töötlemist optiliste valgendusainetega. Paber, mille 
valgesuse tase on üle 60, on piisavalt kvaliteetne igapäevaseks kasutamiseks kontoris, kuid 
see oleneb eelistustest. 

Ökomärgise kriteeriumid: on võimalik viidata sellele, et teatava ökomärgise kriteeriumid 
peavad olema täidetud, kui kriteeriumid on vastuvõetavad ja sobivad toote määratlemiseks, 
ning et võib kasutada ka muid asjakohaseid vastavustõendeid. Täpsemat teavet leiab lisatud 
teabelehega ökomärgiste kasutamise kohta riigihanke korraldamisel. 

Üksikasjalike kriteeriumide lisamine: kõik kriteeriumid on esitatud toote taustauuringu 
aruandes. 

Tehniline kirjeldus või pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid: kui hankija ei ole 
kindel turul olevate ökomärgisega toodete hinnas ja kättesaadavuses, võib pakkumuse 
edukuse määramise kriteeriumidena kasutada eespool esitatud tehnilist kirjeldust. 
Punktipõhise hindamissüsteemi kasutamise korral võiksid need kriteeriumid moodustada 
lõpphindest näiteks 15 %. Toote turul kättesaadavuse kindlakstegemiseks võib korraldada ka 
esialgse turu-uuringu. 

 

4 Säästvalt ja/või seaduslikult toodetud esmase puidukiu baasil valmistatud paber – 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid 

4.1. Säästvalt ja/või seaduslikult toodetud esmane puidukiud – keskkonnahoidlike 
riigihangete põhikriteeriumid 

 
Koopia- ja joonestuspaber 
Hankelepingu ese 
Seaduslikult ja/või säästvalt toodetud metsamaterjalist saadud esmase puidukiu baasil 
valmistatud kontoripaberi (võib sisaldada ka teataval määral ringlussevõetud kiudu) 
ostmine 
Tehniline kirjeldus 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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1. Tselluloosi tootmiseks ettenähtud esmane puidukiud peab pärinema seaduslikust 
allikast. 

Vastavuse kontroll: nõuetele vastavust tõendavad puidukiu valmimisloo sertifikaadid 
FSC4, PEFC5 või muud võrdväärsed tõendid. Puidu seaduslikku päritolu võib tõendada ka 
kehtestatud jälgimissüsteemi abil. Need vabatahtlikud süsteemid võivad olla kolmandate 
isikute sertifitseeritud, sageli ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004  või EMASi 
juhtimissüsteemi osana. 
Kui puit pärineb riigist, kes on sõlminud Euroopa Liiduga vabatahtliku partnerluslepingu 
(VPA), võib seaduslikkust tõendada FLEGTi litsentsiga.6 
Sertifitseerimata esmase puidukiu puhul peavad pakkujad täpsustama tselluloosi ja paberi 
tootmiseks kasutatud kiudude tüübid (liigid), kogused ja päritolu ning kinnitama kiudude 
seaduslikkust. Kiudu peab olema võimalik jälgida kogu tootmisahela jooksul metsast kuni 
valmistooteni. 
 

Teatavatel juhtudel, kui esitatud tõendeid ei peeta piisavaks, et tõendada vastavust 
tehnilisele kirjelduse nõuetele, võib hankija paluda tarnijatel esitada täiendavaid selgitusi 
või tõendeid. 

2. Paber peab olema vähemalt elementaarse kloorita (ECF). 
Vastavuse kontroll: tõendiks on tootja tehniline toimik. 

Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid 

                                                 
4 FSC (Forest Stewardship Council – metsahoolekogu): http://www.fsc.org/en. 
5 PEFC (metsade sertifitseerimise kinnitamise programm): http://www.pefc.org/internet/html. 
6 Euroopa Liit võttis FLEGTi (metsandusalaste õigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja 

puidukaubandust käsitleva) tegevuskava vastu 2003. aastal. Tegevuskavas on kavandatud meetmed 
ebaseadusliku metsaraie vastu võitlemiseks arenguriikides. Tegevuskavas on määratletud puidu 
litsentseerimise süsteem, et tagada imporditud puidutoodete seaduslikkus. Litsentsi saamiseks peavad puitu 
tootvate riikide ja Euroopa Liidu vahel olema sõlmitud vabatahtlikud partnerluslepingud (VPAd). Vabatahtlike 
partnerluslepingute partnerriikides seaduslikult toodetud puidutoodetele väljastatakse litsentsid tootmise 
seaduslikkuse kohta; täpsema teabe saamiseks vt: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Lisapunkte antakse järgmise tingimuse täitmise eest: 
Säästev metsamajandamine: lisapunkte antakse vastavalt sellele, kui suure osa tselluloosi 
tootmiseks kasutatud puidust moodustab esmane puidukiud, mis on saadud metsadest, 
millel on sertifikaat selle kohta, et nende majandamisel rakendatakse metsade säästva 
majandamise põhimõtteid ja meetmeid, tingimusel et need kriteeriumid on tootele 
iseloomulikud ja asjakohased. Euroopas peavad eespool mainitud põhimõtted ja meetmed 
vastama vähemalt Lissabonis 2.–4. juunini 1998. aastal toimunud Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil heakskiidetud metsade säästva majandamise 
üleeuroopalistele tegevusjuhistele. Väljaspool Euroopat peavad need vastama vähemalt 
1992. aasta juunis Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi 
metsanduspõhimõtetele ning vajaduse korral asjakohastele rahvusvahelise ja piirkondliku 
algatuse raames (ITTO, Montreali protsess, Tarapoto protsess, UNEP/FAO Aafrika 
kuivalade algatus) vastu võetud metsade säästva majandamise kriteeriumidele või juhistele.
Vastavuse kontroll: nõuetele vastavaks peetakse kõiki tooteid, millel on ELi ökomärgis. 
Nõuetele vastavaks võib pidada ka muid nimetatud kriteeriumidele vastavaid riikliku I 
tüübi ökomärgisega tooteid. Aktsepteeritakse ka puidukiu valmimisloo sertifikaate, nagu 
FSC7, PEFC8, või muid võrdväärseid tõendeid. Tõendamiseks võib kasutada ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja tehniline toimik või tunnustatud asutuse katsearuanne. 
 

 
 

4.2. Säästvalt ja/või seaduslikult toodetud esmane puidukiud – keskkonnahoidlike 
riigihangete  täiendavad kriteeriumid 

 
Koopia- ja joonestuspaber 
Hankelepingu ese 
Seaduslikult ja/või säästvalt toodetud metsamaterjalist saadud esmase puidukiu baasil 
valmistatud kontoripaberi (võib sisaldada ka teataval määral ringlussevõetud kiudu) 
ostmine 
Tehniline kirjeldus 
Paber peab vastama põhikriteeriumide all esitatud tehnilisele kirjeldusele 
Lisaks sellele peab paber vastama järgmisele tehnilisele kirjeldusele: 
2. Paber peab olema vähemalt elementaarse kloorita (ECF). Paber võib olla ka täielikult 
kloorivaba (TCF). 
Vastavuse kontroll: tõendiks on tootja tehniline toimik. 
Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid  
Lisapunkte antakse paberile, mis vastab põhikriteeriumide all nimetatud pakkumuse 
edukuse määramise kriteeriumidele: 
Lisaks sellele antakse lisapunkte paberi puhul, mis vastab järgmistele tingimustele: 
3. Ökomärgise kriteeriumid: tooted, mis vastavad paberi tootmisega (mitte tehase 
juhtimistavadega) otseselt seotud ELi ökomärgise ökoloogilistele kriteeriumidele. 
Kõik kriteeriume kirjeldavad dokumendid on kättesaadavad aadressil: 
• ELi ökomärgis: ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 

                                                 
7 FSC (Forest Stewardship Council – metsahoolekogu): http://www.fsc.org/en. 
8 PEFC (metsade sertifitseerimise kinnitamise programm): http://www.pefc.org/internet/html. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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• Vastavuse kontroll: kõiki tooteid, millel on ELi ökomärgis, peetakse 
nõuetele vastavaks. Nõuetele vastavaks võib pidada ka muid nimetatud kriteeriumidele 
vastavaid riikliku I tüübi ökomärgisega tooteid. Tõendamiseks võib kasutada ka muid 
asjakohaseid tõendeid, nagu tootja tehniline toimik või tunnustatud asutuse 
katsearuanne. 

  

4.3. Selgitavad märkused 
Esmase puidukiu baasil valmistatud paber: sageli ei ole turul saadaolev paber valmistatud 
100 %-liselt paberijäätmetest ega 100 %-liselt esmasest puidukiust, vaid koosneb mõlemast. 
Hankelepingu esemena ei ole seetõttu nimetatud esmasest puidukiust valmistatud paberit, 
vaid esmase puidukiu baasil valmistatud paberit, andes seega võimaluse kasutada paberi 
tootmiseks paberijäätmeid, kui on täidetud eespool nimetatud tehnilise kirjelduse nõuded. 

Protsendi suurendamine: ELi ökomärgise kohaselt peab vähemalt 10 % esmasest 
puidukiust ja Põhjamaade luigemärgi kohaselt vähemalt 20 % esmasest puidukiust olema 
pärit sertifitseeritud säästvalt majandatud metsadest. FSC ja PEFC võivad tõendada ka 
suuremat protsenti, mille suurus sõltub rangetest nõuetest. Lisateave nende kavade ja logo 
kasutamise tingimuste kohta on esitatud taustauuringu aruande 6. osas. 

Hankija võib pakkumuse edukuse määramise etapis anda lisapunkte paberile, mille koostises 
on rohkem säästvalt majandatud metsadest pärit sertifitseeritud esmast puidukiudu ja/või 
ringlussevõetud paberist regenereeritud kiudu. 

Ökomärgise kriteeriumid: on võimalik viidata sellele, et teatava ökomärgise kriteeriumid 
peavad olema täidetud, kui kriteeriumid on vastuvõetavad ja sobivad toote määratlemiseks, 
ning et võib kasutada ka muid asjakohaseid tõendeid. Täpsemat teavet leiab lisatud teabelehelt 
ökomärgiste kasutamise kohta riigihanke korraldamisel. 

Üksikasjalike kriteeriumide lisamine: kõik kriteeriumid on esitatud toote taustauuringu 
aruandes. 

Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid: hankija peab hanketeates ja -dokumentides 
täpsustama, mitu lisapunkti iga edukust määrava kriteeriumi järgimise eest antakse. 
Keskkonnaalaste pakkumuse edukust määravate kriteeriumide järgimine peaks kokku 
andma vähemalt 10–15 % võimalikust punktide arvust. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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