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1 JOHDANTO 
 
EU: n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat (GPP) kriteerit on laadittu auttamaan viranomaisia sellaisten tuotteiden, palvelujen ja töiden hankinnassa, joilla on vain 
vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu niin, että yksittäinen viranomainen voi halutessaan sisällyttää ne 
(osittain tai kokonaan) tarjouskilpailuasiakirjoihinsa mahdollisimman pienin toimituksellisin muutoksin. Ennen tarjouspyynnön julkaisemista viranomaisten olisi tarkistettava, onko 
markkinoilla, joilla ne toimivat, saatavilla sellaisia tuotteita, palveluja ja töitä, joita ne aikovat hankkia. Kun hankintaviranomainen aikoo käyttää tässä asiakirjassa ehdotettuja 
kriteerejä, sen on tehtävä se niin, että EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vaatimusten noudattaminen varmistetaan (ks. esimerkiksi direktiivin 2014/24/EU 42 ja 43 
artikla, 67 artiklan 2 kohta tai 68 artikla sekä samanlaiset säännökset EU:n muussa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä). Käytännön tietoa aiheesta on esitetty myös 
ympäristöä säästäviä hankintoja koskevassa vuoden 2016 käsikirjassa, joka on saatavana osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 
Tässä asiakirjassa esitellään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit julkisten tilojen kunnossapidolle. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa esitellään 
yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valintaa tukevat perustelut ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. Kriteerit jaetaan valintaperusteisiin, teknisiin eritelmiin, sopimuksentekoperusteisiin 
ja sopimusten toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. Kriteerejä on kahta eri tyyppiä: 

• Peruskriteerit on tarkoitettu helpottamaan ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien soveltamista, 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 ympäristö- ja 
innovointitavoitteita voimakkaammin. 

Lauseke ”perus- ja lisäkriteerit samat” lisätään, jos kriteerit ovat kummallakin tavoitetasolla samat. 
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1.1 Määritelmä ja soveltamisala 
 
Tuoteryhmään ”julkisten alueiden kunnossapito” kuuluvat seuraavat julkiset tilat: 

- kadut, tiet, valtakadut ja puistokadut  
- pyörätiet  
- jalankulkualueet, kuten jalkakäytävät, alikulkukäytävät, portaat, aukiot jne. 
- ihmisen tekemät puutarhat ja puistot 
- suihkulähteet, järvet ja lammet. 

 
Tuoteryhmään ”julkisten tilojen kunnossapito” eivät kuulu seuraavat julkiset tilat: 

- luonnonpuistot ja metsät 
- satamat, kanavat, rannikkoalueet jne. 

 
Tuoteryhmään ”julkisten tilojen kunnossapito” eivät kuulu seuraavat toiminnot: 

- katupinnoitteiden ja katukalusteiden vaihtaminen 
- kastelujärjestelmien, suihkulähteiden, katukylttien, katukalusteiden ja mekaanisten laitteiden (kuten siltojen) korjaaminen tai vaihtaminen 
- viemäreiden kunnossapito 
- maalaus ja uudelleenmaalaus. 

 
Tuoteryhmässä ”julkisten tilojen kunnossapito” on seuraavat luokat sekä niitä koskevat yhteisen hankintasanaston (CPV) mukaiset koodit. CPV-koodeilla luodaan julkisille 
hankinnoille yksi luokittelujärjestelmä, jonka tavoitteena on standardoida hankintaviranomaisten ja yritysten hankintasopimusten kuvaamisessa käyttämät viitteet. Tuoteryhmässä 
”julkisten tilojen kunnossapito” olevat luokat ja niitä koskevat CPV-koodit ovat seuraavat: 
 
Luokka 1: ”Ulkoalueiden puhdistusaineiden ja puhtaanapitopalvelujen hankinta” 

- ”Ulkoalueiden puhdistusaineita” ovat seuraavat tuotteet: 
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o yleispuhdistusaineet   
o talvikunnossapitotarvikkeet (lumen ja jään poisto), CPV-koodi 44113910-7  
o tiesuola, CPV-koodi 34927100-2 
o tarvikkeet/lisävarusteet/mekaaniset osat, kuten harjat, telat jne. 

-  ”Ulkoalueiden puhtaanapitopalvelut”: Näillä tarkoitetaan jäljempänä määritettyjä ja seuraavien CPV-koodien mukaisia palveluja: 
o CPV-koodia 90610000 vastaavat katujen puhtaanapito- ja lakaisupalvelut:  

 jalkakäytävien, pyöräteiden, ajoteiden (asfaltti, alusrakenne) ja tienvierustojen (pientareet, reunakiveykset, viheralueet) mekaaninen ja manuaalinen 
lakaisu  

o CPV-koodia 90918000 vastaavat jäteastioiden puhdistuspalvelut: 
 roskien kerääminen maasta 
 jäteastioissa olevien roskien kerääminen ja lajittelu 

o CPV-koodia 42924730 (painevesipesurit) ja koodia 42924740-8 (painepuhdistuslaitteet) vastaava mekaaninen ja manuaalinen painevesipuhdistus: 
 julkisivujen/pintojen puhdistus 

o CPV-koodia 90690000 vastaavat graffitien poistopalvelut: 
 graffitien poisto 

o CPV-koodia 90620000 vastaavat lumenaurauspalvelut ja koodia 90630000 vastaavat jäänpoistopalvelut: 
 lumen ja jään poisto jalkakäytäviltä, pyöräteiltä ja ajoteiltä 

o suihkulähteiden, järvien ja lampien puhtaanapito 
o luonnollisten sääilmiöiden (kuten myrskyjen tai rankkasateen/lumituiskun) jälkeiset puhdistustehtävät. 

 
Luokka 2: ”Puutarhanhoitotuotteiden ja -palvelujen hankinta” 

- ”Puutarhanhoitotuotteita” ovat seuraavat tuotteet: 
o maanparannusaineet 
o koristekasvit 
o kastelujärjestelmät 
o rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-aineet. 

- ”Puutarhanhoitopalvelut”: Näillä tarkoitetaan jäljempänä määritettyjä ja seuraavien CPV-koodien mukaisia palveluja: 
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o CPV-koodia 77341000 vastaava puiden leikkaus 
o CPV-koodia 77342000 vastaava pensasaitojen leikkaus  
o seuraavia CPV-koodeja vastaava kasvien ja puiden istuttaminen ja uusiminen: 77330000, Kukkasomistuspalvelut; 03121100, Elävät kasvit, sipulit, juuret, 

pistokkaat ja vesat; 03440000, Metsätaloustuotteet; 03441000, Koristekasvit, -ruohot, -sammalet tai -jäkälät; 03451000, Kasvit; 03451100, Aluskasvit; 03451200, 
Kukkasipulit; 03451300, Pensaat; 03452000, Puut; 77314100, Nurmikon perustaminen; 77315000, Kylvöpalvelut 

o lannoitus 
o rikkakasvien torjunta ja torjunta-aineiden käyttö: osittain vastaten CPV-koodia 77312000, Rikkakasvien kitkeminen 
o nurmikon uusiminen 
o manuaalinen ja automaattinen kastelu. 

 
Luokka 3 ”Koneiden ja laitteiden sekä palvelujen hankinta”: 

- Liikkuvia työkoneita koskevassa asetuksessa (EU) 2016/1628, konedirektiivissä 2006/42/EY sekä ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön 
koskevassa direktiivissä 2000/14/EY (liite I, nro 46) määritellyt ”puutarhanhoitotuotteet”. Koneita ja laitteita ovat seuraavat tuotteet: 

o ruohonleikkuukoneet (sekä työnnettävät että päältä ajettavat ruohonleikkuukoneet)  
o nurmikonelvyttimet  
o moottorisahat 
o raivaussahat 
o nurmikkoleikkuri ja nurmikon reunaleikkuri 
o pensasleikkurit 
o puutarhasakset ja vastaavat käsikäyttöiset koneet 
o lehti-imurit ja lehtipuhaltimet 
o puutarhajyrsimet 
o työnnettävät moottorilla varustetut puutarhajyrsimet 
o oksasilppurit (meludirektiivissä 2000/14/EY annetun puutarhanhoitotuotteisiin sovellettavan määritelmän mukaan) 
o moottorikäyttöiset tai kompaktit lakaisukoneet 
o levityslaitteet 
o moottorikäyttöiset lumilingot. 
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- ”Konepalvelut”: Nämä palvelut määritellään sellaisiksi palveluiksi, joissa julkisten tilojen kunnossapidossa tarvitaan koneita ja laitteita (kuten ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevissa kriteereissä on määritetty). Kunnossapitotehtäviä ovat seuraavat palvelut: 

o puutarhanhoitopalvelut 
o ulkoalueiden puhtaanapitopalvelut. 

 
Luokka 4: ”Ajoneuvojen ja palvelukaluston hankinta”: 

- ”Ajoneuvot” määritellään koostuviksi seuraavista:  
o raskaat hyötyajoneuvot eli direktiivissä 2007/46/EY määritellyt N2- ja N3-luokan ajoneuvot 
o direktiivissä 2007/46/EY määritellyt erikoisajoneuvot ja muut erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot 
o katujen puhtaanapitoajoneuvot (kuorma-autoon asennetut lakaisimet) 
o ajoneuvojen määritelmä ei sisällä kompakteja lakaisukoneita ja levittimiä, joita pidetään liikkuvina työkoneina. 

 
- ”Kalusto- ja ajoneuvopalvelut”: mikäli ajoneuvojen käyttöä sisältävät palvelut ulkoistetaan, suositellaan tutustumista palvelun toimittamisessa käytettävää 

palvelukalustoa koskeviin kriteereihin. 

 
Luokka 5: ”Palveluluokkien yhteiset kriteerit”: 

- Näillä kriteereillä varmistetaan, että palveluntarjoajat ja niiden työntekijät ovat päteviä ja edistävät parhaita toimintakäytäntöjä toteuttamalla ympäristöasioiden 
hallintatoimenpiteitä.  

 (Ks. tarkemmat tiedot ja muut tekniset määritelmät teknisestä raportista.) 
 

1.2 Todentamista koskeva yleinen huomautus 
 
Muutamien kriteerien osalta ehdotettu todentamistapa on tuottaa testiraportteja. Kustakin kriteeristä esitetään pääasialliset testausmenetelmät. Viranomaisen tehtävä on päättää, missä 
vaiheessa testitulokset on toimitettava. Yleensä ei ole tarpeen velvoittaa kaikkia tarjoajia toimittamaan testituloksia menettelyn alkuvaiheessa. Tarjoajien ja viranomaisten työmäärän 
vähentämiseksi oma ilmoitus tarjousten toimittamisen yhteydessä voidaan katsoa riittäväksi. Myöhemmin on eri vaihtoehtoja ratkaista, edellytetäänkö testejä, ja jos edellytetään, 
missä vaiheessa: 
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a) Tarjouskilpailuvaiheessa: 

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

i) jos todentamiskeino koskee teknisiä eritelmiä, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka kanssa sopimus voidaan tehdä 
ii) jos todentamiskeino koskee sopimuksentekoperusteita, annetut lisäpisteet poistetaan ja tarjousten järjestys lasketaan uudelleen kaikkine siitä aiheutuvine 

seurauksineen. 
Testiraportilla todennetaan, että tiettyjä vaatimuksia on testattu näytetuotteesta, ei sopimuksen nojalla todellisuudessa toimitettavista tuotteista. Puitesopimuksissa tilanne 
saattaa olla erilainen. Tätä skenaariota käsitellään tarkemmin seuraavassa kohdassa, joka koskee sopimusten täytäntöönpanoa, ja jäljempänä esitettävissä lisäselityksissä. 
 

b) Sopimuksen täytäntöönpanon aikana: 
Testituloksia on pyydettävä yhden tai useamman sopimuksen nojalla toimitetun tuotteen osalta joko yleisesti tai silloin, jos on aihetta epäillä vääriä ilmoituksia. Tämä on 
tärkeää erityisesti puitesopimuksissa, joissa ei anneta ensimmäistä tilausta koskevia määräyksiä. 
Sopimukseen on suositeltavaa sisällyttää täsmälliset sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet. Niissä olisi määrättävä, että hankintaviranomaisella on oikeus tehdä 
satunnaisia todennustestejä milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Jos näiden testien tulokset osoittavat, että toimitetut tuotteet eivät täytä kriteerejä, 
hankintaviranomainen voi määrätä seuraamuksia ja myös päättää sopimuksen. Jotkin hankintaviranomaiset sisällyttävät sopimuksiin ehdon, jonka mukaan 
hankintaviranomainen vastaa testauskustannuksista, jos tuote täyttää testin vaatimukset, mutta jos vaatimukset eivät täyty, kustannuksista vastaa toimittaja. 
Puitesopimuksissa ajankohta, jona näyttöä vaaditaan, määräytyy etenkin sopimuksen rakenteen perusteella: 

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

ii) Kun puitesopimus tehdään alustavasti valittujen mahdollisten toimijoiden kanssa ja näiden kesken järjestetään myöhemmin kilpailumenettelyjä, valittujen 
toimijoiden on alustavan valinnan vaiheessa osoitettava ainoastaan valmiutensa toimittaa puitesopimuksen vähimmäislaatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. 
Seuraavissa täytäntöönpanosopimuksissa (tai tilauksissa), jotka tehdään alustavasti valittujen toimittajien kilpailun perusteella, sovelletaan periaatteessa samoja 
perusteita kuin edellä a ja b kohdassa, jos kilpailussa on osoitettava, että myös lisävaatimukset täyttyvät. Jos kilpailu ratkaistaan pelkästään hinnan perusteella, 
tarkistusta on syytä harkita sopimuksen toteutusvaiheessa. 



 

9 

 

On myös huomattava, että direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisen on hyväksyttävä myös muu asianmukainen näyttö. Tähän voivat 
kuulua valmistajan tekniset asiakirjat, jos testiraportit eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan käytettävissä tai jos toimijan ei 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 työt, tavarat tai palvelut täyttävät teknisissä eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, sopimuksentekoperusteet tai sopimuksen 
toteuttamisen ehdot. Jos testien osalta viitataan todistuksiin/testiraportteihin, jotka on antanut testien tekemisestä vastaava erityinen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä myös vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamat todistukset/testiraportit. 
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2 ULKOALUEIDEN PUHDISTUSAINEIDEN JA PUHTAANAPITOPALVELUJEN KESKEISET 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 
Jäljempänä olevissa taulukoissa on yhteenveto ulkoalueiden puhdistusaineiden ja puhtaanapitopalvelujen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista, jotka perustuvat saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja elinkaarinäkökulmaan. Tarkempia tietoja annetaan teknisessä raportissa. Samassa taulukossa esitetään myös EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin 
hankintoihin liittyvä lähestymistapa, jolla näitä vaikutuksia lievennetään tai vähennetään. 

1. Ulkoalueiden puhdistusaineet ja puhtaanapitopalvelut 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset tuotteen elinkaaren aikana  EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvä lähestymistapa 

• Puhdistusaineen koostumus ja raaka-aineiden käyttö, 
puhdistusaineiden sekä kertakäyttöisten 
puhtaanapitotarvikkeiden valmistus ja käytöstäpoisto 

• Energian- ja vedenkulutus puhdistusaineiden ja 
moottorikäyttöisten laitteiden käyttövaiheessa 

• Puhdistusaineiden käyttöön liittyvät jätevesipäästöt 

• Jätteiden tuottaminen (kiinteä ja nestemäinen jäte) 
• Puhtaanapitomateriaalien käyttöön liittyvä fyysisten 

rakenteiden ja ajoneuvojen korroosio  

 • Tarvitaan palveluntarjoajia koskevat pätevyysvaatimukset, ja palveluntarjoajien 
on noudatettava keskeisiä ympäristönhallintatoimia ja -käytäntöjä 

• Tarvitaan asianmukaista ja säännöllistä koulutusta palveluntarjoajien 
työntekijöille 

• Edellytetään sellaisten puhdistusaineiden käyttöä, joiden ympäristövaikutukset 
ovat vähäiset 

• Kannustetaan ottamaan puhdistusaineen pitoisuus huomioon hankinnan 
yhteydessä 

• Edellytetään sellaisten kulutushyödykkeiden toimittamista, joiden 
ympäristövaikutukset ovat vähäiset 

Vaikutuksia ei ole esitetty niiden suuruusluokan mukaisesti. 

Tarkempia tietoja julkisten tilojen kunnossapidosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, standardeista ja näyttönä käytetyistä teknisistä lähteistä on teknisessä raportissa. 
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2.1 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT 
PUHDISTUSAINEIDEN JA PUHTAANAPITOPALVELUJEN OSTOLLE (LUOKKA 1) 

 

2.1.1 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT PUHDISTUSAINEIDEN OSTOLLE  
 

2.1.1.1 Kohde 
KOHDE 

Ympäristövaikutuksiltaan pienten ulkoalueiden puhdistusaineiden ja puhtaanapitopalvelujen osto. 
 

2.1.1.2 Ulkoalueiden puhdistusaineiden ostoa koskevat tekniset eritelmät ja sopimuksentekoperusteet 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ (TE) 
TE1. Sellaisten ulkoalueiden puhdistusaineiden käyttö, joiden 
ympäristövaikutukset ovat vähäiset 
1. Millään käytettävistä puhdistusaineista ei saa olla seuraavia luokituksia eikä 
merkintöjä: akuutti myrkyllisyys, elinkohtaista myrkyllisyyttä aiheuttava, hengitysteitä 
tai ihoa herkistävä, syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymismyrkyllinen, 
ympäristölle vaarallinen tai syttyvä, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (”CLP-asetus”) mukaisesti, 
kuten jäljempänä olevassa taulukossa 1 on esitetty: 
Taulukko 1 

Akuutti myrkyllisyys 
(Acute Tox.) 

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Elinkohtainen 
myrkyllisyys – toistuva 

STOT RE 1 tai 2 
 

TE1. Sellaisten ulkoalueiden puhdistusaineiden käyttö, joiden 
ympäristövaikutukset ovat vähäiset 
1. Kaikkien vuoden aikana käytettävien puhdistusaineiden (hankintamäärän mukaan 
mitattuna) on täytettävä kovien pintojen puhdistusaineiden EU-ympäristömerkin 
myöntämisperusteiden kriteeri 4, joka koskee aineita, joita ei saa käyttää tai joiden 
käyttöä on rajoitettub. 
2. Puhdistusaineiden mukana on toimitettava annostelujärjestelmät (pumput, 
asteikollinen mittalasi), mikäli ne ovat tarpeen. Annostelujärjestelmän teknisissä 
tiedoissa on määritettävä annos ja annostelulaite.  
 

 
Todentaminen: 
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altistuminen (STOT RE)   
Elinkohtainen 
myrkyllisyys – kerta-
altistuminen (STOT SE)   

 
 
STOT SE 1, 2 tai 3 

Karsinogeenisuus 
(Carc.) 

Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Sukusolujen perimää 
vaurioittavat vaikutukset 
(Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Lisääntymismyrkyllisyys 
(Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Vaarallinen 
vesiympäristölle 
(Aquatic) 

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 tai 2  

Hengitysteitä herkistävä 
(Resp. Sens.) 

Resp. Sens. 1, 1A tai 1B 

Ihoa herkistävä (Skin 
Sens.) 

Skin Sens. 1, 1A tai 1B 

 
 
2. Puhdistusaineiden mukana on toimitettava annostelujärjestelmät (pumput, 
asteikollinen mittalasi jne.), mikäli ne ovat tarpeen. Annostelujärjestelmän teknisissä 
tiedoissa on määritettävä annos ja annostelulaite.  
 
Todentaminen: 
1. Tarjouksen tekijän on toimitettava vakuutus tämän kriteerin täyttymisestä sekä 
aineiden käyttöturvallisuustiedotteet. Tuotteiden, joille on annettu asianmukainen 
tyypin 1 ISO-ympäristömerkki, jonka vaatimukset ovat samat, katsotaan täyttävän 

1. Tarjouksen tekijän on toimitettava vakuutus tämän kriteerin täyttymisestä sekä 
aineiden käyttöturvallisuustiedotteet. Tuotteiden, joille on annettu asianmukainen 
tyypin 1 ISO-ympäristömerkki, jonka vaatimukset ovat samat, katsotaan täyttävän 
tämän kriteerin.  
2. Tarjouksen tekijän on toimitettava vakuutus tämän kriteerin täyttymisestä sekä 
tekniset tiedot. 
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tämän kriteerin. 
2. Tarjouksen tekijän on toimitettava vakuutus tämän kriteerin täyttymisestä sekä 
tekniset tiedot.  

Selventävä huomautus: TE1. Sellaisten puhdistusaineiden käyttö, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset 
b)EUVL L 180, 12.7.2017, s. 45–62; komission päätös (EU) 2017/1217, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, kovien pintojen puhdistusaineita koskevista EU-ympäristömerkin 
myöntämisperusteista. Saatavilla osoitteessa  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN
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TE2. Jään- ja lumenpoistoaineet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
1. Jään- ja lumenpoistoaineissa on oltava alle 1 prosentti kloridia (Cl-).  
2. Jään- ja lumenpoistoaineilla ei saa olla seuraavia luokituksia eikä merkintöjä: akuutti myrkyllisyys, metalleja syövyttävä, elinkohtaista myrkyllisyyttä aiheuttava, hengitysteitä 
tai ihoa herkistävä, syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymismyrkyllinen, ympäristölle vaarallinen, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (”CLP-asetus”) mukaisesti, kuten jäljempänä olevassa taulukossa 2 on esitetty: 
 
Taulukko 2 

Akuutti myrkyllisyys Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3 
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen  
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen  

STOT RE 1 tai 2 
STOT SE 1, 2 tai 3 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset  Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 
Lisääntymismyrkyllisyys  Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 
Vesiympäristölle vaarallinen  Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 tai 2, Aquatic Chronic 3 
Hengitysteiden herkistyminen Resp. Sens. 1, 1A tai 1B 
Ihon herkistyminen Skin Sens. 1, 1A tai 1B 

 

Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on toimitettava tietoa (aineiden käyttöturvallisuustiedotteet ja määrä) sopimuksen täytäntöönpanon aikana toimitettavista aineista. Aineiden, joille on annettu 
asianmukainen tyypin 1 ISO-ympäristömerkki, jonka vaatimukset ovat samat, katsotaan täyttävän tämän kriteerin. 
Selventävä huomautus: TE2. Jään- ja lumenpoistoaineet 
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Hankintaviranomaisen on varmistettava, että toimitettavat jään- ja lumenpoistoaineet ovat sopivia julkisten tilojen (esim. teiden, jalkakäytävien, sisäänajoväylien ja muiden 
kunnallisten julkisten alueiden) kunnossapitoon. Muihin käyttötarkoituksiin (kuten lentokenttien kiitoradoille) suunnitellut jään- ja lumenpoistoaineet eivät sisällyt TE2-
eritelmään. 

SOPIMUKSENTEKOPERUSTEET (STP1) 
STP1. Kompostoituvat jätepussit  
Huomaa: tätä kriteeriä sovelletaan, jos biojäte kerätään erikseen ja jos se käsitellään teollisessa kompostointilaitoksessa, joka hyväksyy kompostoituvat pussit. 
 
Pisteitä annetaan sellaisille biojätteen keräämiseen tarkoitetuille jätepusseille, jotka ovat EN 14995:2007-, EN 13432:2000- tai vastaavan standardin mukaan kompostoituvia. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on esitettävä todiste kolmannen osapuolen tekemästä EN 14995:2007-, EN 13432:2000- tai vastaavan standardin mukaisesta sertifioinnista. 
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2.1.2 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT PUHTAANAPITOPALVELUIDEN 
OSTOLLE 

 

2.1.2.1 Ulkoalueiden puhtaanapitopalvelujen ostoa koskevat tekniset eritelmät ja sopimuksentekoperusteet 
Tärkeää: Tähän luokkaan sovelletaan myös palveluluokkien yhteisiä kriteerejä (kohta 6) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
TEKNINEN ERITELMÄ (TE) 

TE3. Puhtaanapitopalvelujen toimittamisessa käytetyt puhdistusaineet sekä jään- 
ja lumenpoistoaineet  
 
1. Puhtaanapitopalvelujen toimittamisessa käytettävien puhdistusaineiden on täytettävä 
asianmukaisten teknisten eritelmien (TE1) perusvaatimukset. 
2. Puhtaanapitopalvelujen toimittamisessa käytettävien jään- ja lumenpoistoaineiden on 
täytettävä asianmukaisten teknisten eritelmien (TE2) perusvaatimukset. 
 
Todentaminen: 
Ks. todentamista koskevat tiedot asianmukaisista teknisistä eritelmistä. 

TE3. Puhtaanapitopalvelujen toimittamisessa käytetyt puhdistusaineet sekä jään- 
ja lumenpoistoaineet  
 
1. Puhtaanapitopalvelujen toimittamisessa käytettävien puhdistusaineiden on täytettävä 
asianmukaisten teknisten eritelmien (TE1) lisävaatimukset. 
2. Puhtaanapitopalvelujen toimittamisessa käytettävien jään- ja lumenpoistoaineiden on 
täytettävä asianmukaisten teknisten eritelmien (TE2) lisätason vaatimukset. 
 
Todentaminen: 
Ks. todentamista koskevat tiedot asianmukaisista teknisistä eritelmistä. 
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 TE4. Jään- ja lumenpoistotoimet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Tarjouksen tekijöillä on oltava kirjalliset menettelyt jään- ja lumenpoistotoimista, jotka on toteutettava jollakin seuraavien tekniikoiden yhdistelmällä: 

− Lumen mekaaninen poisto (kolaamisen, harjaamisen, auraamisen ja raapalla poistamisen yhdistelmät) 
− Jäänpoisto  
− Ennen suolausta tehtävä kastelu (perustuu vaihtelevan käyttöasteen mukauttamiseen)   

Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on toimitettava kirjallisia menettelyjä koskevat asiakirjat sekä jään- ja lumenpoistosuunnitelma (niiden yhteisten kriteerien mukaisesti, joita sovelletaan 
palveluluokkiin TE1. Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet). Myös sopimuksen täytäntöönpanossa käytettäviä laitteita ja aineita koskevat tiedot on toimitettava. 
TE5. PM10-hiukkasia sisältävän katupölyn vähentäminen (perus- ja lisäkriteerit samat) 

− Tarjouksen tekijöillä on oltava kirjalliset menettelyt PM10-hiukkasia sisältävän katupölyn vähentämistoimista, jotka on toteutettava jollakin seuraavien 
parhaiden käytäntöjen mukaisesti (tai muilla asianmukaisilla toimilla): luistonestotoimet (hiekoitus, jossa käytetään märkää seulottua ja kulumista 
kestävää kiviainesta); 

− Pölyä sitovien käytäntöjen toteuttaminen (pölyä sitovat liuokset, dispersiotekniikat); 
− Kadunpuhdistuskäytännöt (mekaaniset ja imulakaisukoneet, kadunpuhdistuskoneet, yhdistelmät). 

 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on toimitettava kirjallisia menettelyjä koskevat asiakirjat sekä PM10-hiukkasia sisältävän katupölyn puhdistuspalvelusuunnitelma (niiden yhteisten 
kriteerien mukaisesti, joita sovelletaan palveluluokkiin TE1. Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet). Myös sopimuksen täytäntöönpanossa käytettäviä laitteita ja aineita koskevat 
tiedot on toimitettava.  

 
2.1.2.2 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
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STL1. Rikkakasvien torjunta  
Kemiallisten rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä koskevissa paikallisissa 
määräyksissä asetettujen vaatimusten lisäksi niitä ei saa käyttää 
 

− neljään päivään ennen alueen lakaisemista tai sen jälkeen ja 
− sateen tai aamukasteen yhteydessä (tai jos niiden esiintyminen on 

erittäin todennäköistä), sen ehkäisemiseksi, etteivät torjunta-aineet 
huuhtoudu pois kasveista. 

 
Torjunta-aineita on käytettävä myös rikkakasvien kestävää torjuntaa jalkakäytäviltä 
koskevan menetelmän1 uusimman voimassa olevan version mukaisesti. 
 
Torjunta-aineista, käyttömääristä ja käyttöaikatauluista on pidettävä kirjaa ja niitä 
koskevat tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten. 
Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta koituvista 
seuraamuksista. 
 

STL1. Rikkakasvien torjunta  
Rikkakasveja on torjuttava käyttämällä muita kuin kemiallisia käsittelymenetelmiä 
(lukuun ottamatta luomuetikkaa), joita ovat esimerkiksi lämpökäsittely tai mekaaniset ja 
biologiset käsittelyt.  
 
 
 
 
 
 
 
Muista kuin kemiallisista käsittelymenetelmistä ja niiden käyttöaikatauluista on pidettävä 
kirjaa ja niitä koskevat tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten. 
Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta koituvista 
seuraamuksista.  

Selventävä huomautus: STL1. Rikkakasvien torjunta  
Rikkakasvien kestävää torjuntaa jalkakäytävillä koskeva huomautus 
Torjunta-aineita on käytettävä myös rikkakasvien kestävää torjuntaa jalkakäytäviltä koskevan menetelmän uusimman voimassa olevan version mukaisesti. Versio on saatavana 
tästä osoitteesta: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

STL2. Graffitien poistotoimenpiteet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan vain, jos graffiteja on poistettava muilta pinnoilta kuin rakennusten julkisivuilta ja jos se edellyttää painepesurin käyttöä. 
Toimeksisaaja voi käyttää painepesuria (ja tarvittaessa puhdistusaineita) graffitin poistamiseen muilta pinnoilta kuin rakennusten julkisivuista, kunhan käytettävissä on 
erottelujärjestelmä, jonka avulla likavesi saadaan talteen ja voidaan käsitellä myöhemmin. Tällainen järjestelmä voi olla esimerkiksi vedenkierrätysjärjestelmä, joka ottaa 
käytetyn veden talteen, suodattaa sen ja käyttää sen uudelleen. 
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Toimeksisaajan on dokumentoitava tiedot jäteveden määrästä ja hävittämistavasta sekä graffitin poistamisesta syntyvästä jätteestä todistukseksi siitä, että edellä esitetyt 
vaatimukset täyttyvät. Graffitien poistotoimista, toimintaolosuhteista ja käytetyistä tuotteista on pidettävä kirjaa ja niitä koskevat tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle 
todentamista varten.  
Selventävä huomautus: STL2. Graffitien poistotoimenpiteet   
Hankintaviranomainen voi valita, mikä graffitien poistotoimenpide on sopivin puhdistettavalle pinnalle. Seuraavan tyyppisille pinnoille suositellaan yleensä seuraavia 
graffitinpoistomenetelmiä:  
a. Kivipinnat – suihkupuhdistusmenetelmä 
b. Puupinnat – päällemaalaus 
c. Muut kuin huokoiset pinnat – kemialliset poistoaineet  
d. Lasiin tehdyt graffitit tai etsaukset – kemialliset poistoaineet 
e. Katukyltit – herkille pinnoille tarkoitetut kemialliset graffitinpoistoaineet (niiden teho määräytyy kuitenkin graffitin mukaan). 
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3 PUUTARHANHOITOTUOTTEIDEN JA -PALVELUJEN KESKEISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
Jäljempänä olevissa taulukoissa on yhteenveto puutarhanhoitotuotteiden ja -palvelujen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista, jotka perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 
näyttöön ja elinkaarinäkökulmaan. Tarkempia tietoja annetaan teknisessä raportissa. Samassa taulukossa esitetään myös EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvä 
lähestymistapa, jolla näitä vaikutuksia lievennetään tai vähennetään. 

1. Puutarhanhoitotuotteet ja -palvelut 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset tuotteen elinkaaren aikana  EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvä lähestymistapa 

• Maaperän ja veden saastuminen, rehevöityminen, vaarallisten 
aineiden biokertyvyys ja biomagnifikaatio, jossa 
kasvinsuojeluaineiden virheellinen käyttö heikentää ja jopa 
myrkyttää ympäristöä. 

• Uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten turpeen, liikakäyttö 
maanparannusaineissa. 

• Juomaveden suuri kulutus. 

• Biojätteen suuri tuotanto. 

• Pakkausjätteen suuri tuotanto. 
 

 • Käytetään lajitellusta jätteestä peräisin olevaa kompostia maanparannusaineena 
ja lannoitteena ja valvotaan sen laatua tarkasti. 

• Vältetään turpeen käyttöä maanparannusaineissa. 
• Rajoitetaan kasvinsuojelutuotteiden käyttöä ja käytetään vaihtoehtoisia 

tuholaistorjuntatekniikoitaa 
• Edellytetään (aina kun mahdollista) muun kuin juomaveden käyttöä; 

asennetaan ja käytetään tehokkaita kastelujärjestelmiä. 
• Vähennetään vedentarvetta käyttämällä erilaisia menetelmiä, kuten multaamista 

tai kasvien järjestämistä vedentarpeen mukaan, tai valitaan 
soveltuvia/alkuperäisiä koristekasveja. 

• Hankitaan luonnonmukaisesti tuotettuja ja alkuperäisiä koristekasveja, jos niitä 
on saatavilla. 

• Käytetään tuholaisten torjumiseen ja haitallisten vieraslajien hallintaan 
tähtääviä ehkäiseviä menetelmiä. 

• Varmistetaan jätteiden lajittelu ja biojätteen käsittely kompostointia ja 
multaamista varten. 

• Hankitaan tuotteita, jotka toimitetaan kompostoituvissa, biohajoavissa tai 



 

21 

 

uudelleenkäytettävissä pakkauksissa. 
• Koulutetaan henkilöstöä asianmukaisesti. 

Vaikutuksia ei ole esitetty niiden suuruusluokan mukaisesti. 

aVaihtoehtoiset menetelmät, jotka on määritetty tausta-aineiston teknisessä raportissa, koskevat monenlaisia tuholaistorjunnassa käytettäviä muita kuin kemiallisia tuotteita ja/tai 
menetelmiä, joiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin kemiallisten vaihtoehtojen. Vaihtoehtoisia menetelmiä ovat esimerkiksi orgaaniset rikkaruohomyrkyt tai mekaaniset 
(harjaaminen, lakaiseminen, leikkaaminen, kitkeminen) tai lämpöön perustuvat (liekitys, kuuma vesi) rikkakasvien torjuntamenetelmät.  

Tarkempia tietoja julkisten tilojen kunnossapidosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, standardeista ja näyttönä käytetyistä teknisistä lähteistä on teknisessä raportissa. 
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3.1 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT 
PUUTARHANHOITOTUOTTEIDEN JA -PALVELUJEN OSTOLLE (LUOKKA 2) 

 

3.1.1 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT PUUTARHATUOTTEIDEN 
OSTOLLE  

 

3.1.1.1 Kohde 
KOHDE 

Sellaisten puutarhanhoitotuotteiden ja -palvelujen osto, joilla vähennetään resurssien käyttöä ja minimoidaan ympäristövaikutukset. 
 

3.1.1.2 Puutarhanhoitotuotteiden ostoa koskevat tekniset eritelmät ja sopimuksentekoperusteet 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ (TE) 
TE1. Koristekasvit 
Huomaa: Jotta voidaan vähentää veden ja lannoitteiden kulutusta, ostettavien 
koristekasvien on oltava sellaisia kasvilajeja, jotka soveltuvat paikallisiin kasvuoloihin 
(maan happamuus, keskimääräinen sademäärä, lämpötilan vaihtelut vuoden aikana 
jne.). Paikallisen viranomaisen on toimitettava luettelo kasvilajeista, jotka on 
määritetty sopiviksi paikallisiin kasvuoloihin. 
 
Ostettavien koristekasvien on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

1. luonnonmukaisen tuotannon osuus X prosenttiaa: kasvatettu asetuksessa (EY) 
N:o 834/2007 esitettyjen tai vastaavien vaatimusten mukaisesti; ja/tai 

2. integroidun torjunnan osuus Y prosenttiaa: kasvatettu YK:n elintarvike- ja 

TE1. Koristekasvit 
Huomaa: Jotta voidaan vähentää veden ja lannoitteiden kulutusta, ostettavien 
koristekasvien on oltava sellaisia kasvilajeja, jotka soveltuvat paikallisiin kasvuoloihin 
(maan happamuus, keskimääräinen sademäärä, lämpötilan vaihtelut vuoden aikana 
jne.). Paikallisen viranomaisen on toimitettava luettelo kasvilajeista, jotka on 
määritetty sopiviksi paikallisiin kasvuoloihin. 
 
 Ostettavien koristekasvien on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

1. luonnonmukaisen tuotannon osuus Z prosenttiaa: kasvatettu asetuksessa (EY) 
N:o 834/2007 esitettyjen tai vastaavien vaatimusten mukaisesti; ja/tai 

2. integroidun torjunnan osuus W prosenttiaa: kasvatettu YK:n elintarvike- ja 
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maatalousjärjestön (FAO) integroitua torjuntaa koskevassa ohjelmassa 
määritettyjen periaatteiden tai EU:n direktiivin 2009/128/EY mukaisesti. 

  
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on annettava tiedot sopimusta täytäntöön pantaessa toimitettavista 
koristekasveista (nimet ja määrät) ja ilmoitettava varsinkin ne tuotteet, jotka täyttävät 
integroitua torjuntaa tai luonnonmukaista tuotantoa koskevat vaatimukset. 
Dokumentoidut ostotiedot, joiden perusteella voidaan todentaa yksittäisten kasvien tai 
kasvierien vaatimusten mukaisuus ja jäljitettävyys sertifiointiin saakka, on 
hyväksyttävä. Tämä koskee voimassa olevaa sertifiointia luonnonmukaisesta tai 
integroidun torjunnan sisältävästä tuotannostab. 
 

maatalousjärjestön (FAO) integroitua torjuntaa koskevassa ohjelmassa 
määritettyjen periaatteiden tai EU:n direktiivin 2009/128/EY mukaisesti. 

  
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on annettava tiedot sopimuksen täytäntöönpantaessa toimitettavista 
koristekasveista (nimet ja määrät) ja ilmoitettava varsinkin ne tuotteet, jotka täyttävät 
integroitua torjuntaa tai luonnonmukaista tuotantoa koskevat vaatimukset. 
Dokumentoidut ostotiedot, joiden perusteella voidaan todentaa yksittäisten kasvien tai 
kasvierien vaatimusten mukaisuus ja jäljitettävyys sertifiointiin saakka, on 
hyväksyttävä. Tämä koskee myös voimassa olevaa sertifiointia luonnonmukaisesta tai 
integroidun torjunnan sisältävästä tuotannostab. 

Selventävä huomautus: TE1. Koristekasvit 
 
Hankintaviranomaisen on tarkennettava, lasketaanko oston prosenttiosuus määrän vai arvon perusteella. Se voi myös vaatia, että tietyistä kasveista niiden kaikkien on oltava 
peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta todentamisen helpottamiseksi. Jos kansallisilla/alueellisilla markkinoilla ei ole luonnonmukaisesti tuotettuja koristekasveja, 
hankintaviranomainen voi määrittää, että luonnonmukaisen tuotannon prosenttiosuus on nolla. 
a) Prosenttiosuuksien X, Y/W ja Y raja-arvot määrittää hankkija. 
b) Näiden ohjeiden kirjoitushetkellä MPS-GAP-sertifiointijärjestelmä sekä kukkia ja kasveja koskeva GLOBALG.A.P.-järjestelmä ovat sisällyttäneet integroitua torjuntaa koskevat 
periaatteet sertifiointivaatimukseksi, ja niitä voidaan pitää riittävänä osoituksena integroidun torjunnan periaatteita noudattavasta tuotannosta. 
 
MPS-GAP on hyvän maatalouskäytännön perussertifikaatti, jonka tavoitteena on varmistaa turvalliset työskentelyolosuhteet ja parantaa ympäristön turvallisuutta. MPS-GAP-
sertifikaatti on tarkoitettu yrityksille, jotka toimittavat tuotteita vähittäiskauppiaille. Se koostuu tuotantovaatimuksista, jotka koskevat jäljitettävyyttä, kestävyyttä, turvallisuutta ja 
hygieniaa. Sertifiointijärjestelmä on verrattavissa GLOBALG.A.P.-järjestelmään, joten se täyttää kestävää kukkaviljelyä koskevan aloitteen (FSI) vaatimukset. 
GLOBALG.A.P. on maailmanlaajuinen vapaaehtoinen standardi, joka koskee maataloustuotteiden sertifiointia kaikkialla maailmassa. Kirjainlyhenne G.A.P tulee 
englanninkielisistä sanoista Good Agricultural Practice eli hyvä maatalouskäytäntö. 
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Yhdysvaltojen kansallista luonnonmukaista tuotantoa koskevaa ohjelmaa (National Organic Program, NOP) tai vastaavia EU:n kauppakumppaneiden asettamia lakisääteisiä 
velvollisuuksia pidetään EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskevaa ohjelmaa vastaavina (ks. komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008, jossa säädetään yksityiskohtaiset säännöt 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen 
osalta, liite III). Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/39, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, muutettiin komission asetusta (EU) N:o 1235/2008. 

 TE2. Kasvien kuljetusastiat ja pakkaukset 
Kasvit on toimitettava astioissa (tai laatikoissa, jos kasvit ovat pieniä), joiden on oltava 
jotakin seuraavista (vaatimukset on esitetty tärkeysjärjestyksessä): 

− uudelleenkäytettäviä (tarjouksen tekijällä on oltava käytössä 
palautusjärjestelmä) 

− kierrätettäviä (jos käytössä on kunnallinen keräysjärjestelmä kierrätystä 
varten) 

− kompostoituvia EN 14995:2007- tai EN 13432:2000-standardin 
mukaan, jos käytössä on kunnallinen kompostointijärjestelmä, jossa 
voidaan hyödyntää tällaisia tuotteita. 

 
Todentaminen: 
Jos astiat ovat uudelleenkäytettäviä, tarjouksen tekijöiden on toimitettava kuvaus 
palautusjärjestelmästä. Tarjouksen tekijöiden on myös toimitettava jäljennös 
allekirjoitetusta sopimuksesta taimitarhan kanssa, elleivät ne ole itse kyseinen 
taimitarha. 
Jos astiat ovat kierrätettäviä, on toimitettava vakuutus tämän kriteerin täyttymisestä. 
Jos astiat ovat kompostoituvia, tarjouksen tekijöiden on toimitettava testiraportit, jotka 
osoittavat, että materiaalien koostumus täyttää EN 14995:2007-standardin, EN 
13432:2000-standardin tai niitä vastaavat vaatimukset. 

TE3. Haitalliset vieraslajit (perus- ja lisäkriteerit samat) 
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Huomaa: Ensisijaisesti on tarjottava kyseisellä alueella luontaisesti esiintyviä kasvilajeja. Jos istutetaan vieraslajeja, on varmistettava, ettei niistä tule haitallisia. Lisäksi on 
otettava huomioon haitallisten vieraslajien hallintaa koskevat paikalliset tai kansalliset toimintaperiaatteet sekä haitallisia vieraslajeja koskevat EU-periaatteet (asetus (EU) N:o 
1143/2014). 
 
Hankittavien koristekasvien on oltava kotoperäisiä. Jos istutetaan vieraslajeja, on varmistettava, ettei niistä tule haitallisia. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on annettava tiedot (nimet) toimitettavista koristekasveista. 

Selventävä huomautus: TE3. Haitalliset vieraslajit 
Asiantuntijoilta on pyydettävä ohjeita, jotta voidaan määrittää, ovatko kasvilajit kotoperäisiä lajeja, ja miten varmistetaan, ettei niistä tule haitallisia, jos ne ovat vieraslajeja, jos 
kyseisistä lajeista on saatavana niukasti tietoa. Lisäksi on varmistettava, että kasvilajit sopivat paikallisiin olosuhteisiin (maaperä, hydrologia, sademäärä, vedenpoisto, 
auringonpaisteen jakautuminen jne.). Myös paikallisia tai kansallisia luetteloja haitallisista vieraslajeista sekä asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 olevaa unionin luetteloa 
haitallisista vieraslajeista on noudatettava. 

TE4. Maanparannusaineiden ja katteen orgaaniset ainesosat  
 
Seuraavat materiaalit eivät ole sallittuja lopputuotteen orgaanisina ainesosina: 

− Turve; 
− Materiaalit, jotka on kokonaisuudessaan tai osittain saatu 

orgaanisesta yhdyskuntien kotitalousjätejakeesta, joka on erotettu 
mekaanisella, fysikaalis-kemiallisella, biologisella ja/tai 
manuaalisella käsittelyllä; 

− Materiaalit, jotka on kokonaisuudessaan tai osittain saatu 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä saatavasta lietteestä ja 

TE4. Maanparannusaineiden ja katteen orgaaniset ainesosat  
 
Seuraavat materiaalit eivät ole sallittuja lopputuotteen orgaanisina ainesosina: 

− Erilliskerätyn biojätteen kierrätyksestä saadut materiaalit, sellaisena kuin 
ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/98/EY 3 artiklassa; 

− Materiaalit, jotka on saatu luokkaan 2 ja 3 kuuluvista eläimistä saatavista 
sivutuotteista, sellaisena kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklassa ja 
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 142/2011 vahvistetuissa teknisissä 
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paperiteollisuudesta saatavasta lietteestä; 
− Materiaalit, jotka on kokonaisuudessaan tai osittain saatu asetuksen 

(EY) N:o 1069/2009 mukaisesti luokkaan 1 kuuluvista eläimistä 
saatavista sivutuotteista. 

 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on esitettävä tuotteen yksityiskohtainen koostumus, 
orgaanisen aineksen alkuperä ja ilmoitus edellä mainittujen vaatimusten 
täyttymisestä. 
Tuotteiden, joilla on kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle myönnettävä 
komission päätöksen 2015/2099/EY1 mukainen EU:n ympäristömerkki tai jokin muu 
tyypin I ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan 
tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 

standardeissa; 
− Materiaalit, jotka on saatu ulosteista, oljista ja muista maa- ja 

metsätaloudesta peräisin olevista luonnonmukaisista ja vaarattomista 
materiaaleista, sellaisena kuin ne on määritelty direktiivin 2008/98/EY 2 
artiklan 1 kohdan f alakohdassa; 

− Materiaalit, jotka on saatu mistä tahansa muusta biomassan sivutuotteesta 
kuin edellä mainituista, sellaisena kuin ne on määritelty direktiivin 
2008/98/EY 5 artiklassa, rajoittamatta kuitenkaan jäljempänä olevassa 2 ja 
3 kohdassa olevien määräysten soveltamista; 

− Materiaalit, jotka on saatu minkä tahansa muun kuin edellä mainitun 
biomassajätteen kierrätyksestä tai hyödyntämisestä, rajoittamatta 
kuitenkaan jäljempänä olevassa 2 ja 3 kohdassa olevien määräysten 
soveltamista. 

2) Seuraavat materiaalit eivät ole sallittuja lopputuotteen orgaanisina ainesosina: 
− Turve; 
− Materiaalit, jotka on kokonaisuudessaan tai osittain saatu orgaanisesta 

yhdyskuntien kotitalousjätejakeesta, joka on erotettu mekaanisella, 
fysikaalis-kemiallisella, biologisella ja/tai manuaalisella käsittelyllä; 

− Materiaalit, jotka on kokonaisuudessaan tai osittain saatu 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä saatavasta lietteestä ja 
paperiteollisuudesta saatavasta lietteestä; 

− Materiaalit, jotka on kokonaisuudessaan tai osittain saatu asetuksen (EY) 
N:o 1069/2009 mukaisesti luokkaan 1 kuuluvista eläimistä saatavista 
sivutuotteista; 
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− Materiaalit, jotka on kokonaisuudessaan tai osittain saatu muista kuin 
jäljempänä olevan 3 kohdan mukaisesti sallitusta lietteestä; 

 
3) Materiaalit, jotka on saatu lietteen kierrätyksestä tai hyödyntämisestä, ovat sallittuja 
ainoastaan, jos liete on seuraavien vaatimusten mukaista: 
a) Liete kuuluu johonkin niistä jätetyypeistä, jotka esitetään Euroopan jäteluettelossa, 
sellaisena kuin se on määritettynä komission päätöksellä 2000/532/EY;  

− 020305 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete, joka on peräisin 
hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja 
tupakan valmistuksesta ja jalostuksesta, säilykkeiden valmistuksessa, 
hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja 
käymisessä syntyvät jätteet. 

− 020403 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete, joka on peräisin 
sokerin jalostuksesta. 

− 020502 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete, joka on peräisin 
maidonjalostusteollisuudesta. 

− 020603 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete, joka on peräisin 
leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudesta. 

− 020705 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete, joka on peräisin 
alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksesta (lukuun 
ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta). 

b) Liete on lajiteltu yhdessä lähteessä, eli siihen ei ole sekoitettu jätevesiä tai lietettä 
määrätyn tuotantoprosessin ulkopuolelta. 
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Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on esitettävä tuotteen yksityiskohtainen koostumus, orgaanisen 
aineksen alkuperä ja ilmoitus edellä mainittujen vaatimusten täyttymisestä. 
Tuotteiden, joilla on kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle myönnettävä 
komission päätöksen 2015/2099/EY mukainen EU:n ympäristömerkki tai jokin muu 
tyypin I ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimukset.  
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan tekniset asiakirjat tai 
riippumattoman laitoksen testausseloste. 

Selventävä huomautus: TE4. Maanparannusaineiden ja katteen orgaaniset ainesosat  
1) Komission päätöstä 2015/2099/EY todennäköisesti tarkistetaan tulevaisuudessa. Kun se on tarkistettu, uusi versio julkaistaan ja hankintaviranomaisten tulee perehtyä siihen 
tämän kriteerin osalta. 
Maanparannusaineiden orgaanisten ainesosien teknistä eritelmää muutetaan siten, että siinä aletaan käyttää jätehuollon puitedirektiivissä käytettäviä termejä. Näillä termeillä 
määritetään materiaalien eli jätteen, sivutuotteiden, maataloudessa käytettävien materiaalien jne. oikeudellinen asema, jonka perusteella näiden materiaalien käsittelyä ja 
hävittämistä koskevat oikeudelliset seuraamukset määräytyvät. Seuraavassa luetellaan joitakin määritelmiä ja esimerkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa soveltamaan näitä 
termejä: 
 

• ”(Jostakin) peräisin olevilla materiaaleilla” tarkoitetaan sitä, että ainesosien on oltava peräisin jätteen, eläinperäisten sivutuotteiden jne. stabilisaatiosta 
ja käsittelystä. Tällaisia käsittelytapoja voivat olla esimerkiksi anaerobinen mädätys, kompostointi, pyrolyysi tai eri käsittelytapojen yhdistelmät. 

• ”Erilliskeräyksestä peräisin olevan biojätteen kierrätys, siten kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 3 
artiklassa”, tarkoittaa erikseen kerätyn biohajoavan puutarha- ja puistojätteen, kotitalouksista, ravintoloista, catering-palveluista ja vähittäisliikkeistä 
peräisin olevan elintarvike- ja keittiöjätteen kompostointia tai anaerobista mädätystä. 

• ”Luokkaan 2 ja 3 kuuluvista eläimistä saatavilla sivutuotteilla, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1069/2009 32 artiklassa ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 142/2011 vahvistetuissa teknisissä standardeissa”, tarkoitetaan kuolleiden eläinten 
kokonaisia ruhoja tai ruhonosia taikka muita eläinperäisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi ja joita voidaan käsitellä kompostoinnin ja 
anaerobisen mädätyksen avulla; 

• ”Ulosteilla, oljilla ja muilla maa- tai metsätaloudesta peräisin olevilla luonnonmukaisilla, vaarattomilla aineksilla, siten kuin ne on määritetty direktiivin 
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2008/98/EY 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa”, tarkoitetaan sellaisia maa- ja metsätaloudesta peräisin olevia jäämiä, joilla ei ole jätteen tai 
sivutuotteen oikeudellista asemaa. Ne eivät aiheuta ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuvaa riskiä, ja niitä käytetään yleensä uudestaan samassa 
maa- tai metsätalouteen liittyvässä toimessa; 

• ”Sekalaisesta yhdyskunta- ja kotitalousjätteestä mekaanisella, fysikaalis-kemiallisella, biologisella ja/tai manuaalisella käsittelyllä erotetulla 
orgaanisella jakeella” tarkoitetaan biojätettä, jota ei ole kerätty erikseen; 

• ”Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaiset luokan 1 eläimistä saatavat sivutuotteet” aiheuttavat ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä, 
jotka liittyvät tauteihin ja kontaminantteihin, ja ne edellyttävät erikoiskäsittelyjä. 

TE5. Maanparannusaineissa olevat vaaralliset aineet (raskasmetallit) 
 
Seuraavien alkuaineiden pitoisuus lopputuotteessa tai ainesosassa ei saa ylittää 
jäljempänä esitettyjä arvoja, jotka on mitattu tuotteen kuivapainosta (kp). 
 

Taulukko 3 

 

Alkuaine mg/kg (kp) 
Kadmium (Cd) 1,5 
Kromi (Cr) 
kokonaismäärä 100 
Kupari (Cu) 200 
Elohopea (Hg) 1 
Nikkeli (Ni) 50 
Lyijy (Pb) 120 
Sinkki (Zn) 600 

 

TE5. Maanparannusaineissa olevat vaaralliset aineet (raskasmetallit) 
 
Seuraavien alkuaineiden pitoisuus lopputuotteessa tai ainesosassa ei saa ylittää jäljempänä 
esitettyjä arvoja, jotka on mitattu tuotteen kuivapainosta (kp). 
 

Taulukko 3 

 

Asia mg/kg (kp) 
Kadmium (Cd) 1 
Kromi (Cr) 
kokonaismäärä 100 
Kupari (Cu) 100 
Elohopea (Hg) 1 
Nikkeli (Ni) 50 
Lyijy (Pb) 100 
Sinkki (Zn) 300 
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Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on toimitettava asianmukaiset testiraportit (EN 13650 tai 
vastaava; Hg:n osalta EN 16175 tai vastaava), joilla osoitetaan, että edellä mainittu 
kriteeri täyttyy. 
Tuotteiden, joilla on kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle myönnettävä 
komission päätöksen 2015/2099/EY mukainen EU:n ympäristömerkki tai jokin muu 
tyypin I ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan 
tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 

Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on toimitettava asianmukaiset testiraportit (EN 13650 tai vastaava; 
Hg:n osalta EN 16175 tai vastaava), joilla osoitetaan, että edellä mainittu kriteeri täyttyy. 
Tuotteiden, joilla on kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle myönnettävä 
komission päätöksen 2015/2099/EY mukainen EU:n ympäristömerkki tai jokin muu 
tyypin I ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimukset. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan tekniset asiakirjat tai 
riippumattoman laitoksen testausseloste. 

 TE6. Maanparannusaineissa olevat fysikaaliset kontaminantit 
Lasin, metallin ja muovin pitoisuus, kun silmäkoko on > 2 mm (kunkin osan summa), 
lopputuotteessa saa olla enintään 0,5 prosenttia kuivapainosta mitattuna. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on esitettävä asianmukaiset testiraportit (CEN/TS 16202 tai 
vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainittu kriteeri täyttyy. 
Tuotteiden, joilla on kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle myönnettävä 
komission päätöksen 2015/2099/EY mukainen EU:n ympäristömerkki tai jokin muu 
tyypin I ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimukset. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan tekniset asiakirjat tai 
riippumattoman laitoksen testausseloste. 

 TE7. Maanparannusaineiden teho 
 
a) Tuotteet eivät saa vaikuttaa haitallisesti kasvien itämiseen tai kasvuun; 
b) Orgaanisen aineksen määrän lopputuotteen hehkutushäviönä mitattuna on oltava 
vähintään 15 prosenttia kuivapainosta (% kp); 
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c) Lopputuotteessa on oltava vähintään 25 prosenttia kuiva-ainesta tuorepainosta mitattuna 
(% tp). 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on toimitettava asianmukaiset testiraportit (a: EN 16086-1 tai 
vastaava; b: EN 13039 tai vastaava; c: EN 13040 tai vastaava), joilla osoitetaan, että edellä 
mainittu kriteeri täyttyy. 
Tuotteiden, joilla on kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle myönnettävä 
komission päätöksen 2015/2099/EY mukainen EU:n ympäristömerkki tai jokin muu 
tyypin I ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimukset. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan tekniset asiakirjat tai 
riippumattoman laitoksen testausseloste. 

 TE8. Maanparannusaineissa olevat primaarit patogeenit 
Primaarien patogeenien pitoisuus lopputuotteessa ei saa ylittää seuraavia arvoja: 
a) Salmonella spp: ei esiinny 25 g:ssa tuorepainoa; 
b) E.coli: <1 000 CFU:ta g:ssa tuorepainoa (CFU: pesäkkeitä muodostavat yksiköt). 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on toimitettava asianmukaiset testiraportit (a: ISO 6579 tai vastaava; 
b: CEN/TR 16193), joilla osoitetaan, että edellä mainittu kriteeri täyttyy. 
Tuotteiden, joilla on kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle myönnettävä 
komission päätöksen 2015/2099/EY mukainen EU:n ympäristömerkki tai jokin muu 
tyypin I ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimukset. 
Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan tekniset asiakirjat tai 
riippumattoman laitoksen testausseloste. 
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TE9. Automaattinen kastelu (perus- ja lisäkriteerit samat)  
Huomaa: Hankintaviranomainen laatii ohjeet vesivarojen saatavuudesta, johon vaikuttavat ilmasto ja kastelujärjestelmän sijainti. 
Automaattisten kastelujärjestelmien parametrit on voitava määrittää yksityiskohtaisesti, jotta 

− voidaan määrittää erilaisia kastelualueita; 
− voidaan mukauttaa käytettävän veden määrää alueittain; 
− voidaan ohjelmoida kasteluajat alueittain; 
− voidaan mitata maaperän kosteuspitoisuutta ja lopettaa kastelu automaattisesti alueittain, kun maaperä on tarpeeksi kostea (hankintaviranomaisen 

määrittämän mukaisesti) esimerkiksi sateen jälkeen. 

Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on esitettävä asianmukaiset asiakirjat, jotka osoittavat, että mainitut kriteerit täyttyvät. 

SOPIMUKSENTEKOPERUSTEET  
STP1. Vaaditun määrän ylittävät koristekasvit (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Pisteitä annetaan suhteessa jokaiseen 10 prosentin osuuteen, joka ylittää sertifioidun integroidun torjuntaohjelman mukaisesti tai luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevan 
kasvin teknisessä eritelmässä olevan vähimmäismäärän (täsmennettävä, paljonko enemmän pisteitä annetaan luonnonmukaisten kasvien vähimmäismäärän ylittävästä osuudesta, 
jolle on annettava enemmän pisteitä kuin integroidun torjuntaohjelman mukaisesti viljellyille kasveille). 
 
Todentaminen: 
Ks. edellä kohta TE1. 

 

 

3.1.2 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT 
PUUTARHANHOITOPALVELUJEN OSTOLLE 
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3.1.2.1 Puutarhanhoitopalvelujen ostoa koskevat tekniset eritelmät ja sopimuksentekoperusteet 
Tärkeää: Tähän luokkaan sovelletaan myös palveluluokkien yhteisiä kriteerejä (kohta 6) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
TEKNINEN ERITELMÄ (TE) 

TE10. Puutarhanhoitopalvelujen toimittamisessa käytettävät koristekasvit ja 
maanparannusaineet 

• Puutarhanhoitopalvelujen toimittamisen yhteydessä toimitettavien 
koristekasvien on täytettävä asianmukaisten teknisten eritelmien (TE1–
TE3) perusvaatimukset. 

• Puutarhanhoitopalvelujen toimittamisen yhteydessä käytettävien 
maanparannusaineiden on täytettävä asianmukaisten teknisten 
eritelmien (TE4 ja TE5) perusvaatimukset. 

Todentaminen: 
Ks. todentamista koskevat tiedot asianmukaisista teknisistä eritelmistä. 

TE10. Puutarhanhoitopalvelujen toimittamisessa käytettävät koristekasvit ja 
maanparannusaineet 

• Puutarhanhoitopalvelujen toimittamisen yhteydessä toimitettavien 
koristekasvien on täytettävä asianmukaisten teknisten eritelmien (TE1–
TE3) lisävaatimukset. 

• Puutarhanhoitopalvelujen toimittamisen yhteydessä käytettävien 
maanparannusaineiden on täytettävä asianmukaisten teknisten 
eritelmien (TE4–TE9) lisävaatimukset. 

Todentaminen: 
Ks. todentamista koskevat tiedot asianmukaisista teknisistä eritelmistä. 

TE11. Tuholaistorjunta ja haitallisten vieraslajien hallinta 
 
Tarjouksen tekijän on esitettävä tuholaisten hävittämistä kasveista koskeva vuotuinen 
suunnitelma.  
(Tähän voidaan yhdistää tällaisen suunnitelman laadun arviointi 
sopimuksentekoperusteena.) 
 
Tässä suunnitelmassa on otettava huomioon haitallisten vieraslajien hallintaa koskevat 
paikalliset tai kansalliset toimintaperiaatteet sekä haitallisia vieraslajeja koskevat EU-
periaatteet (asetus (EU) N:o 1143/2014). Suunnitelman on oltava yhteisön politiikan 

TE11. Tuholaistorjunta ja haitallisten vieraslajien hallinta 
 
Tarjouksen tekijän on esitettävä tuholaisten hävittämistä kasveista koskeva vuotuinen 
suunnitelma, joka saa sisältää ainoastaan muita kuin kemiallisia käsittelymenetelmiä, 
kuten lämpöön perustuvia, mekaanisia tai biologisia käsittelyjä.  
(Tähän voidaan yhdistää tällaisen suunnitelman laadun arviointi 
sopimuksentekoperusteena.)  
 
Tässä suunnitelmassa on otettava huomioon haitallisten vieraslajien hallintaa koskevat 
paikalliset tai kansalliset toimintaperiaatteet sekä haitallisia vieraslajeja koskevat EU-
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puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun direktiivin 
2009/128/EY säännösten mukainen, ja siinä on noudatettava myös kemikaalien käyttöä 
koskevia paikallisia toimintaperiaatteita. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä tuholaisten hävittämistä kasveista koskeva vuotuinen 
suunnitelma. 

periaatteet (asetus (EU) N:o 1143/2014).  
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä tuholaisten hävittämistä kasveista koskeva vuotuinen 
suunnitelma. 

 
3.1.2.2 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

STL1. Kastelukäytännöt (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Huomaa: Hankintaviranomainen täsmentää paikallisesti käytettävät vesilähteet (yhdistelmä sadevettä, pohjavettä ja suodatettua talousjätevettä) saatavilla olevan 
infrastruktuurin mukaan, jotta toimeksisaaja voi noudattaa tätä sopimuksen toteuttamista koskevaa lauseketta. 
 
Kastelukäytännöissä on 

− käytettävä sadevettä, puhdistettua, kierrätettyä tai pohjavettä, jos se on teknisesti mahdollista. 
− minimoitava juomaveden käyttö. 
− levitettävä katetta veden haihtumisen estämiseksi hankintaviranomaisen osoittamilla alueilla. 
− käytettävä automaattisia kastelujärjestelmiä hankintaviranomaisen määräämällä tavalla ja mukautettava käytettävän veden määrä kasvien tarpeisiin. Tässä 

tapauksessa toimeksisaaja vastaa mainitun kastelujärjestelmän kunnossapidosta. 
− toimitettava vettä suoraan juuristoon, mikäli mahdollista. 
− vältettävä kastelemasta maaperää päivän kuumimpina aikoina, jolloin haihtuminen on suurinta, varsinkin kesällä. 
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Kastelukäytännöistä on pidettävä kirjaa, ja niitä koskevat tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten. Hankintaviranomainen voi laatia säännöt 
vaatimustenvastaisuudesta koituvista seuraamuksista. 

STL2. Jätehuolto (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Puutarhanhoitopalveluita toimitettaessa syntynyt jäte on kerättävä erikseen, ja sitä on käsiteltävä seuraavasti (hankintaviranomainen voi / sen tulee rajata käsittelyvaihtoehdot 
paikallisten olosuhteiden mukaisesti): 

• Kaikki biojäte (kuivat lehdet, risut, ruoho) on kompostoitava paikan päällä, yhtiön tiloissa tai teettämällä työ alihankintana jätehuoltoyrityksellä.  
• Esimerkiksi oksista syntyvä puuperäinen biojäte on silputtava paikan päällä tai yhtiön tiloissa, ja se on käytettävä maankatteena sovituilla alueilla. 

 Pakkausjäte on eroteltava olemassa oleviin yhdyskuntajätteen jakeisiin, ja luvan saaneiden jätehuoltoyritysten on kuljetettava se 
kierrätyskeskukseen, jonka paikalliset viranomaiset ovat hyväksyneet erilaisten jätejakeiden (paperi, muovi ja muut – lisättävä käytettävissä 
olevat jätevirrat) käsittelyyn ja prosessoimiseen. Vaarallisten aineiden, kuten kasvinsuojeluaineiden, pakkausjäte on kuitenkin hävitettävä 
turvallisesti viemällä se hyväksyttyihin keräyspisteisiin tai valtuutetulle jätehuoltoyritykselle jatkokäsittelyä varten.  

 
Puutarhanhoitotoimien aikana syntyneen jätteen käsittelystä on pidettävä kirjaa, ja sitä koskevat tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten. 
Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta koituvista seuraamuksista. 
 

STL3. Tuholaistorjunta ja haitallisten vieraslajien hallinta (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Toimeksisaaja toteuttaa palvelun tuholaisten hävittämistä kasveista koskevan suunnitelman ja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY mukaisesti. 
 
Haitalliseksi epäiltyjen kasvien tai eläinten mahdollisesta esiintymisestä on ilmoitettava hankintaviranomaiselle, ja asianmukaiset torjuntatoimet on määritettävä yhteisellä 
sopimuksella. 
 
Ammattikäyttäjien on pidettävä kirjaa tuholaistorjuntaan ja haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyvistä toimista sekä niissä käytetyistä tekniikoista ja tuotteista asetuksen (EY) 
N:o 1107/2009 mukaisesti, ja tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten.  
 
Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta koituvista seuraamuksista.  
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STL4. Puutarhanhoitokäytännöt ja biologisen monimuotoisuuden lisääminen (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Huomaa: Hankintaviranomaisen on esitettävä toimeksisaajalle käytännöt, joita biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi on noudatettava*   
 
Toimeksisaajan on toteutettava biologisen monimuotoisuuden lisäämiseen tähtääviä puutarhanhoitokäytäntöjä, jotka voivat olla esimerkiksi yhdistelmä seuraavista: 
 

− varmistetaan, ettei minkään lajin osuus ole yli X prosenttia kaikista istutetuista koristekasveista tai puista 
− kehitetään spontaanisti luonnollista kasvistoa ja eläimistöä** 
− toteutetaan parhaita maisemointi- ja metsänhoitotoimia+ 

 
Istutetuista kasvilajeista sekä toteutetuista maisemointi- ja metsänhoitotoimista on pidettävä kirjaa, ja niitä koskevat tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista 
varten. Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta koituvista seuraamuksista. 
 
Selventävä huomautus: STL4. Puutarhahoitokäytännöt ja biologisen monimuotoisuuden lisääminen 
Hankintaviranomaisen on määritettävä kaikkien istutettavien koristekasvien tai puiden enimmäisprosenttiosuus, jota ei saa ylittää minkään lajin osalta. Suositusarvot X = 15 %. 
 
* Asiantuntijoilta on pyydettävä ohjeita, jotta voidaan määrittää, ovatko kasvilajit kotoperäisiä lajeja, tai jos ne ovat vieraslajeja, ettei niistä tule haitallisia. Myös paikallisia tai 
kansallisia luetteloja haitallisista vieraslajeista sekä asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 olevaa unionin luetteloa haitallisista vieraslajeista on noudatettava. 
 
**Aina kun mahdollista, on noudatettava seuraavia käytäntöjä, joiden tarkoituksena on edistää spontaanisti luonnollisen kasviston ja eläimistön kehittymistä: 

- käytetään runsaasti mettä tuottavia kotoperäisiä kasveja, jotka hyödyttävät luontoa  
- käytetään ainoastaan orgaanisia keinoja tuholaistorjunnassa  
- jätetään lahopuut paikalleen, jos se on tarkoituksenmukaista, elinympäristöksi villieläimille 
- edistetään toivottujen kotoperäisten lajien hyvinvointia  
- laitetaan joillekin näkyvimmistä alueista informatiivisia julisteita, joissa selitetään näiden toimien tarkoitus. 
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+Maisemointi- ja metsänhoitotoimissa on otettava huomioon kasvien luonnollinen kierto ja paikallisen eläimistön hyvinvointi varmistamalla, että 
- luonnonniittyjä leikataan ja ylläpidetään ”laidunniittyinä” 
- puut leikataan muulloin kuin lisääntymiskaudella 
- elinympäristöjä ei eristetä, jotta ekosysteemeillä on jatkuvuutta, mikäli mahdollista. 
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4 KONEIDEN JA LAITTEIDEN SEKÄ KONEPALVELUJEN KESKEISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  
 
Jäljempänä olevissa taulukoissa on yhteenveto koneiden ja laitteiden sekä konepalvelujen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista, jotka perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 
näyttöön ja elinkaarinäkökulmaan. Tarkempia tietoja annetaan teknisessä raportissa. Samassa taulukossa esitetään myös EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvä 
lähestymistapa, jolla näitä vaikutuksia lievennetään tai vähennetään. 

1. Koneet ja laitteet sekä konepalvelut 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset tuotteen elinkaaren aikana  EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvä lähestymistapa 

• Kaasu- ja hiukkaspäästöjen tuotanto 

• Ympäristölle myrkyllinen vaikutus voiteluainevuotojen ja 
käytettyjen öljyjen ja voiteluaineiden hävittämisen vuoksi  

• Ihmisten terveyteen kohdistuvat, melupäästöihin liittyvät 
vaikutukset  

• Koneiden ja laitteiden hävittäminen käytöstäpoiston jälkeen 

• Raskasmetalleja sisältävien akkujen hävittäminen 
 

 • Edellytetään, että noudatetaan tiukimpia säännöksiä, joilla rajoitetaan koneiden 
pakokaasupäästöjä ja ilmansaastepäästöjä 

• Käytetään hiljaisia akkukäyttöisiä koneita ja laitteita pakokaasupäästöjen 
syntymisen välttämiseksi ja melupäästöjen minimoimiseksi 

• Käytetään koneissa biohajoavia ja sellaisia voiteluaineita, jotka eivät voi kertyä 
organismeihin, tai regeneroituja öljyjä 

• Koulutetaan henkilöstöä asianmukaisesti käyttämään koneita ja laitteita 
optimaalisesti ja vähentämään polttoaineen ja energian kulutusta   

• Edellytetään sellaisia akkuja, joiden raskasmetallipitoisuus on pieni 
 

Vaikutuksia ei ole esitetty niiden suuruusluokan mukaisesti. 

Tarkempia tietoja tieliikenteestä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, standardeista ja näyttönä käytetyistä teknisistä lähteistä on teknisessä raportissa.
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4.1 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT KONEILLE JA 

LAITTEILLE SEKÄ KONEPALVELUILLE (LUOKKA 3) 
 

4.1.1 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT KONEILLE JA LAITTEILLE  
4.1.1.1 Kohde 

KOHDE 

Ympäristövaikutuksiltaan pienten koneiden ja laitteiden sekä konepalvelujen osto. 
 

4.1.1.2 Koneiden ja laitteiden ostoa koskevat tekniset eritelmät ja sopimuksentekoperusteet  
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ 
TE1. Moottorin pakokaasupäästöt 
 
Liikkuvien työkoneiden moottoreiden pakokaasupäästöjen on täytettävä vähintään 
yksi seuraavista vaatimuksista: 
 

i. Euro 6 – asetus (EY) N:o 715/2007 
ii. Euro VI – asetus (EY) N:o 595/2009 
iii. Vaihe V – asetus (EU) 2016/1628 

 
Tarjouksen tekijän on dokumentoitava tapaukset, joissa liikkuvan työkoneen 
moottoria ei ole sertifioitu vähintään vaiheen V täyttäväksi vaan joissa sama 
vaatimus on täytetty teknisellä jälkikäsittelyllä*. 

TE1. Moottorin pakokaasupäästöt 
 
Koneiden ja laitteiden on toimittava siten, että pakokaasupäästöjen määrä on nolla. 
 
 
Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä jäljennös koneiden ja laitteiden 
moottoriyksikön tyyppihyväksyntätodistuksesta. 
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Todentaminen: Tarjouksen tekijän on toimitettava moottorin testiraportti tai 
tyyppihyväksyntätodistus, joka osoittaa, että moottorin päästörajat täyttävät tämän 
kriteerin. Testiraportin on oltava peräisin riippumattomalta taholta, joka täyttää EN-
ISO/IEC 17025 -standardin vaatimukset. Tyyppihyväksyntätodistuksesta on 
käytävä ilmi moottorin tyyppihyväksyntänumero. 

TE2. Levitysteho 
 
Levityslaitteen mallin on täytettävä EN 15597-2 -standardissa määritetyt levitystehoa koskevat vaatimukset, jotka koostuvat seuraavista parametreista: 
 

i. annostelu 
ii. levityslaitteen käynnistys 

iii. lateraalinen levitys 
 

Todentaminen:  
Tarjouksen tekijän on esitettävä EN 15597-2 -standardin mukainen testiraportti, joka osoittaa, että seikkoja 

i. annostelu  
ii. levityslaitteen käynnistys 
iii. lateraalinen levitys (dynaaminen testi) 

koskevien testitulosten mukaan ”levityslaite on hyväksytty”. 
Testi on teetettävä riippumattomassa laboratoriossa. 
TE3. Akkujen ladattavuus ja laatu (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Akun on täytettävä seuraavat tehovaatimukset: 
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1. EN 61951-2 – nikkeli-metallihydridiakut  
2. EN 61960 – litiumioniakut. 

 
Todentaminen:  
Tarjouksen tekijöiden on toimitettava testiraportti, jossa todennetaan akun laatu ja teho EN 61951-2 -standardin mukaan nikkeli-metallihydridiakkujen osalta tai EN 61960 -
standardin mukaan litiumioniakkujen osalta. Sellaisten testiraporttien, joissa todennetaan akun laatu ja teho vastaavien standardien mukaan, katsotaan täyttävän kriteerit. 
Testiraportin on oltava peräisin riippumattomasta testauslaboratoriosta, joka täyttää testauspätevyyttä ja kalibrointilaboratorioita koskevat vaatimukset EN-ISO/IEC 17025 -
standardin mukaisesti.  
TE4. Koneiden ja laitteiden voiteluaineet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan vain, jos asianmukaiset voiteluaineet sisältyvät koneeseen ostohetkellä. 
 
1. Hydraulinesteillä, vaihteistoöljyillä, moottorisahan öljyillä, kaksitahtiöljyillä ja rasvoilla, joita käytetään julkisten tilojen kunnossapidossa hyödynnettävissä koneissa ja 
laitteissa, ei saa olla terveys- tai ympäristövaaraa osoittavaa lauseketta käyttöhetkellä (asetuksen (EY) N:o 1272/2008 matalin luokitusraja). Hydraulinesteissä ja rasvoissa olevien 
aineiden, jotka ovat sekä biohajoamattomia että biokertyviä, kumulatiivinen massa saa olla enintään 0,1 prosenttia (p/p). 
 
Todentaminen:  
Tarjouksen tekijän on esitettävä toimitettavan voiteluaineen tekniset tiedot. Tuotteiden, joille on annettu EU:n ympäristömerkki tai vastaava tyypin 1 ympäristömerkki, joka 
täyttää edellä mainitun vaatimuksen, katsotaan täyttävän tämän kriteerin. 
 
2. Nelitahtivoiteluaineiden osalta (ellei koneen tai laitteen valmistaja suosittele toisentyyppistä voiteluainetta) koneen voiteluaineen on oltava matalaviskoosinen moottorin 
voiteluöljy tai regeneroitu voiteluöljy, jossa regeneroitujen perusöljyjen osuuden on oltava vähintään 25 prosenttia. Voiteluöljyn viskositeetti katsotaan pieneksi, jos sen SAE-
luokka on 0W30, 5W30 tai vastaava. 
 
Todentaminen:  
Tarjouksen tekijän on toimitettava vakuutus tämän kriteerin täyttymisestä sekä aineiden käyttöturvallisuustiedotteet kaikista tuotteista, jotka toimitetaan sopimuksen 
täytäntöönpanon aikana. 
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TE5. Käyttö- ja huolto-ohjeet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Koneiden ja laitteiden mukana on toimitettava niiden tekniset eritelmät ja käyttäjälle tarkoitetut tiedot, joiden avulla konetta ja laitetta voidaan käyttää polttoainetta ja energiaa 
säästäen. Lisäksi on toimitettava huolto-ohjeet ja koneen tai laitteen käyttöiän pidentämiseen tarkoitetut ohjeet. 
 
Todentaminen:  
Tarjouksen tekijän on toimitettava käyttäjälle tarkoitetut ohjeet, jotka sisältävät tietoa koneiden ja laitteiden käyttämisestä ja huoltamisesta. 

SOPIMUKSENTEKOPERUSTEET 

STP1. Nollapäästöt  
Pisteitä annetaan sellaisille koneille ja laitteille, joiden voidaan osoittaa kykenevän 
nollapäästöihin. Tällä tarkoitetaan sitä, että kone tai laite voi olla käynnissä ilman, 
että se aiheuttaa yhtään suoria pakokaasupäästöjä. 
 
Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä jäljennös koneiden ja laitteiden 
moottoriyksikön tyyppihyväksyntätodistuksesta. 

 

Selventävä huomautus: STP1. Nollapäästöt 
*Sellaisten moottoreiden, jotka täyttävät vaihetta V edeltävän päästövaiheen vaatimukset direktiivin 97/68/EY 10 artiklan 7 kohdassa, asetuksen (EU) 2016/1628 34 artiklan 7 
kohdassa, 34 artiklan 8 kohdassa taikka 58 artiklan 5–11 kohdassa sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 11 artiklan 4 kohdassa tai 14 artiklassa taikka komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2018/985 13 artiklan 3–6 kohdassa säädettyjen vapautusten ja siirtymäsäännösten mukaisesti, asentaminen on sallittua, jos niihin on asennettu 
jälkikäteen dieselhiukkassuodatinjärjestelmä, joka on sertifioitu jonkin seuraavan järjestelmän mukaisesti ja jos niiden gravimetrinen erotustehokkuus on vähintään 90 
prosenttia: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO 
− UNECEn sääntö R 132, vähennysvaihe 01, luokka I tai II  
− FAD e.V. Siegel (versio: helmikuu 2015 tai uudempi) 
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− VERT-suodatinluettelo (versio: syyskuu 2016 tai uudempi) 
− BAFU-suodatinluettelo. 

STP2. Akkujen raskasmetallipitoisuus (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Pisteitä annetaan sellaisten akkukäyttöisten koneiden ja laitteiden toimittamiselle, joissa käytetään ladattavia akkuja, joiden raskasmetallipitoisuus on seuraavia raja-arvoja 
pienempi: 

1. Elohopea < 0,1 ppm 
2. Kadmium < 1,0 ppm 
3. Lyijy < 5 ppm 

Todentaminen: 
Ks. TE3. 
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4.1.2 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT KONEPALVELUJEN OSTOLLE  
4.1.2.1 Kohde 

KOHDE 
Sellaisten julkisten tilojen kunnossapitopalvelujen osto, joiden ympäristövaikutukset ovat pienet ja joissa käytetään asetuksessa (EU) 2016/1628 määritettyjä koneita ja laitteita.  

 

4.1.2.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksentekoperusteet 
(Näitä kriteerejä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittajat omistavat tai vuokraavat palvelukaluston.) 

Tärkeää: Tähän luokkaan sovelletaan myös palveluluokkien yhteisiä kriteerejä (kohta 6) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
TEKNINEN ERITELMÄ 

TE6. Koneen moottorin pakokaasupäästöt 
 Huomaa: Tätä kriteeriä ei sovelleta kompakteihin lakaisukoneisiin ja levityslaitteisiin. 
 
Kaikkien palvelun toimittamisessa käytettävien liikkuvien työkoneiden on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:   

1. Täytettävä ainakin vaiheen V vaatimukset  
2. Kaluston oltava nollapäästöinen 
− 2019: 25 prosenttia koneista ja laitteista on oltava nollapäästöisiä 
− 2020: 35 prosenttia koneista ja laitteista on oltava nollapäästöisiä  
− 2021: 45 prosenttia koneista ja laitteista on oltava nollapäästöisiä  
− 2022: 55 prosenttia koneista ja laitteista on oltava nollapäästöisiä 

 
Todentaminen: 
Samoin kuin kohdassa TE1; lisäksi toimitettava luettelo koneista ja laitteista, joita on 

TE6. Koneen moottorin pakokaasupäästöt 
Huomaa: Tätä kriteeriä ei sovelleta kompakteihin lakaisukoneisiin ja levityslaitteisiin. 
 
Kaikkien palvelun toteuttamisessa käytettävien liikkuvien työkoneiden on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:   

1. Täytettävä ainakin vaiheen V vaatimukset  
2. Oltava nollapäästöinen 
− 2019: 50 prosenttia koneista ja laitteista on oltava nollapäästöisiä 
− 2020: 60 prosenttia koneista ja laitteista on oltava nollapäästöisiä  
− 2021: 70 prosenttia koneista ja laitteista on oltava nollapäästöisiä  
− 2022: 80 prosenttia koneista ja laitteista on oltava nollapäästöisiä  

 
Todentaminen: 
Samoin kuin kohdassa TE1; lisäksi toimitettava luettelo koneista ja laitteista, joita on 
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määrä käyttää julkisten tilojen kunnossapitopalvelujen toteuttamisessa, niiden 
vaatimustenmukaisuustodistukset sekä jäljennökset koneen moottorin 
tyyppihyväksyntätodistuksesta. 

määrä käyttää julkisten tilojen kunnossapitopalvelujen toteuttamisessa, niiden 
vaatimustenmukaisuustodistukset sekä jäljennökset koneiden ja laitteiden moottorin 
tyyppihyväksyntätodistuksesta. 
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TE7.  Ilmansaastepäästöarvot  
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan vain kompakteihin lakaisukoneisiin ja 
levityslaitteisiin. 
 
Palvelun toimittamisessa käytettävän lakaisukone- ja levityslaitekaluston moottoreiden 
ilmansaastepäästöarvojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:  
 

1. Täytettävä ainakin vaiheen IV vaatimukset  
 

2. Oltava vaiheen V tai Euro 6/VI mukainen 
− 2019: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 30 prosentin on täytettävä 

vaiheen V tai Euro 6/VI -luokan vaatimukset 
− 2020: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 40 prosentin on täytettävä 

vaiheen V tai Euro 6/VI -luokan vaatimukset 
− 2021: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 50 prosentin on täytettävä 

vaiheen V tai Euro 6/VI -luokan vaatimukset 
− 2021: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 60 prosentin on täytettävä 

vaiheen V tai Euro 6/VI -luokan vaatimukset 
 

3. Kaluston oltava nollapäästöinen 
− 2019: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 20 prosentin on oltava 

nollapäästöisiä 
− 2020: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 25 prosentin on oltava 

nollapäästöisiä 
− 2021: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 30 prosentin on oltava 

TE7.  Ilmansaastepäästöarvot  
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan vain kompakteihin lakaisukoneisiin ja 
levityslaitteisiin. 
 
Palvelun toimittamisessa käytettävän lakaisukone- ja levityslaitekaluston moottoreiden 
ilmansaastepäästöarvojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:  
 

1. Täytettävä ainakin vaiheen IV vaatimukset 
 

2. Oltava vaiheen V tai Euro 6/VI mukainen  
− 2019: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 50 prosentin on täytettävä 

vaiheen V tai Euro 6/VI-luokan vaatimukset 
− 2020: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 60 prosentin on täytettävä 

vaiheen V tai Euro 6/VI-luokan vaatimukset 
− 2021: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 70 prosentin on täytettävä 

vaiheen V tai Euro 6/VI-luokan vaatimukset 
− 2022: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 80 prosentin on täytettävä 

vaiheen V tai Euro 6/VI-luokan vaatimukset 
 

3. Kaluston oltava nollapäästöinen 
− 2019: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 50 prosentin on oltava 

nollapäästöisiä 
− 2020: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 60 prosentin on oltava 

nollapäästöisiä 
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nollapäästöisiä 
− 2022: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 35 prosentin on oltava 

nollapäästöisiä 
 
Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu järjestetään. 
 
Tarjouksen tekijän on dokumentoitava tapaukset, joissa lakaisukoneita ja levityslaitteita 
ei ole sertifioitu vähintään vaiheen IV täyttäväksi vaan joissa sama vaatimus on täytetty 
teknisellä jälkikäsittelyllä*. 
Todentaminen: 
Samoin kuin kohdassa TE1; lisäksi toimitettava luettelo koneista ja laitteista, joita on 
määrä käyttää julkisten tilojen kunnossapitopalvelujen toteuttamisessa, niiden 
vaatimustenmukaisuustodistukset sekä jäljennökset koneiden ja laitteiden moottorin 
tyyppihyväksyntätodistuksesta. Niistä ajoneuvoista, joiden osalta edellä mainittu 
vaatimus täyttyi vasta teknisen parantelun jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava 
ja sisällytettävä tarjousasiakirjoihin, ja riippumattoman kolmannen osapuolen, joka 
täyttää EN-ISO/IEC 17025 -standardin vaatimukset, on todennettava tämä. 

− 2021: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 70 prosentin on oltava 
nollapäästöisiä 

− 2022: Lakaisukoneista ja levityslaitteista 80 prosentin on oltava 
nollapäästöisiä 

 
Tarjouksen tekijän on dokumentoitava tapaukset, joissa lakaisukoneita ja levityslaitteita 
ei ole sertifioitu vähintään vaiheen IV täyttäväksi vaan joissa sama vaatimus on täytetty 
teknisellä jälkikäsittelyllä*. 
 
 
Todentaminen: 
Samoin kuin kohdassa TE1; lisäksi toimitettava luettelo koneista ja laitteista, joita on 
määrä käyttää julkisten tilojen kunnossapitopalvelujen toteuttamisessa, niiden 
vaatimustenmukaisuustodistukset sekä jäljennökset koneiden ja laitteiden moottorin 
tyyppihyväksyntätodistuksesta. 

Selventävä huomautus: TE7. Ilmansaastepäästöarvot 
*Sellaisten moottoreiden, jotka täyttävät vaihetta V edeltävän päästövaiheen vaatimukset direktiivin 97/68/EY 10 artiklan 7 kohdassa, asetuksen (EU) 2016/1628 34 artiklan 7 
kohdassa, 34 artiklan 8 kohdassa taikka 58 artiklan 5–11 kohdassa sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 11 artiklan 4 kohdassa tai 14 artiklassa taikka komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2018/985 13 artiklan 3–6 kohdassa säädettyjen vapautusten ja siirtymäsäännösten mukaisesti, asentaminen on sallittua, jos niihin on asennettu 
jälkikäteen dieselhiukkassuodatinjärjestelmä, joka on sertifioitu jonkin seuraavan järjestelmän mukaisesti ja jos niiden gravimetrinen erotustehokkuus on vähintään 90 
prosenttia: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO 
− UNECEn sääntö R 132, vähennysvaihe 01, luokka I tai II  
− FAD e.V. Siegel (versio: helmikuu 2015 tai uudempi) 
− VERT-suodatinluettelo (versio: syyskuu 2016 tai uudempi) 
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− BAFU-suodatinluettelo. 

 TE8. Koneiden ja laitteiden akkujen ladattavuus ja laatu  
Kaikissa koneissa ja laitteissa on oltava akkujärjestelmät, jotka täyttävät teknisen 
eritelmän TE3.  
 
Todentaminen: 
Samoin kuin kohdassa TE3; lisäksi esitettävä luettelo ja tekniset tiedot kalustosta, jota 
on määrä käyttää palvelun toimittamisessa. 

SOPIMUKSENTEKOPERUSTEET 
STP3. Koneen moottorin pakokaasupäästöt (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Pisteitä annetaan suhteutetusti sellaiselle tarjouksen tekijälle, jonka kalustosta osa ylittää kohden TE6 vaatimukset. 
 
Todentaminen: 
Ks. kohta TE6 edellä. 
 

 

STP4. Pienemmät ilmansaastepäästöarvot (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Pisteitä annetaan suhteessa kuhunkin prosentuaaliseen parannukseen kohdassa TE7 vaaditusta teknisestä vähimmäiseritelmästä. 
Todentaminen: 
Ks. edellä kohta TE7. 

STP5. Levityslaitteiden levitysteho  
 
Palvelukalustoa tarjoaville tarjouksen tekijöille annetaan pisteitä suhteessa sellaisten levityslaitteiden osuuteen, jotka on hyväksytty EN 15597-2 -standardin mukaisesti.  



 

49 

 

 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä luettelo palvelukaluston ajoneuvoista sekä niiden testiraportit, jotka riippumaton laboratorio on myöntänyt EN 15597-2 -standardin mukaisesti. 
 STL6. Akkujen raskasmetallipitoisuus 

Palvelukalustoa tarjoaville tarjouksen tekijöille annetaan pisteitä suhteessa sellaisten 
koneiden ja laitteiden osuuteen, joiden akkujärjestelmät ovat koneiden akkujen 
raskasmetallipitoisuutta koskevan kohdan STP2 mukaiset. 
 
Todentaminen: 
Samoin kuin kohdassa STP2; lisäksi esitettävä luettelo ja tekniset tiedot kalustosta, 
jota on määrä käyttää palvelun toimittamisessa. 
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4.1.2.3 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 
(Näitä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittajat omistavat tai vuokraavat palvelukaluston.) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

STL1. Koneen moottorin pakokaasupäästöt (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan vain, jos vaihtokalusto täyttää hankintaviranomaisen määrittämät toiminnalliset tarpeet ja jos siitä sovitaan palveluntarjoajan kanssa. 
 
Jos palvelun toimittamisessa käytettävä kalusto täytyy vaihtaa sopimuskauden aikana, vaihtokaluston on oltava nollapäästöinen (jos sellaisia tuotteita on saatavana markkinoilla). 
 
Kaluston huoltoa ja vaihtoaikataulua koskevat vuosittaiset tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten. Hankintaviranomainen voi laatia säännöt 
vaatimustenvastaisuudesta koituvista seuraamuksista. 

Selventävä huomautus: STL1. Koneen moottorin pakokaasupäästöt 
 

• Kaluston vaihto on suositeltavaa silloin, kun koneet ja laitteet lähestyvät käyttöikänsä päättymistä tai kun niissä on vaurioita, joita ei voi korjata. 
•  Nollapäästöiset koneet ja laitteet voivat toimia ilman, että ne tuottavat yhtään suoria moottorin pakokaasupäästöjä. 

STL2. Koneiden ja laitteiden voiteluaineet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Toimeksisaajan on varmistettava, että julkisten tilojen kunnossapidossa ja palvelun toimittamisessa käytettävien koneiden ja laitteiden hydraulinesteet, vaihteistoöljyt, 
moottorisahaöljyt, kaksitahtiöljyt ja rasvat täyttävät koneiden ja laitteiden voiteluaineita koskevan kohdan TE4 vaatimukset. 
 
Toimeksisaajan on pidettävä niistä kirjaa, ja nämä tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle pyydettäessä. Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta 
koituvista seuraamuksista. 
  
Nelitahtivoiteluaineiden yhteydessä (ellei koneiden ja laitteiden valmistaja suosittele toisentyyppistä voiteluainetta) toimeksisaajan on vaihdettava julkisten tilojen 
kunnossapidossa ja palvelun toimittamisessa käytettävien koneiden ja laitteiden voiteluaineet sellaisiin, jotka täyttävät koneiden voiteluaineita koskevan kohdan TE4 vaatimukset 
nelitahtimoottoreiden osalta.   
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Toimeksisaajan on pidettävä niistä kirjaa, ja nämä tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle pyydettäessä. Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta 
koituvista seuraamuksista. 
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5 AJONEUVOJEN JA PALVELUKALUSTOJEN KESKEISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 
Jäljempänä olevissa taulukoissa on yhteenveto ajoneuvojen ja palvelukalustojen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista, jotka perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön 
ja elinkaarinäkökulmaan. Tarkempia tietoja annetaan teknisessä raportissa. Samassa taulukossa esitetään myös EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvä 
lähestymistapa, jolla näitä vaikutuksia lievennetään tai vähennetään. 

1. Ajoneuvot ja palvelukalusto 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset tuotteen elinkaaren aikana  EU:n ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin liittyvä lähestymistapa 

• Käyttövaiheen aikaisesta energiankulutuksesta johtuvat 
kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöt 

• Energiankantajien toimitusketjussaan tuottamat 
kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöt 

• Sähköajoneuvojen akkujen valmistamisen aikana 
syntyneet ympäristövaikutukset 

• Ajoneuvon ja renkaiden käyttövaiheen aikana tuottamat 
melupäästöt 
 

 • Tarvitaan kriteerit kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
tyyppihyväksynnälle sekä erikoistekniikoita raskaille hyötyajoneuvoille ja 
L-luokan ajoneuvoille 

• Tarvitaan ilmansaastepäästönormeihin perustuvat kriteerit kevyille 
hyötyajoneuvoille sekä erikoistekniikoita raskaille hyötyajoneuvoille ja 
L-luokan ajoneuvoille 

• Tarvitaan kriteerit renkaiden vierintävastukselle 
• Tarvitaan kriteerit sähköautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 

energiatehokkuudelle 
• Tarvitaan kriteerit akkujen takuille 
• Tarvitaan kriteerit ajoneuvojen ja renkaiden melupäästöille 
• Tarvitaan palveluntarjoajia koskevat pätevyysvaatimukset, ja palveluntarjoajien 

on noudatettava keskeisiä ympäristönhallintatoimia ja -käytäntöjä 
• Tarvitaan asianmukaista ja säännöllistä koulutusta palveluntarjoajien 

työntekijöille 
• Tarvitaan kriteerit renkaille ja huoltotöissä käytettäville voiteluaineille 
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Vaikutuksia ei ole esitetty niiden suuruusluokan mukaisesti. 

Tarkempia tietoja julkisten tilojen kunnossapidosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, standardeista ja näyttönä käytetyistä teknisistä lähteistä on teknisessä raportissa. 
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5.1 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT 
AJONEUVOKALUSTON JA PALVELUJEN OSTOLLE (LUOKKA 4) 

 

5.1.1 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT AJONEUVOKALUSTOILLE 
 

5.1.1.1 Kohde 
KOHDE 

Ympäristövaikutuksiltaan pienten, direktiivissä 2007/46/EY määriteltyjen N2- ja N3-luokan ajoneuvojen, direktiivissä 2007/46/EY määriteltyjen erikoisajoneuvojen ja muiden 
erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen (katujen puhtaanapitoajoneuvot, esim. kuorma-autoon asennetut lakaisimet) osto. 
Huomaa: Kompakteja lakaisukoneita ja levityslaitteita pidetään liikkuvina työkoneina, ja sen vuoksi niihin sovelletaan koneita ja laitteita koskevia kriteerejä. 

 

5.1.1.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksentekoperusteet 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ 
TE1. Tekniset vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
 
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan vain raskaisiin hyötyajoneuvoihin ja 
erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin. 
 
Ajoneuvossa on oltava jokin seuraavista tekniikoista, joka osoittaa, että ne täyttävät 
energian lähteestä käyttöön (well-to-wheels) -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat vaatimukset: 
• tavallista parempi aerodynamiikka: aktiivinen ilmanvastuksen säätö (vain 

alueellisilla käyttöjaksoilla käytettävät kuorma-autot) 

TE1. Tekniset vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
 
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan vain raskaisiin hyötyajoneuvoihin ja 
erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin. 
 
Ajoneuvossa on oltava jokin seuraavista tekniikoista, joka osoittaa, että ne täyttävät 
energian lähteestä käyttöön (well-to-wheels) -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat vaatimukset: 
• täyssähköajoneuvot 
• vetypolttokennoajoneuvot 
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• tavallista parempi aerodynamiikka: boat tail -perä / ilmanohjaimet (vain 
alueellisilla käyttöjaksoilla käytettävät kuorma-autot) 

• hybridiajoneuvot, sekä diesel että maakaasu 
• täyssähköajoneuvot 
• vetypolttokennoajoneuvot 
• kaksoispolttoainemoottorilla toimiva OEM-maakaasuajoneuvo, jonka kaasu-

energiasuhde WTHC-testisyklin lämpimällä osuudella on vähintään 50%. 
• korkeapaineisella suoraruiskutuksella toimivat maakaasuajoneuvot 
• pistokehybridi: ajoneuvo, jossa on verkosta ladattava akusto, joka tuottaa energiaa 

jäteauton ja lisälaitteiden sähkökäytölle. 
• kuormantunteva hydraulijärjestelmä (lakaisukoneet): pumpun virtauskapasiteettia 

säädellään kuormantuntevan paineen avulla.  
• varsinaiset maakaasuajoneuvot jäljempänä olevassa huomautuksessa esitetyillä 

ehdoilla. 
 

Huomaa: Hankintaviranomaiset voivat sisällyttää tarjouspyyntöön varsinaisia 
maakaasuajoneuvoja, jos niissä käytetään uusiutuvaa metaania, joka täyttää vähintään 
15 prosenttia tarpeesta. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, jotka sisältävät nämä 
tekniset tai polttoainetekniikkaa koskevat eritelmät. 

• alkuperäisen valmistajan (OEM) kaksoispolttoainemoottorilla toimiva 
maakaasuajoneuvo, jonka kaasu-energiasuhde WTHC-testisyklin lämpimällä 
osuudella on 50 %. 

• korkeapaineisella suoraruiskutuksella toimivat maakaasuajoneuvot 
• pistokehybridi: ajoneuvo, jossa on verkosta ladattava akusto, joka tuottaa energiaa 

jäteauton ja lisälaitteiden sähkökäytölle. 
• kuormantunteva hydraulijärjestelmä (lakaisukoneet): pumpun virtauskapasiteettia 

säädellään kuormantuntevan paineen avulla.  
• varsinaiset maakaasuajoneuvot jäljempänä olevassa huomautuksessa esitetyillä 

ehdoilla. 
 

 
 
 
 
Huomaa: Hankintaviranomaiset voivat sisällyttää tarjouspyyntöön varsinaisia 
maakaasuajoneuvoja, jos niissä käytetään uusiutuvaa metaania, joka täyttää vähintään 
15 prosenttia tarpeesta. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, jotka sisältävät nämä 
tekniset tai polttoainetekniikkaa koskevat eritelmät. 
 
 

TE2. Rengaspaineiden seurantajärjestelmät (perus- ja lisäkriteerit samat) 
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Huomaa: Tätä kriteeriä ei sovelleta erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kuten kuorma-autoihin, joihin on asennettu lakaisulaitteet. 
 
Kevyissä ja raskaissa hyötyajoneuvoissa on oltava rengaspaineiden seurantajärjestelmä tai anturit, joiden avulla painetta voidaan seurata operaattorin toimipaikassa. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvon tekniset tiedot, joihin tämä tieto on merkitty. 
TE3. Ajoneuvojen renkaat – vierintävastus (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Huomaa: Tätä kriteeriä ei sovelleta erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kuten kuorma-autoihin, joihin on asennettu lakaisulaitteet. 
 
Ajoneuvoissa on oltava joko  
a) renkaat, jotka kuuluvat vierintävastuksen osalta renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta 25. marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1222/2009 mukaiseen polttoainetaloudellisuuden korkeimpaan luokkaan (ilmoitettuna yksikössä kg/tonni). Tämä 
vaatimus ei estä viranomaisia hankkimasta korkeimpaan märkäpitoluokkaan kuuluvia renkaita, jos se on perusteltua turvallisuuteen liittyvistä syistä. 
 
TAI 
 
b) pinnoitetut renkaat. 
 
Huomaa: Asetusta (EY) N:o 1222/2009 tarkistetaan parhaillaan, ja tämän menettelyn osana Euroopan komissio on antanut ehdotuksen COM(2018) 296. Tätä kriteeriä on 
päivitettävä uuden lainsäädännön mukaiseksi, kunhan se tulee voimaan. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä kohdan a mukaisista renkaista asetuksen (EY) N:o 1222/2009 mukainen rengasmerkintä tai pinnoitetuista renkaista (kohta b) UNECE-säännön 
109 liitteen 1 mukainen hyväksyntäasiakirja. 
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TE4.  Ilmansaastepäästöarvot (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
N3-luokan ajoneuvojen ja N2-luokan ajoneuvojen, joiden vertailumassa1) on yli 2 610 kg, on täytettävä Euro VI -luokan vaatimus. 
N2-luokan ajoneuvojen, joiden vertailumassa1) on enintään 2 610 kg, on täytettävä TE2 Ilmansaastepäästöt -eritelmän vaatimukset, jotka on esitetty tieliikennettä koskevissa EU:n 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevissa kriteereissä autoille ja kevyille hyötyajoneuvoille (luokka 1). 
Ajoneuvoihin asennettujen lakaisulaitteiden on täytettävä Euro VI- tai Euro 6 -luokan vaatimuksen sen ajoneuvon vertailumassan mukaan, johon ne on asennettu. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on toimitettava todistus ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. Niistä ajoneuvoista, joiden osalta edellä mainittu vaatimus täyttyi vasta teknisen parantelun 
jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja sisällytettävä tarjousasiakirjoihin, ja kolmannen osapuolen on täytynyt todentaa vaatimuksen täyttyminen. 
Selventävä huomautus: TE4.  Ilmansaastepäästöarvot  
1) ’Vertailumassalla’ tarkoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksessa ilmoitettua ajokunnossa olevan ajoneuvon massaa, josta on vähennetty kuljettajan 75 kg:n vakiomassa ja 
johon on lisätty 100 kg:n vakiomassa. 
 TE5. Veden kierrätysjärjestelmät 

 
Jos hankintaviranomainen edellyttää sellaisia lakaisukoneita, joissa käytetään vettä 
pölyn sitomiseen.  
 
Lakaisukoneissa on oltava veden kierrätysjärjestelmä eli järjestelmä, joka kierrättää 
osaa pölyn sitomiseen käytetystä vedestä. Lakaisukone suihkuttaa vettä ja kerää sen 
sitten pölyn kanssa talteen. Kone suodattaa jäteveden, joka kierrätetään takaisin 
vesisäiliöön. 
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Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä tekniset tiedot, joissa veden kierrätysjärjestelmä 
kuvataan. 

 TE6. Rengasmelu 
(Ei käytetä, jos turvallisuussyistä tarvitaan korkeimpaan märkäpitoluokkaan kuuluvia 
renkaita, talvirenkaita tai nastarenkaita.). 
 
Huomaa: Tätä kriteeriä ei sovelleta erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin. 
 
Raskaissa hyötyajoneuvoissa on oltava joko  

a) renkaat, joiden ulkoiset vierintämelupäästöt ovat 3 dB pienemmät kuin 
asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa vahvistettu 
enimmäisarvo. Tämä vastaa EU:n rengasmerkinnän ulkoisen 
vierintämeluluokan ylintä luokkaa (luokkia on yhteensä kolme).  

TAI 
b) pinnoitetut renkaat. 

Huomaa: Asetusta (EY) N:o 1222/2009 tarkistetaan parhaillaan, ja tämän menettelyn 
osana Euroopan komissio on antanut ehdotuksen COM(2018) 296. Tätä kriteeriä on 
päivitettävä uuden lainsäädännön mukaiseksi, kunhan se tulee voimaan. 
 
Todentaminen: Tarjouksen tekijän on esitettävä kohdan a mukaisista renkaista 
asetuksen (EY) N:o 1222/2009 mukainen rengasmerkintä tai pinnoitetuista renkaista 
(kohta b) UNECE-säännön 109 liitteen 1 mukainen hyväksyntäasiakirja. 

SOPIMUKSENTEKOPERUSTEET 
 STP1. Ilmastointijärjestelmässä käytettävät kaasut 

Pisteitä annetaan sellaisella ilmastointijärjestelmällä varustetuille ajoneuvoille, jossa 
käytettävän jäähdytysaineen lämmitysvaikutus (GWP) on alle 150 
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(hiilidioksidikertoimena ja 100 vuoden aikavälillä laskettuna). 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on ilmoitettava ilmastointijärjestelmässä käytettävän 
jäähdytyskaasun nimi, koostumus ja lämmitysvaikutus. Jos käytetään kaasusekoitusta 
(n määrää kaasuja), lämmitysvaikutus (GWP) lasketaan seuraavasti: 
GWP= Σ(aine X1% x GWP(X1)) + (aine X2% x GWP(X2)) + … 
(aine Xn % x GWP(Xn)) 
jossa % on painon osuus, jossa sallitaan ±1 prosentin poikkeama. 
Kaasujen lämmitysvaikutus on esitetty asetuksen (EU) N:o 517/2014 liitteissä I ja II 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG)   

 STP2. Ajoneuvojen renkaat – pinnoitetut renkaat  
 
Pisteitä annetaan erikoiskäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille, joissa on pinnoitetut 
renkaat. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on toimitettava pinnoitetuista renkaista UNECE-säännön 109 
liitteen 1 mukainen hyväksyntäasiakirja. 

STP3. Pienentyneet ilmansaastepäästöarvot 
 
N3-luokan ajoneuvot ja N2-luokan ajoneuvot, joiden vertailumassa1) on yli 2 610 kg, 
sekä erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: pisteitä annetaan seuraavista teknologioista: 

• maakaasu 
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• pistokehybridiajoneuvot (PHEV) 

• akkukäyttöiset sähköajoneuvot (BEV) ja  

• vetypolttokennoajoneuvot (FCEV). 
(Täsmennettävä, montako pistettä enemmän annetaan pakokaasupäästöttömyyteen 
pystyvistä ajoneuvoista eli pistokehybridiajoneuvoista (PHEV), akkukäyttöisistä 
sähköajoneuvoista (BEV) ja vetypolttokennosähköajoneuvoista (FCEV). 
Pakokaasupäästöttömyyteen pystyville ajoneuvoille on annettava enemmän pisteitä 
kuin maakaasuajoneuvoille.). 
N2-luokan ajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään1) 2 610 kg: Näihin ajoneuvoihin 
sovelletaan tieliikenteen EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja (autot ja kevyet 
hyötyajoneuvot) koskevien kriteerien kohdassa STP3 (Pienentyneet 
ilmansaastepäästöarvot) ja kohdassa STP4 (Valmius luokan 1 
pakokaasupäästöttömyyteen) esitettyä kaavaa. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on toimitettava todistus ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. 
Niistä ajoneuvoista, joiden osalta edellä mainittu vaatimus täyttyi vasta teknisen 
parantelun jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja sisällytettävä 
tarjousasiakirjoihin, ja kolmannen osapuolen on täytynyt todentaa vaatimuksen 
täyttyminen. 
Selventävä huomautus: STP3.  Pienentyneet ilmansaastepäästöarvot  
1) ’Vertailumassalla’ tarkoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksessa ilmoitettua ajokunnossa olevan ajoneuvon massaa, josta on vähennetty kuljettajan 75 kg:n vakiomassa ja 
johon on lisätty 100 kg:n vakiomassa. 
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STP4. Veden kierrätysjärjestelmät 
 
Jos hankintaviranomainen edellyttää sellaisia lakaisukoneita, joissa käytetään vettä 
pölyn sitomiseen. 
 
Pisteitä annetaan lakaisukoneille, joissa on veden kierrätysjärjestelmä eli järjestelmä 
joka kierrättää osaa pölyn sitomiseen käytetystä vedestä. Lakaisukone suihkuttaa vettä 
ja kerää sen sitten pölyn kanssa talteen. Kone suodattaa jäteveden, joka kierrätetään 
takaisin vesisäiliöön. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä tekniset tiedot, joissa veden kierrätysjärjestelmä 
kuvataan. 

 

 STP5. Ajoneuvon melu 
Huomaa: Tätä kriteeriä ei sovelleta erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin. 
 
Pisteitä annetaan ajoneuvoille, joiden melupäästöarvot ovat asetuksessa (EU) N:o 
540/2014 vahvistettujen vaiheen 3 raja-arvojen mukaiset. Melupäästöt testataan 
asetuksen (EU) N:o 540/2014 liitteen II mukaisesti. 
 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on toimitettava todistus ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. 

 STL6. Lakaisukoneet 
Pisteitä annetaan lakaisukoneille, joiden taattu äänitehotaso on matala direktiivin 
2000/14/EY mukaisesti. 
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Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on toimitettava jäljennös CE-merkinnästä sekä todiste siitä, että 
lakaisukoneen taattu äänitehotaso on direktiivin 2000/14/EY mukainen. 
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5.1.2 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT KALUSTOPALVELUJEN 
OSTOLLE  

5.1.2.1 Kohde 
KOHDE 

Sellaisten julkisten tilojen kunnossapitopalvelujen osto, joissa käytetään ympäristövaikutuksiltaan pieniä, direktiivissä 2007/46/EY määriteltyjä N2- ja N3-luokan ajoneuvoja, 
direktiivissä 2007/46/EY määriteltyjä erikoisajoneuvoja ja muita erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja (katujen puhtaanapitoajoneuvot, esim. kuorma-autoon asennetut 
lakaisimet). 
Huomaa: Kompakteja lakaisukoneita ja levityslaitteita pidetään liikkuvina työkoneina, ja sen vuoksi niihin sovelletaan koneita ja laitteita koskevia kriteerejä. 

 

5.1.2.2 Tekniset eritelmät ja sopimuksentekoperusteet 
(Näitä kriteerejä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittajat omistavat tai vuokraavat palvelukaluston.) 

Tärkeää: Tähän luokkaan sovelletaan myös palveluluokkien yhteisiä kriteerejä (kohta 6) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
TEKNINEN ERITELMÄ 

TE1. Kasvihuonekaasupäästöt 
 
Raskaat hyötyajoneuvot ja erikoisajoneuvot: 
 
Kalustossa on oltava seuraavat prosenttiosuudet ajoneuvoja, jotka on varustettu 
jollakin TE1 Tekniset vaihtoehdot ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi -peruskriteereissä luetelluista hyväksytyistä tekniikoista: 
• 2019: 20 % 
• 2020: 28 % 
• 2021: 36 % 
• 2022: 44 % 
 

TE1. Kasvihuonekaasupäästöt 
 
Raskaat hyötyajoneuvot ja erikoisajoneuvot: 
 
Kalustossa on oltava seuraavat prosenttiosuudet ajoneuvoja, jotka on varustettu jollakin 
TE1 Tekniset vaihtoehdot ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi -
peruskriteereissä luetelluista hyväksytyistä tekniikoista: 
• 2019: 32 % 
• 2020: 40 % 
• 2021: 48 % 
• 2022: 56 % 
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L-luokan ajoneuvot:  
Kalustossa on oltava seuraavat osuudet sähköajoneuvoja: 
• 2019: 25 % 
• 2020: 35 % 
• 2021: 45 % 
• 2022: 55 % 
 
Kevyet hyötyajoneuvot 
• Sopimuskaudella käytettävästä kalustosta 12 prosentin on täytettävä TE1 

Hiilidioksidipäästöt -kohdan perusvaatimukset luokassa ”Kevyiden 
hyötyajoneuvojen osto, leasing tai vuokraus” tieliikenteeseen liittyviä, 
EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien 
mukaan. 

 
Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu järjestetään. 
 
 
Todentaminen: Samoin kuin kohdassa TE1 ajoneuvojen osalta (kohta 5.1.1.2); lisäksi 
on toimitettava luettelo ja tekniset tiedot tai vaatimustenmukaisuustodistukset koko 
kalustosta. 

L-luokan ajoneuvot:  
Kalustossa on oltava seuraavat osuudet sähköajoneuvoja: 
• 2019: 40 % 
• 2020: 50 % 
• 2021: 60 % 
• 2022: 70 % 
 
Kevyet hyötyajoneuvot 
• Sopimuskaudella käytettävästä kalustosta 12 prosentin on täytettävä TE1 

Hiilidioksidipäästöt -kohdan lisävaatimukset luokassa ”Kevyiden 
hyötyajoneuvojen osto, leasing tai vuokraus” tieliikenteeseen liittyviä, EU:n 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien mukaan. 

• Sopimuskaudella käytettävästä kalustosta 25 prosentin on täytettävä TE1 
Hiilidioksidipäästöt -kohdan perusvaatimukset luokassa ”Kevyiden 
hyötyajoneuvojen osto, leasing tai vuokraus” tieliikenteeseen liittyviä, EU:n 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien mukaan.  

 
Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu järjestetään. 
Todentaminen: Samoin kuin kohdassa TE1 (kohta 5.1.1.2) ajoneuvojen osalta; lisäksi 
on toimitettava luettelo ja tekniset tiedot tai vaatimustenmukaisuustodistukset koko 
kalustosta. 
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TE2. Pyörälogistiikka (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 (Kaupungeissa, joissa on siihen sopiva infrastruktuuri.) 
 
Tarjouksen tekijän on tarjottava palvelukalustoa, joka sisältää polkupyöriä ja polkupyörän peräkärryjä, ja ne voivat olla myös sähköpyöriä, moottoriajoneuvojen käytön 
vähentämiseksi ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden mukaisesti sen mukaan, mitä palveluluokkien yhteisiin kriteereihin sisältyvän TE1 
Ympäristöasioiden hallintakäytännöt -eritelmässä edellytetään. 
 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijä esittää palvelukaluston eritelmät ja kuvauksen siitä, miten polkupyöriä ja polkupyörän peräkärryjä käytetään moottoriajoneuvojen käytön vähentämiseksi. 
TE3. Ajoneuvojen renkaat— vierintävastus (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Huomaa: Tätä kriteeriä ei sovelleta erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kuten kuorma-autoihin, joihin on asennettu lakaisulaitteet. 
 
Kaikissa ajoneuvoissa on oltava renkaat, jotka täyttävät TE3-eritelmän ajoneuvojen renkaita koskevat vaatimukset. Ne on määritetty kohdassa 5.1.1.2. 
Todentaminen: 
Samoin kuin eritelmässä TE3 ajoneuvojen renkaiden osalta (määritetty kohdassa 5.1.1.2) sekä luettelo ja tekniset tiedot koko kalustosta. 
TE4. Rengaspaineiden seurantajärjestelmät (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Huomaa: Tätä kriteeriä ei sovelleta erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kuten kuorma-autoihin, joihin on asennettu lakaisulaitteet. 
 
Kaikissa kevyissä ja raskaissa hyötyajoneuvoissa on oltava renkaat, jotka täyttävät TE2-eritelmän rengaspaineiden seurantajärjestelmää koskevat vaatimukset. Ne on määritetty 
kohdassa 5.1.1.2.  
 
Todentaminen: 
Samoin kuin eritelmässä TE2 rengaspaineiden seurantajärjestelmän osalta (määritetty kohdassa 5.1.1.2) sekä luettelo ja tekniset tiedot koko kalustosta. 
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TE5. Polttoaineet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Huomaa: Tätä kriteeriä sovelletaan vain, jos hankintaviranomainen hyväksyy varsinaiset maakaasuajoneuvot hyväksyttäväksi tekniikaksi ja jos tarjouksen tekijä tarjoaa 
varsinaisia maakaasuajoneuvoja ajoneuvoja koskevan TE1-eritelmän (ks. kohta 5.1.1.2) vaatimusten täyttämiseksi. Hankintaviranomainen voi määrittää uusiutuvan polttoaineen 
käytölle suuremmatkin prosenttiosuudet sen mukaan, miten sitä on saatavilla kansallisilla tai alueellisilla markkinoilla. 
 
Vähintään 15 prosenttia metaanista on oltava uusiutuvaa metaania. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on toimitettava toimittajan (toimittajien) kanssa tehty sopimus (sopimukset) sekä kuvaus ja tekniset eritelmät tuotannosta ja varsinaisesta 
polttoaineentoimitusjärjestelmästä. 
TE6. Ilmansaastepäästöt 
(Näitä kriteerejä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittaja omistaa tai vuokraa 
palvelukaluston.). 
 
Kaikkien palvelun toimittamisessa käytettävien raskaiden hyötyajoneuvojen on 
täytettävä vähintään Euro V -luokan vaatimus. 
2019: Raskaista hyötyajoneuvoista 48 prosentin on täytettävä Euro VI -luokan 
vaatimus. 
2020: Raskaista hyötyajoneuvoista 56 prosentin on täytettävä Euro VI -luokan 
vaatimus. 
2021: Raskaista hyötyajoneuvoista 64 prosentin on täytettävä Euro VI -luokan 
vaatimus. 
2022: Raskaista hyötyajoneuvoista 72 prosentin on täytettävä Euro VI -luokan 
vaatimus. 
 
Tarjouksen tekijän on dokumentoitava tapaukset, joissa ajoneuvoja ei ole sertifioitu 
vähintään Euro V -luokan täyttäväksi vaan joissa sama vaatimus on täytetty teknisellä 

TE6. Ilmansaastepäästöt 
(Näitä kriteerejä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittaja omistaa tai vuokraa 
palvelukaluston.) 
 
TE6.1. Kaikkien palvelun toimittamisessa käytettävien raskaiden hyötyajoneuvojen on 
täytettävä vähintään Euro V -luokan vaatimus. 
2019: Raskaista hyötyajoneuvoista 68 prosentin on täytettävä Euro VI -luokan 
vaatimus. 
2020: Raskaista hyötyajoneuvoista 76 prosentin on täytettävä Euro VI -luokan 
vaatimus. 
2021: Raskaista hyötyajoneuvoista 84 prosentin on täytettävä Euro VI -luokan 
vaatimus. 
2022: Raskaista hyötyajoneuvoista 92 prosentin on täytettävä Euro VI -luokan 
vaatimus. 
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jälkikäsittelyllä. 
 
Kaikkien palvelun toimittamisessa käytettävien kevyiden hyötyajoneuvojen on 
täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimus. 
2019: Kevyistä hyötyajoneuvoista 50 prosentin on täytettävä Euro 6 -luokan vaatimus. 
2020: Kevyistä hyötyajoneuvoista 60 prosentin on täytettävä Euro 6 -luokan vaatimus. 
2021: Kevyistä hyötyajoneuvoista 70 prosentin on täytettävä Euro 6 -luokan vaatimus. 
2022: Kevyistä hyötyajoneuvoista 80 prosentin on täytettävä Euro 6 -luokan vaatimus 
 
Kaikkien palvelun toimittamisessa käytettävien L-luokan ajoneuvojen on täytettävä 
vähintään Euro 3 -luokan vaatimus. 
2019: L-luokan ajoneuvoista 50 prosentin on täytettävä Euro 4 -luokan vaatimus. 
2020: L-luokan ajoneuvoista 60 prosentin on täytettävä Euro 4 -luokan vaatimus. 
2021: L-luokan ajoneuvoista 70 prosentin on täytettävä Euro 4 -luokan vaatimus. 
2021: L-luokan ajoneuvoista 80 prosentin on täytettävä Euro 4 -luokan vaatimus. 
 
Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu järjestetään. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvojen tekniset tiedot, joissa päästöstandardit on 
määritetty. Niistä ajoneuvoista, joiden osalta edellä mainittu vaatimus täyttyi vasta 
teknisen parantelun jälkeen, kyseiset toimet on dokumentoitava ja sisällytettävä 
tarjousasiakirjoihin, ja riippumattoman kolmannen osapuolen on todennettava 
vaatimuksen täyttyminen. 

Tarjouksen tekijän on dokumentoitava tapaukset, joissa ajoneuvoja ei ole sertifioitu 
vähintään Euro V -luokan täyttäviksi vaan joissa sama vaatimus on täytetty teknisellä 
jälkikäsittelyllä. 
Kaikkien palvelun toimittamisessa käytettävien kevyiden hyötyajoneuvojen on 
täytettävä vähintään Euro 5 -luokan vaatimus. 
2018: Kevyistä hyötyajoneuvoista 60 prosentin on täytettävä Euro 6 -luokan vaatimus. 
2019: Kevyistä hyötyajoneuvoista 70 prosentin on täytettävä Euro 6 -luokan vaatimus. 
2020: Kevyistä hyötyajoneuvoista 80 prosentin on täytettävä Euro 6 -luokan vaatimus. 
2021: Kevyistä hyötyajoneuvoista 90 prosentin on täytettävä Euro 6 -luokan vaatimus. 
2022: Kevyistä hyötyajoneuvoista 100 prosentin on täytettävä Euro 6 -luokan vaatimus. 
 
2019: Kevyistä hyötyajoneuvoista 15 prosentin on täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 
6d standard -luokan vaatimus. 
2020: Kevyistä hyötyajoneuvoista 20 prosentin on täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 
6d standard -luokan vaatimus. 
2021: Kevyistä hyötyajoneuvoista 25 prosentin on täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 
6d standard -luokan vaatimus. 
2022: Kevyistä hyötyajoneuvoista 35 prosentin on täytettävä Euro 6d-TEMP- tai Euro 
6d standard -luokan vaatimus. 
 
Kaikkien palvelun toimittamisessa käytettävien L-luokan ajoneuvojen on täytettävä 
vähintään Euro 3 -luokan vaatimus. 
2019: L-luokan ajoneuvoista 70 prosentin on täytettävä Euro 4 -luokan vaatimus. 
2020: L-luokan ajoneuvoista 80 prosentin on täytettävä Euro 4 -luokan vaatimus. 
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2021: L-luokan ajoneuvoista 90 prosentin on täytettävä Euro 4 -luokan vaatimus. 
2022: L-luokan ajoneuvoista 100 prosentin on täytettävä Euro 4 -luokan vaatimus. 
 
Sovellettava taso määräytyy sen vuoden mukaan, jona tarjouskilpailu järjestetään. 
 
TE6.2. Alueilla, joiden ilmanlaadussa on ongelmia:  
Kevyiden hyötyajoneuvojen ja L-luokan ajoneuvojen on oltava pakokaasupäästöttömiä. 
Jos saatavilla ei ole latausinfrastruktuuria tai jos odotuksenmukainen käyttöprofiili 
edellyttää suurta käyttösädettä: Ajoneuvoissa on vähintään oltava valmius 
pakokaasupäästöttömyyteen, millä tarkoitetaan kevyttä hyötyajoneuvoa, joka voi kulkea 
vähintään 40 km ilman pakokaasupäästöjä.  
 

Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä ajoneuvojen tekniset tiedot, jos päästöstandardit on 
määritetty, ja tarvittaessa yhteistyösopimus kaupungin koontikeskuksen kanssa. 
 
 
 
 

SOPIMUKSENTEKOPERUSTEET  
(Näitä kriteerejä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittajat omistavat tai vuokraavat palvelukaluston.) 

STP1. Kasvihuonekaasupäästöt (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Pisteitä annetaan suhteutetusti sopimuksen nojalla käytettävälle kalustolle, jossa on TE1 Kasvihuonekaasupäästöt -eritelmässä määritettyä suurempi osuus ajoneuvoja (%), sen 
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mukaan, paljonko suurempi tämä osuus on TE1:een verrattuna. 
 
Todentaminen: 
Ks. edellä kohta TE1. 

STP2. Ilmansaastepäästöt (perus- ja lisäkriteerit samat, ei sovelleta, jos teknisessä eritelmässä TE6.2 edellytetään kaikkien ajoneuvojen olevan pakokaasupäästöttömiä) 
 
Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjotaan joko  
a) kohdassa TE6 (ks. edellä) määritettyä suurempi prosenttiosuus kriteerit täyttäviä ajoneuvoja TAI 
b) kevyitä hyötyajoneuvoja ja L-luokan ajoneuvoja, joiden päästöarvo on parempi kuin Euro 6/4 -luokan vaatimus, TAI  
c) maakaasulla kulkevia raskaita hyötyajoneuvoja ja ajoneuvoja, joissa on valmius pakokaasupäästöttömyyteen eli jotka voivat kulkea vähintään 40 km ilman 
pakokaasupäästöjä (autot ja kevyet hyötyajoneuvot), ja pistokehybridiajoneuvoja (PHEV), akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja (BEV) sekä polttokennokäyttöisiä sähköajoneuvoja 
(FCEV) (linja-autot) 
 
sopimuksen nojalla käytettävälle kalustolle suhteutetusti sen mukaan, paljonko TE6-eritelmässä (ks. edellä) määritettyä suurempi osuus on (täsmennettävä, paljonko pisteitä 
annetaan suuremmille prosenttiosuuksille sekä ajoneuvoille, joiden päästöarvot ovat paremmat ja jotka ovat pakokaasupäästöttömiä. Pakokaasupäästöttömyyteen pystyville 
ajoneuvoille on annettava enemmän pisteitä kuin maakaasuajoneuvoille.)  
Todentaminen: 
Ks. edellä kohta TE2. 
STP4. Veden kierrätys  
 
Jos hankintaviranomainen edellyttää sellaisia lakaisukoneita, joissa käytetään vettä pölyn sitomiseen. 
 
Palvelukalustoa tarjoaville tarjouksen tekijöille annetaan pisteitä suhteutetusti sellaisten ajoneuvojen osuuden mukaan, joissa on veden kierrätysjärjestelmä. 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä luettelo palvelukaluston ajoneuvoista sekä niiden tekniset tiedot. 
 STP5. Melupäästöt 
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Pisteitä annetaan tarjouksille, joissa tarjottava palvelukalusto koostuu kokonaan STP5:n 
ajoneuvojen melupäästöjä koskevat kriteerit täyttävistä ajoneuvoista. Nämä kriteerit on 
esitetty kohdassa 5.1.1.2. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on esitettävä luettelo palvelukaluston ajoneuvoista sekä niiden 
vaatimustenmukaisuustodistukset. 

 
5.1.2.3 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 
(Näitä sovelletaan vain, jos toiminnan harjoittajat omistavat tai vuokraavat palvelukaluston.) 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

 STL1. Matalaviskoosiset voiteluöljyt  
Ellei ajoneuvon valmistaja suosittele toisentyyppistä voiteluöljyä, toimeksisaajan on 
vaihdettava palvelun toimittamisessa käytettävien ajoneuvojen voiteluöljyt sellaisiin 
moottoriöljyihin, joiden viskositeetti on pieni. Voiteluöljyn viskositeetti katsotaan 
pieneksi, jos sen SAE-luokka on 0W30, 5W30 tai vastaava.  
Toimeksisaajan on pidettävä niistä kirjaa, ja nämä tiedot on esitettävä 
hankintaviranomaiselle pyydettäessä. Hankintaviranomainen voi laatia säännöt 
vaatimustenvastaisuudesta koituvista seuraamuksista 
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STL2. Ajoneuvojen renkaat– vierintävastus (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Toimeksisaajan on vaihdettava palvelun toimittamiseen käytettävien ajoneuvojen kuluneet renkaat  

a) uusiin renkaisiin, jotka kuuluvat vierintävastuksen osalta renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien 
osalta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1222/2009 mukaiseen polttoainetaloudellisuuden 
korkeimpaan luokkaan (ilmoitettuna yksikössä kg/tonni). Tämä sopimuksen toteuttamista koskeva lauseke ei saa estää käyttämästä korkeimpaan 
märkäpitoluokkaan kuuluvia renkaita, jos se on perusteltua turvallisuuteen liittyvistä syistä, 
TAI 

b) pinnoitettuihin renkaisiin. 
Toimeksisaajan on pidettävä niistä kirjaa, ja nämä tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle pyydettäessä. Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta 
koituvista seuraamuksista. 

STL3. Rengasmelu 
Huomaa: Tätä sopimuksen toteuttamista koskevaa lauseketta ei sovelleta pinnoitettuihin renkaisiin. 
 
Toimeksisaajan on vaihdettava palvelun toimittamiseen käytettävien ajoneuvojen kuluneet renkaat uusiin renkaisiin, joiden ulkoiset vierintämelupäästöt ovat 3 dB pienemmät 
kuin asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa vahvistettu enimmäisarvo. Tämä vastaa EU:n rengasmerkinnän ulkoisen vierintämeluluokan ylintä luokkaa 
(kolmesta luokasta).  
Ulkoiset vierintämelupäästöt testataan asetuksen (EU) N:o 1222/2009 liitteen I mukaisesti. 
Toimeksisaajan on pidettävä niistä kirjaa, ja nämä tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle pyydettäessä. Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta 
koituvista seuraamuksista. 
 
Selventävä huomautus: Kunnossapitopalvelujen osto  
Hankintaviranomainen voi sisällyttää nämä kriteerit ajoneuvojen huoltopalveluja koskevaan tarjouspyyntöön. Nämä kriteerit koskevat kuitenkin vain pientä osaa huoltotoimista, 
eikä niitä voida pitää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevina kriteereinä ajoneuvojen huoltopalvelujen osalta. 
Selventävä huomautus: Keskushallinnon hankintoja koskevat vaatimukset renkaiden ostamisen osalta 



 

72 

 

 
Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU), joka piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä kesäkuuhun 2014 mennessä, 6 artiklassa ja liitteessä III asetetaan erityisvelvoitteita 
tiettyjä energiatehokkaita laitteita hankkiville viranomaisille. Tähän sisältyy velvoite ostaa vain sellaisia renkaita, jotka 
”kuuluvat renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1222/2009 määriteltyyn korkeimpaan polttoainetaloudellisuusluokkaan. Tämä vaatimus ei estä julkisia elimiä hankkimasta korkeimpaan 
märkäpitoluokkaan tai ulkoiseen vierintämeluluokkaan kuuluvia renkaita, jos se on perusteltua turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvistä syistä”. 
Tämä vaatimus koskee vain keskushallintoja, ja sitä sovelletaan vain hankintoihin, joiden loppusumma on julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä vahvistettuja kynnysarvoja 
suurempi. Vaatimusten on lisäksi oltava yhdenmukaisia kustannustehokkuutta, taloudellista toteutettavuutta, laajempaa kestävyyttä, teknistä soveltuvuutta ja riittävää kilpailua 
koskevien vaatimusten kanssa. Nämä tekijät voivat vaihdella viranomaisista ja markkinoista toiseen. Lisäohjeita energiatehokkuusdirektiivin 6 artiklan ja liitteen III tämän 
näkökohdan tulkintaan, kun keskushallinnon viranomaiset hankkivat energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia, on komission ohjeasiakirjassa COM/2013/0762 final, 
komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano – komission ohjeet. 
Asetusta (EY) N:o 1222/2009 tarkistetaan parhaillaan, ja tämän menettelyn osana Euroopan komissio on antanut ehdotuksen COM(2018) 296. Tätä sopimuksen toteuttamista 
koskevaa lauseketta on päivitettävä uuden lainsäädännön mukaiseksi, kunhan se tulee voimaan. 
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6 PALVELULUOKKIEN YHTEISET KRITEERIT  
 

6.1 KOHDE JA VALINTAKRITEERIT 
 

KOHDE 
Julkisten tilojen ympäristövaikutuksiltaan pienten kunnossapitopalvelujen osto, johon sisältyvät 

- ”puhtaanapitopalvelut” 
- ”puutarhanhoitopalvelut”. 

 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

VALINTAKRITEERIT 
VK1. Tarjouksen tekijän pätevyydet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Tarjouksen tekijällä on oltava asianmukaiset pätevyydet ja kokemusta sellaisten ympäristön kannalta edullisten kunnossapitopalvelujen tarjoamisesta, johon sisältyvät vähintään 
seuraavat seikat: 

- sellaisten tuotteiden käyttö, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki tai muu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki, jotka on hyväksytty 
jäsenvaltioissa virallisesti kansallisesti tai alueellisesti sopimusperusteisiin puhtaanapitotehtäviin; 

- henkilöstön sisäinen tai ulkoinen koulutus, jossa käsitellään ympäristöasioita, kuten tuotteiden asianmukaista laimentamista ja annostelua, jäteveden hävittämistä ja 
jätteiden lajittelua; 

- sellaisten saatavilla olevien tekniikoiden ja toimenpiteiden määrittely, arviointi ja käyttäminen (jos niitä on saatavilla kyseiseen palveluun), joiden tavoitteena on 
• minimoida veden ja energian kulutus  
• minimoida kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöt  
• minimoida jätteen syntyminen 
• optimoida jätteenkäsittely 
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• minimoida tuholaismyrkkyjen ja kasvinsuojeluaineiden käyttö 
• minimoida lannoitteiden käyttö  
• minimoida puhdistusaineiden käyttö 
• minimoida jäänpoistoaineiden käyttö 
• suojella ja edistää biologista monimuotoisuutta; 

 
- edellä lueteltujen ympäristökysymysten seuranta- ja raportointimenettelyt. 

 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijöiden on esitettävä todisteet tiedoista ja referensseistä, jotka liittyvät asianmukaisiin, viiden viime vuoden aikana tehtyihin ja edellä mainitut elementit sisältäviin 
sopimuksiin. Tämän lisäksi on esitettävä tiedot henkilöstön koulutustoimista, joissa on käsitelty edellä lueteltuja aiheita. 

 

6.2 TEKNISET ERITELMÄT JA HANKINTASOPIMUKSEN TEKOPERUSTEET 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITELMÄ 
TE1. Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Tarjousten tekijöillä on oltava kirjalliset menettelyt, joiden avulla 
 
1. seurataan, pidetään kirjaa ja toteutetaan seuraavia asioita koskevia toimia: 

− energiankulutuksen minimointi 
− kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen minimointi 
− vedenkulutuksen minimointi 
− erilaisten aineiden (kuten puhdistusaineiden, mineraalisten ja orgaanisten lannoitteiden, tuholaismyrkkyjen ja jäänpoistoaineiden) käytön minimointi 
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− pakkausjätteen syntymisen minimointi 
− luonnon monimuotoisuuden lisääminen; 

 
2. pidetään ajoneuvokalusto sekä koneet ja laitteet kunnossa valmistajien suositusten mukaisesti; 
 
3. arvioidaan suunnitelman ja toimintaan liittyvien menettelyjen toteutumista seuraamalla mahdollisia muutoksia indikaattoreissa1 ja toimien ja menettelyjen täytäntöönpanoa 
käytännössä; 
 
4. toteutetaan tarvittavat toimet, joilla korjataan poikkeamat suunnitelmasta ja estetään niiden toistuminen tulevaisuudessa, mikäli mahdollista. 
 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on toimitettava jäljennökset mainituista menettelyistä. 
 
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmien, jotka on sertifioitu EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja sertifiointijärjestelmän (EMAS) tai ISO 14001 -standardin mukaisesti, katsotaan 
täyttävän vaatimukset, jos ne sisältävät teknisissä eritelmissä luetellut ympäristötavoitteet ja jos niiden laajuus kattaa tarjouspyynnön kohteena olevat palvelut. Tarjouksen tekijän 
on esitettävä yrityksensä ympäristötoimia koskeva asiakirja, joka osoittaa, että kyseinen taho sitoutuu näiden tavoitteiden saavuttamiseen, sekä sertifiointilaitoksen myöntämä 
sertifikaatti, jossa on esitetty toimien laajuus. 
 
Huomaa: Hankintaviranomainen voi antaa pisteitä niille tarjouksen tekijöille, jotka tarjoavat ympäristöasioiden hallintatoimenpiteissään merkittäviä parannuksia. 
Selventävä huomautus: TE1. Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet 
1On suositeltavaa, että ympäristökysymysten seurantaa koskevat indikaattorit perustuvat toiminnalliseen yksikköön ”m2 kunnossapidettävää aluetta” (eli yhtä neliömetriä kohti 
kulutetut vesilitrat, kulutettujen aineiden määrä litroina yhtä neliömetriä kohti). Seurantatiheydeksi suositellaan vähintään yhtä kertaa yhden vuodenajan kuluessa (neljä kertaa 
vuodessa) edustavien viikkojen aikana. Edustava viikko tarkoittaa sellaista viikkoa, jolloin toiminnan vilkkaus vastaa suurin piirtein kunkin vuodenajan keskiarvoa. 
Biologisen monimuotoisuuden osalta voi olla vaikeaa valita indikaattoreita, joilla tätä ympäristönäkökohtaa voidaan seurata. Ihanteellinen indikaattori olisi tavoitteeseen 
perustuva. Tavoitteena voi esimerkiksi olla lisätä varpuslintujen populaatioita, jolloin indikaattorina olisi näiden lintujen lukumäärässä tapahtunut muutos. Tätä on arvioitava 
ottamalla lintuja kiinni otokseksi, ja se voi olla liian kallista. Tällöin suositellaan, että indikaattoreiksi valitaan toimet, joita toteutetaan tavoitteen saavuttamiseksi: asuttujen 
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linnunpönttöjen määrä, puiden tiheyden lisääntyminen ja reviirien väliset yhteydet jne. 
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6.3 SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET  
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

STL1. Henkilöstön koulutus (perus- ja lisäkriteerit samat) 
Toimeksisaajalla on oltava sopimuksen keston ajan käytössä sisäinen henkilöstön koulutusohjelma*, tai sen on annettava henkilöstölle mahdollisuus osallistua ulkoiseen 
koulutukseen, jossa käsitellään jäljempänä lueteltuja aiheita, mikäli ne liittyvät työntekijän tehtäviin, joita hän tekee osana sopimusta. 
 
Puutarhanhoitopalvelujen tarjoaminen: 

− Henkilöstö on koulutettava noudattamaan ympäristöä säästäviä puutarhanhoitokäytäntöjä palvelun toimittamisessa. Niihin on sisällyttävä ainakin vettä ja 
energiaa säästävät käytännöt; jätteen syntymisen minimointi, jätteen käsittely ja valikoiva keruu, biologisen monimuotoisuuden suojelu, uusiutuviin 
raaka-aineisiin pohjautuvien tuotteiden käyttö; kemikaalien ja niiden säiliöiden käsittely ja hallinta; tuholaismyrkkyjen ja kasvinsuojeluaineiden 
turvallinen ja lainmukainen käyttö.  

− Kriittisiin käyttökohteisiin sekä kemikaalien käyttöä koskeva koulutus on järjestettävä ennen kuin henkilöstön sallitaan tehdä tämäntyyppistä työtä. 

Toimeksisaajan on esitettävä koulutussuunnitelma, kun sopimus on tehty. 
 
Puhtaanapitopalvelujen tarjoaminen: 

− Henkilöstö on koulutettava noudattamaan ympäristöä säästäviä puhtaanapitokäytäntöjä palvelun toimittamisessa. Niihin on sisällyttävä ainakin vettä ja 
energiaa säästävät käytännöt, jätteen syntymisen minimointi, PM10-hiukkasia sisältävän katupölyn vähentäminen, kertakulutustavaroiden käytön 
minimointi ja kemikaalien turvallinen käyttö. 

− Kriittisiä käyttökohteita, mukaan lukien kemikaalien käyttö, koskeva koulutus on järjestettävä ennen kuin henkilöstön sallitaan tehdä tämäntyyppistä 
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työtä. 

 
Toimeksisaajan on esitettävä koulutussuunnitelma, kun sopimus on tehty. 
 
Koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen käyttö: 

− Kaikkien palvelun toimittamiseen kuuluvien koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen käyttäjien on oltava riittävän koulutettuja toimittamaan sopimukseen 
perustuva palvelu ympäristön kannalta vastuullisella tavalla siten, että he osaavat hyödyntää koneita, laitteita ja ajoneuvoja tehokkaasti. 

− Kaikkien palvelun tuottamiseen kuuluvien koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen käyttäjien on saatava sopimuksen keston ajan säännöllisesti tietoa omasta 
polttoainetehokkuudestaan (vähintään kerran kuukaudessa). 

Työntekijöiden vuotuista koulutusta koskevat tiedot on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten. Hankintaviranomainen voi laatia säännöt 
vaatimustenvastaisuudesta koituvista seuraamuksista. 
Selventävä huomautus: STL1. Henkilöstön koulutus  
* Henkilöstö, joka on jo saanut asianmukaisen koulutuksen virallisessa koulutusjärjestelmässä, voidaan vapauttaa tästä vaatimuksesta.  
Suositusarvot 
Vakituinen henkilöstö ja väliaikaiset toimihenkilöt, joiden sopimukset ovat yli vuoden mittaisia: 16 h peruskoulutusta, 8 h vuotuisiin päivityksiin liittyvää koulutusta. 
Vakituinen henkilöstö ja väliaikaiset toimihenkilöt, joiden sopimukset ovat enintään vuoden mittaisia: 8 h peruskoulutusta. 
Koulutuksen kestoa voidaan mukauttaa tarjouksen tekijöiden tarpeiden ja olosuhteiden perusteella. 
STL2. Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet (perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Palveluntarjoajan on dokumentoitava seuraavat seikat ja raportoitava niistä sopimuksen keston ajan: 

− tulokset indikaattorien seurannasta,  
− kunnossapitotoimet ja 
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− tulokset arviointi-, korjaus- ja ehkäisytoimista tarvittaessa 
sen mukaan, mitä todetaan eritelmän TE1 Ympäristöasioiden hallintatoimet kriteerien todentamisesta koskevissa kirjallisissa menettelyissä. 
Nämä raportit on esitettävä hankintaviranomaiselle todentamista varten. 
Hankintaviranomainen voi laatia säännöt vaatimustenvastaisuudesta koituvista seuraamuksista ja ympäristönäkökohtien optimoimiseen tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä 
asetettujen tavoitteiden ylittämisestä annettavista bonuksista. 
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