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Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Puutarhanhoitotuotteet ja -palvelut 
 
Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
puutarhanhoitotuotteiden ja -palvelujen tuoteryhmälle. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa (Technical Background Report) esitetään 
yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 
 
Jokaiselle tuote- tai palveluryhmälle on määritetty kahdenlaiset kriteerit: 

• Peruskriteerit soveltuvat kaikkien hankintaviranomaisten käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, ja ne koskevat merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Ne 
on laadittu siten, että lisätodentamisen tarve tai kustannusten nousu on mahdollisimman vähäinen.  

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

 
 
1. Määritelmä ja soveltamisala 
 
Soveltamisala 
 
Nämä EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit kattavat julkisten viheralueiden hoitoon liittyvät hankinnat: julkisten viheralueiden 
hoitoon liittyvät puutarhanhoitotuotteet, -koneet ja -palvelut. Puutarhakalusteisiin liittyvistä näkökohdista on lisätietoa kalusteita koskevissa ympäristöä 
säästävien julkisten hankintojen kriteereissä ja liitteenä olevissa taustaraporteissa1. Jotkin puutarhanhoitopalvelujen ympäristönäkökohdat, kuten kevyiden ja 
raskaiden hyötyajoneuvojen käyttö sekä virka-asujen käyttö, jäävät näiden suositusten soveltamisalan ulkopuolelle, koska niitä käsitellään muissa 
tuoteryhmissä, eli kuljetuksen (ajoneuvot) ja tekstiilituotteiden (virka-asut) yhteydessä. Katso myös vastaavia tuoteryhmiä koskevat ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen kriteerit1. 
 
Hankintaviranomaisen henkilöstö voi toteuttaa itse puutarhanhoitopalvelut, tai ne voidaan teettää palveluyhtiöllä. Näin ollen tässä asiakirjassa esitetään 
kriteerit sekä tärkeimpien puutarhanhoidossa käytettävien tuotteiden/tekijöiden, eli kasvilajien, maanparannusaineiden, puutarhanhoitotarvikkeiden ja 
-työkalujen, koneiden (ruohonleikkureiden, silppureiden) ja kastelujärjestelmien, suoralle hankinnalle että sellaisten puutarhanhoitopalvelujen hankinnalle, 
joille määritellään ylimääräisiä kuljetusta koskevia eritelmiä ja muita sopimuksen toteuttamista koskevia lausekkeita.  
 
Puutarhanhoitotuotteet 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Kriteerejä suositellaan tärkeimmille puutarhanhoidossa käytettäville tuotteille ja välineille. Ne ovat 
• maanparannusaineet (maanparannusaine on aine, jota lisätään kausittain maahan sen hedelmällisyyden parantamiseksi, ja se sisältää aineita, kuten 

kompostia, lantaa ja luonnonmukaista alkuperää olevaa maankatetta) 
• koristekasvit (koristekasvi on kasvi, joka ei ole paikalle kotoperäinen) 
• kastelujärjestelmät 
• puutarhakoneet 
• voiteluöljyt 
• rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-aineet 
• haitalliset vieraskasvit. 

 
Kriteerejä sovelletaan vain seuraavanlaisiin puutarhakoneisiin, joissa on polttomoottori, sähkömoottori, ladattava akku tai käsivetoinen moottori: 

• ruohonleikkurit (myös ruohonleikkuutraktorit) ja harat 
• raivaussahat 
• moottorisahat 
• nurmikon viimeistelyleikkurit 
• tasaus- ja pensasleikkurit 
• lehti-imurit ja lehtipuhaltimet  
• niittokoneet 
• haravakoneet 
• maanmuokkauskoneet 
• kompostisilppurit. 

 
Eritelmien määrittelyssä on käytetty nykyisten ympäristömerkkien kriteerejä. Vaikka tiettyjä kriteerejä on toisinaan vaikea priorisoida, koska ne ovat 
kytköksissä toisiinsa, perus- ja lisäkriteerit on erotettu toisistaan. 
 
Kastelujärjestelmien alalla ei kuitenkaan ole erotettu perus- ja lisäkriteerejä, koska vettä tehokkaasti käyttävien kastelujärjestelmien asentamiseen tarvitaan 
lähes kaikkia kriteerejä eikä näitä kahta tasoa siten voida helposti erottaa toisistaan. Niiden erottamista ei myöskään pidetty tarpeellisena siksi, että tarjoajien 
ei ole vaikea todistaa kriteerien täyttymistä eikä hankintaviranomaisten ole vaikea tarkistaa sitä. 
 
Puutarhanhoitopalvelut 
 
Alihankintana teetettävien puutarhanhoitopalvelujen alalla esitetään kriteerit sekä käytettäville tuotteille että noudatettaville menettelyille.  
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Teknisten eritelmien ja valintakriteerien lisäksi suositellaan tiettyjä sopimusehtoja, joita ei voida arvioida tarjouskilpailumenettelyn aikana. Sopimuksen 
hallinnoinnissa tarvitaan näin ollen erityisiä valvontatoimia. 
 
 
2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
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Merkittävimmät 
ympäristövaikutukset 

 Lähestymistapa 

• Maaperän ja veden saastuminen, 
rehevöityminen2, vaarallisten aineiden 
biokertyvyys ja biomagnifikaatio3, kun 
kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja 
myrkyllisten voiteluaineiden väärä 
käyttö heikentää ja jopa myrkyttää 
ympäristöä. 

• Uusiutumattomien luonnonvarojen, 
kuten turpeen, liikakäyttö 
maanparannusaineissa. 

• Juomaveden suuri kulutus. 
• Biojätteen suuri tuotanto. 
• Pakkausjätteen suuri tuotanto. 
• Puutarhakoneiden aiheuttama melu ja 

ilmakehän saastuminen, käytetty 
polttoaine. 

• Kuljetus. 
 

 • Käytetään lajitelluista jätteistä peräisin olevaa kompostia maanparannusaineena ja 
lannoitteena ja valvotaan sen laatua tarkasti. 

• Vältetään turpeen käyttöä maanparannusaineissa. 
• Rajoitetaan kasvinsuojeluaineiden riskejä ja käytetään vaihtoehtoisia 

tuholaistorjuntamenetelmiä. 
• Käytetään (aina kun mahdollista) muuta kuin juomavettä, asennetaan tehokkaita 

kastelujärjestelmiä ja vähennetään vedentarvetta erilaisilla menetelmillä, kuten 
multaamisella, kasvien järjestämisellä vedentarpeen mukaan tai soveltuvien/alkuperäisten 
koristekasvien valinnalla. 

• Suositaan luonnonmukaisesti tuotettuja ja alkuperäisiä koristekasveja. 
• Varmistetaan jätteiden lajittelu ja biojätteen käsittely kompostointia ja multaamista varten. 
• Hankitaan tuotteita kierrätetyissä, kompostoitavissa, uudelleenkäytettävissä, kierrätettävissä 

tai biohajoavissa pakkauksissa. 
• Käytetään hiljaisia, vähäpäästöisiä ja vähän kuluttavia koneita ja niissä ympäristöä säästäviä 

polttoaineita. 
• Käytetään puutarhakoneissa voiteluaineita, jotka hajoavat nopeasti luonnossa ja jotka eivät 

voi kertyä organismeihin, sekä regeneroituja öljyjä. 
• Koulutetaan henkilöstöä asianmukaisesti. 
• Puututaan haitallisten vieraslajien leviämiseen. 

On syytä huomata, että vaikutuksia ei välttämättä ole asetettu tärkeysjärjestykseen. 
 
3. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Puutarhanhoitotuotteet ja -palvelut 

                                                 
2 Rehevöityminen on prosessi, jonka kautta ravinteiden määrä vesistöissä (kuten järvissä, joensuissa tai hitaissa virroissa) kasvaa liian suureksi siten, että kasvillisuus (kuten 
levät ja rikkaruohot) leviää liian voimakkaasti. Kun tämä liika kasvillisuus kuolee ja hajoaa, veteen liuennut happi vähenee, mikä saattaa johtaa vesieliöiden (kuten kalojen) 
kuolemaan. Ravinteet voivat olla peräisin useista antropogeenisistä (ihmisen aiheuttamista) lähteistä, kuten pelloille levitettävistä lannoitteista, maaperän eroosiosta, 
typpilaskeumasta, jätevedenpuhdistamojen päästöistä ja käsittelemättömistä yhdyskuntajätevesistä. 
3 Biokertymistä tapahtuu, kun organismi imee itseensä myrkyllistä ainetta nopeammin kuin sitä erittyy tai hajoaa biologisesti. Biomagnifikaatio tarkoittaa ravintoketjussa 
esiintyvän aineen pitoisuuden kasvua, joka johtuu ravintoketjun energiamäärästä ja aineen hitaasta (tai olemattomasta) erittymisestä tai hajoamisesta. Vaikka 
biomagnifikaatiolla tarkoitetaan toisinaan biokertyvyyttä, näiden kahden termin välillä on tärkeä ero. Biokertyvyys tapahtuu organismin sisällä ja biomagnifikaatio tapahtuu 
ravintoketjun eri tasoilla. 
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.1 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Koristekasvit 
KOHDE KOHDE 
Hankitaan koristekasveja ja -puita. Hankitaan koristekasveja ja -puita. 
TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
Kasvien ominaisuudet 
 
1. Koristekasveista vähintään [X] prosentin on edustettava kasvilajeja, 

jotka soveltuvat paikallisiin kasvuoloihin (maan happamuus, 
keskimääräinen sademäärä, lämpötilan vaihtelut vuoden aikana jne.). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä luettelo kaikista tarjoamistaan 
kasveista, niiden hinnoista ja toimitettavista kokonaismääristä. 
 

Kasvien ominaisuudet 
 
1. Koristekasveista vähintään [X+10] prosentin on edustettava kasvilajeja, 

jotka soveltuvat paikallisiin kasvuoloihin (maan happamuus, 
keskimääräinen sademäärä, lämpötilan vaihtelut vuoden aikana jne.). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä luettelo kaikista tarjoamistaan 
kasveista, niiden hinnoista ja toimitettavista kokonaismääristä. 
 

 2. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaan vähintään [Y] prosentin 
koristekasveista on oltava luonnonmukaisesti tuotettuja. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä luettelo kaikista tarjoamistaan 
kasveista, niiden hinnoista ja toimitettavista kokonaismääristä. 
 

 Kasvien astiat 
 
3. Kasvit on toimitettava uudelleenkäytettävissä tai biohajoavissa astioissa. 

Jos kasvien astiat ovat uudelleenkäytettäviä, yhtiön on otettava ne 
takaisin sen jälkeen, kun kasvit/puut on istutettu. Jos kasvien astiat ovat 
biohajoavia, 
• ne on valmistettava sataprosenttisesti biohajoavista 

(kompostoitavista) aineista, kuten oljesta, korkista, puujauhosta tai 
maissitärkkelyksestä 

• ne eivät saa sisältää synteettistä muovia, notkeutusaineita tai 
biosidejä, joita käytetään esimerkiksi torjunta- tai säilöntäaineissa. 
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Todentaminen: Jos astiat ovat uudelleenkäytettäviä, tarjoajien on annettava 
allekirjoitettu ilmoitus siitä, että he ottavat takaisin 
puutarhanhoitohenkilöstön uudelleenkäyttöä varten keräämät kasviastiat. Jos 
astiat ovat biohajoavia, tarjoajien on esitettävä luettelo tuotteen ainesosista ja 
niiden osuuksista sekä ilmoitus eritelmien noudattamisesta. 
Hankintaviranomaisen on omalla kustannuksellaan tutustuttava 
asianmukaisiin asiakirjoihin, joihin sisältyvät EU:n tai kansalliset standardit, 
jotta voidaan määritellä, ovatko astiat biohajoavia tuotteen ainesosia ja 
niiden osuuksia koskevan tarjoajien esittämän luettelon perusteella. 
Kasviastioiden, joille on myönnetty edellä mainitut kriteerit täyttävä 
tyypin 1 ympäristömerkki, sekä tuotteiden, jotka luokitellaan 
EN 13432:2000 -standardin tai vastaavan standardin nojalla biohajoaviksi ja 
kompostoitaviksi, katsotaan täyttävän vaatimukset. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
  

 Pakkaukset 
 
4. Pienet kasvit on toimitettava palautettavissa koreissa tai laatikoissa. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on annettava allekirjoitettu ilmoitus siitä, että ne 
täyttävät tämän kriteerin. 

 
 
 
Selventävät huomautukset 
 
Paikallisiin kasvuoloihin soveltuvat kasvit: Hankintaviranomaisen on laadittava luettelo yleisimmistä kasvilajeista, jotka soveltuvat alueen maan 
happamuuteen, keskimääräiseen sademäärään, lämpötilan vaihteluihin vuoden aikana jne. Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää tarjoajia esittämään oma luettelo 
soveltuvista kasveista, ja erilaisia tarjouksia voidaan verrata hankintaviranomaisen tarjoajille toimittaman vertailukriteerien luettelon perusteella. 
Hankintaviranomaisen on omalla kustannuksellaan tutustuttava asianmukaisiin asiakirjoihin, joihin sisältyvät viralliset kansalliset tai alueelliset lähteet, jotta 
voidaan laatia luettelo paikallisiin kasvuoloihin soveltuvista kasveista. 
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Kotoperäiset/alkuperäiset kasvit: Jos hankintaviranomainen haluaa saattaa julkiset viheralueet lähemmäs luontaista ympäristöä ja luoda alueen eläimistölle 
elinympäristöjä kaupungissa, se voi tarkentaa, että tietyn prosenttiosuuden kasveista on oltava kotoperäisiä tai alkuperäisiä alueella (niiden ei tarvitse 
välttämättä olla paikallisesti kasvatettuja). Viranomaisen on laadittava luettelo alueen yleisimmistä kotoperäisistä kasvilajeista, jotka soveltuvat puutarhoihin. 
Tällaisia luetteloita on yleensä helposti saatavilla. Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää tarjoajia esittämään oma luettelo kotoperäisistä kasveista, ja erilaisia 
tarjouksia voidaan verrata. 
 
Luonnonmukaisesti tuotetut kasvit: Luonnonmukaisesti kasvatettujen koristekasvien saatavuus vaihtelee voimakkaasti eri maissa. Jos 
hankintaviranomainen on epävarma tuotteiden hinnoista ja saatavuudesta markkinoilla, sen kannattaa teettää alustava markkinatutkimus sen selvittämiseksi, 
onko tuotteita saatavilla markkinoilla ja mikä olisi asianmukainen prosenttiosuus. Vaihtoehtoisesti tällaista tietoa voidaan käyttää myöntämiskriteerinä. 
 
Paikallisiin kasvuoloihin soveltuvien ja/tai luonnonmukaisesti tuotettujen kasvien prosenttiosuus: Hankintaviranomaisen on tarkennettava, 
määritelläänkö prosenttiosuus määrän vai hinnan perusteella. Vaihtoehtoisesti hankintaviranomainen voi myös tarkentaa, että tiettyjen lajien on oltava 
sataprosenttisesti luonnonmukaisesti tuotettuja. 
 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.2 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Maanparannusaineet 

KOHDE KOHDE 
Hankitaan maanparannusaineita, joilla on vähäiset ympäristövaikutukset. 
 

Hankitaan maanparannusaineita, joilla on vähäiset ympäristövaikutukset. 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Lannoitukseen käytettävien maanparannusaineiden yleiset ainesosat 

 
1.1. Palveluksen toteuttamisessa käytettävät maanparannusaineet eivät saa 

sisältää turvetta tai jätevesilietettä. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä tuotteen yksityiskohtainen 
koostumus, orgaanisen aineksen alkuperä ja ilmoitus edellä mainittujen 
vaatimusten täyttymisestä. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

1. Lannoitukseen käytettävien maanparannusaineiden yleiset ainesosat 
 
1.1. Palveluksen toteuttamisessa käytettävät maanparannusaineet eivät saa 

sisältää turvetta tai jätevesilietettä. 
 

1.2. Orgaanisen aineksen on oltava peräisin jätteiden käsittelystä ja/tai 
uudelleenkäytöstä (sellaisena kuin se määritellään jätteistä 5 päivänä 
huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/12/EY ja sen liitteessä I). 
 

1.3. Lietteitä (muita kuin jätevesilietteitä) voidaan käyttää vain, jos ne 
tunnistetaan joksikin seuraavista eurooppalaisen jäteluettelon 
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mukaisista jätteistä (sellaisina kuin ne määritellään jäteluetteloa 
koskevan päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta 16 päivänä 
tammikuuta 2001 tehdyssä komission päätöksessä 2001/118/EY ja kun 
niitä ei ole sekoitettu jäteveteen tai lietteeseen erityisen 
tuotantoprosessin ulkopuolella): 
• 020305 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 

ovat peräisin hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, 
kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksesta ja jalostuksesta, 
säilykkeiden valmistuksesta, hiivan ja hiivauutteen valmistuksesta 
sekä melassin valmistuksesta ja käymisestä 

• 020403 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin sokerin jalostuksesta 

• 020502 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin maidonjalostusteollisuudesta 

• 020603 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudesta 

• 020705 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien 
valmistuksesta (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon 
valmistusta). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä tuotteen yksityiskohtainen 
koostumus, orgaanisen aineksen alkuperä ja ilmoitus edellä mainittujen 
vaatimusten täyttymisestä. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

 2. Vaaralliset aineet lannoitukseen käytettävissä maanparannusaineissa 
 
Raskasmetallien enimmäispitoisuuden jätteessä ennen käsittelyä 
(milligrammaa kuivapainokiloa kohden) on täytettävä seuraavat vaarallisia 
aineita koskevat vaatimukset. Seuraavien aineiden pitoisuudet 
lopputuotteessa eivät saa ylittää taulukossa esitettyjä arvoja kuivapainona 
mitattuna: 
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Aine mg/kg 

(kuivapaino) 
Aine mg/kg (kuivapaino) 

Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*) Näiden aineiden esiintymätiedot on esitettävä vain 
teollisuusprosesseista peräisin olevaa materiaalia sisältävien tuotteiden 
osalta. 

  
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

 3. Fysikaaliset epäpuhtaudet lannoitukseen käytettävissä 
maanparannusaineissa 

 
Lopullisen tuotteen lasi-, metalli- ja muovipitoisuuden (kunkin osuuden 
summan) on oltava alle 0,5 prosenttia kuiva-aineen painosta mitattuna. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
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 4. Typpi (N) lannoitukseen käytettävissä maanparannusaineissa 
 
Tuotteen kokonaistyppipitoisuus saa olla enintään 3 painoprosenttia, eikä 
epäorgaanisen typen osuus saa ylittää 20:tä prosenttia 
kokonaistyppipitoisuudesta (eli orgaanisen typen osuus ≥ 80 prosenttia). 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 

 
 5. Lannoitukseen käytettävien maanparannustuotteiden 

käyttöominaisuudet 
 
Tuotteet eivät saa vaikuttaa haitallisesti kasvien itämiseen tai kasvuun, ja 
niiden on sisällettävä vähintään 25 painoprosenttia kuiva-ainetta ja vähintään 
20 prosenttia orgaanista ainesta kuivapainosta. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

 6. Lannoitukseen käytettäviin maanparannusainesiin liittyvät terveys- 
ja turvallisuusnäkökohdat 
 
Tärkeimpien patogeenisten mikrobien määrä tuotteessa ei saa ylittää 
seuraavia raja-arvoja: 

• Salmonella: ei saa esiintyä 25 grammassa tuotetta. 
• Loismatojen munat: ei saa esiintyä 1,5 grammassa tuotetta. 
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• E. Coli: < 1 000 MPN/g (MPN: todennäköisin lukumäärä). 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

 
 
Selventävät huomautukset 
 
Kasvualustatuotteet: EU:n ympäristömerkkiä varten on laadittu kriteerit myös kasvualustatuotteille. Kyseisiä tuotteita käytetään yleensä vain taimitarhoissa, 
mutta jos niitä käytetään maanparannusaineina, niiden on täytettävä edellä esitetyt perus- ja lisäkriteerit. 
 
Tyypin 1 tai ISO 14024 -standardin mukaiset ympäristömerkit: Tyypin 1 tai ISO 14024 -standardin mukaisten ympäristömerkkien peruskriteerit asettaa 
riippumaton elin, ja niitä valvotaan todistusten ja tarkastusten avulla. Siten merkit tarjoavat avointa, luotettavaa ja riippumatonta tietoa. Ympäristömerkkien on 
täytettävä seuraavat ehdot:  

• Merkkiä koskevat vaatimukset perustuvat tieteelliseen näyttöön.  
• Ympäristömerkit on hyväksytty menettelyllä, johon osallistuvat asianomaiset tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, jakelijat ja 

ympäristöjärjestöt.  
• Merkit ovat kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla. 

 
Julkisissa hankinnoissa hankintaviranomaiset voivat vaatia, että tietyn ympäristömerkin vaatimusten on täytyttävä ja että ympäristömerkkiä on voitava käyttää 
myös todisteena vaatimusten täyttymisestä. Hankintaviranomaiset eivät kuitenkaan voi vaatia, että tuotteella on oltava ympäristömerkki. Lisäksi 
hankintaviranomaiset voivat käyttää vain sellaisia ympäristömerkin vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin tai tuotantoprosessiin. 
Yrityksen yleiseen hallintaan liittyviä vaatimuksia ei voi käyttää. 
 
Todiste vaatimusten täyttymisestä: Jos kriteerien todentamista koskevissa ohjeissa todetaan, että myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, näytöksi 
kelpaavat valmistajan laatimat tekniset asiakirjat, tunnustetun laitoksen testausseloste tai muut pätevät todisteet. Hankintaviranomaisen on varmistettava 
tapauskohtaisesti teknisestä/lainsäädännöllisestä näkökulmasta, voidaanko toimitettuja todisteita pitää asianmukaisina. 
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Perus- ja lisäkriteerit 
3.3 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Kastelujärjestelmät 

KOHDE KOHDE 
Hankitaan automaattisia kastelujärjestelmiä. Hankitaan automaattisia kastelujärjestelmiä. 
TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Kastelujärjestelmän on oltava sellainen, että levitettävän veden määrää 

voidaan säätää alueittain. 
 

2. Kastelujärjestelmässä on oltava säädettäviä ajastimia kastelujaksojen 
ohjelmointia varten. 

 
3. Kastelujärjestelmässä on oltava kosteusmittareita, jotka mittaavat maan 

kosteutta ja lopettavat kastelun automaattisesti, kun maan kosteus on 
riittävän korkea (esimerkiksi sateen jälkeen). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset tekniset asiakirjat, 
jotka osoittavat, että mainitut kriteerit täyttyvät. 
 

1. Kastelujärjestelmän on oltava sellainen, että levitettävän veden määrää 
voidaan säätää alueittain. 
 

2. Kastelujärjestelmässä on oltava säädettäviä ajastimia kastelujaksojen 
ohjelmointia varten. 

 
3. Kastelujärjestelmässä on oltava kosteusmittareita, jotka mittaavat maan 

kosteutta ja lopettavat kastelun automaattisesti, kun maan kosteus on 
riittävän korkea (esimerkiksi sateen jälkeen). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset tekniset asiakirjat, 
jotka osoittavat, että mainitut kriteerit täyttyvät. 

MYÖNTÄMISKRITEERI MYÖNTÄMISKRITEERI 
1. Lisäpisteitä myönnetään, jos kastelujärjestelmällä voidaan kerätä ja 

käyttää paikallisista kierrätyslähteistä peräisin olevaa vettä, kuten 
sadevettä, pohjavettä ja suodatettua talousjätevettä. 

 
Todentaminen: Hankintaviranomainen laatii ohjeet kastelujärjestelmän 
ilmastoon ja sijaintiin liittyvästä vesivarojen saatavuudesta. Tarjoajien on 
esitettävä asianmukaiset tekniset asiakirjat, jotka osoittavat, että mainittu 
kriteeri täyttyy. 
 

1. Lisäpisteitä myönnetään, jos kastelujärjestelmällä voidaan kerätä ja 
käyttää paikallisista kierrätyslähteistä peräisin olevaa vettä, kuten 
sadevettä, pohjavettä ja suodatettua talousjätevettä. 

 
Todentaminen: Hankintaviranomainen laatii ohjeet kastelujärjestelmän 
ilmastoon ja sijaintiin liittyvästä vesivarojen saatavuudesta. Tarjoajien on 
esitettävä asianmukaiset tekniset asiakirjat, jotka osoittavat, että mainittu 
kriteeri täyttyy. 
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.4 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Puutarhakoneet 

KOHDE KOHDE 
Hankitaan tyypiltään ja tekniikaltaan tämän asiakirjan 1 osassa tarkoitettuja 
puutarhakoneita, joilla on vähäiset ympäristövaikutukset. 
 

Hankitaan tyypiltään ja tekniikaltaan tämän asiakirjan 1 osassa tarkoitettuja 
puutarhakoneita, joilla on vähäiset ympäristövaikutukset. 
 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
Polttomoottorilla varustettujen koneiden polttoainelajit 
 
1. Jos koneessa on polttomoottori, sen on voitava toimia vähintään yhdellä 

tai usealla seuraavista polttoaineista: lyijytön bensiini, jonka 
bentseenipitoisuus on alle 1,0 tilavuusprosenttia, alkylaattibensiini, 
A-luokan dieselöljy tai biopolttoaineisiin perustuva moottoripolttoaine. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä allekirjoitettu ilmoitus 
vaatimustenmukaisuudesta. Koneiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

Polttomoottorilla varustettujen koneiden polttoainelajit 
 
1. Jos koneessa on polttomoottori, sen on voitava toimia vähintään yhdellä 

tai usealla seuraavista polttoaineista: lyijytön bensiini, jonka 
bentseenipitoisuus on alle 1,0 tilavuusprosenttia, alkylaattibensiini, 
A-luokan dieselöljy tai biopolttoaineisiin perustuva moottoripolttoaine. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä allekirjoitettu ilmoitus 
vaatimustenmukaisuudesta. Koneiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

Melupäästöt 
 
2. Koneen melupäästöt eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa asetettuja 

melutasoja.  
 

Kone Tiedot Äänitehotason 
(LWA) suurin sallittu 
arvo 
(dB/1 pW) 

ruohonleikkurit (myös 
ruohonleikkuutraktorit
)  
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = leikkuuleveys) 

94 
98 
103 

Melupäästöt 
 
2. Koneen melupäästöt eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa asetettuja 

melutasoja.  
 

Kone Tiedot Äänitehotason 
(LWA) suurin sallittu 
arvo 
(dB/1 pW) 

ruohonleikkurit (myös 
ruohonleikkuutraktorit
)  
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = leikkuuleveys) 

92 
96 
101 
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harat  polttomoottori 
(P = nimellinen 
nettoteho (kW)) 

99 + 2 lg P 

raivaussahat P ≤ 1,5 kW 
P > 1,5 kW 
(P = nimellinen 
nettoteho (kW)) 

107 
110 

moottorisahat sähkömoottori 
polttomoottori 
(P = nimellinen 
nettoteho (kW)) 

104 
108 + 2 P 

nurmikon 
viimeistelyleikkurit 
 

sähkömoottori 
polttomoottori 

94 
104 

tasaus- ja 
pensasleikkurit 

sähkömoottori 
polttomoottori 

96 
103 

lehti-imurit 
 

sähkömoottori 
polttomoottori  

99 
104 
 

lehtipuhaltimet sähkömoottori 
polttomoottori 

99 
105 

niittokoneet 
 

P ≤ 1,5 kW 
P > 1,5 kW 
(P = nimellinen 
nettoteho (kW)) 

107  
110  

haravakoneet  93 
maanmuokkauskoneet  93  

 
Todentaminen: Koneen melupäästöt on testattava ulkona käytettävien 
laitteiden melupäästöjä koskevassa direktiivissä (2000/14/EY) määriteltyjen 
vaatimusten mukaisesti. Koneessa on oltava CE-merkintä sekä ilmoitus 
taatusta äänitehotasosta, ja siihen on liitettävä 
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

harat  polttomoottori 
(P = nimellinen 
nettoteho (kW)) 

97 + 2 lg P 

raivaussahat P ≤ 1,5 kW 
P > 1,5 kW 
(P = nimellinen 
nettoteho (kW)) 

105 
108 

moottorisahat sähkömoottori 
polttomoottori 
(P = nimellinen 
nettoteho (kW)) 

102 
106 + 2 P 

nurmikon 
viimeistelyleikkurit 
 

sähkömoottori 
polttomoottori 

92 
102 

tasaus- ja 
pensasleikkurit 

sähkömoottori 
polttomoottori 

94 
101 

lehti-imurit 
 

sähkömoottori 
polttomoottori  

97 
102 
 

lehtipuhaltimet sähkömoottori 
polttomoottori 

97 
103 

niittokoneet 
 

P ≤ 1,5 kW 
P > 1,5 kW 
(P = nimellinen 
nettoteho (kW)) 

105 
108 

haravakoneet  91 
maanmuokkauskoneet  91 

 
Todentaminen: Koneen melupäästöt on testattava ulkona käytettävien 
laitteiden melupäästöjä koskevassa direktiivissä (2000/14/EY) määriteltyjen 
vaatimusten mukaisesti. Koneessa on oltava CE-merkintä sekä ilmoitus 
taatusta äänitehotasosta, ja siihen on liitettävä 
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
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 Moottorin voiteluaineet ja polttoaineet 

 
2. Koneissa on voitava käyttää biohajoavia moottorin voiteluöljyjä 

(kaksitahtimoottorit) tai regeneroituja moottorin voiteluöljyjä 
(nelitahtimoottorit). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä allekirjoitettu ilmoitus 
vaatimustenmukaisuudesta. 
 
3. Nelitahtimoottoreiden polttoaineenkulutus 50 prosentin kuormituksella 

saa olla enintään 500-g/kWh polttoainetta mitattuna ISO 8178 
-standardin tai muun vastaavan mukaisesti. 

 
Todentaminen: ISO-standardin mukaisen testin tai muun vastaavan testin 
tulokset on esitettävä. Koneiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

 Koneiden materiaalit ja komponentit 
 
4. Kone on voitava tankata ja puhdistaa ilman, että polttoainetta läikkyy tai 

vuotaa. Moottorista ei saa valua öljyä tavallisen puhdistuksen aikana ja 
öljy on voitava vaihtaa läikkymättä. 
 

5. Yli 50 gramman painoiset muoviosat on merkittävä ISO 11469- tai 
vastaavan standardin mukaisesti. Tämä vaatimus ei koske 
sähkökaapeleita. 

 
6. Muoviosat eivät saa sisältää kadmiumia, lyijyä, elohopeaa tai niiden 

yhdistelmiä. 
 
7. Pintakäsittelyaineet eivät saa sisältää väri- tai lisäaineita, jotka 

pohjautuvat lyijyyn, kadmiumiin, kromiin, elohopeaan tai niiden 
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yhdistelmiin. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä ilmoitus 
vaatimustenmukaisuudesta. Koneiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

MYÖNTÄMISKRITEERI MYÖNTÄMISKRITEERI 
Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 
 
1. Melupäästöt 

 
Koneet, joiden melupäästöt alittavat eritelmässä esitetyt enimmäisarvot. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä laboratoriotestin tulokset tai 
asianmukainen tekninen asiakirja, josta ilmenevät eritelmissä määriteltyjen 
testausmenetelmien tai muiden vastaavien menetelmien mukaiset 
melupäästöt. 
 

Lisäpisteitä myönnetään seuraavista: 
 
1. Melupäästöt 

 
Koneet, joiden melupäästöt alittavat eritelmässä esitetyt enimmäisarvot. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä laboratoriotestin tulokset tai 
asianmukainen tekninen asiakirja, josta ilmenevät eritelmissä määriteltyjen 
testausmenetelmien tai muiden vastaavien menetelmien mukaiset 
melupäästöt. 
 

2. Pakokaasupäästöt 
 
Koneet, joiden pakokaasupäästöt alittavat direktiivin 97/68/EY vaatimukset.  
 
Todentaminen: Koneen pakokaasupäästöt on testattava EU:n direktiivissä 
97/68/EY määritellyn yleisen standardin mukaisesti ja mainitun direktiivin 
nojalla pätevässä testauslaboratoriossa. Tarjoajien on esitettävä 
laboratoriotestin tulokset tai asianmukainen tekninen asiakirja. 

2. Pakokaasupäästöt 
 
Koneet, joiden pakokaasupäästöt alittavat direktiivin 97/68/EY vaatimukset.  
 
Todentaminen: Koneen pakokaasupäästöt on testattava EU:n direktiivissä 
97/68/EY määritellyn yleisen standardin mukaisesti ja mainitun direktiivin 
nojalla pätevässä testauslaboratoriossa. Tarjoajien on esitettävä 
laboratoriotestin tulokset tai asianmukainen tekninen asiakirja. 
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.5 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Koneiden voiteluöljyt (paitsi nelitahtimoottoreiden voiteluaineet) 

KOHDE KOHDE 
Hankitaan helposti biohajoavia voiteluaineita. 
 

Hankitaan helposti biohajoavia voiteluaineita. 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
Uusiutuvat raaka-aineet 
 
1. Valmiin tuotteen uusiutuvista raaka-aineista (jotka on saatu kasviöljyistä 

tai eläinrasvoista) peräisin olevan hiilipitoisuuden on oltava 
• ≥ 50 % (m/m) hydrauliöljyjen osalta 
• ≥ 45 % (m/m) voitelurasvojen osalta 
• ≥ 70 % (m/m) teräketjuöljyjen ja muiden kokonaan ympäristöön 

joutuvien voiteluaineiden osalta 
• ≥ 50 % (m/m) kaksitahtiöljyjen osalta. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä tuotteen yksityiskohtainen 
koostumus, uusiutuvien raaka-aineiden alkuperä ja ilmoitus edellä mainitun 
vaatimuksen täyttymisestä. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

Uusiutuvat raaka-aineet 
 
1. Valmiin tuotteen uusiutuvista raaka-aineista (jotka on saatu kasviöljyistä 

tai eläinrasvoista) peräisin olevan hiilipitoisuuden on oltava 
• ≥ 55 % (m/m) hydrauliöljyjen osalta 
• ≥ 50 % (m/m) voitelurasvojen osalta 
• ≥ 75 % (m/m) teräketjuöljyjen ja muiden kokonaan ympäristöön 

joutuvien voiteluaineiden osalta 
• ≥ 55 % (m/m) kaksitahtiöljyjen osalta. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä tuotteen yksityiskohtainen 
koostumus, uusiutuvien raaka-aineiden alkuperä ja ilmoitus edellä mainitun 
vaatimuksen täyttymisestä. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

Vaarat ympäristölle ja ihmisten terveydelle 
 
2. Tuotetta ei saa olla merkitty direktiivin 1999/45/EY ja direktiivin 

2001/60/EY mukaisesti ympäristö- ja terveysvaaraa osoittavalla R-
lausekkeella. Seuraavat R-lausekkeet ovat merkityksellisiä tämän 
tuoteryhmän osalta: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 
ja H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 
(H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 
(H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 
(H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 ja H373), 

Vaarat ympäristölle ja ihmisten terveydelle 
 
2. Tuotetta ei saa olla merkitty direktiivin 1999/45/EY ja direktiivin 

2001/60/EY mukaisesti ympäristö- ja terveysvaaraa osoittavalla R-
lausekkeella. Seuraavat R-lausekkeet ovat merkityksellisiä tämän 
tuoteryhmän osalta: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 
ja H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 
(H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 
(H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 
(H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 ja H373), 
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R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 
(EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D ja H360FD), R62 (H361f, 
H360FD ja H360Df), R63 (H361d ja H360Fd), R64 (H362), R65 
(H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) ja niiden yhdistelmät. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
Vaihtoehtoisesti tarjoajien on esitettävä: luettelo kaikista tuotteen 
tärkeimmistä komponenteista (kaikista aineista, joiden osuus voiteluaineen 
painosta on yli 5 prosenttia), niiden nimet ja tarvittaessa EINECS- tai 
ELINCS-numerot sekä niiden pitoisuudet; tuotteen käyttöturvallisuustiedote 
(joka on komission direktiivin 91/155/ETY vaatimusten mukainen); sekä 
jokaisen tärkeimmän komponentin käyttöturvallisuustiedote (joka on 
direktiivin 91/155/ETY ja neuvoston direktiivin 67/548/ETY vaatimusten 
mukainen). 
 

R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 
(EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D ja H360FD), R62 (H361f, 
H360FD ja H360Df), R63 (H361d ja H360Fd), R64 (H362), R65 
(H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) ja niiden yhdistelmät. 

 
Todentaminen: Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
Vaihtoehtoisesti tarjoajien on esitettävä: luettelo kaikista tuotteen 
tärkeimmistä komponenteista (kaikista aineista, joiden osuus voiteluaineen 
painosta on yli 5 prosenttia), niiden nimet ja tarvittaessa EINECS- tai 
ELINCS-numerot sekä niiden pitoisuudet; tuotteen käyttöturvallisuustiedote 
(joka on komission direktiivin 91/155/ETY vaatimusten mukainen); sekä 
jokaisen tärkeimmän komponentin käyttöturvallisuustiedote (joka on 
direktiivin 91/155/ETY ja neuvoston direktiivin 67/548/ETY vaatimusten 
mukainen). 

 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.6 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Puutarhanhoitopalvelut 

KOHDE KOHDE 
Puutarhanhoitopalvelut, joissa käytetään tuotteita ja menetelmiä, joilla on 
vähäiset ympäristövaikutukset. 
 

Puutarhanhoitopalvelut, joissa käytetään tuotteita ja menetelmiä, joilla on 
vähäiset ympäristövaikutukset. 

VALINTAKRITEERIT VALINTAKRITEERIT 
Tarjoajien on todistettava kykynsä toteuttaa jäsennettyjä ja dokumentoituja 
ympäristöprosesseja ainakin seuraavilla aloilla:  

• toiminnan tärkeimpien ympäristönäkökohtien arviointi  
• jätteen minimointi ja lajittelu  
• veden ja energian kulutuksen vähentäminen, myös kuljetuksissa  
• tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö.  

Tarjoajien on todistettava kykynsä toteuttaa jäsennettyjä ja dokumentoituja 
ympäristöprosesseja ainakin seuraavilla aloilla:  

• toiminnan tärkeimpien ympäristönäkökohtien arviointi  
• jätteen minimointi ja lajittelu  
• veden ja energian kulutuksen vähentäminen, myös kuljetuksissa  
• tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö. 
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Todentaminen: Tarjoajien, joilla on sertifioitu puutarhanhoitopalveluja 
koskeva ympäristöjärjestelmä (kuten EMAS, ISO 14001 tai muu virallinen 
kansallinen tai alueellinen järjestelmä), on esitettävä todistus järjestelmästä 
ja prosesseista. Jos järjestelmää ei ole sertifioitu, tarjoajien on esitettävä 
kirjalliset ohjeet ja menettelyt, jotka osoittavat heidän ammattipätevyytensä. 
 
Jos tarjoajilla on ympäristöjärjestelmän sijaan kokemusta samankaltaisista 
sopimuksista, heidän on esitettävä luettelo viimeisten kolmen vuoden aikana 
tehdyistä sopimuksista sekä asianomaisten hankintaviranomaisten 
yhteystiedot. 
 

 
Todentaminen: Tarjoajien, joilla on sertifioitu puutarhanhoitopalveluja 
koskeva ympäristöjärjestelmä (kuten EMAS, ISO 14001 tai muu virallinen 
kansallinen tai alueellinen järjestelmä), on esitettävä todistus järjestelmästä 
ja prosesseista. Jos järjestelmää ei ole sertifioitu, tarjoajien on esitettävä 
kirjalliset ohjeet ja menettelyt, jotka osoittavat heidän ammattipätevyytensä. 
 
Jos tarjoajilla on ympäristöjärjestelmän sijaan kokemusta samankaltaisista 
sopimuksista, heidän on esitettävä luettelo viimeisten kolmen vuoden aikana 
tehdyistä sopimuksista sekä asianomaisten hankintaviranomaisten 
yhteystiedot. 
 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
Lannoitukseen käytettävien maanparannusaineiden yleiset ainesosat 
 
1. Palveluksen toteuttamisessa käytettävät maanparannusaineet eivät saa 

sisältää turvetta tai jätevesilietettä. 
 

2. Maanparannusaineiden orgaanisen aineksen on oltava peräisin jätteiden 
käsittelystä ja/tai uudelleenkäytöstä (sellaisena kuin se määritellään 
jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY ja sen liitteessä I). 

 
3. Lietteitä (muita kuin jätevesilietteitä) voidaan käyttää vain, jos ne 

tunnistetaan joksikin seuraavista eurooppalaisen jäteluettelon mukaisista 
jätteistä (sellaisina kuin ne määritellään jäteluetteloa koskevan 
päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta 16 päivänä tammikuuta 2001 
tehdyssä komission päätöksessä 2001/118/EY ja kun niitä ei ole 
sekoitettu jäteveteen tai lietteeseen erityisen tuotantoprosessin 
ulkopuolella): 
• 020305 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 

ovat peräisin hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, 
kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksesta ja jalostuksesta, 
säilykkeiden valmistuksesta, hiivan ja hiivauutteen valmistuksesta 
sekä melassin valmistuksesta ja käymisestä 

Lannoitukseen käytettävien maanparannusaineiden yleiset ainesosat 
 
1. Palveluksen toteuttamisessa käytettävät maanparannusaineet eivät saa 

sisältää turvetta tai jätevesilietettä. 
 

2. Maanparannusaineiden orgaanisen aineksen on oltava peräisin jätteiden 
käsittelystä ja/tai uudelleenkäytöstä (sellaisena kuin se määritellään 
jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY ja sen liitteessä I). 

 
3. Lietteitä (muita kuin jätevesilietteitä) voidaan käyttää vain, jos ne 

tunnistetaan joksikin seuraavista eurooppalaisen jäteluettelon mukaisista 
jätteistä (sellaisina kuin ne määritellään jäteluetteloa koskevan 
päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta 16 päivänä tammikuuta 2001 
tehdyssä komission päätöksessä 2001/118/EY ja kun niitä ei ole 
sekoitettu jäteveteen tai lietteeseen erityisen tuotantoprosessin 
ulkopuolella): 
• 020305 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 

ovat peräisin hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, 
kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksesta ja jalostuksesta, 
säilykkeiden valmistuksesta, hiivan ja hiivauutteen valmistuksesta 
sekä melassin valmistuksesta ja käymisestä 
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• 020403 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin sokerin jalostuksesta 

• 020502 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin maidonjalostusteollisuudesta 

• 020603 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudesta 

• 020705 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien 
valmistuksesta (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon 
valmistusta). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä tuotteen yksityiskohtainen 
koostumus, orgaanisen aineksen alkuperä ja ilmoitus edellä mainittujen 
vaatimusten täyttymisestä. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

• 020403 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin sokerin jalostuksesta 

• 020502 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin maidonjalostusteollisuudesta 

• 020603 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudesta 

• 020705 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka 
ovat peräisin alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien 
valmistuksesta (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon 
valmistusta). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä tuotteen yksityiskohtainen 
koostumus, orgaanisen aineksen alkuperä ja ilmoitus edellä mainittujen 
vaatimusten täyttymisestä. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva 
tyypin 1 ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan 
täyttävän vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

Vaaralliset aineet lannoitukseen käytettävissä maanparannusaineissa 
 
4. Raskasmetallien enimmäispitoisuuden jätteessä ennen käsittelyä 

(milligrammaa kuivapainokiloa kohden) on täytettävä seuraavat 
vaarallisia aineita koskevat vaatimukset. Seuraavien aineiden pitoisuudet 
lopputuotteessa eivät saa ylittää taulukossa esitettyjä arvoja 
kuivapainona mitattuna: 

 
Aine mg/kg  

(kuivapaino) 
Aine mg/kg  

(kuivapaino) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 

 

F (*) 200 

Vaaralliset aineet lannoitukseen käytettävissä maanparannusaineissa 
 
4. Raskasmetallien enimmäispitoisuuden jätteessä ennen käsittelyä 

(milligrammaa kuivapainokiloa kohden) on täytettävä seuraavat 
vaarallisia aineita koskevat vaatimukset. Seuraavien aineiden pitoisuudet 
lopputuotteessa eivät saa ylittää taulukossa esitettyjä arvoja 
kuivapainona mitattuna: 

 
Aine mg/kg  

(kuivapaino) 
Aine mg/kg  

(kuivapaino) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 

 

F (*) 200 
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Hg 1  
(*) Näiden aineiden esiintymätiedot on esitettävä vain 
teollisuusprosesseista peräisin olevaa materiaalia sisältävien 
tuotteiden osalta. 

  
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

Hg 1  
(*) Näiden aineiden esiintymätiedot on esitettävä vain 
teollisuusprosesseista peräisin olevaa materiaalia sisältävien 
tuotteiden osalta. 

  
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

Voiteluaineet  
  
5. Koneissa, joilla palvelu toteutetaan, on käytettävä biohajoavia ja 

myrkyttömiä voiteluöljyjä. Näin ollen voiteluaineiden uusiutuvista 
raaka-aineista (jotka on saatu kasviöljyistä tai eläinrasvoista) peräisin 
olevan hiilipitoisuuden on oltava 
• ≥ 50 % (m/m) hydrauliöljyjen osalta 
• ≥ 45 % (m/m) voitelurasvojen osalta 
• ≥ 70 % (m/m) teräketjuöljyjen ja muiden kokonaan ympäristöön 

joutuvien voiteluaineiden osalta 
• ≥ 50 % (m/m) kaksitahtiöljyjen osalta. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä luettelo voiteluaineista, joita he 
aikovat käyttää palvelun toteuttamisessa (valmistaja ja kaupallinen nimi). 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki ja 
jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimukset. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan tekniset asiakirjat tai 
riippumattoman laitoksen testausseloste. Vaihtoehtoisesti tarjoajien on 
toimitettava kaikki kunkin tuotteen eritelmissä mainitut asiakirjat. 
 

Voiteluaineet  
 
5. Koneissa, joilla palvelu toteutetaan, on käytettävä biohajoavia ja 

myrkyttömiä voiteluöljyjä. Näin ollen voiteluaineiden uusiutuvista 
raaka-aineista (jotka on saatu kasviöljyistä tai eläinrasvoista) peräisin 
olevan hiilipitoisuuden on oltava 
• ≥ 55 % (m/m) hydrauliöljyjen osalta 
• ≥ 50 % (m/m) voitelurasvojen osalta 
• ≥ 75 % (m/m) teräketjuöljyjen ja muiden kokonaan ympäristöön 

joutuvien voiteluaineiden osalta 
• ≥ 55 % (m/m) kaksitahtiöljyjen osalta. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä luettelo voiteluaineista, joita he 
aikovat käyttää palvelun toteuttamisessa (valmistaja ja kaupallinen nimi). 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki ja 
jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän vaatimukset. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan tekniset asiakirjat tai 
riippumattoman laitoksen testausseloste. Vaihtoehtoisesti tarjoajien on 
toimitettava kaikki kunkin tuotteen eritelmissä mainitut asiakirjat. 
 

Kastelukäytännöt 
 

Kastelukäytännöt 
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6. Kastelun ja vedenkäytön hallintatoimien on katettava seuraavat 
näkökohdat: 

• juotavaksi kelpaamattoman veden (sade-, pohja- tai kierrätysveden) 
käytön maksimointi kastelussa 

• mullan levittäminen veden haihtumisen estämiseksi 
hankintaviranomaisen osoittamilla alueilla 

• automaattisten kastelujärjestelmien käyttö hankintaviranomaisen 
vaatimusten mukaisesti 

• vedenkulutusta koskevien vuosiraporttien toimittaminen. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset asiakirjat, jotka 
osoittavat, että mainitut kriteerit täyttyvät. Hankintaviranomainen laatii 
ohjeet kastelujärjestelmän ilmastoon ja sijaintiin liittyvästä vesivarojen 
saatavuudesta. 
 
7. Automaattisten kastelujärjestelmien on täytettävä seuraavat 

vaatimukset: 
• Kastelujärjestelmän levitettävän veden määrää on voitava säätää 

alueittain. 
• Kastelujärjestelmässä on oltava säädettäviä ajastimia 

kastelujaksojen ohjelmointia varten. 
• Kastelujärjestelmässä on oltava kosteusmittareita, jotka mittaavat 

maan kosteutta ja lopettavat kastelun automaattisesti, kun maan 
kosteus on riittävän korkea (esimerkiksi sateen jälkeen). 

• Kastelujärjestelmässä on käytettävä paikallisista kierrätyslähteistä 
peräisin olevaa vettä sadeveden, pohjaveden ja suodatetun 
talousjäteveden yhdistelmänä, jos hankintaviranomainen katsoo sen 
olevan asianmukaista. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset tekniset asiakirjat, 
jotka osoittavat, että mainitut kriteerit täyttyvät. Hankintaviranomainen laatii 
ohjeet kastelujärjestelmän ilmastoon ja sijaintiin liittyvästä vesivarojen 
saatavuudesta. 

6. Kastelun ja vedenkäytön hallintatoimien on katettava seuraavat 
näkökohdat: 

• juotavaksi kelpaamattoman veden (sade-, pohja- tai kierrätysveden) 
käytön maksimointi kastelussa  

• mullan levittäminen veden haihtumisen estämiseksi 
hankintaviranomaisen osoittamilla alueilla 

• automaattisten kastelujärjestelmien käyttö hankintaviranomaisen 
vaatimusten mukaisesti 

• vedenkulutusta koskevien vuosiraporttien toimittaminen 
• vedentarvetutkimusten toimittaminen viimeistään kuukauden 

kuluttua sopimuksen tekemisestä, jotta voidaan määritellä kullakin 
viheralueella tarvittavan veden määrä 

• uusien kasvien istutuksen yhteydessä ehdotukset kasvien 
järjestyksestä niiden vedentarpeen mukaan, ellei järjestystä ole 
aikaisemmin päätetty. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset asiakirjat, jotka 
osoittavat, että mainitut kriteerit täyttyvät. Hankintaviranomainen laatii 
ohjeet kastelujärjestelmän ilmastoon ja sijaintiin liittyvästä vesivarojen 
saatavuudesta. 
 
7. Automaattisten kastelujärjestelmien on täytettävä seuraavat 

vaatimukset: 
• Kastelujärjestelmän levitettävän veden määrää on voitava säätää 

alueittain. 
• Kastelujärjestelmässä on oltava säädettäviä ajastimia 

kastelujaksojen ohjelmointia varten. 
• Kastelujärjestelmässä on oltava kosteusmittareita, jotka mittaavat 

maan kosteutta ja lopettavat kastelun automaattisesti, kun maan 
kosteus on riittävän korkea (esimerkiksi sateen jälkeen). 

• Kastelujärjestelmässä on käytettävä paikallisista kierrätyslähteistä 
peräisin olevaa vettä sadeveden, pohjaveden ja suodatetun 
talousjäteveden yhdistelmänä, jos hankintaviranomainen katsoo sen 
olevan asianmukaista. 
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Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset tekniset asiakirjat, 
jotka osoittavat, että mainitut kriteerit täyttyvät. Hankintaviranomainen laatii 
ohjeet kastelujärjestelmän ilmastoon ja sijaintiin liittyvästä vesivarojen 
saatavuudesta. 
 

Jätehuolto 
 
8. Puutarhanhoitopalvelujen toteuttamisen aikana tuotettu jäte on 

lajiteltava seuraavasti: 
• Kaikki biojäte (kuivat lehdet, risut, ruoho jne.) 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 lajiteltava asianmukaisiin jäteastioihin (paperi, 
muovi jne.). Vaarallisten aineiden, kuten kasvinsuojeluaineiden, 
pakkausjäte on kuitenkin hävitettävä turvallisesti viemällä se 
hyväksyttyihin keräyspisteisiin tai valtuutetulle jätehuoltoyritykselle 
jatkokäsittelyä varten. 

• Moottoriöljyjen keruu ja käsittely on teetettävä valtuutetulla 
jätehuoltoyrityksellä. 

• Kun puutarhakone on rikkoutunut niin, ettei sitä voida enää korjata, 
tarjoajan on ilmoitettava sen lopullinen sijoituspaikka. 

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

Jätehuolto 
 
8. Puutarhanhoitopalvelujen toteuttamisen aikana tuotettu jäte on lajiteltava 

seuraavasti: 
• Kaikki biojäte (kuivat lehdet, risut, ruoho jne.) 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 lajiteltava asianmukaisiin jäteastioihin (paperi, 
muovi jne.). Vaarallisten aineiden, kuten kasvinsuojeluaineiden, 
pakkausjäte on kuitenkin hävitettävä turvallisesti viemällä se 
hyväksyttyihin keräyspisteisiin tai valtuutetulle jätehuoltoyritykselle 
jatkokäsittelyä varten. 

• Moottoriöljyjen keruu ja käsittely on teetettävä valtuutetulla 
jätehuoltoyrityksellä. 

• Kun puutarhakone on rikkoutunut niin, ettei sitä voida enää korjata, 
tarjoajan on ilmoitettava sen lopullinen sijoituspaikka. 

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

Vuosiraportti 
 
9. Vuosittain on laadittava kertomus, joka sisältää tiedot palvelun 

toteuttamisessa kuluneesta polttoaineesta, käytettyjen lannoitteiden, 
kasvinsuojeluaineiden ja voiteluöljyjen nimet ja määrät, tuotetun 

Vuosiraportti 
 
9. Vuosittain on laadittava kertomus, joka sisältää tiedot palvelun 

toteuttamisessa kuluneesta polttoaineesta, käytettyjen lannoitteiden, 
kasvinsuojeluaineiden ja voiteluöljyjen nimet ja määrät, tuotetun jätteen 
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jätteen määrän lajeittain ja sijoituspaikan mukaan sekä tiedot kaikista 
muista toimista, jotka ovat liittyneet palvelun toteuttamiseen 
sopimuksessa määritellyllä tavalla (mm. toimenpiteet vedenkulutuksen 
ja pakkausten vähentämiseksi). 

 
Todentaminen: Hankintaviranomainen tarkistaa vaatimustenmukaisuuden 
sopimuskauden aikana. 
 

määrän lajeittain ja sijoituspaikan mukaan sekä tiedot kaikista muista 
toimista, jotka ovat liittyneet palvelun toteuttamiseen sopimuksessa 
määritellyllä tavalla (mm. toimenpiteet vedenkulutuksen ja pakkausten 
vähentämiseksi). 

 
Todentaminen: Hankintaviranomainen tarkistaa vaatimustenmukaisuuden 
sopimuskauden aikana. 
 

Haitalliset vieraslajit 
 
10. Haitallisia vieraslajeja koskevista epäilyistä on ilmoitettava välittömästi 

hankintaviranomaiselle ja on ryhdyttävä viranomaisen edustajan kanssa 
sovittuihin asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

 
Todentaminen: Hankintaviranomainen tarkistaa vaatimustenmukaisuuden 
sopimuskauden aikana. 
 

Haitalliset vieraslajit 
 
10. Haitallisia vieraslajeja koskevista epäilyistä on ilmoitettava välittömästi 

hankintaviranomaiselle ja on ryhdyttävä viranomaisen edustajan kanssa 
sovittuihin asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

 
Todentaminen: Hankintaviranomainen tarkistaa vaatimustenmukaisuuden 
sopimuskauden aikana. 
 

Tuholaistorjunnan hallinta 
 
11. Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttöä on vähennettävä 

soveltamalla vaihtoehtoisia tekniikoita (kuten termistä, mekaanista tai 
biologista käsittelyä) tärkeimpiin kasvitauteihin. 

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

Tuholaistorjunnan hallinta 
 
11. Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttöä on vähennettävä 

soveltamalla vaihtoehtoisia tekniikoita (kuten termistä, mekaanista tai 
biologista käsittelyä) tärkeimpiin kasvitauteihin. 

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

 Fysikaaliset epäpuhtaudet lannoitukseen käytettävissä 
maanparannusaineissa 
 
12. Lopullisen tuotteen lasi-, metalli- ja muovipitoisuuden (kunkin osuuden 

summan) on oltava alle 0,5 prosenttia kuiva-aineen painosta mitattuna. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
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kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

 Typpi lannoitukseen käytettävissä maanparannusaineissa 
 
13. Tuotteen kokonaistyppipitoisuus saa olla enintään 3 painoprosenttia, 

eikä epäorgaanisen typen osuus saa ylittää 20:tä prosenttia 
kokonaistyppipitoisuudesta (eli orgaanisen typen osuus ≥ 80 prosenttia). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

 Lannoitukseen käytettävien maanparannustuotteiden 
käyttöominaisuudet 
 
14. Tuotteet eivät saa vaikuttaa haitallisesti kasvien itämiseen tai kasvuun, ja 

niiden on sisällettävä vähintään 25 painoprosenttia kuiva-ainetta ja 
vähintään 20 prosenttia orgaanista ainesta kuivapainosta. 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

 
 

Lannoitukseen käytettäviin maanparannusainesiin liittyvät terveys- ja 
turvallisuusnäkökohdat 
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15. Tärkeimpien patogeenisten mikrobien määrä tuotteessa ei saa ylittää 

seuraavia raja-arvoja: 
• Salmonella: ei saa esiintyä 25 grammassa tuotetta. 
• Loismatojen munat: ei saa esiintyä 1,5 grammassa tuotetta. 
• E. Coli: < 1 000 MPN/g (MPN: todennäköisin lukumäärä). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset testausselosteet 
(EN 13650, ISO 16772 tai vastaava), jotka osoittavat, että edellä mainitut 
kriteerit täyttyvät. Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 
ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut kriteerit, katsotaan täyttävän 
vaatimukset. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat tai riippumattoman laitoksen testausseloste. 
 

MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 
Uudet koristekasvit  
 
1. Lisäpisteitä myönnetään luonnonmukaisesti tuotettujen koristekasvien 

käytöstä. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on ilmoitettava, kuinka suuri prosenttiosuus 
palvelun toteuttamisessa käytettävistä koristekasveista tuotetaan 
luonnonmukaisesti siten kuin asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetään. 
Jokaisen vuoden lopussa tarjoajan on toimitettava luettelo kaikista 
käyttämistään uusista kasveista, niiden hinnat ja (tarvittaessa) näyttö niiden 
luonnonmukaisesta alkuperästä. 

Uudet koristekasvit  
 
1. Lisäpisteitä myönnetään luonnonmukaisesti tuotettujen koristekasvien 

käytöstä. 
 
Todentaminen: Tarjoajien on ilmoitettava, kuinka suuri prosenttiosuus 
palvelun toteuttamisessa käytettävistä koristekasveista tuotetaan 
luonnonmukaisesti siten kuin asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetään. 
Jokaisen vuoden lopussa tarjoajan on toimitettava luettelo kaikista 
käyttämistään uusista kasveista, niiden hinnat ja (tarvittaessa) näyttö niiden 
luonnonmukaisesta alkuperästä. 
 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
Ajoneuvot 

 
1. Palvelun toteuttamisessa käytettävien ajoneuvojen on täytettävä 

vähintään EURO 4- tai EURO IV -standardin pakokaasupäästöjä 
koskevat vaatimukset. 

 

Ajoneuvot 
 
1. Palvelun toteuttamisessa käytettävien ajoneuvojen on täytettävä 

vähintään EURO 5- tai EURO V -standardin pakokaasupäästöjä 
koskevat vaatimukset. 
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Todentaminen: Tarjoajien on toimitettava luettelo palvelun toteuttamisessa 
käytettävistä ajoneuvoista ja näiden ajoneuvojen tekniset tiedot, joissa 
päästöt on vahvistettu. Jos vaatimukset eivät täyty sopimuksen alkaessa, 
hankintaviranomainen asettaa määräajan (esimerkiksi kuusi kuukautta), 
johon mennessä tarjoajan on täytettävä sopimusehto. 

Todentaminen: Tarjoajien on toimitettava luettelo palvelun toteuttamisessa 
käytettävistä ajoneuvoista ja näiden ajoneuvojen tekniset tiedot, joissa 
päästöt on vahvistettu. Jos vaatimukset eivät täyty sopimuksen alkaessa, 
hankintaviranomainen asettaa määräajan (esimerkiksi kuusi kuukautta), 
johon mennessä tarjoajan on täytettävä sopimusehto. 
 

Henkilöstön koulutus 
 
2. Puutarhanhoitohenkilöstö on koulutettava noudattamaan ympäristöä 

säästäviä puutarhanhoitokäytäntöjä palvelun toteuttamisessa. 
Koulutuksen tulisi kattaa muun muassa vettä ja energiaa säästävät 
käytännöt; jätteen minimointi, jätehuolto ja lajittelu; uusiutuviin raaka-
aineisiin perustuvien tuotteiden käyttö; kemikaalien ja niiden säiliöiden 
käsittely ja hallinta; tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineiden 
turvallinen ja lainmukainen käyttö, mihin sisältyy torjunta-
aineresistenssin torjuminen. Kriittisiä toimintoja, kuten kemikaalien 
käyttöä, koskeva koulutus on suoritettava, ennen kuin henkilöstö voi 
suorittaa kyseisiä tehtäviä. 

 
Todentaminen: Sopimuspuolen on esitettävä koulutussuunnitelma sen 
jälkeen, kun sopimus on myönnetty, sekä sopimuksen päättyessä todistus 
uusille ja vakituisille työntekijöille annetusta koulutuksesta.  
 

Henkilöstön koulutus 
 
2. Puutarhanhoitohenkilöstö on koulutettava noudattamaan ympäristöä 

säästäviä puutarhanhoitokäytäntöjä palvelun toteuttamisessa. 
Koulutuksen tulisi kattaa muun muassa vettä ja energiaa säästävät 
käytännöt; jätteen minimointi, jätehuolto ja lajittelu; uusiutuviin raaka-
aineisiin perustuvien tuotteiden käyttö; kemikaalien ja niiden säiliöiden 
käsittely ja hallinta; tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineiden 
turvallinen ja lainmukainen käyttö, mihin sisältyy torjunta-
aineresistenssin torjuminen. Kriittisiä toimintoja, kuten kemikaalien 
käyttöä, koskeva koulutus on suoritettava, ennen kuin henkilöstö voi 
suorittaa kyseisiä tehtäviä. 

 
Todentaminen: Sopimuspuolen on esitettävä koulutussuunnitelma sen 
jälkeen, kun sopimus on myönnetty, sekä sopimuksen päättyessä todistus 
uusille ja vakituisille työntekijöille annetusta koulutuksesta.  
 

 
 
Selventävät huomautukset 
 
Henkilöstön koulutus: Vaikka se ei välttämättä liitykään suoraan ympäristökriteereihin, terveyden näkökulmasta olisi merkityksellistä, että henkilöstön 
koulutus kattaisi myös muun muassa työntekijöiden suojelun melulta ja pölyltä sekä kemikaalien käsittelyn. 
 
Tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineet: Rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-aineiden käyttö ja lisääntyvä torjunta-aineresistenssi aiheuttavat yhä 
enemmän huolta, ja asianmukaiset standardit onkin yhdenmukaistettu EU:ssa.  
 
Tietoa altistumisesta kemiallisille tekijöille ja kemikaaliturvallisuudesta on saatavilla osoitteessa http://osha.europa.eu/fi/legislation/guidelines/guidelines-
intro. 

http://osha.europa.eu/fi/legislation/guidelines/guidelines-intro
http://osha.europa.eu/fi/legislation/guidelines/guidelines-intro


28 
 

 
Hyväksytty tehoaineiden luettelo on saatavilla EU:n torjunta-ainetietokannassa osoitteessa http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm. 
 
Luonnonmukaisesti tuotettujen koristekasvien prosenttiosuus: Hankintaviranomaisen on tarkennettava, määritelläänkö prosenttiosuus määrän vai hinnan 
perusteella. 
 
Haitalliset vieraslajit: Vieraat kasvi- ja eläinlajit aiheuttavat yhä enemmän huolta4. Haitallisten vieraslajien hävittäminen kuuluisi tavallisesti erilliseen 
sopimukseen, koska kyse ei ole rutiininomaisesta työstä. Asianmukaisen sopimuksen puitteissa voidaan varmistaa sopiva hävitystaso. Hävittämisen eri 
muotoja (standardien yhdenmukaistaminen) kuvaillaan Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten Business Link -verkkosivustolla5. 
 
Tyypin 1 tai ISO 14024 -standardin mukaiset ympäristömerkit: Tyypin 1 tai ISO 14024 -standardin mukaisten ympäristömerkkien peruskriteerit asettaa 
riippumaton elin, ja niitä valvotaan todistusten ja tarkastusten avulla. Siten merkit tarjoavat avointa, luotettavaa ja riippumatonta tietoa. Ympäristömerkkien on 
täytettävä seuraavat ehdot:  

• Merkkiä koskevat vaatimukset perustuvat tieteelliseen näyttöön.  
• Ympäristömerkit on hyväksytty menettelyllä, johon osallistuvat asianomaiset tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, jakelijat ja 

ympäristöjärjestöt.  
• Merkit ovat kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla. 

 
Julkisissa hankinnoissa hankintaviranomaiset voivat vaatia, että tietyn ympäristömerkin vaatimusten on täytyttävä ja että ympäristömerkkiä on voitava käyttää 
myös todisteena vaatimusten täyttymisestä. Hankintaviranomaiset eivät kuitenkaan voi vaatia, että tuotteella on oltava ympäristömerkki. Lisäksi 
hankintaviranomaiset voivat käyttää vain sellaisia ympäristömerkin vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin tai tuotantoprosessiin. 
Yrityksen yleiseen hallintaan liittyviä vaatimuksia ei voi käyttää. 
 
Puutarhanhoitoajoneuvot: Lisäkriteereissä mainitut EURO 5- tai EURO V -standardin päästövaatimukset tarkoittavat sitä, että puutarhanhoitoajoneuvot on 
valmistettu tavallisesti vuosina 2000–2001 tai myöhemmin tai niitä on muokattu vastaamaan päästövaatimuksia. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
koskevat vaatimukset pakettiautoille annetaan kuljetusta koskevissa kriteereissä. 
 
Henkilöstön virka-asut: Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat vaatimukset henkilöstön virka-asuille annetaan tekstiilituotteita koskevissa 
kriteereissä. 
 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.  
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES.  

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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Todiste vaatimusten täyttymisestä: Jos kriteerien todentamista koskevissa ohjeissa todetaan, että myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, näytöksi 
kelpaavat valmistajan laatimat tekniset asiakirjat, tunnustetun laitoksen testausseloste tai muut pätevät todisteet. Hankintaviranomaisen on varmistettava 
tapauskohtaisesti teknisestä/lainsäädännöllisestä näkökulmasta, voidaanko toimitettuja todisteita pitää asianmukaisina. 
 
Todentaminen: Tarjoajat voivat käyttää todisteena maanparannusaineiden vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen EU:n ympäristömerkin vaatimuksia tai 
muita asianmukaisia keinoja, kuten laboratoriotestien tuloksia. Koristekasvien osalta todisteeksi hyväksytään luonnonmukaisen tuotteen logo tai muu 
asianmukainen näyttö siitä, että luonnonmukaisen tuotannon standardien vaatimukset täyttyvät. Kasviastioiden osalta hyväksytään Blue Angel -merkki tai 
toimittajan tai taimitarhan johtajan todistus. Kastelujärjestelmistä tarjoajat voivat esittää laitteen tekniset asiakirjat. Puutarhakoneiden kriteerit koskevat myös 
tuotantoprosessia ja päästöjä, joten todisteeksi vaatimustenmukaisuudesta on esitettävä sekä valmistajan todistukset että koneen tekniset asiakirjat. 
Voiteluöljyjen osalta eri ympäristömerkit katsotaan todisteeksi vaatimusten täyttymisestä. Jos tuotteella ei ole sertifikaattia, tarjoajan on toimitettava tuotteen 
turvallisuustiedot tai laboratoriotestien tulokset, jos turvallisuustiedot eivät ole riittävän kattavat todistamaan vaatimustenmukaisuuden.  
 
Puutarhanhoitopalveluissa käytettävistä tuotteista voidaan esittää edellä mainitut asiakirjat. Koska monet vaatimukset vakiinnutetaan sopimuksen toteuttamista 
koskeviksi lausekkeiksi, sopimuksen myöntämisen jälkeen on tärkeää asianmukaisesti hallita, johtaa ja valvoa sen toteutusta. 
 
 
Kustannusnäkökohdat 
 
Ympäristökriteerien mukainen puutarhanhoito voi säästää julkishallinnon varoja. Erityisesti paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien alkuperäisten lajien käytöllä 
voidaan esimerkiksi vähentää merkittävästi kastelu- ja tuholaistorjuntakustannuksia. Tehokkaiden kastelujärjestelmien käyttö sekä kompostin, 
maanparannusaineiden ja kasvinsuojelutuotteiden järkevä käyttö ovat hyviä esimerkkejä keinoista, joilla voidaan vähentää kustannuksia. 
 
Ympäristöä säästävien puutarhanhoitotuotteiden ja puutarhakoneiden hintaeroista ei kuitenkaan ole saatavilla täsmällisiä tietoja. Toisinaan ympäristöä 
säästävien puutarhanhoitotuotteiden (luonnonmukaisesti tuotetut kasvit, biohajoavat astiat, ympäristömerkillä varustetut maanparannusaineet jne.) korkeista 
hinnoista koituu lisäkustannuksia. Lisäksi vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien (esim. biologinen tai mekaaninen tuholaistorjunta) käyttö voi aiheuttaa 
lisäkustannuksia. 
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