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EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – maalit, lakat ja tiemerkinnät 
 

1 JOHDANTO 
 
EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat 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 mahdollisimman pienin toimituksellisin muutoksin sisällyttää ne (osittain tai kokonaan) 
tarjouskilpailuasiakirjoihinsa. Ennen tarjouspyynnön julkaisemista viranomaisten olisi tarkistettava, onko markkinoilla, joilla ne toimivat, 
saatavilla sellaisia tuotteita, palveluja ja töitä, joita ne aikovat hankkia.  Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja koskevat kriteerit maalien, lakkojen ja tiemerkintöjen tuoteryhmälle. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa esitellään 
yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valintaa tukevat perustelut ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 
 
Kriteerit jaetaan valintaperusteisiin, teknisiin eritelmiin, myöntämisperusteisiin ja sopimusten toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. Kriteerejä 
on kahta eri tyyppiä: 
 

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

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

Lauseke ”perus- ja lisäkriteerit samat” lisätään, jos kriteerit ovat kummallakin tavoitetasolla samat. 
 
Joissakin tapauksissa maalia, joka ei täytä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia kriteereitä, voidaan tarvita teknisistä syistä, 
esimerkiksi historiallisen rakennuksen restauroinnissa maalatun pinnan alkuperäisen luonteen säilyttämiseksi. Tällaisessa tapauksessa hankkijan 
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olisi teknisten neuvojen avulla arvioitava erityistarpeita ja vaihtoehtoisten ratkaisujen saatavuutta, ja se voi tarvittaessa päättää olla soveltamatta 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia kriteereitä maaleja ja maalauspalveluja koskeviin tarjouspyyntöihin. Markkinakyselyjä 
voidaan käyttää sen arvioimiseksi, onko saatavilla tehokkuusvaatimukset täyttäviä vaihtoehtoja.  
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1.1 Tuotteiden määrittely ja soveltamisala 
 
Tuoteryhmä koostuu kahdesta erilaisesta alaryhmästä: ’maalit ja lakat’ sekä ’tiemerkinnät’. 
 
Alaryhmä ’maalit ja lakat’ (josta käytetään myös nimeä ’maalit’) sisältää ammattikäyttöön (ei teollisuuskäyttöön) tarkoitetut sisä- ja ulkomaalit 
ja -lakat, petsit ja niihin liittyvät tuotteet, kuten jäljempänä määritellään. 
 
Maali- ja lakkatuotteita ovat muun muassa seuraavat: 

• lattiamaalit, 
• tuotteet, jotka jakelijat sävyttävät pyynnöstä ammattikäyttöön, 
• sävytysjärjestelmät, 
• neste- tai pastamaiset koristemaalit, jotka valmistaja on voinut esikäsitellä, sävyttää tai valmistella täyttämään kuluttajan tarpeet, mukaan 

luettuna puupintojen maalit, kuullotteet ja puuöljyt, mineraalialustaisten julkisivujen pinnoitteet ja metallin pintakäsittelyn pohjamaalit 
(metallipohjamaalit) sekä tällaisten pohjamaalit, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2004/42/EY1 liitteen I 1.1.d ja 1.1.g kohdassa. 

 
Alaryhmä ’tiemerkinnät’ sisältää tuotteet, kuten maalit tai rakenteelliset muovijärjestelmät, joita käytetään tienpinnoilla ajokaistojen, alueiden ja 
opasteiden erottamiseen sekä tuottamaan kitkaa ja yöaikaan heijastuksia kuivissa, kosteissa ja sadeolosuhteissa. Ne koostuvat yleensä 
pigmentoidusta tiemerkintämateriaalista ja lasihelmistä, jotka voivat yhdessä muodostaa kalvon alustan päälle tai olla muodostamatta sellaista. 
Soveltamisalaan kuuluvat myös esimuotoillut tiemerkintätuotteet, jotka määritellään teipiksi, esimuotoilluksi kylmämassasta valmistetuksi 
tiemerkinnäksi tai esimuotoilluksi kuumamassasta valmistetuksi tiemerkinnäksi ja jotka voivat sisältää sirotemateriaaleja, sekä pohjamaalit ja 
liimat, joita tarvitaan tiemerkintämateriaalin käytössä. 
 
Tuoteryhmään eivät kuulu seuraavat tuotteet: 

• eliönestomaalit (anti-fouling), 
• puunsuojausaineet, 

                                                      
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä 

ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta 



 

4 

 

• erityisiin teollisuus- ja ammattikäyttötarkoituksiin tarkoitetut pinnoitteet, mukaan luettuina kestopinnoitteet, 
• jauhemaalit, 
• UV-kovetteiset maalijärjestelmät, 
• pääasiassa ajoneuvoihin tarkoitetut maalit, 
• tuotteet, joiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole muodostaa alustan päälle kalvoa, kuten öljyt ja vahat (lukuun ottamatta tiettyjä 

tiemerkintäjärjestelmiä), 
• läpikuultavat kemialliset lattiapinnoitteet, joissa käytetään sideaineena reaktiivisia hartseja, teollisuustilojen lattioiden paksuissa 

päällystekerroksissa, 
• mekaaniset merkinnät, kuten kissansilmät. 

 
Kriteerien soveltamisen tueksi annetaan seuraavat tuotemääritelmät: 
 
’Maalilla’ tarkoitetaan nestemäisessä tai pastamaisessa muodossa olevaa sävytettyä pinnoitemateriaalia, joka alustalle levittämisen jälkeen 
muodostaa peittävän kalvon, jolla on suojaavia, somistavia tai erityisiä teknisiä ominaisuuksia. 
 
’Koristemaaleilla ja -lakoilla’ tarkoitetaan sellaisia maaleja ja lakkoja, joita käytetään rakennuspintoihin, niiden lisävarusteisiin ja osiin 
somistamis- ja suojaamistarkoituksissa.  Vaikka niitä käytetään pääasiassa somistamiseen, niillä on myös suojaava tehtävä. 
 
’Mineraalialustaisten julkisivujen pinnoitteilla’ tarkoitetaan pinnoitteita, jotka muodostavat somistavan ja suojaavan kalvon ja joita käytetään 
betoni-, (maalattaviin) tiili-, harkko-, rappaus-, kalsiumsilikaatti- ja kuitulujitettuihin sementtipintoihin. Ne on tarkoitettu pääosin ulkokäyttöön, 
mutta niitä voidaan käyttää myös ulkorakenteiden sisäpuolella, muun muassa räystäisiin ja parvekekattoihin. 
 
’Lakalla’ tarkoitetaan kirkasta pinnoitemateriaalia, joka alustalle levittämisen jälkeen muodostaa kiinteän läpikuultavan kalvon, jolla on 
suojaavia, somistavia tai erityisiä teknisiä ominaisuuksia. 
 
’Kuultomaaleilla’ tarkoitetaan pinnoitteita, jotka muodostavat (pääasiassa muun kuin valkoisen pigmentin avulla) läpikuultavan tai puoliksi 
läpikuultavan kalvon ja joita käytetään puun somistamiseen ja suojaamiseen sään vaikutuksilta puuosien ylläpidon helpottamiseksi. 
 
’Sävytysjärjestelmällä’ tarkoitetaan sävytettyjen maalien valmistusmenetelmää, jossa perusmaaliin sekoitetaan väriaineita tai -pastoja. 
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Lisää teknisiä määritelmiä esitetään liitteessä I. 
 

1.2 Töitä koskevien sopimusten määrittely ja soveltamisala 
 
Kriteereissä käsitellään myös maalaus- ja tiemerkintätöitä koskevia sopimuksia. Ne voivat olla yksittäistä työtä koskevia sopimuksia, puitteisiin 
kuuluvia kutsusopimuksia tai toistuvia, pitkän aikavälin maalauspalveluja. Kaikkien sopimusten on perustuttava tämän tuoteryhmän 
soveltamisalaan kuuluvien maalituotteiden käyttöön. Kriteerien soveltamisen tueksi annetaan seuraavat sopimusmääritelmät: 
 
’Maalaustöillä’ tarkoitetaan sitä, että urakoitsijat, yleensä ’maalarit’, osallistuvat suoraan sisä- tai ulkopintojen maalaamiseen kerran, 
kutsusopimuksen perusteella tai toistuvasti, mukaan luettuina jatkuvat kunnossapito- ja korjaustyöt. 
 
’Tiemerkintätöillä’ tarkoitetaan sitä, että urakoitsijat, yleensä ’tiemerkintätyöntekijät’, osallistuvat suoraan tiemerkintöjen tekemiseen kerran tai 
toistuvasti, mukaan luettuina kunnossapito- ja korjaustyöt. 
 

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

a) Tarjouskilpailuvaiheessa: 

Kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta näyttöä voidaan edellyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijältä. Jos 
näyttö katsotaan riittäväksi, sopimus voidaan tehdä. Jos näyttö katsotaan riittämättömäksi tai vaatimusten vastaiseksi ja 
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i) todentamiskeino koskee teknisiä eritelmiä, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka kanssa sopimus 
voidaan tehdä, 

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

Testausselosteella todennetaan, että tiettyjä vaatimuksia on testattu näytetuotteesta, ei sopimuksen mukaisesti todellisuudessa 
toimitettavista tuotteista. Puitesopimuksissa tilanne saattaa olla erilainen. Sitä skenaariota käsitellään tarkemmin b kohdassa. 

b) Sopimuksen täytäntöönpanon aikana: 

Testituloksia olisi pyydettävä yhden tai useamman sopimuksen nojalla toimitetun tuotteen osalta joko yleisesti tai jos on aihetta epäillä 
vääriä ilmoituksia. Tämä on tärkeää erityisesti, kun kyseessä on puitesopimus, jossa ei anneta ensimmäistä tilausta koskevia määräyksiä. 
 
Sopimukseen on suositeltavaa sisällyttää tarkat laatuvaatimuslausekkeet. Niissä olisi määrättävä, että hankintaviranomaisella on oikeus 
toteuttaa satunnaisia todennustestejä koska tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Jos tällaisten testien tulokset osoittavat, että 
toimitetut tuotteet eivät täytä kriteerejä, hankintaviranomaisella on oikeus soveltaa seuraamuksia ja se voi irtisanoa sopimuksen. Jotkin 
hankintaviranomaiset sisällyttävät sopimuksiin ehdon, jonka mukaan hankintaviranomainen vastaa testauskustannuksista, kun tuote 
täyttää vaatimukset testissä, mutta jos vaatimukset eivät täyty, kustannuksista vastaa toimittaja. 
 
Puitesopimuksissa ajankohta, jona näyttöä vaaditaan, riippuu sopimuksen erityisestä rakenteesta: 

i) kun puitesopimus on tehty yhden toimijan kanssa ja toimitettavat tuotteet määritetään puitesopimuksen tekemisen yhteydessä ja 
ainoastaan kappalemäärä määritetään myöhemmin, sopimukseen sovelletaan samaa periaatetta kuin edellä kertatoimitusta 
koskeviin sopimuksiin; 

ii) kun puitesopimus tehdään valittujen mahdollisten toimijoiden kanssa ja näiden kesken järjestetään myöhemmin 
kilpailumenettelyjä, valittujen toimijoiden on alustavan valinnan vaiheessa ehkä osoitettava ainoastaan valmiutensa toimittaa 
puitesopimuksen vähimmäislaatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Seuraavissa täytäntöönpanosopimuksissa (tai tilauksissa), jotka 
tehdään valikoitujen toimittajien kilpailun perusteella, sovelletaan samoja perusteita kuin edellä a ja b kohdassa, jos kilpailussa on 
osoitettava lisävaatimusten täyttyminen. Jos kilpailu ratkaistaan pelkästään hinnan perusteella, tarkistusta olisi harkittava 
sopimuksen toteutusvaiheessa. 
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On tärkeää painottaa myös, että tarjoajat voivat tarjota todentamista EU-ympäristömerkillä tai muulla vastaavalla ympäristömerkillä, joka 
täyttää samat vaatimukset. Todentamiseen olisi siinä tapauksessa sovellettava samaa lähestymistapaa kuin testituloksiin. 
 
On myös huomattava, että direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisten on hyväksyttävä myös muu 
asianmukainen näyttö. Tämä voi käsittää valmistajan tekniset asiakirjat, jos testitulokset eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä eikä toimijan ole ollut mahdollista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa. Tämä edellyttää, että 
käyttömahdollisuuden puuttuminen ei johdu asianomaisesta talouden toimijasta ja että asianomainen talouden toimija todistaa, että sen 
toimittamat työt, tavarat tai palvelut täyttävät teknisissä eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, hankintasopimuksen 
tekoperusteet tai sopimuksen toteuttamisen ehdot. Jos testien osalta viitataan erityisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
antamiin todistuksiin/testituloksiin, hankintaviranomaisten on hyväksyttävä myös vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten antamat todistukset. 
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2 MERKITTÄVIMMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 

Maalien ja lakkojen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät niiden tuotantoon. Käytetyn maalin määrä on sen vuoksi tärkeä tekijä samoin 
kuin jätteen ja käyttämättömän maalin määrä ja se, miten kauan maali kestää ennen kuin uusi maalikerros on levitettävä. 

Maalin ainesosista liuotinten, sideaineiden ja titaanidioksidin (valkoisen pigmentin) valmistuksella on merkittävä ympäristövaikutus raaka-
aineiden käyttöönoton ja maalien tuotannon aikana. Liuotinpohjaisilla maaleilla on suurempi kokonaisympäristövaikutus kuin vesipohjaisilla 
maaleilla. Maalien vaarallisilla toiminnallisilla lisäaineilla, kuten säilöntäaineilla, pehmitteillä, pigmenteillä ja jatkeaineilla, voi olla monenlaisia 
terveys- ja ympäristövaikutuksia. 

Tiemerkintöjen tapauksessa myös maaliin lisätyillä lasihelmillä on merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka johtuvat niiden valmistuksesta, 
lähinnä helmien muodostamiseen käytetystä energiasta. Lasin sisältämät epäpuhtaudet, kuten arseeni, voivat myös aiheuttaa ongelmia, koska 
helmiä voi joutua ympäristöön. Myös tiemerkintöjen kestävyydellä on merkittävä vaikutus kyseisten tuotteiden kokonaisympäristövaikutukseen. 
 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset  Ympäristöä säästävien hankintojen toimintatapa 

• Liuotinten, sideaineiden ja titaanidioksidin 
valmistus 

• Tiemerkintöjen lasihelmien valmistus 
• Vaaralliset toiminnalliset lisäaineet 
• Tuotteen kestävyys 
• Käyttämättömästä tuotteesta aiheutuva jäte 

 • Minimoidaan tuotannon vaikutukset määrättyjen 
ainesosien ja annostelun avulla 

• Vähennetään yleisen koostumuksen vaarallisia 
ominaisuuksia 

• Edistetään kestäviä maaleja ja tiemerkintöjä 
• Kannustetaan minimoimaan tuotteista syntyvä 

jäte, mukaan luettuina uudelleenkäyttö ja 
kierrätys 

Vaikutuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. 

 

Teknisessä raportissa esitetään yksityiskohtaisia tietoja maaleista, tiemerkinnöistä ja niihin liittyviä töitä koskevista sopimuksista, myös niitä 
koskevista säännöksistä, standardeista ja teknisistä lähteistä, joita on käytetty todisteena. 
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3 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT – MAALIT, 
LAKAT JA TIEMERKINNÄT 

3.1 Maalit ja lakat 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE 

Sellaisten maalien ja lakkojen hankinta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä 

TEKNISET VAATIMUKSET 
1. Maalin koostumus 
2.  

1.1 Valkoisen pigmentin pitoisuus 
(Tätä vaatimusta ei sovelleta läpikuultaviin ja osittain läpikuultaviin 
pinnoitteisiin.) 
 
Valkoisen pigmentin (valkoiset epäorgaaniset pigmentit, joiden taitekerroin 
on yli 1,8) pitoisuus kuivan maalikalvon neliömetriä kohden saa olla 
enintään: 
• 38 g/m2 sisämaaleissa, lukuun ottamatta sisäseinämaaleja, joiden 

väitetään täyttävän luokan 1 pesunkestävyysvaatimukset, joihin 
sovelletaan enimmäisrajaa 40 g/m2, 

• 40 g/m2 kaikissa ulkomaaleissa. 
 
Väli- ja pohjamaaleissa valkoisen pigmentin pitoisuus (valkoiset 
epäorgaaniset pigmentit, joiden taitekerroin on yli 1,8) kuivan maalikalvon 
neliömetriä kohden saa olla enintään 25 g/m2. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on esitettävä maalin koostumuksesta asiakirja, jossa ilmoitetaan 
valkoisten pigmenttien määrä. Tarvittaessa luokan 1 pesunkestävyys on 
osoitettava standardin EN 13300 mukaisella testausselosteella, joka perustuu 

1.1 Valkoisen pigmentin pitoisuus 
(Tätä vaatimusta ei sovelleta läpikuultaviin ja osittain läpikuultaviin 
pinnoitteisiin.) 
 
Valkoisen pigmentin (valkoiset epäorgaaniset pigmentit, joiden taitekerroin 
on yli 1,8) pitoisuus kuivan maalikalvon neliömetriä kohden saa olla enintään: 
• 36 g/m2 sisätiloihin tarkoitetuissa tuotteissa, lukuun ottamatta 

sisäseinämaaleja, joiden väitetään täyttävän luokan 1 
pesunkestävyysvaatimukset, joihin sovelletaan enimmäisrajaa 40 g/m2, 

• 38 g/m2 ulkomaaleissa. 
 
Väli- ja pohjamaaleissa valkoisen pigmentin pitoisuus (valkoiset 
epäorgaaniset pigmentit, joiden taitekerroin on yli 1,8) kuivan maalikalvon 
neliömetriä kohden saa olla enintään 25 g/m2. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on esitettävä maalin koostumuksesta asiakirja, jossa ilmoitetaan 
valkoisten pigmenttien määrä. Tarvittaessa luokan 1 pesunkestävyys on 
osoitettava standardin EN 13300 mukaisella testausselosteella, joka perustuu 
menetelmään EN ISO 11998 (Test for cleanability and scrub resistance). 
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menetelmään EN ISO 11998 (Test for cleanability and scrub resistance). 
Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
 

Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
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1.2 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus  
 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet eivät saa ylittää 
taulukossa 1 vahvistettuja raja-arvoja. 
VOC-pitoisuudet määritetään käyttövalmiista tuotteesta, johon sisältyvät 
kaikki ennen käyttöä lisättäväksi suositellut lisäaineet, kuten väriaineet ja/tai 
ohennusaineet. 
 
Taulukko 1 VOC-pitoisuuden raja-arvot 

Tuotekuvaus (alaluokat direktiivin 2004/42/EY 
mukaisesti) 

VOC-
yhdisteide

n raja-
arvot  

(g/l mukaan 
luettuna 
vesi) 

a. Sisäseinien ja -kattojen himmeät maalit ja 
pinnoitteet (kiiltoarvo  
enintään 25 yksikköä 60°:n heijastuskulmalla)  

15 

b. Sisäseinien ja -kattojen kiiltävät maalit ja 
pinnoitteet (kiiltoarvo yli 25 yksikköä 60°:n 
heijastuskulmalla)  

60 

c. Mineraalialustaisten julkisivujen maalit ja 
pinnoitteet  

30 

d. Sisä- ja ulkovarusteiden ja ulkoverhousten 
maalit puu- ja metallipinnoille  

90 

e. Sisävarusteiden lakat ja petsit, mukaan 
luettuna peittävät petsit  

75 

e. Ulkovarusteiden lakat ja petsit, mukaan 
luettuna peittävät petsit 

90 

1.2 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus  
 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet eivät saa ylittää 
taulukossa 2 vahvistettuja raja-arvoja. 
VOC-pitoisuudet määritetään käyttövalmiista tuotteesta, johon sisältyvät 
kaikki ennen käyttöä lisättäväksi suositellut lisäaineet, kuten väriaineet ja/tai 
ohennusaineet. 
 
Taulukko 2 VOC-pitoisuuden raja-arvot 

Tuotekuvaus (alaluokat direktiivin 2004/42/EY 
mukaisesti) 

VOC-
yhdisteide

n raja-
arvot  

(g/l mukaan 
luettuna 
vesi) 

a. Sisäseinien ja -kattojen himmeät maalit ja 
pinnoitteet (kiiltoarvo enintään 25 yksikköä 
60°:n heijastuskulmalla)  

10 

b. Sisäseinien ja -kattojen kiiltävät maalit ja 
pinnoitteet (kiiltoarvo yli 25 yksikköä 60°:n 
heijastuskulmalla)  

40 

c. Mineraalialustaisten julkisivujen maalit ja 
pinnoitteet  

25 

d. Sisä- ja ulkovarusteiden ja ulkoverhousten 
maalit puu- ja metallipinnoille  

80 

e. Sisävarusteiden lakat ja petsit, mukaan 
luettuna peittävät petsit  

65 

e. Ulkovarusteiden lakat ja petsit, mukaan 
luettuna peittävät petsit 

75 
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f. Erittäin ohutkalvoiset puunsuojat ulko- ja 
sisäkäyttöön  

75 

g. Pohjamaalit  15 
h. Pohjustusaineet  15 
i. Yksikomponenttiset erikoispinnoitteet  100 
j. Kaksikomponenttiset reaktiiviset 

erikoispinnoitteet erityiseen loppukäyttöön, 
kuten lattiapinnoille  

100 

Koristepinnoitteet  90 
Ruosteenestomaalit 80 

 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava: 

a) VOC-pitoisuutta koskeva laskelma ja sen tueksi 
käyttöturvallisuustiedotteet, jos saatavilla, tai 
b) standardin ISO 11890-2 mukainen testausseloste. Tuotteet, joiden 
VOC-pitoisuus on alle 1,0 g/l, on testattava standardin ISO 17895 
mukaisesti. 

Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
 

f. Erittäin ohutkalvoiset puunsuojat ulko- ja 
sisäkäyttöön  

50 

g. Pohjamaalit  15 
h. Pohjustusaineet  15 
i. Yksikomponenttiset erikoispinnoitteet  80 
j. Kaksikomponenttiset reaktiiviset 

erikoispinnoitteet erityiseen loppukäyttöön, 
kuten lattiapinnoille  

80 

Koristepinnoitteet  80 
Ruosteenestomaalit 80 

 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava: 

a) VOC-pitoisuutta koskeva laskelma ja sen tueksi 
käyttöturvallisuustiedotteet, jos saatavilla, tai 
b) standardin ISO 11890-2 mukainen testausseloste. Tuotteet, joiden VOC-
pitoisuus on alle 1,0 g/l, on testattava standardin ISO 17895 mukaisesti. 

Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
 

1.3 Tuotteen vaarallisuuden merkitseminen 
 
Lopputuote ei saa olla luokiteltu akuutisti myrkylliseksi, elinkohtaisesti 
myrkylliseksi, syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi, lisääntymiselle 
vaaralliseksi tai ympäristölle vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
(CLP-asetus) mukaisesti, kuten taulukossa 3 esitetään. 
 
Taulukko 3 Lopputuotteet luokitus 
 

1.3 Tuotteen vaarallisuuden merkitseminen 
 
Lopputuote ei saa olla luokiteltu akuutisti myrkylliseksi, elinkohtaisesti 
myrkylliseksi, hengitysteitä tai ihoa herkistäväksi, syöpää aiheuttavaksi, 
perimää vaurioittavaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi tai ympäristölle 
vaaralliseksi  asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukaisesti, kuten 
taulukossa 4 esitetään. 
 
Taulukko 4 Lopputuotteen luokitus 
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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 

Karsinogeenisuus  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Sukusolujen perimää vaurioittava  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Lisääntymistoksisuus  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Vaarallisuus vesiympäristölle Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 tai 2 

 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joissa vahvistetaan, että 
toimitettavat tuotteet eivät kuulu lueteltuihin vaaraluokkiin. 
Seoksesta on toimitettava luokitusta koskevat asiakirjat asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 (CLP-asetus) säännösten mukaisesti ja/tai 
käyttöturvallisuustiedotteet. 
Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
 

 
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 

Karsinogeenisuus  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Sukusolujen perimää vaurioittava  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Lisääntymistoksisuus  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Vaarallisuus vesiympäristölle  
 

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 
* Lopputuote saa kuulua luokkaan H412 vain, jos ulkomaaleissa ja -lakoissa 
käytettyjen kuivan maalikalvon säilöntäaineiden sisältämien IPBC-
yhdistelmien (3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti) pitoisuus on alle 
0,650 painoprosenttia. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joissa vahvistetaan, että 
toimitettavat tuotteet eivät kuulu lueteltuihin vaaraluokkiin. 
Seoksesta on toimitettava luokitusta koskevat asiakirjat asetuksen (EY) 
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N:o 1272/2008 (CLP-asetus) säännösten ja/tai käyttöturvallisuustiedotteen 
mukaisesti. 
Tarjoajien on tarvittaessa toimitettava ulkotiloihin tarkoitetuista tuotteista, 
jotka on luokiteltu kroonisesti myrkylliseksi vesieliöille luokkaan 3 ja jotka 
sisältävät IPBC-yhdistelmiä, asiakirjat, joissa vahvistetaan, että IPBC-
yhdistelmien pitoisuus on enintään 0,650 painoprosenttia. 
Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
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1.4 Vaaralliset ainesosat 
 
Maalin on oltava taulukossa 5 esitettyjen rajoitusten mukaista, ja maalissa on 
rajoitettava ilmoitettujen vaarallisten aineiden esiintymistä tai pitoisuutta.   
Taulukko 5 Maalin vaarallisia ainesosia koskevat vaatimukset 

Aineosa Rajoitus tai 
enimmäispitoisuus 

Säilöntäaineet: Säilöntäaineet eivät saa 
olla biokertyviä1. 

Kuivan maalikalvon säilöntäaineet: Kuivan maalikalvon 
säilöntäaineita ei saa 
käyttää 
tarkoituksellisesti, 
lukuun ottamatta 
seuraavia: 

- erittäin kosteissa 
tiloissa tarvittavat 
sisämaalit, joissa 
enimmäispitoisuus 
on 
0,10 painoprosenttia, 
- ulkomaalit, 
joissa 
enimmäispitoisuus 
on 
0,30 painoprosenttia. 

Alkyylifenolietoksylaatit: 
alkyylifenolietoksylaatteja (APEOt) ja 
niiden johdannaisia ei saa käyttää 
missään maalissa tai lakassa. 
 

Ei saa käyttää 
tarkoituksellisesti. 

1.4 Vaaralliset ainesosat 
 
Maalin on oltava taulukossa 6 esitettyjen rajoitusten mukaista, ja maalissa on 
rajoitettava ilmoitettujen vaarallisten aineiden esiintymistä tai pitoisuutta.  . 
 
Taulukko 6 Maalin vaarallisia ainesosia koskevat vaatimukset 

Aineosa Rajoitus tai 
enimmäispitoisuus 

Säilöntäaineet: Säilöntäaineet eivät saa 
olla biokertyviä1. 

Kuivan maalikalvon säilöntäaineet: Kuivan maalikalvon 
säilöntäaineita ei saa 
käyttää tarkoituksellisesti, 
lukuun ottamatta 
seuraavia: 

- erittäin kosteissa 
tiloissa tarvittavat 
sisämaalit, joissa 
enimmäispitoisuus on 
0,10 painoprosenttia, 
- ulkomaalit, joissa 
enimmäispitoisuus on 
0,30 painoprosenttia. 

Alkyylifenolietoksylaatit: 
alkyylifenolietoksylaatteja (APEOt) ja 
niiden johdannaisia ei saa käyttää 
missään maalissa tai lakassa. 
 

Ei saa käyttää 
tarkoituksellisesti. 

Ftalaatit: 
ftalaatteja3, jotka on määritelty erityistä 
huolta aiheuttaviksi aineiksi ja jotka 

0,1 painoprosenttia 
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Ftalaatit: 
ftalaatteja2, jotka on määritelty erityistä 
huolta aiheuttaviksi aineiksi ja lueteltu 
REACH-asetuksen3 ehdokasluettelossa, 
ei saa esiintyä missään maalissa tai 
lakassa. 
 

0,1 painoprosenttia 

Formaldehydi: 
vapaa formaldehydi valkoisessa 
perusmaalissa, sävytettävässä maalissa 
ja väriaineessa2. 

 
 
0,010 painoprosenttia 

Metallit: 
kadmium, lyijy, kromi VI, elohopea, 
arseeni ja seleeni. 

0,010 painoprosenttia 
metallia tai 
metallikompleksia/-
suolaa kohden, tarpeen 
mukaan 

1 Ainesosa katsotaan biokertyväksi, kun log Kow ≤ 4,0 tai biokertyvyystekijä (BCF) ≤ 500. 
2 Jos käytetään useita väriaineita, tarjoajan on ilmoitettava, mistä väriaineesta vapautuu 
todennäköisimmin formaldehydiä. Testausseloste pyydetään sitten vain tästä väriaineesta. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joissa vahvistetaan 
kriteerien noudattaminen, eli seuraavat: 

• säilöntäaineet ja APEOt: tuoteseoksen käyttöturvallisuustiedotteet, 
• ftalaatit: tuoteseoksen käyttöturvallisuustiedotteet,  
• säilöntäaineista myös: OECD 305 -testausohjeiden mukaista 

luetellaan REACH-asetuksen 
ehdokasluettelossa, ei saa esiintyä 
missään maalissa tai lakassa. 
 
Formaldehydi: 
vapaa formaldehydi valkoisessa 
perusmaalissa, sävytettävässä maalissa ja 
väriaineessa2, 
paitsi jos formaldehydiä vapauttavia 
aineita tarvitaan tai niitä esiintyy 
polymeeridispersioissa, jolloin 
sovelletaan seuraavia arvoja: 

 
 
0,0010 painoprosenttia 
 
 
 
0,010 painoprosenttia 

Metallit: 
kadmium, lyijy, kromi VI, elohopea, 
arseeni ja seleeni. 

0,010 painoprosenttia 
metallia tai 
metallikompleksia/-suolaa 
kohden, tarpeen mukaan 

Isotiatsolinonit: 
isotiatsolinonit  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Yhteensä: 
0,050 painoprosenttia 
0,020 painoprosenttia 
0,0015 painoprosenttia 

1 Ainesosa katsotaan biokertyväksi, kun log Kow ≤ 3,2 tai biokertyvyystekijä (BCF) ≤ 100. 
2 Jos käytetään useita väriaineita, tarjoajan on ilmoitettava, mistä väriaineesta vapautuu 
todennäköisimmin formaldehydiä. Testausseloste pyydetään sitten vain tästä väriaineesta. 
3 Metyyli-isotiatsolinoni 
4 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni (CIT) / 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni (MIT) suhteessa 

3:1 

                                                      
2 Tämän vaatimuksen noudattamiseksi tarjoajien ja/tai niiden toimittajien on tutustuttava REACH-asetuksen ehdokasluettelon ftalaatteihin. Vaikka ftalaatit voidaan helposti 
määritellä aineosaksi, koska niitä käytetään yleensä pehmitteinä, kaikkia ehdokasluettelossa olevia ftalaatteja ei helposti tunnista niiden kemiallisella nimellä. Sen vuoksi voi 
olla hyödyllistä esittää tarjoajille kemiallinen määritelmä. Tätä tarkoitusta varten ne on määritelty ”ryhmäksi kemiallisia yhdisteitä, joiden rakenteen pohjana on ftaalihapon 
esteri (1,2-bentseenidikarboksyylihappo)”.  
3 Kemikaalivirasto, ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten, https://www.echa.europa.eu/fi/candidate-list-table 
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testausselostetta voidaan käyttää käyttöturvallisuustiedotteen 
vaihtoehtona vain sen vahvistamiseen, että käytetyt säilöntäaineet 
eivät ole biokertyviä, 

• formaldehydi: Merckoquant-menetelmään tai HPLC-menetelmään 
(korkean suorituskyvyn nestekromatografia) perustuva testausseloste 
(ks. liite 2), 

• metallit: ISO 3856 -sarjaan perustuva tai vastaava testausseloste. 
Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
 

 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joissa vahvistetaan 
kriteerien noudattaminen, eli seuraavat: 

• säilöntäaineet ja APEOt: tuoteseoksen käyttöturvallisuustiedotteet, 
• ftalaatit: tuoteseoksen käyttöturvallisuustiedotteet,  
• säilöntäaineista myös: OECD 305 -testausohjeiden mukaista 

testausselostetta voidaan käyttää käyttöturvallisuustiedotteen 
vaihtoehtona vain sen vahvistamiseen, että käytetyt säilöntäaineet 
eivät ole biokertyviä, 

• formaldehydi: Merckoquant-menetelmään tai HPLC-menetelmään 
(korkean suorituskyvyn nestekromatografia) perustuva testausseloste 
(ks. liite 2), 

• metallit: ISO 3856 -sarjaan perustuva tai vastaava testausseloste, 
• isotiatsolinonit: tuoteseoksen käyttöturvallisuustiedotteet. 

Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
 

2. Levityksen tehokkuus ja kestävyys 
 
2.1 Riittoisuus 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
(Tätä vaatimusta ei sovelleta lakkoihin, petseihin, läpikuultaviin tartuntapohjamaaleihin eikä muihin läpikuultaviin tai osittain läpikuultaviin pinnoitteisiin.) 
 
Maalin riittoisuuden on vastattava taulukossa 7 esitettyä tehokkuusvaatimusta. 
 
Taulukko 7 Tiettyjen maalituotteiden riittävyys 

Maalityyppi Riittoisuus1 (m2/l) 
Valkoiset ja vaaleat maalit (myös – sisätilat: 8 
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viimeistelyaineet ja välimaalit) – ulkotilat: 6  
– sisä- ja ulkotilat: 8 

Sävytysjärjestelmät2 8 
Pohja- ja välimaalit 

a. himmeä 
b. joilla erityisiä 

eristäviä/tiivistäviä tai 
tunkeutuvia/sitovia 
ominaisuuksia 

c. joilla erityisiä 
tarttuvuusominaisuuksia 

 
  8 

6 
 

6 

Paksut sisustusmaalit 1 m2 / kg tuotetta 
Elastomeeriset ulkomaalit 4 

Huomautukset: 
1 Riittoisuus peittokyvyn ollessa 98 prosenttia. 
2 Vain perusmaali on testattava. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on esitettävä testausseloste, joka perustuu seuraaviin tai niitä vastaaviin menetelmiin: 

• ISO 6504/1 (Maalit ja lakat – peittokyvyn määrittäminen – Osa 1: Kubelka-Munk-menetelmä valkoisia ja vaaleita maaleja varten), 
• ISO 6504/3 (Osa 3: Vaaleiden maalien opasiteetin määrittäminen määrätyllä leviämiskyvyllä), 
• NF T 30 073 -menetelmä niiden maalien osalta, jotka on erityisesti suunniteltu antamaan kolmiulotteinen koristevaikutelma ja joita käytetään erittäin 

paksuina kerroksina. 
Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, katsotaan 
vaatimustenmukaisiksi. 
 
 2.2 Pesunkestävyys (vain sisämaalit) 

(Kohteisiin, joilta edellytetään puhdistettavuutta ja pesunkestävyyttä.) 
(Tätä vaatimusta ei sovelleta läpikuultaviin ja osittain läpikuultaviin 
pinnoitteisiin.) 
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Seinämaalin, jolta edellytetään tarjouksessa pesunkestävyyttä, on saavutettava 
pesunkestävyyden luokka 1 tai 2 standardien EN 13300 ja EN ISO 11998 tai 
vastaavien standardien mukaisesti. Himmeät sisäseinä- ja sisäkattomaalit, 
joiden valkoisen pigmentin määrä kuivassa maalikalvossa on enintään 
25 g/m2, on vapautettu tästä vaatimuksesta. Tätä vaatimusta sovelletaan 
ainoastaan sävyttämättömiin maaleihin (perusmaalit). 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava standardin EN 13300 mukaisesti testausseloste, joka 
perustuu menetelmään EN ISO 11998 (Test for cleanability and scrub 
resistance) tai vastaavaan menetelmään. 
Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
 
Peruskriteereitä ei suositella, jos hankittavaa maalia käytetään pinnoilla, 
jotka puhdistetaan tehokkaasti. Siinä tapauksessa julkisia hankkijoita 
kehotetaan käyttämään lisäkriteereitä. 
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2.3 Säänkestävyys (vain ulkomaalit) 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Mineraali-, puu- ja metallipintojen maaleista on osoitettava, että ne kestävät sään aiheuttaman kulumisen eri muotoja, jotka esitetään taulukossa 8. 
Mineraalipintojen maalit on altistettava keinotekoisille testausolosuhteille 1 000 tunniksi ja puu- ja metallipintojen maalit 500 tunniksi. 
Tämä on osoitettava suositeltujen testausmenetelmien tai vastaavien menetelmien mukaisesti keinotekoisissa sääolosuhteissa. Metallipintojen maalien 
korroosionkestävyys käsittää myös kuplien muodostumisen. 
Testit olisi suoritettava sävytettävällä maalilla. 
 
Taulukko 8 Säänkestävyystestit 

Sään aiheuttama 
kuluminen 

Tehokkuusvaatimus Suositeltu testi 

Kiillon väheneminen1 
Enintään 30 prosenttia 
alkuperäisestä arvosta 

ISO 2813 

Liituuntuminen 1,5 tai parempi (0,5 tai 1,0) EN ISO 4628-6 

Hiutaloiminen 
Hilseilyn voimakkuus enintään 
2, hiutaleen koko enintään 2 

ISO 4628-5 

Halkeilu 
Halkeilun voimakkuus 
enintään 2, halkeaman koko 
enintään 3 

ISO 4628-4 

Kupliminen 
Kuplimisen voimakkuus 
enintään 3, kuplan koko 
enintään 3 

ISO 4628-2 

Korroosio2 Ruostumisaste korkeintaan Ri2 ISO 4628-3  
1 Ei sovelleta puolikiiltäviin ja puolihimmeisiin maaleihin (ks. yksityiskohdat liitteestä 1). 
2 Ruosteenestomaalit. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on esitettävä testitulokset, jotka osoittavat, että maalit täyttävät taulukossa 8 luetellut tehokkuusvaatimukset. 
Metallipintojen maalien korroosiota lukuun ottamatta keinotekoisten sääolosuhteiden on vastattava standardissa ISO 11507 määriteltyjä olosuhteita tai 
(ulkotiloissa käytettävien puun viimeistelyaineiden osalta) QUV-sääkaappia, jossa ne altistuvat sään vaikutuksille UV(A)-säteilytys- ja sadetussyklissä, 
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standardin EN 927-6 mukaisesti. 
Korroosion osalta on käytettävä standardin EN ISO 12944-2 ilmakorroosioluokkia ja niihin liittyviä menettelyjä, jotka määritellään standardissa 
EN ISO 12944-6, tai vastaavia menettelyjä. Teräsalustoille levitettäviä ruostumisenestomaaleja on testattava 240 tunnin suolasumutusaltistuksen jälkeen 
standardin ISO 9227 tai vastaavan standardin mukaisesti. 
Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, katsotaan edellä 
annettujen vaatimusten mukaisiksi. 
 
2.4 Maalikalvon sienten- ja levienkestävyys (vain ulkomaalit) 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
(Kohteisiin, joissa edellytetään sienten- ja levienkestävyyttä.) 
 
Ulkotilojen mineraali- ja puupintojen perusmaalien, joilta edellytetään sienten- ja/tai levienkestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, on täytettävä taulukossa 9 
esitetyt vaatimukset.  
 
Taulukko 9 Sienten- ja levienkestävyyttä koskevat vaatimukset 

Alusta Sientenkestävyys Levienkestävyys 
Mineraali  Luokka 1 tai alempi  Tulos 0 
Puu Luokka 1 tai alempi Tulos 0 

 
Todentaminen 
Tarjoajan on esitettävä testitulokset, jotka osoittavat vaatimustenmukaisuuden standardin EN 15457 ja/tai EN 15458 tai vastaavan standardin mukaisesti. 
Pinnoitteisiin, jotka sisältävät kapseloituja kuivan maalikalvon biosideja, voidaan soveltaa myös muutettuja testausmenetelmiä. Valmistajien on toimitettava 
tiedot testien mahdollisista muutoksista standardin EN 15457 ja/tai 15458 mukaisten testitulosten ohella. 
Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, katsotaan 
vaatimustenmukaisiksi. 
 
2.5 Lattiamaalien kulutuksenkestävyys 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Lattiapinnoitteiden ja -maalien kulutuksenkestävyys saa olla enintään 70 mg painohäviötä 1 000 testisyklin jälkeen, kun kuormana on 1 000 g ja menetelmänä 
CS10-kitkapyörä EN ISO 7784-2-standardin mukaisesti.  
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Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava standardin EN ISO 7784-2 tai vastaavan standardin mukaiset testitulokset. 
Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, katsotaan 
vaatimustenmukaisiksi. 
 
2.6 Pakkaus 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
Maalit on toimitettava (vähintään) X litran säiliöissä (viranomaiset määräävät koon pakkausten vähentämiseksi). 
 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 
 1. Puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus 

 
Pisteitä annetaan, jos maalituote sisältää puolihaihtuvia orgaanisia yhdisteitä 
(SVOC) enintään taulukossa 10 esitetyn enimmäismäärän verran. 
 
SVOC-pitoisuudet määritetään käyttövalmiista tuotteesta, johon sisältyvät 
kaikki ennen käyttöä lisättäväksi suositellut lisäaineet, kuten väriaineet ja/tai 
ohennusaineet. 
 
Taulukko 10 SVOC-pitoisuuden raja-arvot 

Tuotekuvaus (alaluokat direktiivin 2004/42/EY 
mukaisesti) 

SVOC-
yhdi
steid
en 

raja
-

arvo
t  

(g/l mukaan 
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luettuna 
vesi) 

a. Sisäseinien ja -kattojen himmeät maalit ja 
pinnoitteet (kiiltoarvo enintään 25 yksikköä 
60°:n heijastuskulmalla)  

301/402 

b. Sisäseinien ja -kattojen kiiltävät maalit ja 
pinnoitteet (kiiltoarvo yli 25 yksikköä 60°:n 
heijastuskulmalla)  

301/402 

c. Mineraalialustaisten julkisivujen maalit ja 
pinnoitteet  

40 

d. Sisä- ja ulkovarusteiden ja ulkoverhousten 
maalit puu- ja metallipinnoille  

501/602 

e. Sisävarusteiden lakat ja petsit, mukaan 
luettuna peittävät petsit  

30 

e. Ulkovarusteiden lakat ja petsit, mukaan 
luettuna peittävät petsit 

60 

f. Erittäin ohutkalvoiset puunsuojat ulko- ja 
sisäkäyttöön  

301/402 

g. Pohjamaalit  301/402 
h. Pohjustusaineet  301/402 
i. Yksikomponenttiset erikoispinnoitteet  501/602 
j. Kaksikomponenttiset reaktiiviset 

erikoispinnoitteet erityiseen loppukäyttöön, 
kuten lattiapinnoille  

501/602 

Koristepinnoitteet  501/602 
Ruosteenestomaalit 60 

Huomautukset: 
1 Sisäkäyttöön tarkoitetut valkoiset maalit ja lakat. 
2 Sisäkäyttöön tarkoitetut sävytetyt maalit / ulkokäyttöön tarkoitetut maalit ja 
lakat. 
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Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava: 

a) SVOC-pitoisuutta koskeva laskelma ja sen tueksi 
käyttöturvallisuustiedotteet, jos saatavilla, tai 
b) standardin ISO 11890-2 mukainen testausseloste. Lisäksi on 
noudatettava liitteessä 3 esitettyjä testaamista koskevia muutoksia. 

Tuotteet, joille on myönnetty maaleja ja lakkoja koskeva EU-
ympäristömerkki komission päätöksen (EU) 2014/312/EU mukaisesti, 
katsotaan vaatimustenmukaisiksi. 
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2. Sisätilojen ilmanlaatu: Sisämaalit 
 
Pisteitä annetaan tuotteille, joiden päästöt (TVOC ja formaldehydi) jäävät 
taulukossa 11 ilmoitettujen rajojen alle. 
 
Taulukko 11 Sisämaaleista ilmaan joutuvia päästöjä koskevat rajat 

Päästölähde 
Päästörajat (μg/m³) 

3 päivää 28 päivää 
TVOC1 10 000 2 000 
Formaldehydi – 120 

1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava testausselosteet, jotka perustuvat analyyttiseen 
testaukseen standardin EN 16402 tai vastaavan standardin mukaisesti. 

2. Sisätilojen ilmanlaatu: Sisämaalit 
 
Pisteitä annetaan tuotteille, joiden päästöt (TVOC ja formaldehydi) jäävät 
taulukossa 12 ilmoitettujen rajojen alle. 
 
Taulukko 12 Sisämaaleista ilmaan joutuvia päästöjä koskevat rajat 

Päästölähde 
Päästörajat (μg/m³) 

3 päivää 28 päivää 
TVOC1 10 000 1 500 
Formaldehydi – 60 

1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava testausselosteet, jotka perustuvat analyyttiseen 
testaukseen standardin EN 16402 tai vastaavan standardin mukaisesti. 
 

 
SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

1 Tekniset neuvot ja tarkastuskäynnit 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Tarjoajan on toimitettava tekniset neuvot ja kohdetta koskevat ohjeet hankintaviranomaiselle tai tämän urakoitsijoille. Niiden on sisällettävä seuraavat: 
 

• menetelmäselvitykset ja alustan esikäsittelyä koskevat ohjeet, 
• menetelmäselvitykset ja maalin käsittelyä koskevat ohjeet, mukaan luettuna arvio levityksestä neliömetriä kohden, 
• tuotteen varastoinnin ja levityksen optimaaliset olosuhteet, 
• riskejä lieventävät toimenpiteet ympäristön pilaantumisen minimoimiseksi, 
• ohjeet käyttämättömän maalin asianmukaista hävittämistä varten. 

 
Pyynnöstä on annettava myös teknisiä ohjeita hankintaviranomaisen työntekijöille tai urakoitsijoille toteutuspaikalle tehtävien vierailujen (joiden määrän ja 
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laajuuden hankintaviranomainen määrittää tarjouskilpailuvaiheessa) tai teknisen puhelinpalvelun (hankintaviranomaisen määrittämällä kielellä) muodossa. 
 
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, jotka sisältävät luetellut tiedot. Maalauksen suorittaneiden työntekijöiden antamalla kirjallisella palautteella vahvistetaan 
teknisten neuvojen ja toteutuspaikalla annetun tuen tyydyttävä tarjoaminen. 
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3.2 Maalaustöitä koskevat sopimukset 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE 

Maalaustyöt, joilla maksimoidaan maalin elinkaari ja minimoidaan siihen liittyvät ympäristövaikutukset 

VALINTAKRITEERIT 
1. Tarjoajan pätevyys 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Tarjoajan on osoitettava ammatillinen pätevyys seuraavilla aloilla, jotka ovat olennaisia sopimuksen kannalta (valitse sopimuksen kannalta olennaiset): 
 

• menetelmäselvitykset, jotka koskevat maalin tehokasta käyttöä toteutuspaikalla, mukaan luettuina arviointien laatiminen ja erikoislaitteiden käyttö, 
• menetelmäselvitykset, jotka koskevat alustojen esikäsittelyä ja maalin sekoittamista ennen levitystä.  Niihin kuuluvat tarvittaessa olemassa olevien 

maalikalvojen ja pinnoitteiden poistamista koskevat turvallisuusmenettelyt ja uusien maalien ja lakkojen käsittely levittämisen aikana, 
• ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö, mukaan luettuina ne, joiden VOC-pitoisuus on muita pienempi, 
• kestävien ja korkeat laatuvaatimukset täyttävien viimeistelyaineiden käyttö ja viittaus asiaankuuluviin EN-standardeihin tai vastaaviin standardeihin, 
• menettelytavat ja hallintajärjestelmät, joilla minimoidaan maalijäte, maksimoidaan käyttämättömän maalin uudelleenkäyttö tai kierrätys ja 

varmistetaan sen turvallinen hävittäminen ja muiden kemikaalien, kuten maalinpoistoaineiden, turvallinen hävittäminen. 
 

Todentaminen 
Tarjoajan on esitettävä viimeisten viiden vuoden ajalta näyttö asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut vaatimukset ovat toteutuneet. 
 

TEKNISET VAATIMUKSET 
1. EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit täyttävien maalien käyttö 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Maalaustöitä koskevat sopimukset on toteutettava maalituotteilla, jotka täyttävät EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat vaatimukset, jotka 
eritellään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien peruskriteerien teknisten eritelmien jaksossa 4.1 Maalit ja lakat. 
 
Todentaminen 
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Tarjoajan on toimitettava todentamista tukevat asiakirjat, joissa osoitetaan, että käytettävät tuotteet täyttävät edellä mainitut kriteerit. 
 
2. Jätteen ja käyttämättömän maalin käsittely 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Tarjoajan on toimitettava alustan esikäsittelystä ja maalin levityksestä yli jääneen maalin käsittelyä koskeva suunnitelma. Suunnitelmaan on sisällyttävä: 

• missä maalin poisto on tehtävä, arvio alustasta poistetun maalin mahdollisesta vaarallisesta sisällöstä ja, jos on havaittu riski, menetelmäselvitys 
riskin lieventämisestä turvallisen käsittelyn ja hävittämisen avulla, 

• toteutuspaikan käytäntöjä koskeva menetelmäselvitys, joka koskee maalausvälineiden puhdistamista sekä jätteen ja käyttämättömän maalin 
varastointia ennen turvallista hävittämistä vaarallisena jätteenä, 

• toimenpiteet, joilla minimoidaan jäte ja käyttämätön maali. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava kirjallinen jätehuoltosuunnitelma, joka sisältää menetelmäselvitykset turvallisesta maalin poistamisesta, välineiden puhdistamisesta 
ja jätteen ja käyttämättömän maalin käsittelystä ja hävittämisestä sekä toimenpiteet, jotka toteutetaan jätteen ja käyttämättömän maalin minimoimiseksi. 
 
Maalijätteen seurannasta laaditaan sitten sopimuksen toteuttamista koskeva lauseke. 
 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 
 1. Tulosperusteiset maalaussopimukset 

(Kun tarjotaan pitkäaikaisia tulosperusteisia maalaus- ja 
kunnossapitosopimuksia) 
 
Pisteitä annetaan sen mukaan, kuinka paljon maalia arvioidaan käytettävän 
maalatun pinnan laadun ylläpitämiseen sopimuksen voimassaoloaikana. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asiakirja, jossa esitetään arvio siitä, kuinka paljon 
sopimuksen mukainen ohjelma edellyttää maalia, mukaan luettuna arvio siitä, 
kuinka monta uudelleenmaalausta sopimuksen voimassaoloaikana tarvitaan. 
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 2. Jätteen ja käyttämättömän maalin uudelleenkäyttö ja/tai kierrätys 
 

Pisteitä annetaan sen mukaan, kuinka hyvin sitoudutaan käyttämään 
uudelleen tai kierrättämään jäte ja käyttämätön maali. Tarjoajan on 
toimitettava hallintasuunnitelma, jossa esitetään järjestelyt, joilla 
varmistetaan, että töistä syntyvät jäte ja käyttämätön maali 

• käytetään uudelleen urakoitsijan toimesta ja/tai 

• käytetään uudelleen ulkoisesti ja/tai 

• kierrätetään. 

Uudelleenkäyttö- tai kierrätystavat voivat sisältää uudelleenkäyttöhankkeita 
tai uuden maalin valmistusta jätteen ja käyttämättömän tuotteen pohjalta. 
Jätteen ja käyttämättömän maalin seurannassa käytetään seurantajärjestelmää. 

 

Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava kirjallinen hallintasuunnitelma, jossa kuvataan 
järjestelyt, joilla varmistetaan, että urakoitsija ja/tai muu ulkopuolinen 
yksikkö käyttää uudelleen ja/tai kierrättää jätteen ja käyttämättömän maalin. 
 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
1. Maalin käsittelyn hallinta 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Urakoitsija toimittaa (tulosperusteisista sopimuksista) seuraavat tiedot: 

• ostetun maalin määrä, 
• sopimusehtojen täyttämiseen käytetty todellinen maalimäärä. 

 
Urakoitsijan on toimitettava tiedot myös syntyneestä jätteestä ja käyttämättömästä maalista, mukaan luettuna seuranta, jos ne on 
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• käytetty uudelleen urakoitsijan toimesta, 
• käytetty uudelleen ulkoisesti, 
• kierrätetty, 
• hävitetty turvallisesti. 

 
Urakoitsijan on toimitettava myös – jos vanha maalikerros on poistettava alustasta – tieto siitä, että se on 

• käsitelty turvallisesti, 
• hävitetty turvallisesti vaarallisena jätteenä. 
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3.3 Tiemerkinnät 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE 

Sellaisten tiemerkintöjen hankinta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä 

TEKNISET VAATIMUKSET 

1. Tiemerkintöjen koostumus 

 
1.1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus 
 
i) Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus saa olla enintään 
150 g/l. VOC-pitoisuudet määritetään käyttövalmiista tuotteesta, johon 
sisältyvät kaikki ennen käyttöä lisättäväksi suositellut lisäaineet. Liuottimet, 
joiden vaikutus savusumun muodostumiseen on merkityksetön (lueteltu 
liitteessä 4), voidaan jättää pois VOC-laskelmasta. 
Kun hankkijat määrittelevät, että tiemerkintöjä on käytettävä sääolosuhteissa, 
jotka estävät vähän VOC-päästöjä aiheuttavien tiemerkintöjen käytön 
(suhteellinen ilmankosteus > 80 prosenttia, ilman lämpötila < 5 ˚C tai  
> 40 ˚C), VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuus saa olla poikkeuksellisesti 
enintään 395 g/l. 
 
ii) Seuraavia yhdisteistä ei saa käyttää: 

− klooratut liuottimet, kuten metyleenikloridi tai kloorialkaanit,  
− aromaattiset liuottimet, kuten bentseeni, etyylibentseeni, tolueeni 

tai ksyleeni,  
− eteenipohjaiset glykolieetterit tai niiden asetaatit. 

 
Todentaminen 

1.1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus 
 
i) Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus saa olla enintään 100 
g/l.  
 
ii) Seuraavia yhdisteistä ei saa käyttää: 

− klooratut liuottimet, kuten metyleenikloridi tai kloorialkaanit, 
− aromaattiset liuottimet, kuten bentseeni, etyylibentseeni, tolueeni 

tai ksyleeni, 
− eteenipohjaiset glykolieetterit tai niiden asetaatit. 

 
Todentaminen 
Tarjoajan on esitettävä laskentatulokset, jotka perustuvat ainesosiin ja raaka-
aineisiin, tai testausseloste standardin ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (jos 
käytetään reaktiivisia ohenteita), tai vastaavan standardin mukaisesti 
tarvittavien laskelmien tukemana. Lisäksi on toimitettava vakuutus siitä, että 
nimenomaisesti pois suljettuja liuottimia ei ole käytetty. 
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Tarjoajan on esitettävä laskentatulokset, jotka perustuvat ainesosiin ja raaka-
aineisiin, tai testausseloste standardin ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (jos 
käytetään reaktiivisia ohenteita), tai vastaavan standardin mukaisesti 
tarvittavien laskelmien tukemana. Lisäksi on toimitettava vakuutus siitä, että 
nimenomaisesti pois suljettuja liuottimia ei ole käytetty. 
 

1.2 Tuotteen vaarallisuuden merkitseminen 
 
Lopputuote ei saa olla luokiteltu akuutisti myrkylliseksi, elinkohtaisesti 
myrkylliseksi, syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi, lisääntymiselle 
vaaralliseksi tai ympäristölle vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
(CLP-asetus) mukaisesti, kuten taulukossa 13 esitetään. 
 
Taulukko 13 Lopputuotteet, luokitus 

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 

Karsinogeenisuus  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Sukusolujen perimää vaurioittava  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Lisääntymistoksisuus  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Vaarallisuus vesiympäristölle Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 tai 2 

1.2 Tuotteen vaarallisuuden merkitseminen 
 
Lopputuote ei saa olla luokiteltu akuutisti myrkylliseksi, elinkohtaisesti 
myrkylliseksi, syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi, lisääntymiselle 
vaaralliseksi tai ympäristölle vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
(CLP-asetus) mukaisesti, kuten taulukossa 14 esitetään. 
 
Taulukko 14 Lopputuotteet, luokitus 

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 

Karsinogeenisuus  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Sukusolujen perimää vaurioittava  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Lisääntymistoksisuus  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Vaarallisuus vesiympäristölle Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 tai 2 
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Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joissa vahvistetaan, että 
toimitettavat tuotteet eivät kuulu lueteltuihin vaaraluokkiin. 
Seoksesta on toimitettava luokitusta koskevat asiakirjat asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 (CLP-asetus) säännösten mukaisesti ja/tai 
käyttöturvallisuustiedotteet. 
 

Aquatic Chronic 3 
 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joissa vahvistetaan, että 
toimitettavat tuotteet eivät kuulu lueteltuihin vaaraluokkiin. 
Seoksesta on toimitettava luokitusta koskevat asiakirjat asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 (CLP-asetus) säännösten ja/tai käyttöturvallisuustiedotteen 
mukaisesti. 
 

1.3 Vaaralliset ainesosat 
 
Tuotteen on oltava taulukossa 15 esitettyjen rajoitusten mukainen. Siinä 
aineilta voidaan vaatia tiettyjä ominaisuuksia tai rajoittaa niiden pitoisuutta. 
  
Taulukko 15 Tiemerkintöjen vaarallisia ainesosia koskevat vaatimukset 

Aineosa 
Rajoitus tai 
enimmäispitois
uus 

Kuivan maalikalvon säilöntäaineet: Säilöntäaineet 
eivät saa olla 
biokertyviä1.  

Ftalaatit: 
ftalaatteja4, jotka on määritelty erityistä huolta 

0,1 painoprosent
tia 

1.3 Vaaralliset ainesosat 
 
Tuotteen on oltava taulukossa 16 esitettyjen rajoitusten mukainen. Siinä 
aineilta voidaan vaatia tiettyjä ominaisuuksia tai rajoittaa niiden pitoisuutta. 
 
Taulukko 16 Tiemerkintöjen vaarallisia ainesosia koskevat vaatimukset 

Aineosa Rajoitus tai 
enimmäispitoisuus 

Kuivan maalikalvon säilöntäaineet: Säilöntäaineet eivät saa 
olla biokertyviä1.  

Ftalaatit: 
ftalaatteja6, jotka on määritelty erityistä 
huolta aiheuttaviksi aineiksi ja jotka 
luetellaan REACH-asetuksen 

0,1 painoprosenttia 

                                                      
4 Tämän vaatimuksen noudattamiseksi tarjoajien ja/tai niiden toimittajien on tutustuttava REACH-asetuksen ehdokasluettelon ftalaatteihin. Vaikka ftalaatit voidaan helposti 
määritellä aineosaksi, koska niitä käytetään yleensä pehmitteinä, kaikkia ehdokasluettelossa olevia ftalaatteja ei tunnista helposti. Sen vuoksi voi olla hyödyllistä esittää 
tarjoajille kemiallinen määritelmä. Tätä tarkoitusta varten ne on määritelty ”ryhmäksi kemiallisia yhdisteitä, joiden rakenteen pohjana on ftaalihapon esteri (1,2-
bentseenidikarboksyylihappo)”.  
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aiheuttaviksi aineiksi ja jotka luetellaan REACH-
asetuksen5 ehdokasluettelossa, ei saa esiintyä missään 
maalissa tai lakassa. 
 
Metallit: 
kadmium, lyijy, kromi VI, elohopea, arseeni ja seleeni. 

0,01 painoprose
nttia 
metallia tai 
metallikompleks
ia/-suolaa 
kohden, tarpeen 
mukaan 

1 Ainesosa katsotaan biokertyväksi, kun log Kow ≤ 3,2 tai biokertyvyystekijä (BCF) ≤ 100. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joissa vahvistetaan 
kriteerien noudattaminen, eli seuraavat: 

• säilöntäaineet: tuoteseoksen käyttöturvallisuustiedotteet, 
• säilöntäaineista myös: OECD 305 -testausohjeiden mukaista 

testausselostetta voidaan käyttää käyttöturvallisuustiedotteen 
vaihtoehtona vain sen vahvistamiseen, että käytetyt säilöntäaineet 
eivät ole biokertyviä, 

• ftalaatit: tuoteseoksen käyttöturvallisuustiedotteet ja/tai REACH-
asetuksen 33 artiklan 1 kohdan 6 mukainen ilmoitus, joka on pätevä 
toimitettavien tuotteiden osalta,  

ehdokasluettelossa7, ei saa esiintyä 
missään maalissa tai lakassa. 
 
Metallit: 
kadmium, lyijy, kromi VI, elohopea, 
arseeni ja seleeni. 

0,01 painoprosenttia   
metallia tai 
metallikompleksia/-suolaa 
kohden, tarpeen mukaan 

1 Ainesosa katsotaan biokertyväksi, kun log Kow ≤ 3,2 tai biokertyvyystekijä (BCF) ≤ 100. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joissa vahvistetaan 
kriteerien noudattaminen, eli seuraavat: 

• säilöntäaineet: tuoteseoksen käyttöturvallisuustiedotteet, 
• säilöntäaineista myös: OECD 305 -testausohjeiden mukaista 

testausselostetta voidaan käyttää käyttöturvallisuustiedotteen 
vaihtoehtona vain sen vahvistamiseen, että käytetyt säilöntäaineet 
eivät ole biokertyviä, 

• ftalaatit: tuoteseoksen käyttöturvallisuustiedotteet ja/tai REACH-
asetuksen 33 artiklan 1 kohdan10 mukainen ilmoitus, joka on pätevä 
toimitettavien tuotteiden osalta,  

• metallit: ISO 3856 -sarjaan perustuva tai vastaava testausseloste. 
 

                                                      
5 Kemikaalivirasto, ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten, https://www.echa.europa.eu/fi/candidate-list-table 
6 Huomautus: REACH-asetuksen 33 artiklan 1 kohdassa ei viitata seoksiin (kuten maalit ja useimmat tiemerkintävalmisteet), vaan ainoastaan esineisiin. Tiemerkinnöissä 
yleensä käytetyt esineet, jotka eivät ole seoksia, ovat rakenteellisia muovijärjestelmiä ja esimuotoiltuja tiemerkintätuotteita, jotka määritellään teipiksi, esimuotoilluksi 
kylmämassasta valmistetuksi tiemerkinnäksi tai esimuotoilluksi kuumamassasta valmistetuksi tiemerkinnäksi. Tässä tapauksessa sovelletaan REACH-artiklan 33 artiklan 
1 kohtaa: Kyseisen artiklan mukaan toimittajien (tämä koskee myös ammattilaisten kauppoja, joista esine on ostettu, sekä esineen tuottajia tai maahantuojia) on toimitettava 
vastaanottajille (tässä tapauksessa hankkijoille) tiedot esineen turvallisesta käytöstä. Vastaanottajalle (tässä tapauksessa hankkijalle) on ilmoitettava vähintään niiden 
ehdokasluetteloon kuuluvien aineiden nimet, joita esineessä on, jos niiden pitoisuus on yli 0,1 prosenttia esineen painosta.  



tuva tai vastaava testausseloste. 

pitoisuus 

rseenia, antimonia ja lyijyä niin, että 
m. 

te, jossa todennetaan lasihelmien 
oisuudet standardin EN 1423 tai 

2. Lasihelmien vaarallisten ainesosien pitoisuus 
 
Käytettävät lasihelmet eivät saa sisältää arseenia, antimonia ja lyijyä niin, että 
yksittäisen aineen pitoisuus ylittää 150 ppm. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava testausseloste, jossa todennetaan lasihelmien 
sisältämien yksilöityjen aineiden pitoisuudet standardin EN 1423 tai 
vastaavan standardin mukaisesti. 

stävyys 

 täyttää vähimmäislaatuvaatimukset, jotka koskevat näkyvyyttä yö- ja päiväaikaan sekä kitkaa ja kulumista, kun yli 
määrittämä määrä pyöriä1. 

soa 500 000 yli kulkenutta pyörää standardien EN 1824 ja EN 13197 mukaisesti. Jos hankkija toivoo korkeampaa laatua, sen on määritettävä 

te tai kansallisen testauslaitoksen hyväksyntä, jossa osoitetaan tiemerkintäjärjestelmän vaatimustenmukaisuus 
sa ja standardin EN 1824, EN 13197 tai vastaavan standardin mukaisesti. Vertailtavuuden varmistamiseksi 
jouspyynnössä testausmenetelmä, jota kaikki tarjoajat käyttävät. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 
oisen pigmentin (titaanidioksidin) 1. Tiemerkintöjen koostumus – valkoisen pigmentin (titaanidioksidin) 

pitoisuus 
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(Kaikissa tarjouspyynnöissä, joissa annetaan erityisiä laatua ja kestävyyttä 
koskevia vaatimuksia) 
 
Pisteitä annetaan tarjoajalle, jonka tuotteen pigmenttipitoisuus jää alle 
seuraavien raja-arvojen: 

− järjestelmät, joita käytetään < 1 kg/m2: < 14 prosenttia 
titaanidioksidia (TiO2), 

− järjestelmät, joita käytetään > 1 kg/m2: < 10 prosenttia 
titaanidioksidia (TiO2), 

 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava tuotteen koostumusta koskevat asiakirjat ja niiden 
tueksi testitulokset tai asiaankuuluvan hyväksymiselimen2 
vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa osoitetaan valkoisen pigmentin 
pitoisuus. 
 
2 Hyväksymiselin on virallinen elin, joka sertifioi ja hyväksyy ennakolta tuotteita erityisten 
laatuvaatimusten perusteella kansallisella, alueellisella ja/tai paikallisella tasolla. 
 

(Kaikissa tarjouspyynnöissä, joissa annetaan erityisiä laatua ja kestävyyttä 
koskevia vaatimuksia) 
 
Pisteitä annetaan tarjoajalle, jonka tuotteen pigmenttipitoisuus jää alle 
seuraavien raja-arvojen: 

− järjestelmät, joita käytetään < 1 kg/m2: < 10 prosenttia 
titaanidioksidia (TiO2), 

− järjestelmät, joita käytetään > 1 kg/m2: < 8 prosenttia titaanidioksidia 
(TiO2), 

 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava tuotteen koostumusta koskevat asiakirjat ja niiden 
tueksi testitulokset tai asiaankuuluvan hyväksymiselimen2 
vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa osoitetaan valkoisen pigmentin 
pitoisuus. 
 
2 Hyväksymiselin on virallinen elin, joka sertifioi ja hyväksyy ennakolta tuotteita erityisten 
laatuvaatimusten perusteella kansallisella, alueellisella ja/tai paikallisella tasolla. 
 

 2. Lasihelmet – kierrätetyn lasin pitoisuus 
 
(Sovelletaan lasihelmiä sisältäviin tiemerkintöihin, joiden on täytettävä 
tarjouspyynnössä määritellyt yönäkyvyyttä ja paluuheijastavuutta koskevat 
vaatimukset. Tätä kriteeriä ei sovelleta, jos hankintaviranomainen on 
määritellyt erityisominaisuudet, kuten suurta paluuheijastuvuutta koskevat 
vaatimukset.) 
 
X pistettä annetaan suhteessa siihen, kuinka suuri osa (painoprosentteina) 
kaikista sopimuksen täyttämiseen tarvittavista lasihelmistä on kierrätettyjä. 
Kierrätetyn materiaalin määrä lasketaan käytettyjen raaka-aineiden 
keskimääräisen massataseen perusteella (standardissa ISO 14021 kuvatun 
menetelmän mukaisesti). 
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Taulukko 17: Kierrätetyn lasin pitoisuuden perusteella annettavat 
pisteet 

Kierrätetyn lasin pitoisuus Pisteet 

75–100 % 100 % pisteistä 

50–75 % 75 % pisteistä 

25–50 % 50 % pisteistä 

< 25 % 0 pistettä 

 
Tarjouspyynnössä annetut vaatimukset, jotka koskevat yönäkyvyyttä ja 
paluuheijastuvuutta märissä olosuhteissa, on täytettävä. 
 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava lasihelmien valmistajan (valmistajien) 
laatimat ja kolmannen osapuolen todentamat asiakirjat, joissa 
ilmoitetaan kierrätetyn sisällön osuus (painoprosentteina) kaikista 
sopimuksen täyttämiseen vaadituista lasihelmistä. Sopimuksen 
tekemisen yhteydessä tai hankintaviranomaisen pyynnöstä tarjoajan on 
toimitettava kolmannen osapuolen todentamat asiakirjat, joissa 
esitetään kierrätettyä sisältöä koskeva laskelma (standardissa 
ISO 14021 kuvatun menetelmän mukaisesti), ja kolmannen osapuolen 
todentamat tiedot kyseisen laskelman tueksi, mukaan luettuina 
vähintään erää ja (standardin EN 1423 tai vastaavan standardin 
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mukaisesti käytettyä1) tehtaan sisäistä laadunvalvontajärjestelmää 
koskevat asiakirjat. 

1 Tämä voi olla myös standardi ISO 9001 tai kierrätetyn sisällön jäljittämiseen tarkoitettu 
kansallinen tai kansainvälinen järjestelmä. 
 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

1 Tekninen tuki ja tarkastuskäynnit 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Urakoitsijan on toimitettava hankintaviranomaiselle tai tämän urakoitsijoille tekniset neuvot ja kohdetta koskevat ohjeet: 

• menetelmäselvitykset ja alustan esikäsittelyä koskevat ohjeet, 
• menetelmäselvitykset ja tuotteen käsittelyä koskevat ohjeet, mukaan luettuna arvio käytöstä neliömetriä kohden, 
• tuotteen varastoinnin ja käytön optimaaliset olosuhteet, mukaan luettuna asennuslaitteiden valintaa ja käyttöä koskeva tuki, 
• riskejä lieventävät toimenpiteet ympäristön pilaantumisen minimoimiseksi, 
• ohjeet käyttämättömän tuotteen asianmukaista hävittämistä varten. 

 
Pyynnöstä on annettava myös teknisiä ohjeita hankintaviranomaisen työntekijöille tai urakoitsijoille toteutuspaikalle tehtävien vierailujen (joiden määrän ja 
laajuuden hankintaviranomainen määrittää tarjouskilpailuvaiheessa) tai teknisen puhelinpalvelun (hankintaviranomaisen määrittämällä kielellä) muodossa. 
 
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, jotka sisältävät luetellut tiedot. Tiemerkinnät toteuttaneiden työntekijöiden antamalla kirjallisella palautteella vahvistetaan 
teknisten neuvojen ja toteutuspaikalla annetun tuen tyydyttävä tarjoaminen. 
 
 

3.4 Tiemerkintätöitä koskevat sopimukset 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE 

Töitä koskevat sopimukset, joilla maksimoidaan tiemerkintöjen elinkaari 
ja minimoidaan niihin liittyvät ympäristövaikutukset 
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VALINTAKRITEERIT 
1. Tarjoajan pätevyys 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Tarjoajan on osoitettava ammatillinen pätevyys seuraavilla aloilla, jotka ovat olennaisia sopimuksen kannalta: 

• menetelmäselvitykset, jotka koskevat tiemerkinnän tehokasta käyttöä toteutuspaikalla, mukaan luettuina arviointien laatiminen ja erikoislaitteiden 
käyttö, 

• menetelmäselvitykset, jotka koskevat alustojen esikäsittelyä (tarvittaessa myös turvallisuusmenettelyt, jotka koskevat sellaisten tiemerkintöjen 
poistamista, jotka on voitu tehdä lyijypigmentillä ja jotka katsotaan vaarallisiksi, tai tiemerkintöjen poistamista suurpaineella),  

• menetelmäselvitykset, jotka koskevat tiemerkintävalmisteiden valmistusta ja niiden käsittelyä asennuksen aikana, 
• ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö, mukaan luettuina ne, joiden VOC-pitoisuus on muita pienempi, 
• kestävien ja korkeat laatuvaatimukset täyttävien viimeistelyaineiden käyttö ja viittaus asiaankuuluviin EN-standardeihin tai vastaaviin standardeihin, 
• menettelytavat ja hallintajärjestelmät, joilla minimoidaan tiemerkintäjäte, maksimoidaan käyttämättömien tiemerkintätuotteiden uudelleenkäyttö tai 

kierrätys ja varmistetaan niiden turvallinen hävittäminen ja muiden kemikaalien, kuten tiemerkintöjen poistoaineiden, turvallinen hävittäminen. 
 

Todentaminen 
Tarjoajan on esitettävä viimeisten viiden vuoden ajalta näyttö asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut vaatimukset ovat toteutuneet. 

TEKNISET VAATIMUKSET 
1. EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit täyttävien tiemerkintöjen käyttö 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Kaikki sopimukset on toteutettava tiemerkintätuotteilla, jotka täyttävät EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat vaatimukset, jotka eritellään 
EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien peruskriteerien teknisten eritelmien jaksossa 4.3 Tiemerkinnät. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava todentamista tukevat asiakirjat, joissa osoitetaan, että käytettävät tuotteet täyttävät edellä mainitut kriteerit. 
2. Jätteen ja käyttämättömän tiemerkintämateriaalin käsittely 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Tarjoajan on toimitettava alustan esikäsittelystä ja tuotteen asentamisesta yli jääneen tiemerkintämateriaalin käsittelyä koskeva suunnitelma. Suunnitelmaan 
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on sisällyttävä: 
• missä poisto on tehtävä, arvio alustasta poistettavan tiemerkintämateriaalin mahdollisesta vaarallisesta sisällöstä ja, jos on havaittu riski, 

menetelmäselvitys riskin lieventämisestä turvallisen käsittelyn ja hävittämisen avulla, 
• toteutuspaikan käytäntöjä koskeva menetelmäselvitys, joka koskee laitteiden puhdistamista sekä jätteen ja käyttämättömän tiemerkintämateriaalin 

varastointia ennen turvallista hävittämistä vaarallisena jätteenä, 
• toimenpiteet, joilla minimoidaan jäte ja käyttämätön tiemerkintämateriaali. 

Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava kirjallinen jätehuoltosuunnitelma, joka sisältää menetelmäselvitykset turvallisesta poistamisesta, laitteiden puhdistamisesta ja jätteen 
ja käyttämättömän tiemerkintämateriaalin käsittelystä ja hävittämisestä sekä toimenpiteet, jotka toteutetaan jätteen ja käyttämättömän tiemerkintämateriaalin 
minimoimiseksi. 
Tiemerkintämateriaalista syntyvän jätteen seurantaa käsitellään sopimuksen toteuttamista koskevana lausekkeena. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 
 1 Tulosperusteiset sopimukset 

(Kun tarjotaan pitkäaikaisia tulosperusteisia tiemerkintöjen asentamista ja 
kunnossapitoa koskevia sopimuksia) 
 
Pisteitä annetaan sen mukaan, kuinka paljon tiemerkintämateriaalia 
arvioidaan käytettävän tiemerkinnän laadun ylläpitämiseen sopimuksen 
voimassaoloaikana. 
 
Todentaminen 
Tarjoajan on toimitettava asiakirja, jossa esitetään arvio siitä, kuinka paljon 
sopimuksen mukainen ohjelma edellyttää tiemerkintämateriaalia, mukaan 
luettuna arvio siitä, kuinka monta uudelleenasennusta sopimuksen 
voimassaoloaikana tarvitaan. 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
1. Tiemerkintöjen käytön ja asentamisen hallinta 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
 
Urakoitsija toimittaa (tulosperusteisista sopimuksista) seuraavat tiedot: 

• ostetun tiemerkintämateriaalin määrä, 
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• sopimusehtojen täyttämiseen käytetty todellinen tiemerkintämateriaalin määrä. 
 
Urakoitsijan on toimitettava tiedot myös syntyneestä jätteestä ja käyttämättömästä tiemerkintämateriaalista, mukaan luettuna seuranta, jos se on 

• käytetty uudelleen urakoitsijan toimesta, 
• käytetty uudelleen ulkoisesti, 
• kierrätetty, 
• hävitetty turvallisesti. 

 
Urakoitsijan on toimitettava myös – jos tiemerkinnän vanha kerros on poistettava alustasta – tieto siitä, että se on 

• käsitelty turvallisesti, 
• hävitetty turvallisesti vaarallisena jätteenä. 

 
4 ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA 
Yksi tärkeimmistä huomioon otettavista näkökohdista ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien kehittämisessä on analysoida 
ympäristön kannalta parhaiden tuotteiden elinkaaren aikaiset kustannukset verrattuna keskimääräisiin markkinoilla oleviin tuotteisiin. 
Kustannusnäkökohdat (elinkaarinäkökulmasta) ovat erittäin tärkeitä julkisella puolella, sillä niitä voidaan käyttää julkisten menojen 
perustelemiseen. Jäsenvaltioita olisi kannustettava tekemään valintoja, jotka ovat edullisia pitkällä aikavälillä. 

Jotta julkiset hankkijat voivat valita kustannustehokkaimmat tuotteet, heitä suositellaan tarkastelemaan tuotetta elinkaarinäkökulmasta ja 
käyttämään elinkaarilaskentaa. Elinkaarilaskennassa otetaan huomioon tuotteen koko (fyysinen) elinkaari tuotannosta hävittämiseen. 
Elinkaarilaskennan arvioinnissa käytetystä näkökulmasta riippuen eri vaiheiden kustannukset voidaan laskea melko tarkasti. Elinkaaren 
käyttövaihe on olennainen julkisten hankkijoiden kannalta, koska sen kustannukset on maksettava. Ostettavan tuotteen tuotantokustannuksia ei 
tarvitse laskea yksityiskohtaisesti, koska hankintaviranomaiselle aiheutuva kustannustekijä sisällytetään tuotteen lopulliseen hintaan. 

Monet hankitut esineet, kuten tietokoneet tai tulostimet, vaativat toimiakseen sähköä ja kulutustarvikkeita, ja näiden kustannukset voivat usein 
ylittää esineen alkuperäisen ostohinnan. Maalien ja lakkojen elinkaarikustannukset aiheutuvat usein vain maalaushetkellä. 
Elinkaarikustannuslaskennassa tärkeimpiä huomioon otettavia näkökohtia ovat seuraavat: 

• hankinta- ja toimituskustannukset (esimerkiksi toimitetun maalin tai lakan litrahinta), 

• tehokkuusvaatimusten edellyttämä riittoisuus (esimerkiksi määrätyn alan peittämiseen vaadittu maalimäärä), 
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• kestävyys elinkaaren aikana (tehokkuusvaatimusten ylläpitämiseen vaadittu uudelleenmaalausten väli), 

• hävittämiskustannukset (käyttämättömän maalin hävittäminen). 

 

Kustannuksia, joita voi teoriassa aiheutua mutta joita ei oteta huomioon, ovat seuraavat: 

• ulkomaalien osalta rakennuksen termisen tehokkuuden muutos: 

o värin valinta on tärkein tekijä, joka vaikuttaa termiseen tehokkuuteen, 

• maalin levittämiseen käytetty työaika ja välinekustannukset: 

o olisi mahdotonta laskea kustannukset järkevästi ja erottaa tuotteita toisistaan tämän muuttujan perusteella, 

• muut hävittämiskustannukset maalatun pinnan elinkaaren lopussa: 

• maalatuille pinnoille levitetty maali ei todennäköisesti vaikuta niistä aiheutuviin hävittämiskustannuksiin, 

• sisämaalit: vaaleammaksi maalatun huoneen ja siitä johtuvan keinovalon käytön vähenemisen mahdollisesti tuottama energiansäästö. 

Edellä mainituilla kustannuksilla on myös ympäristökustannuksia, joita tutkitaan yleensä ”ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvien 
kustannusten” puitteissa, mutta niillä ei katsottu olevan merkitystä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien kehittämisen 
tueksi laaditussa raportissa eikä niitä sisällytetty analyysiin. On tärkeää korostaa, että tässä yhteydessä on selvää, että kokonaiskustannusten 
arvioinnissa ei riitä, että otetaan huomioon vain ilmoitettu maalin litrahinta. Tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kaikilla tutkituilla tekijöillä 
(hankintakustannukset, riittoisuus, valmiin maalipinnan pitkäikäisyys ja maalijäte) oli huomattava vaikutus elinkaarikustannuksiin, lukuun 
ottamatta maalijätteen hävittämiskustannuksia. Maalijätteen kustannuksista suurin osa aiheutui lisämaalista, joka oli täytynyt hankkia. Analyysi 
osoitti myös sen, että hankintakustannuksia ei voida tarkastella erillään ja että pienellä riittoisuuden parannuksella saavutettu säästö voi olla 
suurempi kuin kalliimman maalin ostamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Lisätietoja kustannusten mallintamisesta ja päätelmistä esitetään 
liitteenä olevassa teknisessä raportissa. 
 
On huomattava myös se, että vaikka hankitun maalin tai lakan laatu ja kustannukset olivat elinkaarikustannuslaskennan tärkeimpiä tekijöitä, on 
tärkeää ottaa huomioon levityksen ja käyttövaiheen vaikutus. Pintojen asianmukainen puhdistus ja esikäsittely voivat pidentää maalatun pinnan 
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kestävyyttä huomattavasti ja olla kustannustehokas toimenpide. Ammattitaitoiset maalarit saavuttavat yleensä ilmoitetun riittoisuuden sopivilla 
pinnoilla ja tuottavat kestävän, pitkäikäisen maalipinnan, kun taas vähemmän ammattitaitoiset maalarit saattavat käyttää enemmän maalia kuin 
tarpeellista eikä heidän työnsä tulos välttämättä kestä yhtä kauan. Työvoimasäästöt eivät siten välttämättä johda säästöihin 
elinkaarikustannuksissa. 
 
Vaikka edellä kuvatut yleiset huomiot koskevat koristemaaleja, niitä voidaan soveltaa myös tiemerkintöihin, joissa kestävyys ja 
uudelleenmaalausten välinen aika ovat elinkaarikustannuslaskennan tärkeimpiä tekijöitä. 
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Liitteet 
 
Liite 1: Maalien ja/tai tiemerkintöjen eritelmiin liittyvät tekniset määritelmät 
 

(1) ’Valkoisilla ja vaaleilla maaleilla’ tarkoitetaan maaleja, joiden tristimulusarvo (Y-arvo) on yli 70 prosenttia. 

(2) ’Kiiltävillä maaleilla’ tarkoitetaan maaleja, joiden heijastus 60 asteen tulokulmassa on ≥ 60. 

(3) ’Puolikiiltävillä maaleilla’ (joita kutsutaan myös satiini- tai puolimattamaaleiksi) tarkoitetaan maaleja, joiden heijastus 60 tai 85 asteen tulokulmassa 
on < 60 mutta ≥ 10. 

(4) ’Mattapintaisilla maaleilla’ tarkoitetaan maaleja, joiden heijastus 85 asteen tulokulmassa on < 10. 

(5) ’Heijastamattomilla maaleilla’ tarkoitetaan maaleja, joiden heijastus 85 asteen tulokulmassa on < 5. 

(6) ’Läpikuultavalla’ tai ’osittain läpikuultavalla’ tarkoitetaan kalvoa, jonka opasiteetti on alle 98 prosenttia märän maalikalvon paksuuden ollessa 
120µ. 

(7) ’Himmeällä’ tarkoitetaan kalvoa, jonka opasiteetti on yli 98 prosenttia märän maalikalvon paksuuden ollessa 120µ.  

(8) ’Haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (VOC)’ tarkoitetaan mitä tahansa orgaanista yhdistettä, jonka alkukiehumispiste on enintään 250 °C normaali-
ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna, siten kuin se on määritelty direktiivissä 2004/42/EY, ja joka kapillaarikolonnissa eluoituu enintään n-
tetradekaaniin (C14H30). 

(9) ’Puolihaihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (SVOC)’ tarkoitetaan mitä tahansa orgaanista yhdistettä, jonka kiehumispiste on yli 250 °C ja alle 370 °C 
normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna ja joka kapillaarikolonnissa eluoituu n-tetradekaanista (C14H30) enintään n-dokosaaniin (C22H46) 
ulottuvalla keräysalueella. 
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Liite 2: Formaldehyditestaus 
 
Vaatimus Ilmoittamismenetelmä 

Formaldehydiin sovelletaan 
yhteenlaskettua raja-arvoa 
0,0010 painoprosenttia, ellei sovelleta 
poikkeusta (ks. seuraava rivi).  

On käytettävä Merckoquant-menetelmää. Jos tulos on epäluotettava, on käytettävä korkean erotuskyvyn 
nestekromatografiaa (HPLC) astiassa olevan pitoisuuden vahvistamiseksi. 

Korkeampaa formaldehydin raja-arvoa 
0,010 painoprosenttia sovelletaan 
seuraavissa tapauksissa: 
 

(i) säilöntäaineet ovat formaldehydiä 
vapauttavia aineita ja ne ovat 
välttämättömiä suljetuissa astioissa 
käytettävinä säilöntäaineina tietyn 
tyyppisen maalin tai lakan 
suojaamiseksi ja jos formaldehydiä 
vapauttavaa ainetta käytetään 
isotiatsolinonia sisältävien 
säilöntäaineiden sijaan,  
 

(ii) polymeeridispersioista (sidosaineista) 
saadaan formaldehydijäämien ansiosta 
formaldehydiä vapauttavien aineiden 
vaikutus suljetuissa astioissa 
käytettävien säilöntäaineiden sijaan.  

Suljetun astian formaldehydipitoisuus määritetään analyysillä, jossa käytetään VdL-RL 03 -menetelmää tai 
korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa (HPLC). 

Sisämaalit ja -lakat: Määritetään standardin ISO 16000-3 mukaisella analyysillä1. Päästöt eivät saa ylittää 
0,25:tä ppm ensimmäisellä levityskerralla ja niiden pitää olla alle 0,05 ppm 24 tuntia ensimmäisen levityksen 
jälkeen.  

Ensimmäinen levityskerta lasketaan siitä, kun testauskammiossa on saavutettu vakaa ilmanvaihto. Suosituksen 
mukaan vakaa ilmanvaihto voidaan saavuttaa yhden tunnin jälkeen tuulettimen avulla. 

Kaikissa tapauksessa tulokset on korjattava vastaamaan ilmanvaihtokerrointa 1,0 tunnissa jakamalla ne kahdella.  
Näin varmistetaan se, että tulokset vastaavat standardissa EN 717-1 käytettyjä testauskammion olosuhteita, jotka 
muodostavat perustan päästörajoille. 

 

1 On olemassa vastaavia standardeja, joita voidaan käyttää, erityisesti CEN/TS 16516, jolla on tarkoitus korvata ISO 16000 -sarja.
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Liite 3: SVOC-testausmenetelmän markkerit ja muutokset  
 

Ohjeet puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC) määrittämiseksi standardin ISO 11890-2 avulla (sen soveltamisalaa laajentaen) 

Soveltamisala: 

Ohjeissa tulkitaan standardin ISO 11890-2 määritelmiä niin, että testillä voidaan määrittää maalin SVOC-pitoisuus joko yksin tai yhdessä standardin 
ISO 11890-2 mukaisen VOC-testin kanssa EU-ympäristömerkin vaatimusten täyttymisen arvioimiseksi. Nämä ohjeet olisi siksi luettava standardin 
ISO 11890-2 rinnalla, mutta ensisijaisesti olisi käytettävä muutettuja näytteenvalmistusmenetelmää, laitteistoa ja parametreja. 

Näytteen valmistus: 

On käytettävä orgaanista liuotinta, joka soveltuu näytteen laimentamiseen. Sen puhtauden on oltava 99 painoprosenttia. Suositeltu liuotin on 100-
prosenttinen metanoli. Tarvittaessa näytettä voidaan sekoittaa 30 minuuttia ultraäänellä, jotta saavutetaan homogeeninen nestetila, tai sekoittamalla 
mekaanisesti kaksi tuntia, mitä seuraa linkous tai suodatus PTFE-suodattimella, joka on tarkoitettu maaleille, jotka sisältävät suuria, liukenemattomia 
hiukkasia. Jos homogeenista nestetilaa ei voida saavuttaa 100-prosenttisella metanolilla, on käytettävä muuta sopivaa liuotinta, kuten asetonitriiliä tai 
tetrahydrofuraania.   

Huomautus: 

Käytettävät markkeriyhdisteet ovat n-tetradekaani (n-C14) ja n-dokosaani (n-C22). Voi olla tarpeen valmistaa näitä yhdisteitä sisältävä markkeriliuos asetonissa, koska n-dokosaani ei liukene 
täysin asetonitriilissä. 

Laitteisto: 

Kapillaarikolonni:  

– paras kolonni on tehty sulatetusta kvartsista, jonka päällysteenä on 5 prosenttia fenyyliä / 95 prosenttia dimetyylipolysiloksaania (hieman polaarista 
tyyppiä, DB5 tai vastaava), 

– kolonnia, joka on päällystetty 100-prosenttisella dimetyylipolysiloksaanilla (ei-polaarinen tyyppi, DB1 tai vastaava) voidaan käyttää, jos sen voidaan 
osoittaa toimivan paremmin enimmäkseen ei-polaaristen maalin ainesosien kanssa.   

Huomautus: 

Kolonnin pituuden (30 tai 60 m), halkaisijan ja lämpötilaohjelman sopiva yhdistelmä valitaan siten, että näytteen yhdisteet ja markkerit eluoituvat siinä järjestyksessä kuin niiden kiehumispiste 
nousee. 60 metrin pituista kolonnia voidaan käyttää eluoitumisen parantamiseksi hieman polaarisessa kolonnityypissä. 
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Uuni: 

– uunin alkulämpötila:   40–100 °C 

– isoterminen käsittelyaika:   2–5 min 

– kuumentamisnopeus:     3–20 °C/min 

– uunin loppulämpötila:    280–325 °C 

– isoterminen käsittelyaika:   > 2 min 

– virtaus kolonnissa:   1–2 ml/min. 

Detektori:  

– tunnistus massaspektrometrilla 

– kvantifiointi liekki-ionisaatiodetektorilla (FID) 

– FID-detektorin lämpötila:   uunin loppulämpötila tai korkeampi 

Kantajakaasu:  

– helium. 

Kuumainjektiojärjestelmä:  

– injektorin lämpötila:   250–280 °C 

– injektiotilavuus:    1–2 µl 

Kalibrointi: 

– paras sisäinen standardi SVOC-huippujen kvantifioimiseksi on n-tetradekaani (n-C14)  

– vaihtoehtoista sisäistä standardia, 1,2-dietoksietaania (jota kutsutaan myös eteeniglykolidietyylieetteriksi), voidaan käyttää parempien saantoarvojen 
saavuttamiseksi analysoitaessa vesipohjaisia maaleja. 



 

48 

 

Huomautus:  

Jos kalibrointiprosessi toteutetaan asianmukaisella tavalla, sisäisen standardin valinnalla ei pitäisi olla vaikutusta testitulokseen. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että sisäinen standardi ei 
peitä huippuja, jotka aiheutuvat itse näytteestä. Sen on siksi erotuttava täysin muista huipuista kromatogrammissa. Näin ollen monenlaiset sisäiset standardit ovat mahdollisia, mutta sisäiset 
standardit, joilla on erittäin alhainen kiehumispiste (esimerkiksi asetoni) tai erittäin korkea kiehumispiste (C22 ja muut), on suljettava pois, jotta injektorissa ei esiinny syrjintäilmiötä.  

– Kaikki SVOC-yhdisteet on tunnistettava mahdollisuuksien mukaan, ja kvantifiointi on tehtävä tämän jälkeen noudattaen virallisia kalibrointistandardeja, 
jotka määritellään VOC-yhdisteiden osalta standardissa ISO 11890-2, tai niiden suhteellisten vastekerrointen avulla. 

– Jäljelle jäävät tuntemattomat SVOC-huiput on kvantifioitava käyttäen dietyyliadipaatin vastekerrointa, joka ilmaistaan dietyyliadipaatti-ekvivalentteina. 

 

Kriteerien voimassaoloaikana standardia ISO 11890-2 todennäköisesti tarkistetaan ja sen soveltamisalaa laajennetaan niin, että siinä esitetään 
testimenetelmä myös SVOC-yhdisteille. Näitä ohjeita on sen vuoksi käytettävä väliaikaisesti, kunnes standardia on tarkistettu. 
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Liite 4: Vapautetut yhdisteet 
 

− metaani 
− etaani  
− metyleenikloridi (dikloorimetaani) 
− 1,1,1-trikloorietaani (metyylikloroformi)  
− 1,1,2-trikloori-1,2,2-trifluorietaani (CFC-113)  
− trikloorifluorimetaani (CFC-11)  
− diklooridifluorimetaani (CFC-12)  
− klooridifluorimetaani (HCFC-22)  
− trifluorimetaani (HFC-23)  
− 1,2-dikloori-1,1,2,2-tetrafluorietaani (CFC-114)  
− klooripentafluorietaani (CFC-115)  
− 1,1,1-trifluori-2,2-dikloorietaani (HCFC-123)  
− 1,1,1,2-tetrafluorietaani (HFC-134a)  
− 1,1-dikloori-1-fluorietaani (HCFC-141b)  
− 1-kloori-1,1-difluorietaani (HCFC-142b)  
− 2-kloori-1,1,1,2-tetrafluorietaani (HCFC-124)  
− pentafluorietaani (HFC-125)  
− 1,1,2,2-tetrafluorietaani (HFC-134)  
− 1,1,1-trifluorietaani (HFC-143a)  
− 1,1-difluorietaani (HFC-152a)  
− p-klooribentsotrifluoridi (PCBTF)  
− sykliset,  
− haaraketjuiset tai suoraketjuiset täysin metyloidut siloksaanit  
− asetoni  
− tetrakloorieteeni  
− 3,3-dikloori-1,1,1,2,2-pentafluoripropaani (HCFC-225ca)  
− 1,3-dikloori-1,1,2,2,3-pentafluoripropaani (HCFC-225cb)  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-dekafluoripentaani (HFC 43-10mee)  

− difluorimetaani (HFC-32)  
− fluorietaani (HFC-161)  
− 1,1,1,3,3,3-heksafluoripropaani (HFC-236fa)  
− 1,1,2,2,3-pentafluoripropaani (HFC-245ca)  
− 1,1,2,3,3-pentafluoripropaani (HFC-245ea)  
− 1,1,1,2,3-pentafluoripropaani (HFC-245eb)  
− 1,1,1,3,3-pentafluoripropaani (HFC-245fa)  
− 1,1,1,2,3,3-heksafluoripropaani (HFC-236ea)  
− 1,1,1,3,3-pentafluoributaani (HFC-365mfc)  
− kloorifluorimetaani (HCFC-31)  
− 1-kloori-1-fluorietaani (HCFC-151a)  
− 1,2-dikloori-1,1,2-trifluorietaani (HCFC-123a)  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluori-4-metoksi-butaani (C4F9OCH3 tai 

HFE-7100) 
− 2-(difluorimetoksimetyyli)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoripropaani 

((CF3)2CFCF2OCH3)  
− 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoributaani (C4F9OC2H5 tai HFE-

7200)  
− 2-(etoksidifluorimetyyli)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoripropaani 

((CF3)2CFCF2OC2H5)  
− metyyliasetaatti, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluori-3-metoksi-propaani (n-

C3F7OCH3, HFE-7000)  
− 3-etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluori-2-(trifluorimetyyli)-

heksaani (HFE-7500)  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoripropaani (HFC 227ea)  
− metyyliformiaatti (HCOOCH3)  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluori-3-metoksi-4-trifluorimetyyli-

pentaani (HFE-7300)  
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− propyleenikarbonaatti  
− dimetyylikarbonaatti  
− trans-1,3,3,3-tetrafluoripropeeni  
− HCF2OCF2H (HFE-134)  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2)  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13)  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x tai H-Galden ZT 

130 (tai 150 tai 180))  
− trans-1-kloori-3,3,3-trifluoriprop-1-eeni  
− 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni  
− 2-amino-2-metyyli-1-propanoli  
− etyyliasetaatti 
− butyyliasetaatti 
− ja perfluorihiilivety-yhdisteet, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin: 

 rengasrakenteiset, haaraketjuiset tai suoraketjuiset, täysin 
fluoratut alkaanit 

 rengasrakenteiset, haaraketjuiset tai suoraketjuiset, täysin 
fluoratut eetterit, joissa ei ole tyydyttymättömiä sidoksia 

 rengasrakenteiset, haaraketjuiset tai suoraketjuiset, täysin 
fluoratut tertiääriset amiinit, joissa ei ole 
tyydyttymättömiä sidoksia, ja 

 rikki, joka sisältää perfluorihiilivetyjä, joissa ei ole 
tyydyttymättömiä sidoksia ja joissa on rikkisidoksia vain 
hiileen ja fluoriin 

 


