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EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – teiden suunnittelu, rakentaminen 

ja kunnossapito 

 

1 JOHDANTO 

EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien tavoitteena on tarjota viranomaisille apua sellaisten tuotteiden, palvelujen ja töiden hankinnassa, joilla on 

vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu siten, että yksittäinen viranomainen voi halutessaan 

sisällyttää ne tarjouskilpailuasiakirjoihinsa. Asiakirjassa esitellään EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevat kriteerit tuoteryhmälle ”teiden suunnittelu, rakentaminen ja 

kunnossapito”. Sen tukena on toimintaohjeluonnos, jossa annetaan suuntaviivat, kuinka ympäristöä säästäviä hankintoja koskevat kriteerit voidaan tehokkaasti sisällyttää 

hankintamenettelyyn. Liitteenä olevassa teknisessä raportissa esitellään tarkemmin näiden perusteiden valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 

Kriteerit jaetaan valintaperusteisiin, teknisiin eritelmiin, myöntämisperusteisiin ja sopimuksen toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. Kaikille kriteereille on mahdollista valita 

jompikumpi seuraavista tavoitetasoista: 

- Peruskriteerit on tarkoitettu ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien käyttöönoton helpottamiseen, ja niissä keskitytään tuotteen 

ympäristötehokkuuden tärkeimpiin osa-alueisiin. Ne on laadittu siten, että yrityksille kertyvät hallinnolliset kulut jäävät mahdollisimman pieniksi. 

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

voimakkaammin ympäristö- ja innovointitavoitteita. 

 

1.1 Määritelmä ja soveltamisala 

Nämä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit on asetettu teiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa varten.  

Tie määritellään seuraavasti: 

”Yleiselle liikenteelle avoin väylä (ajorata), joka on tarkoitettu pääasiallisesti tieliikenteen moottoriajoneuvojen käyttöön ja jossa käytetään muuta pysyvää perustaa 

kuin raiteita tai kiitorataa” (Eurostat 2009) 

Tien rakentaminen määritellään seuraavasti: 

”Tien valmistelu ja rakentaminen käyttämällä alusrakenteeseen, kantavaan kerrokseen ja tien pintakerroksiin materiaaleja, kuten kiviainesta, bitumi- ja hydraulisia 

sideaineita sekä lisäaineita” 

Tien kunnossapito määritellään seuraavasti: 

”kaikki toimet, joita suoritetaan teiden käyttökelpoisuuden ja liikennekelpoisuuden ylläpitämiseen ja palauttamiseen (PIARC Road Dictionary) ja jotka on 

jaettavissa seuraaviin kahteen alakategoriaan: 

- Säännöllinen huolto määritellään seuraavasti:  
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”kaikki toimet, jotka voidaan ajoittaa kausiperustaisesti, jotta voidaan pitää yllä riittävää liikennöitävyyden tasoa, joka vastaa mahdollisimman hyvin tien 

alkuperäistä kuntoa tieluokituksen mukaisesti” (PIARC Road Dictionary) 

- Ennaltaehkäisevä huolto ja kunnostaminen määritellään seuraavasti:  

”työ, joka suoritetaan liikennöitävyyden säilyttämiseksi tai parantamiseksi ja olemassa olevan tien käyttöiän pidentämiseksi” (PIARC Road Dictionary). 

Ennaltaehkäisevää huoltoa käytetään tyypillisesti hyvässä kunnossa oleviin päällysrakenteisiin, joilla on vielä merkittävästi käyttöikää jäljellä, muuttamatta 

merkittävästi rakenteellista kapasiteettia, kun taas kunnostaminen on työtä, jota tehdään, kun kohteen rakenteellinen tehokkuus on heikentynyt. 

Tien perusparannus määritellään seuraavasti: 

”työ, jota tehdään verkoston tason parantamiseksi tai koko tieosuuden korvaamiseksi” (CEDR 2013). Hankintojen näkökulmasta tämä vaihe on samanlainen kuin 

rakentamisvaihe ja sen vuoksi sitä koskee erillinen tarjouskilpailumenettely. 

Tiet rakennetaan kerroksittain, ja tierakenteissa voidaan erottaa kolme päätyyppiä: taipuisat päällysrakenteet, jäykät päällysrakenteet ja puolijäykät päällysrakenteet 

(Sherwood, 2001). 

Kriteereihin kuuluu suosituksia, joita sovelletaan sekä uusien teiden rakentamiseen että olemassa olevien teiden huoltoon ja kunnostamiseen. Kriteereiden tukena on ohjeita 

uuden tai huolletun ja kunnostetun tien kehittämis- ja hankintamenettelyyn. Ohjeissa kuvatut menettelyn tärkeimmät vaiheet ovat seuraavat:  

- alustava rajaus ja toteutettavuus 

- yksityiskohtaiset suunnittelu- ja tehokkuusvaatimukset 

- rakentaminen tai laaja lisärakentaminen 

- tien käyttö 

- kunnossapito ja huolto 

- elinkaaren loppuvaihe ts. tien käytöstä poistaminen. 

Muodollisen hankintamenettelyn yksittäiset vaiheet, joihin kriteerejä sovelletaan, on kuvattu osassa 1.2. 

Kaikille näille toiminnoille esitetään ympäristökriteerejä. Kriteerit koskevat tien koko elinkaaren keskeisimpiä solmukohtia aina materiaalituotannosta (sisältäen raaka-

aineiden talteenoton ja kuljettamisen) rakentamiseen, käyttöön (tien päällysrakenteen ja ajoneuvojen keskinäisestä vaikutuksesta johtuva polttoaineen kulutus tien käyttöiän 

aikana), kunnossapitoon (ja huoltoon) sekä elinkaaren loppuvaiheeseen. Merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät tien käytön aikaisesta polttoaineenkulutuksesta 

syntyviin kasvihuonekaasuihin ja rakennusaineiden valmistukseen käytettyihin resursseihin. Kriteereissä käsitellään myös muita tärkeitä ympäristövaikutuksiin liittyviä 

tekijöitä, kuten vesistöjen ja elinympäristöjen suojelua sekä melupäästöjen vähentämistä. 

Kriteereillä tarkoitetaan ensisijaisesti tietä järjestelmänä, ei niinkään yksittäisiä komponentteja. On myös huomioitava, että tiehankintojen yhteydessä käytettävissä ovat myös 

erilliset katuvalaistuksen ja liikennemerkkien
1
 ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit.  

 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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1.2 Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien sovellettavuus teiden suunnitteluun, 

rakentamiseen ja kunnossapitoon 

Teiden rakentamiseen, kunnossapitoon tai kunnostukseen liittyvä ympäristöystävällinen suunnittelu ja hankintamenettely on monimutkainen prosessi. Juuri tämän 

monimutkaisuuden vuoksi on luotu toimintaohjeet, jotka antavat hankinnoista vastaaville perehdytykseen siihen, kuinka teiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon 

ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit voidaan tehokkaasti sisällyttää hankintaprosessiin (katso erilliset Hankintamenettelyn toimintaohjeet). 

Uuden tien rakentaminen tai kunnossapitotoimenpiteiden suorittaminen koostuu monista erillisistä hankintatoimista, joihin liittyy eri sopimuksia. Hankintavaiheilla voi olla 

merkittävä vaikutus tuloksiin. Syynä on se, että jokainen eri sopimustyyppi tuo mukanaan erilaista vuorovaikutusta hankkijan, tien suunnitteluryhmän ja urakoitsijoiden 

välillä. 

Hankintareitistä riippuen sopimukset voidaan myöntää samalle urakoitsijalle tai antaa ne eri toimijoille. Osa sopimuksista voidaan yhdistää suunnittelua ja rakentamista 

koskevaksi järjestelyksi tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevaksi järjestelyksi, joissa pääurakointi, kunnossapito ja huoltopalvelut voivat olla yhden 

urakoitsijan koordinoimia.  

Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa hankintatoimien olennaisimmat kohdat, joihin olisi sisällytettävä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia kriteerejä. Tämän vuoksi 

kriteerit on järjestetty ryhmiin, jotka heijastavat yleisimpiä hankintaan liittyviä toimia ja joiden tukena ovat toimintaohjeet, joissa on yleisiä neuvoja siitä, miten ympäristöä 

säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit voidaan integroida menettelyyn. Toimintaohjeissa esitetään myös EU:ssa tehdyistä hankkeista saatujen kokemusten 

perusteella, miten hankinnan vaiheita voidaan hallita parhaiden tulosten saavuttamiseksi, mitä on huomioitava menettelyn tärkeimmissä vaiheissa ja minkätyyppinen 

asiantuntija-apu voi auttaa saavuttamaan parempia tuloksia. 

Ehdotetuissa kriteereissä esitellään seuraavat uusien tai kunnossapidettyjen teiden hankintamenettelyyn liittyvät vaiheet. Kyseisissä vaiheissa vaaditaan muodollista 

hankintamenettelyä tai seurantaa: 

A. suunnitteluryhmän ja urakoitsijoiden valinta 

B. yksityiskohtaiset suunnittelu- ja tehokkuusvaatimukset 

C. rakentaminen tai laaja lisärakentaminen 

D. tien käyttö 

E. kunnossapito ja huolto 

F. käytöstä poistaminen. 

 

Hankkeen tavoitetasosta, aikataulusta ja hankintaviranomaisen kokemuksesta riippuen voi olla, että kaikki näihin kriteereihin sisältyvät ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja koskevat kriteerit eivät ole olennaisia. Painotetusta hankintavaiheesta riippuen kriteerit voivat soveltua parhaiten tiettyihin vaiheisiin. Strategiset tavoitteet ja 

hankkeen tavoitteet on määritettävä hankkeen alussa siten, että niitä verrataan ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin. Ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja koskevien kriteerien integroinnin sopivimmat vaiheet tulisi arvioida hankintareitin määrittämiseksi. Kaikissa tapauksissa on suositeltavaa sisällyttää ympäristöä 

säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit jo aikaisessa vaiheessa sekä sisäiseen suunnitteluun että hankintavaiheisiin, jotta voidaan saavuttaa toivotut tulokset ja paras 

vaste rahoille. 
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1.3 Merkittävimmät ympäristövaikutukset 

1.3.1 Teiden huomattavimmat ympäristövaikutukset 

Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat päivittäisestä liikenteestä (henkilöautojen ja raskaan liikenteen polttoaineenkulutus) tien käyttövaiheen aikana. 

Päällysteen pintarakenteeseen liittyvä vierintävastus on tekijä, jolla yleisesti ottaen on suurin vaikutuspotentiaali, sillä se on suorassa yhteydessä ajoneuvojen 

polttoaineenkulutukseen. Wangin ym. (2012a) mukaan 10 prosenttia pienempi vierintävastus voi vähentää polttoaineen kulutusta 1–2 prosentilla. 

Liikenneruuhkat voivat johtua julkisesta rakentamisesta riippumattomista tekijöistä (kuten ruuhka-ajoista, onnettomuuksista, häiriötilanteista tai heikoista sääolosuhteista) 

tai tekijöistä, jotka ovat siihen suoraan kytköksissä, kuten tien rakentamisen tai huollon aikaisista kaistojen tai tieväylien sulkemisista. Ruuhkat voivat vaikuttaa ajoneuvojen 

polttoaineenkulutukseen merkittävästi jonojen ja siihen liittyvän nopeuksien hidastumisen vuoksi sekä rakennus- että kunnossapitovaiheissa.  

Toiseksi suurimat ympäristövaikutukset tien elinkaaressa on arvioitu olevan rakennusvaiheella, jonka tärkeimmät tekijät liittyvät resurssien käyttöön ja materiaalituotannon, 

kuten talteenoton ja kuljetuksen päästöihin ja vaikutuksiin ekosysteemeille. Resurssien käytössä huomioidaan tuotteen valmistus-, rakennus- ja kunnossapitoprosessien 

aikana syntyneen jätteen määrä, joka voi muodostaa huomattavan osuuden rakennustyömaan kokonaismateriaalivirroista. Tämä korostaa suunnittelun ja määrittelyn 

merkitystä resurssitehokkuuden kannalta, kun merkittävimmät huomioon otettavat tien rakenneosat ovat rakennuspohja, johon sisältyvät maanrakennus ja perustukset, 

alusrakenne, kantava kerros, side- ja pintakerrokset tai betonilaatat. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö voivat osaltaan vähentää 

ympäristövaikutuksia ja edistää kierrätystaloutta.  

Samankaltaisia kysymyksiä liittyy tilavuudeltaan suurten ja painavien rakennusmateriaalien osalta (luonnonmateriaaleista, kierrätysmateriaaleista tai uusiomateriaaleista 

koostuvan) kerääntyvän aineksen kuljetukseen tuotantopaikalle. Tällaisten materiaalien kuljetukseen käytetään yleensä kuorma-autoa, mistä syntyy polttoainepäästöjä, jotka 

ovat yleensä suurempia tai yhtä suuria kuin tällaisten materiaalien tuotannosta syntyvät päästöt. Jos materiaaleja kuljetetaan yli 25 kilometrin päähän, syntyvien päästöjen 

osuus tien tärkeimpien rakenneosien tuotantovaiheiden ympäristövaikutuksista voi olla huomattavakin. Kuljetuspäästöjä vähentämällä voidaan edistää vähemmän ympäristöä 

kuormittavien kuljetustapojen, kuten rautatie- tai laivakuljetusten, käyttöä näiden materiaalien kuljetuksessa. Kierrätysmateriaalien, kuten rakennus- ja purkujätteen, käyttö 

voi osaltaan auttaa luomaan markkinat kyseisille materiaaleille, kuten on määritetty myös EU:n kierrätystaloutta koskevissa tavoitteissa, ja tuottaa resurssitehokkuushyötyjä. 

 

Vaikeiden pinnanmuotojen vuoksi maanrakennus- ja perustustyöt, joihin sisältyy maan lujitus, voivat aiheuttaa suurimman osan kokonaispäästöistä ja muodostaa jopa 30 

% hankkeen kustannuksista. 

Nykyään kunnossapito ja kunnostus ovat koko ajan merkittävämmässä asemassa uusien teiden rakentamisen vähenemisen myötä. Kunnossapitoa ei tule arvioida pelkkinä 

toistuvina kunnostus- ja korjaustoimenpiteinä vaan päinvastoin monimutkaisena suunnittelustrategioiden verkostona, joka sisältää vierintävastuksen, liikenneruuhkien ja tien 

päällystemateriaalien kestävyyden arvioinnin. Materiaalituotanto ja liikenneruuhkat hallitsevat tätä vaihetta samalla tavoin kuin rakennusvaihetta. Useat tutkimukset viittaavat 

siihen, että materiaalien kestävyydellä on suora yhteys niiden ylläpidettävyyteen. Toisin sanoen, kun käytetään kestäviä materiaaleja, kunnossapitotoimenpiteiden tarve 

vähenee. 

Tärkeä tekijä on myös liikennevirtojen vaikutus tunnistettujen ongelmakohtien suhteelliseen merkittävyyteen: 

- Suurien liikennemäärien teillä (kuten moottoritiet, valtatiet ja kansalliset päätiet) vierintävastuksella ja liikenneruuhkilla on suurimmat vaikutukset 

energiankulutukseen ja päästöihin. Kolmanneksi tärkein huomioitava asia on materiaalituotanto ja materiaalien kuljetus. 
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- Pienempien liikennemäärien teillä
2
 (kuten sivutiet ja muut tiet): materiaalituotannolla ja materiaalien kuljetuksella on suuremmat vaikutukset energiankulutukseen ja 

päästöihin kuin vierintävastuksella ja liikenneruuhkilla. Materiaalituotannon ja materiaalien kuljetuksen suhteellinen merkittävyys suurenee liikennevirtojen 

vähentyessä.  

Muita merkittäviä vaikutuksia, joita ei yleensä sisällytetä teiden elinkaariarviointitutkimuksiin, ovat ympäristömelupäästöt ja hulevesien poisto. Tieliikenne on koko EU:n 

alueella mahdollisesti suurin yksittäinen ympäristömelun lähde. Tieliikenteestä syntyvän melun vähentämistä voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta: määrittämällä 

vähän melua aiheuttavat tiepäällysteet tai asentamalla meluesteitä. Hulevesien ohjaamisen suunnittelu on tärkeää, sillä teiltä siirtyy vesistöihin useita ympäristölle haitallisia 

aineita. Hulevesien käsittelyssä ja tieltä kulkeutuvien haitallisten aineiden poistamisessa olennaista on kelluvan aineksen (roskien ja öljyn) sekä kiinteiden hiukkasten 

(sedimentin) poistaminen. Teiden kuivatusjärjestelmät voivat tarjota paljon kaivattua tulvakapasiteettia tulvariskialueilla. Nykyaikaisista teknisistä kuivatusjärjestelmistä 

voidaan erottaa kaksi eri tyyppiä, joissa käytetään joko ”raskasta tekniikkaa” (perustuu enemmän betonin käyttöön) tai ”kevyttä tekniikkaa” (perustuu vähemmän betonin 

käyttöön). Tulvien hallinnan näkökulmasta kumpaakin tapaa voidaan muokata siten, että sen käyttö vähentää tulvimisen riskiä alajuoksulla merkittävästi.  

 

1.3.2 Rakennusmateriaalien elinkaaren aikaisten vaikutusten vähentäminen  

Kuten on jo tuotu esiin, rakennusmateriaaleilla on huomattavia ympäristövaikutuksia. Kriteereissä tarjotaan hankkijoille ja tarjoajille useita vaihtoehtoja, joiden avulla nämä 

voivat arvioida kyseisiä vaikutuksia ja valita tien rakennusosia, joiden vaikutukset ovat vähäisempiä. 

Kriteereissä on mahdollisuus tehdä yleisarvio materiaalien koko elinkaaren aikaisista vaikutuksista, jotta tarjoajat ja niiden suunnitteluryhmät voivat harkita, miten niitä voisi 

parantaa. Kriteerit ovat teknisesti vaativia, joten ne soveltuvat erityisesti edistyneisiin hankkeisiin, joihin osallistuu kokeneita suunnitteluryhmiä. Joissain kriteereissä 

käsitellään vain tien elinkaaren tiettyjä vaiheita. Niillä on tarkoitus tukea toimenpiteitä, joilla etsitään ratkaisua tiettyjen materiaalien tiedossa oleviin erityisiin vaikutuksiin, ja 

niiden parannusmahdollisuuksia. Näiden kriteerien tekniset vaatimukset ovat pienempiä, ja ne voivat soveltua paremmin vähemmän edistyneisiin hankkeisiin, joihin 

osallistuu kokemattomampia suunnitteluryhmiä.   

Hankkijoiden käytettävissä olevat myöntämisperusteet ovat tavoitetason ja teknisen monimutkaisuuden mukaan alenevassa järjestyksessä seuraavat: 

1. Elinkaariarviointi: Elinkaariarvioinnin toteuttaminen (ks. lisäkriteeri B14). Tässä tarjoajien on arvioitava tien tärkeimpien osien elinkaaren aikaiset vaikutukset. 

2. Hiilijalanjälki: Hiilijalanjälkiarvioinnin toteuttaminen (ks. peruskriteeri B14). Tässä tarjoajien on arvioitava tien tärkeimpien osien elinkaaren aikaiset 

lämmitysvaikutukset. 

3. Vaatimus kierrätysmateriaalin ja uudelleenkäytetyn materiaalin käytöstä: Tätä vaatimusta sovellettaessa tarjoajien on käytettävä vaatimuksena tien pääasiallisia 

rakennusmateriaaleja, joissa on vähintään tietty määrä kierrätettyjä ja uudelleenkäytettyjä aineksia (ks. kriteeri B15). 

4. Päästövähennysten vaatiminen raskailta tavarakuljetuksilta: Tässä vaatimuksessa palkitaan tien pääasiallisten osien valmistuksesta syntyvien jätteiden kuljetuksen 

vähäisistä CO2-ekvivalenttipäästöistä (ks. kriteeri B16). 

Jos hankintaviranomainen päättää antaa lisäpisteitä kierrätetyn tai uudelleenkäytetyn materiaalin käytöstä (3) tai pienistä kuljetuspäästöistä (4), sen olisi pohdittava, miten 

käytettävissä kriteereissä voidaan ottaa huomioon rakennusmateriaalien paikallisten markkinoiden erityisolosuhteet. On suositeltavaa pyrkiä saavuttamaan kompromisseja eri 

ympäristövaikutusten välillä yhdistämällä kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn materiaalin käyttövaatimus pienempiä kuljetuspäästöjä koskevaan vaatimukseen. Näiden kahden 

                                                      
2 Kansainvälisesti alle 2000 ajoneuvon päivittäinen liikennevirta tarkoittaa matalan liikennemäärän tietä (AASHTO 1993). 
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kriteerin suhteellisella painotuksella olisi varmistettava tehokas kilpailu mahdollisten toimittajien välillä ja rohkaistava sellaisia tarjoajia, jotka voivat tuottaa ympäristölle 

kokonaishyötyä. 

Tarjouspyynnössä ilmoitettu tavoitetaso riippuu hankintaviranomaisen tiedoista ja kokemuksesta, hankkeen laajuudesta ja siitä, millaiseksi mahdollisten tarjoajien kokemus 

arvioidaan. Hankintaviranomaisen on pyrittävä huolellisesti löytämään tasapaino eri ympäristöön liittyvien ja liittymättömien myöntämisperusteiden välillä ja ilmoitettava 

siitä selkeästi tarjouspyynnössä. 
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Keskeiset tien elinkaaren ympäristöön liittyvät tekijät ja keskeiset 

ympäristövaikutukset 

 Ehdotus EU:n ympäristöä säästävien hankintojen lähestymistavaksi teiden 

suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa 

Keskeiset ympäristöön liittyvät tekijät 

- Päällysteen ja ajoneuvon keskinäisestä vaikutuksesta riippuva 

vierintävastus ja siihen liittyvä polttoaineen kulutus sekä siihen 

liittyvät kasvihuonekaasupäästöt tien käyttövaiheen aikana 

- Luonnonvarojen ehtyminen sekä tien rakennusmateriaalien 

valmistukseen ja kuljetukseen liittyvä energia ja päästöt 

- Kaivetut materiaalit ja työmaan valmistelun maanrakennuksen ja 

perustamisvaiheen aikana tuotettu maa-aines sisältäen pintamaan. 

Tien rakentaminen ja purkaminen 

- Tien rakentamisen, käytön ja kunnossapidon melupäästöt 

- Päällysteen pintakerrosten käyttökestävyys. Kunnossapitostrategian 

optimointi halutun vierintävastuksen, kestävyyden ja melun 

vähentämisen saavuttamiseksi 

- Rakentamisesta ja kunnossapitotöistä johtuvat liikenneruuhkat 

- Vesistön saastuminen tien rakentamisen ja käyttövaiheen aikana. Tien 

päällysteiden vaikutus tulvimiseen. Elinympäristöjen pirstaloituminen 

ja kasveille ja eläimille aiheutuvat riskit tien käyttövaiheen aikana. 

Tärkeimmät elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja resurssien käytön 

parametrit: 

- Seuraavia keskeisimpiä ympäristövaikutusluokkia yhdessä tuotteen 

elinkaaren kanssa pidetään kaikkein tärkeimpinä: lämmitysvaikutus, 

valokemiallinen otsoninmuodostuskyky, abioottisten resurssien 

väheneminen, happamoituminen, rehevöityminen, myrkyllisyys 

ihmiselle, myrkyllisyys ympäristölle, maankäyttö, uusiutuvien ja 

uusiutumattomien ensisijaisten energianlähteiden hyväksikäyttö, 

toissijaisten ja kierrätettyjen materiaalien käyttö ja 

jätemateriaalivirrat. 

 - Suunnittelu ja rakentaminen, joka tähtää pieneen vierintävastukseen (teknisesti 

hyväksyttyjen turvallisuusparametrien sisällä) ja siihen liittyvän matalan 

polttoaineen kulutuksen ja päästöjen saavuttamiseen moottoriteillä ja valtateillä 

optimoimalla makrokarkeutta (joka mitataan profiilin keskisyvyytenä, MPD) ja 

seuraamalla sitä tien käyttövaiheen aikana 

- Suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen siten, että rakennusmateriaalien 

vaikutukset ja niihin liittyvä resurssien käyttö vähenevät 

- Suunnittelun, rakentamisen ja työmaan johtaminen siten, että maksimoidaan 

työmaalla kaivettujen materiaalien ja maa-aineksen uusiokäyttö, maksimoidaan 

rakennus- ja purkujätteen sekä muista teollisista prosesseista syntyneen jätteen 

uudelleenkäyttö/kierrätys ja suositaan rakennusmateriaaleja, jotka ovat kierrätettyjä 

tai joissa hyödynnetään käytettyjä materiaaleja tai sivutuotteita 

- Määritellään, millä tavoin melupäästöjä pyritään vähentämään (keinot sisältävät 

ympäristöön perustuvat ratkaisut3) rakennus- käyttö- ja kunnossapitovaiheiden 

aikana; 

- Materiaalikestävyyden lisääminen ja kunnossapitotarpeen vähentäminen 

- Kunnossapito- ja kunnostusstrategiat sisältäen seuranta- ja 

kunnossapitosuunnitelmat 

- Liikenneruuhkien vähentämissuunnitelma, joka sisältää ratkaisuja, kuten 

vaihtoehtoisten reittien, vaihtuvasuuntaisten kaistojen ja hätäkaistojen arvioinnin 

elinkaarianalyysin keinoin 

- Vesistöjen saastumisen torjunnan osatekijöiden ja hulevesien pidätyskapasiteetin 

osatekijöiden käyttöönotto, sisältäen kuivatusjärjestelmien kevyet tekniset ratkaisut 

(esimerkiksi ympäristöön perustuvat ratkaisut), mihin sisältyvät mahdollisuudet 

elinympäristöjen luomiseen erityisesti, jotta voidaan vähentää valuntaa 

hulevesiviemäreihin ja paikallisiin hulevesiviemäreihin tai pintavesiin päätyvää 

kokonaisvesimäärää ja ehkäistä merkittävästi tulvavaurioita. 

 

                                                      
3 Ympäristöön perustuvilla ratkaisuilla tarkoitetaan paikallisiin olosuhteisiin mukautettuja, resursseja tehokkaasti hyödyntäviä systeemisiä toimenpiteitä, jotka ovat ympäristön inspiroimia tai tukemia. Ne ovat kustannustehokkaita ja kannattavia ympäristön, yhteisön ja 

talouden kannalta sekä auttavat vahvistamaan resilienssiä. 
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2 YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT – TEIDEN 

SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO 

A. Suunnitteluryhmän ja urakoitsijoiden valinta 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE 

Uusien resurssitehokkaiden teiden rakentaminen, jossa otetaan huomioon laajemmat ympäristövaikutukset, kuten melu, kuivatus ja käytön aikainen ajoneuvojen 

polttoaineenkulutus. 

Tai 

Resurssitehokkaat olemassa olevien teiden kunnossapitotyöt tai laajat kunnostustyöt, joissa otetaan huomioon laajemmat ympäristövaikutukset, kuten melu, kuivatus ja 

käytön aikainen ajoneuvojen polttoaineenkulutus. 

VALINTAKRITEERIT 

Näitä kriteerejä voidaan soveltaa esivalintamenettelyssä, jossa hankintaviranomainen hankkii suunnitteluryhmän palveluita. Todistettavasti toteutettujen hankkeiden määrän ja koon olisi oltava 

suhteessa tarjouskilpailun kohteena olevaan hankkeeseen. 

A1. Hankejohtajan ja suunnitteluryhmän pätevyydet 

Näitä kriteerejä voidaan soveltaa pääurakoitsijan esivalintamenettelyssä, jossa 

hankintaviranomainen hankkii suunnitteluryhmän palveluita. 

Hankejohtajalla, insinööreillä, arkkitehdeillä, konsultilla ja/tai suunnitteluryhmällä on oltava 

asianmukainen pätevyys ja kokemusta kaikilta seuraavilta aloilta, joista he ovat sopimuksen 

mukaan vastuussa (valitaan sopimuksen kannalta asianmukainen): 

- Parantunutta ympäristötehokkuutta osoittaneiden tienrakennus- ja 

kunnossapitosopimusten hankejohtaminen 

- Teiden ympäristötehokkuuden arviointi monikriteeristen sertifiointijärjestelmien ja 

hiilijalanjälkityövälineiden avulla standardin ISO 14067 tai vastaavan mukaisesti 

- Ympäristövaikutuksiltaan vähäisten rakennusmateriaalien erittely, hankinta ja käyttö 

- Runsaasti kierrätettyä ja uudelleen käytettyä materiaalia sekä sivutuotteita sisältävien 

rakennusmateriaalien käyttö teiden rakentamisessa ja kunnossapidossa 

- Liikenneruuhkien vähentämissuunnitelmien ja elinkaarianalyysien käyttö 

kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi 

- Todellisessa tilanteessa sovelletut tieliikenteen melupäästöjen vähentämisratkaisut 

hiljaisia päällysteratkaisuja ja meluesteitä hyödyntämällä 

A1. Hankejohtajan ja suunnitteluryhmän pätevyydet  

Näitä kriteerejä voidaan soveltaa pääurakoitsijan esivalintamenettelyssä, jossa 

hankintaviranomainen hankkii suunnitteluryhmän palveluita. 

Hankejohtajalla, insinööreillä, arkkitehdeillä, konsultilla ja/tai suunnitteluryhmällä on oltava 

asianmukainen pätevyys ja kokemusta kaikilta seuraavilta aloilta, joista he ovat sopimuksen 

mukaan vastuussa (valitaan sopimuksen kannalta asianmukainen): 

- Ympäristötehokkaampien tienrakennus ja kunnossapitosopimusten hankejohtaminen 

- Vierintävastukselle, polttoaineenkulutukselle ja kitkalle aiheutuvien epätasaisuudesta ja 

makrokarkeudesta johtuvien vaikutusten arviointi. Rakennusmateriaaleihin liittyvän 

makrokarkeuden (joka mitataan profiilin keskisyvyytenä, MPD) ja kestävyyden 

arviointi. MIRAVEC-työkalun tai muiden arviointityökalujen käyttö 

polttoaineenkulutuksen arvioinnissa 

- Kokonaisvaltaisten arviointityökalujen, mukaan luettuna elinkaarikustannuslaskelmien 

(LCC) ja elinkaariarvioinnin (LCA), käyttö ympäristötehokkuudeltaan parannettujen 

teiden suunnittelussa ja erittelyssä. Vertailevat tutkimukset standardien ISO 14040 ja 

EN 14044 mukaisesti 

- Ympäristövaikutuksiltaan vähäisten rakennusmateriaalien erittely, hankinta ja käyttö 

- Runsaasti kierrätettyä ja uudelleen käytettyä materiaalia sekä sivutuotteita sisältävien 
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- Päällystekerrosten kestävyyden, kantokyvyn ja väsymislujuuden parantaminen 

- Seuranta- ja kunnossapitosuunnitelmien kehittäminen ja toimeenpaneminen todellisissa 

käyttökohteissa 

- Kuivatusjärjestelmien hulevesisaastumisen torjuntajärjestelmien rakenneosien ja 

hulevesien pidätyskapasiteetin suunnittelu ja asentaminen ensisijaisesti kevyiden 

teknisten ratkaisujen avulla.  

Näihin osa-alueisiin liittyvä asianmukainen hankekokemus ja jatkuva ammatillinen 

kehittäminen on tuotava esiin.  

Hankintaviranomainen voi lisätä teknisen näytön keräysvuosia ja vaatia todisteita sopimusten 

vähimmäismäärästä hankkeen luonteen mukaisesti. 

Todentaminen: 

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 

vaatimukset ovat toteutuneet. Näytön tukena on toimitettava hankkeeseen osallistuvien 

työntekijöiden ansioluettelot. 

 

 

 

rakennusmateriaalien käyttö teiden rakentamisessa ja kunnossapidossa 

- Liikenneruuhkien vähentämissuunnitelmien ja elinkaarianalyysien käyttö 

kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi 

- Todellisessa tilanteessa sovelletut tieliikenteen melupäästöjen vähentämisratkaisut 

hiljaisia päällysteratkaisuja ja meluesteitä hyödyntämällä 

- Päällystekerrosten kestävyyden, kantokyvyn ja väsymislujuuden parantaminen. 

Kokemus kestävien päällysteiden ja erittäin pitkäikäisten päällysteiden käytöstä 

- Seuranta- ja kunnossapitosuunnitelmien kehittäminen ja toimeenpaneminen todellisissa 

käyttökohteissa 

- Kuivatusjärjestelmien hulevesisaastumisen torjuntajärjestelmien rakenneosien ja 

hulevesien pidätyskapasiteetin suunnittelu ja asentaminen ensisijaisesti kevyiden 

teknisten ratkaisujen avulla. 

Näihin osa-alueisiin liittyvä asianmukainen hankekokemus ja jatkuva ammatillinen 

kehittäminen on tuotava esiin.  

Hankintaviranomainen voi lisätä teknisen näytön keräysvuosia, ja se voi vaatia todisteita 

sopimusten vähimmäismäärästä tieprojektin luonteen mukaisesti. 

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 

vaatimukset ovat toteutuneet. Näytön tukena on toimitettava hankkeeseen osallistuvien 

työntekijöiden ansioluettelot. 

 

A2. Päärakennusurakoitsijan pätevyydet  

Nämä kriteerit voivat olla osa pääurakoitsijan esivalintamenettelyä.  

Päärakennusurakoitsijalla on oltava asianmukaista pätevyyttä ja kokemusta sellaisten 

tienrakennus- ja kunnossapitourakoiden loppuunsaattamisesta, joissa on saavutettu parempi 

ympäristötehokkuus. 

Suunnittelu- ja rakennussopimuksissa tai suunnittelu- rakennus- ja kunnossapitosopimuksissa 

kriteerillä A2 on merkitystä myös palkattavalle suunnitteluryhmälle. 

Asianmukaista kokemusta on oltava seuraavilta aloilta (sen mukaan kuin niillä on merkitystä 

hankkeen ja valittujen ympäristöä säästävien julkisia hankintoja koskevien kriteerien osalta): 

- Makrorakenteen (profiilin keskisyvyys, MPD) seurannan ja säännöllisten 

huoltotoimenpiteiden käyttöönotto 

- Rakennusmateriaaleihin liittyvä kestävyyden arviointi 

- Tien liikenneruuhkien vähentämissuunnitelman käyttöönotto ja ruuhkien hallinta 

A2. Päärakennusurakoitsijan pätevyydet 

Nämä kriteerit voivat olla osa pääurakoitsijan esivalintamenettelyä.  

Päärakennusurakoitsijalla on oltava asianmukaista pätevyyttä ja kokemusta sellaisten 

tienrakennus- ja kunnossapitourakoiden loppuunsaattamisesta, joissa on saavutettu parempi 

ympäristötehokkuus. 

Suunnittelu- ja rakennussopimuksissa tai suunnittelu- rakennus- ja kunnossapitosopimuksissa 

kriteerillä A2 on merkitystä myös palkattavalle suunnitteluryhmälle. 

Asianmukaista kokemusta on oltava seuraavilta aloilta (sen mukaan kuin niillä on merkitystä 

hankkeen ja valittujen ympäristöä säästävien julkisia hankintoja koskevien kriteerien osalta): 

- Makrokarkeutta (profiilin keskisyvyyttä, MPD) koskevan seurannan ja säännöllisten 

kunnossapitotöiden käyttöönotto ja arviot profiilin keskisyvyyden muutosten, 

epätasaisuuksien ja päällystevaurioiden vaikutuksista polttoaineenkulutukseen. 

- Rakennusmateriaaleihin liittyvä kestävyyden arviointi. MIRAVEC-työkalun tai 
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kunnossapidon aikana, esimerkiksi vaihtoehtoisten reittien, vaihtuvasuuntaisten 

kaistojen, hätäkaistojen ja liikennetelematiikan käyttö sekä näiden arviointi 

elinkaarikustannusanalyysin keinoin 

- Ympäristövaikutuksiltaan vähäisten rakennusmateriaalien hankinta ja käyttö sekä 

niiden suorituskyvyn varmentaminen. Toimitusketjujen hallinta, jotta varmistetaan 

kaikkien sovellettavien teiden arviointi- ja sertifiointijärjestelmien, kuten 

CEEQUAL tai Greenroads jne., noudattaminen 

- Runsaasti kierrätettyä ja uudelleen käytettyä materiaalia ja sivutuotteita sisältävien 

rakennusmateriaalien hankinta ja käyttö teiden rakentamisessa ja kunnossapidossa 

- Purkujätettä ja kaivettuja materiaaleja ja maa-aineksia koskevan suunnitelman 

onnistunut täytäntöönpano jätteiden kokonaismäärän vähentämiseksi. Tietämys 

työmaalla ja sen ulkopuolella tapahtuvista käsittelyvaihtoehdoista ja niiden valinta 

- Kokemus matalan lämpötilan asfaltin käytöstä sekä erityisesti työntekijöiden 

terveyden ja turvallisuuden kannalta parhaista työskentelymenetelmistä 

- Hiljaisten päällysteiden rakentaminen 

- Pitkäkestoiset päällysteet ja päällysteen pintakerrosten kestävyyden lisääminen 

- Kuivatusjärjestelmien vesien saastumisen torjuntajärjestelmien osien ja hulevesien 

pidätyskapasiteetin rakentaminen ja käyttöönotto myös kevyiden teknisten 

ratkaisujen avulla 

Näihin osa-alueisiin liittyvä asianmukainen hankekokemus ja jatkuva ammatillinen 

kehittäminen on tuotava esiin.  

Hankintaviranomainen voi lisätä teknisen näytön keräysvuosia, ja se voi vaatia tietyn 

vähimmäismäärän suoritettuja urakoita hankkeen luonteen mukaisesti. 

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 

vaatimukset ovat toteutuneet. Tämän tukena on myös hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden 

ansioluettelot. 

muiden arviointityökalujen käyttö polttoaineenkulutuksen arvioinnissa 

- Tien liikenneruuhkien vähentämissuunnitelman käyttöönotto ja ruuhkien hallinta 

kunnossapidon aikana, esimerkiksi vaihtoehtoisten reittien, vaihtuvasuuntaisten 

kaistojen, hätäkaistojen ja liikennetelematiikan käyttö sekä näiden arviointi 

elinkaarikustannusanalyysin keinoin 

- Ympäristövaikutuksiltaan vähäisten rakennusmateriaalien hankinta ja käyttö sekä 

niiden suorituskyvyn varmentaminen. Toimitusketjujen hallinta, jotta varmistetaan 

kaikkien sovellettavien teiden arviointi- ja sertifiointijärjestelmien, kuten CEEQUAL 

tai Greenroads jne., noudattaminen. Kokemus elinkaarikustannuslaskelma- ja 

elinkaariarviointityökalujen käytöstä 

- Runsaasti kierrätettyä ja uudelleen käytettyä materiaalia ja sivutuotteita sisältävien 

rakennusmateriaalien hankinta ja käyttö teiden rakentamisessa ja kunnossapidossa 

- Purkujätettä ja kaivettuja materiaaleja ja maa-aineksia koskevan suunnitelman 

onnistunut täytäntöönpano jätteiden kokonaismäärän vähentämiseksi. Tietämys 

työmaalla ja sen ulkopuolella tapahtuvista käsittelyvaihtoehdoista ja niiden valinta 

- Kokemus matalan lämpötilan asfaltin käytöstä sekä erityisesti työntekijöiden 

terveyden ja turvallisuuden kannalta parhaista työskentelymenetelmistä 

- Hiljaisten päällysteiden rakentaminen ja seuranta, melua vähentävän suorituskyvyn 

kestävyyden analyysi 

- Pitkäkestoiset päällysteet ja päällysteen pintakerrosten kestävyyden lisääminen 

- Kuivatusjärjestelmien vesien saastumisen torjuntajärjestelmien osien ja hulevesien 

pidätyskapasiteetin rakentaminen ja käyttöönotto myös kevyiden teknisten 

ratkaisujen avulla 

Näihin osa-alueisiin liittyvä asianmukainen hankekokemus ja jatkuva ammatillinen 

kehittäminen on tuotava esiin.  

Hankintaviranomainen voi lisätä teknisen näytön keräysvuosia, ja se voi vaatia tietyn 

vähimmäismäärän suoritettuja urakoita hankkeen luonteen mukaisesti. 

Todentaminen:  

Näyttöä viimeisten viiden vuoden ajalta asianmukaisista sopimuksista, joissa edellä luetellut 
vaatimukset ovat toteutuneet. Näytön tueksi on toimitettava näyttöä ja tietoa seuraavista: 

- Kolmannen osapuolen suorittama tarkastus (esimerkiksi purkujätetarkastuksesta) 

- Päätie-elementin elinkaarikustannuslaskelma tai elinkaariarviointi ja/tai 

- Tietojen keräys seurannoista, jotka koskevat esimerkiksi rakennus- ja purkujätteen, 

kaivettujen materiaalien ja maa-aineksen tuotantoa ja hallintaa, tien säännöllisten ja 
ennaltaehkäisevien huolto- ja kunnostustöiden suorituskykyparametreja jne. 

Tämän tukena on hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden ansioluettelot 
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Selventävät huomautukset: 

- Konsulttien, suunnitteluryhmien ja urakoitsijoiden arviointiin tarvitaan kokenut arviointipaneeli. Tällöin saattaa olla aiheellista hankkia ulkoista asiantuntemusta ja 

tarvittaessa nimittää hankejohtaja sekä perustaa paneeli, jonka jäsenillä on tarpeeksi osaamista ja kokemusta, jotta ne voivat arvioida kilpailuun osallistuvien 

urakoitsijoiden kokemuksen. Valintaperusteiden 1 ja 2 luettelot ovat suuntaa-antavia, ja niitä olisi mukautettava hankkeeseen ja hankintavaiheeseen sopiviksi. 

- Hankintadirektiivien
4,5

 uudistuksissa (julkaistu virallisessa lehdessä 28.
 
maaliskuuta 2014, saatettava 24 kuukauden kuluessa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä) 

määritetään nimenomaisesti (direktiivin 2014/24/EU 67 artikla), että hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön organisointi, pätevyys ja kokemus (jos 

osoitetun henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisen tasoon) voi olla sopimuksen myöntämisperuste. Monitahoisissa 

sopimuksissa, kuten tienrakennusurakkasopimuksissa, voidaan yleensä lähteä siitä, että hankejohtajien, suunnitteluryhmän, asiantuntijakonsulttien ja urakoitsijoiden 

laadulla on merkittävä vaikutus hankkeen tuloksiin. On huomattava, että palvelujen tarjoajan tai urakoitsijan taikka yrityksen johtohenkilöiden koulutus ja 

ammatillinen pätevyys voidaan arvioida vain kerran tarjouskilpailumenettelyn aikana, joko valintavaiheessa tai myöntämisperusteena (direktiivin 2014/24/EU 

liitteen XII osa II f). 

 

                                                      
4 Direktiivi 2014/24/EU julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 

5 Direktiivi 2014/25/EU vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
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B. Yksityiskohtaiset suunnittelu- ja tehokkuusvaatimukset 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITTELY 

B1. Matalan lämpötilan asfaltti 

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän on käytettävä parhaita 

työskentelymenetelmiä ja -tekniikoita bitumiseosten levittämiseen, jotta asfaltin valmistamisen 

ja levittämisen lämpötila on mahdollisimman alhainen. 

Pinta- ja sidekerrosten bitumiseosten levittämislämpötila saa olla korkeintaan 140 °C. 

Ainoastaan korkeamman viskositeetin erikoisbitumiseoksia voidaan levittää lämpötiloissa, 

jotka ylittävät 140 °C, mutta jäävät alle 155 °C:een. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa teknisen raportin ja 

työskentelysuunnitelman suunnittelutoiminnoista, joissa osoitetaan sekoitus- ja levitystekniikat 

sekä näiden tekniikoiden vaatimat enimmäislämpötilat, ja jotka sisältävät valmistajien tekniset 

tuoteselosteet sideaineen muodostamisesta ja asfalttiseoksen sisällöstä. 

B1. Matalan lämpötilan asfaltti 

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän on käytettävä parhaita 

työskentelymenetelmiä ja -tekniikoita bitumiseosten levittämiseen, jotta asfaltin valmistamisen 

ja levittämisen lämpötila on mahdollisimman alhainen. 

Pinta- ja sidekerrosten bitumiseosten levittämislämpötila saa olla korkeintaan 120 °C. 

Ainoastaan korkeamman viskositeetin erikoisbitumiseoksia voidaan levittää lämpötiloissa, 

jotka ylittävät 120 °C, mutta jäävät alle 155 °C:een. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa teknisen raportin ja 

työskentelysuunnitelman suunnittelutoiminnoista, joissa osoitetaan sekoitus- ja levitystekniikat 

sekä näiden tekniikoiden vaatimat enimmäislämpötilat, ja jotka sisältävät valmistajien tekniset 

tuoteselosteet sideaineen muodostamisesta ja asfalttiseoksen sisällöstä. 

B2. Kaivettujen materiaalien ja maa-ainesten hallintasuunnitelma 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Maankaivutyöstä aiheutuvasta jätetuotannosta, pois lukien rakennus- ja purkujäte, on pidettävä kirjaa. 

On laadittava kaivettujen materiaalien ja maa-ainesten hallintasuunnitelma, jossa määritellään järjestelmät seuraavien materiaalien erilliskeräystä varten: 

(i) maankaivutyöstä (esimerkiksi työmaan valmistelu ja tasoittaminen, perustukset, tienpohjan ja ojien kaivaukset) syntyvät kaivetut materiaalit, tyypillisesti maa-ainesta ja kiviä, sisältäen 

pohjamaata 

(ii) pintamaa. 

Kaivettujen materiaalien ja pintamaan uudelleenkäyttö työmaalla tulee maksimoida hiilijalanjälkiarvioinnin tai elinkaariarvioinnin tulosten mukaisesti (katso kriteeri B14). 

Uudelleenkäytettävien, kierrätettävien ja talteenotettavien kaivettujen materiaalien keruussa on sovellettava direktiivissä 2008/98/EY määritettyä jätehierarkiaa. 

Todentaminen: 

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa kaivettujen materiaalien ja 

maa-ainesten hallintasuunnitelman, joka sisältää  

(i) määrälaskelman, jossa on hyviin käytäntöihin perustuvat arviot kaivetuista materiaaleista, siten kuin on määritelty DEFRAn maa-ainesten hallintaa koskevissa menettelyohjeissa 

(2009) ja/tai ENCODE-protokollassa (2013) 

(ii) arviot kaikista maantäyttöön sopimattomista materiaaleista ja mahdollisten vaarallisten aineiden määrittely 

(iii) prosentuaaliset, painoon perustuvat arviot työmaalla uudelleen käytettyjen ja kierrätettyjen materiaalien määristä 
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(iv) prosentuaaliset, painoon perustuvat arviot työmaan ulkopuolella uudelleen käytettyjen ja kierrätettyjen materiaalien määristä 

(v) pintamaan kokonaismäärä ja sen laadun säilyttämisen strategiat. 

B3. Kuivatusjärjestelmien vesien saastumista ehkäisevien osien tehokkuusvaatimukset 

Elleivät paikalliset asetukset erityisesti edellytä viemäriyhteyttä tai erityistapauksissa 

Tien kuivatusjärjestelmät eivät saa olla yhteydessä pääviemäreihin. 

Kuivatusjärjestelmän tulee sisältää rakenteita, jotka auttavat mahdollisen sedimentin ja 

kiinteiden kappaleiden poistamisessa hulevedestä. 

Todentaminen:  
Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä selventää, mihin poistovesi ohjataan, 

mitä sedimentin poistolaitteita järjestelmässä käytettään ja mihin ne sijoitetaan. 

B3. Kuivatusjärjestelmien vesien saastumista ehkäisevien osien 

tehokkuusvaatimukset 

Elleivät paikalliset asetukset erityisesti edellytä viemäriyhteyttä tai erityistapauksissa 

Tien kuivatusjärjestelmät eivät saa olla yhteydessä pääviemäreihin.  

Kuivatusjärjestelmän tulee sisältää rakenteita, jotka auttavat mahdollisen sedimentin ja 

kiinteiden kappaleiden poistamisessa hulevedestä. Raskaat tekniset poistorakenteet tulee 

yhdistää kevyempiin teknisiin rakenteisiin. 

Todentaminen:  
Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä selventää, mihin poistovesi ohjataan, 

mitä sedimentin poistolaitteita tai -rakenteita järjestelmässä käytettään ja mihin ne sijoitetaan 

sekä mitkä rakenteet tai laitteet noudattavat kevyiden teknisten ratkaisujen periaatteita. 

B4. Kuivatusjärjestelmien hulevesien pidätyskykyä koskevat tehokkuusvaatimukset 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Kun lainsäädäntö vaatii tai kun kyseiselle työmaalle seuraavalla on erityistä merkitystä 

Kuivatusjärjestelmät suunnitellaan kykenemään 

- pidättämään sademäärän, jota kuvataan esimerkkisateella6, jossa palautusjakso (taajuus) on 1 X:ssä vuodessa ja kesto on Y minuuttia määritellyllä kuivatusalueella 

- rajoittamaan kuivatusjärjestelmän valuntamääriä korkeintaan vastaavan rakentamattoman viheralueen tai muun määritellyn arvon mukaiseksi, jonka hankintaviranomainen on 

ilmoittanut tarjouspyynnössä. 

Todentaminen:  

Hankintaviranomainen toimittaa suunnitteluryhmälle tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijälle tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijälle 

asianmukaiset sademäärätiedot esimerkkisateen laskemista varten. 

Näiden tietojen avulla tarjoajien tulee tehdä hydraulinen simulaatio käyttämällä siihen soveltuvaa mallinnusohjelmistoa, jonka hankintaviranomainen on määritellyt. Simulaation tulee osoittaa, 

että 

- missään vaiheessa esimerkkisateen aikana kuivatusjärjestelmän kapasiteetti ei ylity ja 

- missään vaiheessa esimerkkisateen aikana valuntamäärä ei ylitä hankintaviranomaisen määrittelemää arvoa. 

                                                      
6 Katso teknisen raportin liitteen 5 kuvat A.7 ja A.8 
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B5. Ympäristöintegrointia ja ennallistamista koskeva suunnitelma 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Nämä kriteerit ovat voimassa, kun istuttamiseen on käytettävissä sopiva maa-alue, joka voi sisältää mahdollisia kevyiden teknisten ratkaisujen kuivatusjärjestelmien infrastruktuureja, kuten 

viivytysaltaita, tulva-altaita tai keinokosteikkoja 

Ympäristöintegrointia ja ennallistamista koskeva suunnitelma toimitetaan osana tiesuunnitelmaa, ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

- kohteen kartta, jossa ilmoitetaan kasvilajien tyypit, sijainnit ja määrät/tiheydet (kasvilajit sisältävät ainoastaan kotoperäisiä lajeja, tulokaslajeja ei tule käyttää) 

- kuvaus kasvilajien valintamenetelmästä ja lyhyt kuvaus kunkin lajin sopivuudesta kyseisiin ympäristöolosuhteisiin 

- istutusalustan vaatimukset: käytetty maa-aines/kompostimulta/kasvualusta ja niiden syvyys, aloituslannoituksen levitys, katteen käyttäminen, ruohon siementen kylväminen 

- suunnitellut toimet maan eroosion ehkäisemiseksi sekä ennen kasvipeitteen istuttamista että sen jälkeen 

- istutettujen alueiden arvioidut kunnossapitovaatimukset. Sisältää mahdollisen kastelun, ruohonleikkauksen, karsimisleikkaamisen tai kasvien vaihtamisen. 

Suunnitelma tulee laatia parhaiden käytäntöjen, esimerkiksi COST 341 -raportissa tai muussa vastaavassa kirjallisuudessa esitettyjen, mukaisesti. 

Todentaminen:  
Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa ympäristöintegrointia ja 

ennallistamista koskevan suunnitelman hankintaviranomaiselle. 

B6. Melupäästöjen seuranta rakentamisen ja kunnossapidon aikana 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Kun rakennuslupa tai paikallinen/kansallinen lainsäädäntö vaatii tai jos hankintaviranomainen on erikseen pyytänyt 

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa tiedot siitä, kuinka väliaikaiset 

meluesteet (tai pysyvät meluesteet, jos ne kuuluvat lopulliseen suunnitelmaan) pystytetään, jotta melutasot määritellyllä alueella ovat alle X dB (A) keskiäänitasona LdEN ja Y dB (A) 

keskiäänitasona Lnight ympäristömeludirektiivin 2002/49/EY liitteen I määritelmän mukaisesti. 

Todentaminen: Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa 

- tarvittaessa työmaata ja vaikutusaluetta koskevan suunnitelman, joka on ympäristövaikutusten arvioinnin, lainsäädännön tai hankintaviranomaisen määrittelyn mukainen 

- töiden suorittamisen aikataulun, josta käy selvästi ilmi kaikkein suurimeluisimpien töiden ajankohdat 

- erittelyn meluesteen sijainnista ja likimääräisistä ominaisuuksista, mihin on liitetty perustasoiset akustiset laskelmat osoittamaan, että vaikutusalueen melutasojen pienentäminen on 

mahdollista. 

 

B7. Hiljaisen päällysteen suunnitelman vähimmäisvaatimukset 

Mikäli paikallinen tai kansallinen lainsäädäntö vaatii tai jos kyseisen tien melutasoja pidetään 

ensisijaisina 

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa, että 

B7. Hiljaisen päällysteen suunnitelman vähimmäisvaatimukset 

Mikäli paikallinen tai kansallinen lainsäädäntö vaatii tai jos kyseisen tien melutasoja pidetään 

ensisijaisina 

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa, että 
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ehdotettu hiljainen päällyste noudattaa seuraavia standardin ISO/DIS 11819-2 mukaisia 

lähimelupäästötasoja suhteessa tieosan enimmäisnopeusrajoitukseen: 

- 90 dB(A), kun nopeus on 50 km/h ja/tai 

- 95 dB(A), kun nopeus on 70 km/h ja/tai 

- 98 dB(A), kun nopeus on 90 km/h. 

Suunnitelmaa tukevien testaustietojen ja kaikkien olettamusten tulee perustua sellaisten 

lähimelua mittaavien testausajoneuvojen tai -perävaunujen käyttöön, joissa käytetään 

teräsvyörengasta, jonka mitoituskoodi on P225/60 R16 standardissa ASTM F2493-14 

määritellyn mukaisesti ja jossa on vähintään 5 mm:n pintakuviointi. 

Kaikki testitulokset on korjattava vastaamaan tilannetta 20 °C lämpötilassa. Testitulosten 

epävarmuusanalyysi arvioidaan ISO-oppaan Guide to the expression of uncertainty in 

measurement /(ISO/IEC Guide 98-3:2008) mukaisesti, ja testien on osoitettava, että 

epävarmuus mukaan luettuna tulokset ylittävät yllä esitetyt arvot tai suunnitelman mukana 

toimitetut arvot (jos ne ovat näitä pienemmät) korkeintaan 1 dB(A):lla. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän tulee kuvata ehdotetun 

hiljaisen päällysteen ominaisuudet, kuten kiviaineksen rakeisuus, kiviaineksen enimmäiskoko, 

käytetty sideaine, odotettu huokostilavuus ja odotettu testiajoneuvoista saatu 

lähimelupäästöarvo tienmukaisissa nopeuksissa. 

Uuden päällysteen odotettujen melun vähentämisen suorituskykyarvojen tulee perustua 

laboratorio- ja/tai työmaamittauksiin testitieosioilla, ja niitä voidaan verrata muihin hyvin 

tunnettuihin hiljaisiin päällysteisiin. Tarjoaja voi toimittaa tietoja, jotka perustuvat 

vertaisarvioituun kirjallisuuteen tai toimivaltaisten viranomaisten allekirjoittamiin ilmoituksiin 

tiepintojen melumittauksen alalta. 

Tien avaamisen jälkeen on toimitettava toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama 

lähimelupäästöraportti sovituilta tieosuuksilta sovitulla ajoneuvonopeudella tai -nopeuksilla 

mitattuna, mikä osoittaa asianmukaisten melupäästörajojen noudattamisen.  

Testatun tieosuuden paikkakohtaisen vaihtelun tulee osoittaa, ettei mikään yksittäinen 

testiosuus ylitä kokonaisrajoja yli 2 dB(A):lla. 

 

ehdotettu hiljainen päällyste noudattaa seuraavia standardin ISO/DIS 11819-2 mukaisia 

lähimelupäästötasoja suhteessa tieosan enimmäisnopeusrajoitukseen: 

- 87 dB(A), kun nopeus on 50 km/h ja/tai 

- 92 dB(A), kun nopeus on 70 km/h ja/tai 

- 95 dB(A), kun nopeus on 90 km/h. 

Suunnitelmaa tukevien testaustietojen ja kaikkien olettamusten tulee perustua sellaisten 

lähimelua mittaavien testausajoneuvojen tai -perävaunujen käyttöön, joissa käytetään 

teräsvyörengasta, jonka mitoituskoodi on P225/60 R16 standardissa ASTM F2493-14 

määritellyn mukaisesti ja jossa on vähintään 5 mm:n pintakuviointi. 

Kaikki testitulokset on korjattava vastaamaan tilannetta 20 °C lämpötilassa. Testitulosten 

epävarmuusanalyysi arvioidaan ISO-oppaan Guide to the expression of uncertainty in 

measurement /(ISO/IEC Guide 98-3:2008) mukaisesti, ja testien on osoitettava, että 

epävarmuus mukaan luettuna tulokset ylittävät yllä esitetyt arvot tai suunnitelman mukana 

toimitetut arvot (jos ne ovat näitä pienemmät) korkeintaan 1 dB(A):lla. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän tulee kuvata ehdotetun 

hiljaisen päällysteen ominaisuudet, kuten kiviaineksen rakeisuus, kiviaineksen enimmäiskoko, 

käytetty sideaine, odotettu huokostilavuus ja odotettu testiajoneuvoista saatu 

lähimelupäästöarvo tienmukaisissa nopeuksissa. 

Uuden päällysteen odotettujen melun vähentämisen suorituskykyarvojen tulee perustua 

laboratorio- ja/tai työmaamittauksiin testitieosioilla, ja niitä voidaan verrata muihin hyvin 

tunnettuihin hiljaisiin päällysteisiin. Tarjoaja voi toimittaa tietoja, jotka perustuvat 

vertaisarvioituun kirjallisuuteen tai toimivaltaisten viranomaisten allekirjoittamiin ilmoituksiin 

tiepintojen melumittauksen alalta. 

Tien avaamisen jälkeen on toimitettava toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama 

lähimelupäästöraportti sovituilta tieosuuksilta sovitulla ajoneuvonopeudella tai -nopeuksilla 

mitattuna, mikä osoittaa asianmukaisten melupäästörajojen noudattamisen.  

Testatun tieosuuden paikkakohtaisen vaihtelun tulee osoittaa, ettei mikään yksittäinen 

testiosuus ylitä kokonaisrajoja yli 2 dB(A):lla. 

 

B8. Valaistusasennusten tehokkuusvaatimukset 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Katso EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit katuvaloille ja liikennemerkeille: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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Todentaminen:  

Ks. kyseiset ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n kriteerit sisältävät asiakirjat. 

B9. Tiemerkintöjen tehokkuusvaatimukset 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Katso pian julkaistavat EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit maaleille, lakoille ja tiemerkinnöille: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Todentaminen:  

Ks. kyseiset ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n kriteerit sisältävät asiakirjat. 

B10. Liikenneruuhkien vähentämissuunnitelma 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Liikenneruuhkien vähentämissuunnitelma, joka pannaan täytäntöön rakennus- ja kunnossapitotöiden aikana, esitetään tiesuunnitelman mukana, ja sen tulee sisältää seuraavat osat: 

- aikajana, jossa on esitetty tien käyttöiän aikaiset rakennus- ja kunnossapitotyöt 

- vaihtoehtoiset reitit käytettäväksi tarpeen mukaan näiden töiden aikana. 

Jos suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä sisällyttää ruuhkaratkaisuja tien 

käyttövaiheeseen tai jos kunnossapitotyöt perustuvat vaihtuvasuuntaisten kaistojen käyttöön tai hätäkaistojen käyttöön kaistoina, näiden on oltava mukana elinkaarikustannuslaskelma-

analyysissä ja sisällettävä käyttäjälle syntyvät ruuhkasta johtuvat ulkoisvaikutukset. 

Ne tiet, joissa käytetään ITS-järjestelmiä ruuhkien hallinnointiin, on varustettava laitteilla, joita ITS-järjestelmä tarvitsee tuekseen, ts. kameroilla, liikennevaloilla, tietoruuduilla ja muuttuvilla 

liikennemerkeillä. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa yksityiskohtaisen 

liikenneruuhkien vähentämissuunnitelman, standardin ISO 15686-5 mukaisen elinkaarikustannuslaskelma-analyysin (jos sellainen vaaditaan) ja kuvauksen ITS-laitteista (jos sellaisia vaaditaan). 

B11. Päällysteen kestävyyden tehokkuusvaatimukset 

Hankintaviranomaisen on määriteltävä päällysteen, pois luettuna pintakerroksen, nimellinen 

vähimmäiskäyttöikä, mutta se ei voi olla lyhyempi kuin 

- 15 vuotta sidekerroksen osalta, mikä voidaan vähentää 10 vuoteen erityisolosuhteissa 

(kuten rankat ilmasto-olosuhteet – määritellään erikseen tarjouspyynnössä) 

- 20 vuotta kantavan kerroksen osalta joustaville/puolijäykille päällysrakenteille ja 

jäykkien päällysrakenteiden betonilaatoille 

- 40 vuotta alusrakenteen osalta. 

Lisäksi hankintaviranomainen voi määritellä nimellisen vähimmäiskäyttöiän 

päällysrakenteelle, jos tien päällysteen erityistilanne mahdollistaa kynnysarvon asettamisen. 

B11. Päällysteen kestävyyden tehokkuusvaatimukset 

Hankintaviranomaisen on määriteltävä päällysteen, pois luettuna pintakerroksen, nimellinen 

vähimmäiskäyttöikä, mutta se ei voi olla lyhyempi kuin 

- 20 vuotta sidekerroksen osalta, mikä voidaan vähentää 15 vuoteen erityisolosuhteissa 

(kuten rankat ilmasto-olosuhteet – määritellään erikseen tarjouspyynnössä); 

- 40 vuotta kantavan kerroksen osalta joustaville/puolijäykille päällysrakenteille ja 

jäykkien päällysrakenteiden betonilaatoille; 

- 60 vuotta alusrakenteen osalta. 

Lisäksi hankintaviranomainen voi määritellä nimellisen vähimmäiskäyttöiän 

päällysrakenteelle, jos tien päällysteen erityistilanne mahdollistaa kynnysarvon asettamisen. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa teknisen raportin, jossa 

määritellään side- ja kantavan kerroksen sekä alusrakenteen nimelliset vähimmäiskäyttöajat, 

jotka eivät voi olla yllä ilmoitettuja lyhyempiä. Raportissa on oltava arvio tien 

päällystekerrosten kantavuudesta, väsymislujuudesta ja kriittisistä jännitys- ja 

muokkaustasoista. Raportin on sisällettävä asianmukaiset tiedot erityisesti liittyen materiaalien 

fysikaalis-mekaaniseen suorituskykyyn, käytettyihin rakennustekniikoihin ja prosesseihin sekä 

rakennustoiminnan työsuunnitelma. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa teknisen raportin, jossa 

määritellään side- ja kantavan kerroksen sekä alusrakenteen nimelliset vähimmäiskäyttöajat, 

jotka eivät voi olla yllä ilmoitettuja lyhyempiä. Raportissa on oltava arvio tien 

päällystekerrosten kantavuudesta, väsymislujuudesta ja kriittisistä jännitys- ja 

muokkaustasoista. Raportin on sisällettävä asianmukaiset tiedot erityisesti liittyen materiaalien 

fysikaalis-mekaaniseen suorituskykyyn, käytettyihin rakennustekniikoihin ja prosesseihin sekä 

rakennustoiminnan työsuunnitelma. 

B12. Kunnossapito- ja kunnostussuunnitelma 

Vaihtoehto 1 

Tämä vaihtoehto koskee suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevia sopimuksia 

Suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä sisällyttää 

kunnossapito- ja kunnostussuunnitelman yksityiskohtaiseen suunnitelmaan. Jokaiselle 

tieosuudelle, joka vaatii omanlaisensa rakennusmenetelmät ja materiaalit ja jossa on 

omanlaisensa ympäristöolosuhteet, sääolosuhteet ja käyttötapa, kunnossapito- ja 

kunnostussuunnitelman on sisällettävä vähintään 

- säännölliset, ennaltaehkäisevät ja kunnostustoimet 

- kunnossapitotoimien paras mahdollinen kustannustehokkuussuhde 

- selitys kaikkien hiilijalanjälkeen sisällytettyjen toimenpiteiden säännöllisten, 

ennaltaehkäisevien ja kunnostustoimenpiteiden ympäristötehokkuudesta (kriteerin 

B14 mukaisesti, jos se on tapaukseen sovellettavissa) 

- kustannukset, kunnossapitotoimien odotetut määräajat, liikenneruuhkien 

vähentämissuunnitelma (kriteerin B10 mukaisesti), ja purkujätteen 

hallintasuunnitelma (kriteerin E2 mukaisesti) kutakin toimenpidettä kohden. 

B12. Kunnossapito- ja kunnostussuunnitelma 

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä sisällyttää kunnossapito- ja 

kunnostussuunnitelman yksityiskohtaiseen suunnitelmaan. Jokaiselle tieosuudelle, joka vaatii 

omanlaisensa rakennusmenetelmät ja materiaalit ja jossa on omanlaisensa ympäristöolosuhteet, 

sääolosuhteet ja käyttötapa, kunnossapito- ja kunnostussuunnitelman on sisällettävä vähintään 

- säännölliset, ennaltaehkäisevät ja kunnostustoimet 

- kunnossapitotoimien paras mahdollinen kustannustehokkuussuhde 

- selitys kaikkien elinkaariarviointiin sisällytettyjen toimenpiteiden säännöllisten, 

ennaltaehkäisevien ja kunnostustoimenpiteiden ympäristötehokkuudesta (kriteerin 

B14 mukaisesti, jos se on tapaukseen sovellettavissa) 

- kustannukset, kunnossapitotoimien odotetut määräajat, liikenneruuhkien 

vähentämissuunnitelma (kriteerin B10 mukaisesti), ja purkujätteen 

hallintasuunnitelma (kriteerin E2 mukaisesti) kutakin toimenpidettä kohden. 

Todentaminen: 

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa teknisen raportin, joka 

sisältää asianmukaiset tiedot sekä suunnittelutoimien työsuunnitelman. Vaihtoehto 2 

Tämä vaihtoehto koskee erillisiä suunnittelua ja rakentamista koskevia sopimuksia 

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä sisällyttää 

yksityiskohtaiseen suunnitelmaan yleisluontoisen kunnossapito- ja kunnostussuunnitelman. 

Jokaiselle tieosuudelle, joka vaatii omanlaisensa rakennusmenetelmät ja materiaalit ja jossa on 

omanlaisensa ympäristöolosuhteet, sääolosuhteet ja käyttötapa, yleisluontoisen kunnossapito- 

ja kunnostussuunnitelman on sisällettävä 

- säännöllisten, ennaltaehkäisevien ja kunnostustoimenpiteiden ympäristötehokkuus 

(kriteerin B14 hiilijalanjäljen mukaisesti, jos tämä on sovellettavissa) 

- keskimääräiset kaikkien säännöllisten, ennaltaehkäisevien ja 
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kunnossapitotoimenpiteiden aikavälit (jos hankintaviranomainen ei ole asettanut 

niitä) 

- liikenneruuhkien vähentämissuunnitelma (kriteerin B10 mukaisesti), ja purkujätteen 

hallintasuunnitelma (kriteerin E2 mukaisesti) kutakin toimenpidettä kohden. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa teknisen raportin, joka 

sisältää asianmukaiset tiedot sekä suunnittelutoimien työsuunnitelman. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

B13.  Ei sovelleta B13. Tehokkuusvaatimukset vierintävastuksesta aiheutuvalle liikenteen 

polttoaineenkulutukselle 

Ainoastaan moottoriteillä ja valtateillä, pääteillä tai kansallisilla teillä, jotka on suunniteltu 

kestämään vuositasolla tarkasteltua korkeaa päivittäisen liikenteen keskiarvoa7 – tasaisella 

nopeudella 

Hankintaviranomainen voi valita yhden alla olevista vaihtoehdoista tämän kriteerin toimeen 

panemiseksi. Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa on vaatimuksena, että profiiliin keskisyvyys 

(MPD) varmistaa kansallisen, alueellisen ja/tai paikallisen lainsäädännön noudattamisen kitkan 

ja märkäkitkan osalta. 

Vaihtoehto 1 

Pisteitä myönnetään niille tarjouksille, jotka sitoutuvat matalampaan tien pinnan profiilin 

keskisyvyyteen (MPD) kitkan ja märkäkitkan asettamien turvarajojen sisällä. 

Vaihtoehto 2 

Pisteitä myönnetään niille tarjouksille, jotka sitoutuvat matalampaan tien pinnan 

vierintävastukseen.  

Tätä vaihtoehtoa tulee käyttää ainoastaan, jos seuraavat kolme vaatimusta täyttyvät: 

1. hankintaviranomainen asettaa vierintävastuksen suoralle mittaamiselle 

testimenetelmän tarjouspyynnössä 

2. tarjoajilla on mahdollisuus käyttää laboratorioita, joissa testataan vierintävastusta 

kyseisellä testausmenetelmällä 

3. testimenetelmä on standardin ISO 17025 pykälien mukaisesti vahvistettu. 

                                                      
7 Korkea vuotuinen päivittäisen liikenteen keskiarvo voi vaihdella EU-maan ja alueen mukaan ja tämän vuoksi ”korkeana” pidettyä määrää pitäisi arvioida kunkin tieviranomaisen määritelmän perusteella. Yleispätevänä sääntönä viitekirjallisuudessa kynnys korkean ja 

matalan liikennemäärän välillä on yleensä keskimäärin 2000–3000 ajoneuvoa päivässä. 
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Vaihtoehto 3 

Pisteitä myönnetään niille tarjouksille, jotka sitoutuvat tien pintaan, joka vähentää liikenteen 

polttoaineenkulutusta. 

Hankintaviranomainen antaa tarjoajien käyttöön työkalun sekä suunnitteludatan (reitti, 

liikennevirta, keskimääräinen kaarevuus, nousu- ja laskukaltevuus). Tarjoajat sisällyttävät 

polttoaineenkulutukseen vaikuttavat suunnittelun parametrit ja ilmoittavat niiden arvot yhdessä 

niiden epävarmuustasojen kanssa sekä liikenteen polttoaineenkulutusarvion epävarmuustason. 

Todentaminen:  

Kaikki vaihtoehdot: Suunnitteluryhmä, suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen 

tekijä tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa 

yksityiskohtaisen suunnitelman, joka sisältää suorituskykyparametrit, jotka on ilmoitettu 

yhdessä edustavalla testipinnalla suoritettujen testien tulosten kanssa. Testien tulee olla 

itsenäisen laboratorion suorittamia standardin ISO 17025 pääperiaatteiden mukaisesti. 

Vaihtoehto 1: profiilin keskisyvyys (MPD) mitataan standardin ISO 13473-1 mukaisesti. 

Vaihtoehto 2: vierintävastus mitataan hankintaviranomaisen tarjouspyynnössä määrittelemällä 

testimenetelmällä. 

Vaihtoehto 3: Suunnitteluryhmä, suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa MIRAVEC-

työkalun tai mahdollisten muiden arviointityökalujen antamat odotetun polttoaineenkulutuksen 

tulokset. Jotta tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina, työkalujen on sisällettävä seuraavat 

parametrit: 

- polttoaineenkulutusmalli vapaasti virtaavalle liikenteelle, joka perustuu 

o ajoneuvojen ominaisuuksiin (tyyppi, polttoaine, Euro-päästöluokitus) 

o vierintävastus, ilmanvastus, keskimääräinen kaarevuusaste, nousu- ja 

laskukaltevuus, nopeus 

- ilman lämpötilasta riippuva vierintävastus, kansainvälinen epätasaisuusindeksi (IRI), 

profiilin keskisyvyys (MPD) 

- ajoneuvon nopeus ilmoitetun nopeuden perusteella, ajoneuvon tyyppi, liikenteen 

määrä, kaltevuus, IRI ja mahdolliset tien urat 

- joutoaika. 
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B14. Tien päärakenteiden elinkaariarvioinnin suorituskyky  

Jos tien käyttövaiheen vaikutukset otetaan huomioon, näitä kriteerejä tulee käyttää yhdessä 

myöntämiskriteerin B13 – Tehokkuusvaatimukset vierintävastuksesta aiheutuvalle liikenteen 

polttoaineen kulutukselle – kanssa. 

Kriteeriä voi käyttää vain, jos tarjoajille toimitetaan vertailutien määrälaskelma8, jonka 

perusteella vertailu tehdään, tai jos eri tarjoajien toimittamia suunnitelmia vertaillaan 

kilpailumenettelyn aikana. 

Hankintamenettelyn aikana on toimitettava täydentävät tekniset ohjeet, kuten on määritetty 

liitteessä A (hiilijalanjälkivaihtoehto). 

Hiilijalanjälkiin erikoistuneen teknisen arvioijan on avustettava tarjouspyynnön laatimisessa 

ja arvioitava lähetetyt tiedot kriittisesti. 

Pisteitä myönnetään tien hiilijalanjäljen paranemisen perusteella, ja arvion on sisällettävä 

vähintään taulukossa (a) luetteloidut tien päärakennusosat vertailutiehen tai muihin kilpaileviin 

suunnitelmiin verrattuna. 

Vertailun perusta on määritettävä tarjouspyynnössä. 

Taulukko (a) Arvioitavat tien rakennusosat 

Uusi rakentaminen tai laaja 

lisärakentaminen 

Kunnossapito ja kunnostus 

 rakennuspohja sisältäen maanrakennuksen 

ja perustukset 

 alusrakenne 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta tai 

betonilaatat 

 tien lisärakenteet (valinnainen) 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta 

tai betonilaatat. 

 

Tehokkuuden arviointi on tehtävä toteuttamalla tien hiilijalanjälkiarviointi standardin ISO 

14067 tai vastaavan mukaisesti. Tarjouspyynnössä on määriteltävä menetelmä, jota arviointiin 

käytetään (katso liite A). 

Tarjoaja, joka esittää pienimmän hiilijalanjäljen, arvioidaan parhaimmin menestyneeksi. 

Mikäli hiilijalanjälkivaihtoehtoa käyttävä analyysi suoritetaan ennen pääurakoitsijan 

hankintaa, valitun tarjoajan on valmisteltava luovutettava asiakirja, joka sisältää tärkeimmät 

olettamukset ja tulokset erityisesti seuraavien tekijöiden osalta: 

- maanrakennus- ja perustusratkaisut 

B14. Tien päärakenteiden elinkaariarvioinnin suorituskyky  

Jos tien käyttövaiheen vaikutukset otetaan huomioon, näitä kriteerejä tulee käyttää yhdessä 

myöntämiskriteerin B13 – Tehokkuusvaatimukset vierintävastuksesta aiheutuvalle liikenteen 

polttoaineen kulutukselle – kanssa. 

Kriteeriä voi käyttää vain, jos tarjoajille on toimitettava vertailutien määrälaskelma8, jonka 

perusteella vertailu tehdään, tai jos eri tarjoajien toimittamia suunnitelmia vertaillaan 

kilpailumenettelyn aikana. 

Hankintamenettelyn aikana on toimitettava täydentävät tekniset ohjeet, kuten on määritetty 

liitteessä B (elinkaariarviointivaihtoehto). 

Elinkaariarviointiin erikoistuneen teknisen arvioijan on avustettava tarjouspyynnön 

laatimisessa ja arvioitava lähetetyt tiedot kriittisesti. 

Pisteitä myönnetään tien elinkaariarvion suorituskyvyn paranemisen perusteella ja arvio 

sisältää vähintään taulukossa (b) luetteloidut tien päärakennusosat vertailutiehen tai muihin 

kilpaileviin suunnitelmiin verrattuna. 

Vertailun perusta on määritettävä tarjouspyynnössä. 

Taulukko (b) Arvioitavat rakennusosat 

Uusi rakentaminen tai laaja 

lisärakentaminen 

Kunnossapito ja kunnostus 

 rakennuspohja sisältäen maanrakennuksen 

ja perustukset 

 alusrakenne 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta tai 

betonilaatat 

 tien lisärakenteet (valinnainen) 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta 

tai betonilaatat. 

 

Tehokkuuden arviointi on tehtävä toteuttamalla tien elinkaariarviointi standardin ISO 

14040/14044 tai vastaavan mukaisesti. Tarjouspyynnössä on määritettävä, mitä seuraavista 

menetelmistä käytetään arvioinnissa (katso liite B): 

(i) vaikutusluokasta saatavat tulokset: kunkin indikaattorin määritetyllä 

elinkaariarviointimenetelmällä saadut yhteenlasketut karakterisointitulokset; tai 

(ii) elinkaariarviointivälineen pisteet: viranomaisen käyttämällä kansallisella tai 

alueellisella elinkaartiarviointivälineellä saatu pistemäärä. 

Kaikissa tapauksissa menetelmässä on käytettävä vähintään liitteessä B eriteltyjä elinkaaren 

                                                      
8
 Määrälaskelman määritelmä on ”kohteista laadittu luettelo, jossa on yksityiskohtaisia yksilöiviä kuvauksia ja jossa on ilmoitettu sopimukseen sisältyvien töiden kiinteät määrät” (RICS 2011)

. 
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- ehdotetut materiaalit, käytettävät tekniikat, kuten WMA, HWMA, CMA ja kierrätetty 

sisältö, uudelleen käytetty sisältö ja/tai sivutuotteiden käyttö 

- CO2-ekvivalenttipäästöt tuotantopaikalta työmaalle kuljetettua materiaalitonnia 

kohti (lähtökohtainen massansiirtosuunnitelma) 

- kaivettujen materiaalien, ja rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen ja 

uudelleenkäytön prosentuaalinen osuus työmaalla ja sen ulkopuolella 

- kunnossapitotoimenpiteet ja niiden aikavälit. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän on toimitettava 

määrälaskelma ehdotetusta suunnitelmasta ja hiilijalanjälkiarvioinnin tuloksista, ja näistä on 

ilmoitettava standardin ISO 14067 tai vastaavan mukaisesti. Vertailutiehen vertailusta saatujen 

tulosten perusteella laaditaan suppea tekninen raportti, jossa verrataan ehdotettuja 

suunnitelmavaihtoehtoja ja lasketaan parannusmahdollisuudet. Teknisessä raportissa on 

kuvattava, miten (liitteen A mukaiset) ratkaistavat tekniset kysymykset on käsitelty. 

Hankintaviranomainen käyttää luovutettavaa asiakirjaa tulevissa tarjouspyynnöissä 

tapauksissa, joissa suunnittelu- ja rakennussopimukset ovat erilliset tai 

päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija päivittää ja parantaa 

sitä edelleen ennen rakennusvaiheen aloittamista. 

Tarjouskilpailun voittaja päättää suunnitteluvaiheen luovutusasiakirjan valmistelulla. 

Suunnittelu- ja rakennusurakan tai suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitourakan saaja 

valmistelee luovutusasiakirjan ennen rakennusvaiheen aloittamista. 

Hankintaviranomaisen nimittämä elinkaariarvioinnin tekninen arvioija laatii teknisestä 

raportista kriittisen arvioinnin. Kriittinen arviointi on tehtävä liitteessä C olevien ohjeiden 

mukaisesti. 

vaikutusluokan indikaattoreita. 

Energiankeruumenetelmät sisällytetään elinkaariarviointiin liitteen B kohdan d mukaisesti. 

Mikäli elinkaariarviointi suoritetaan ennen pääurakoitsijan hankintaa, valitun tarjoajan on 

valmisteltava luovutettava asiakirja, joka sisältää tärkeimmät olettamukset ja tulokset 

erityisesti seuraavien tekijöiden osalta: 

- maanrakennus- ja perustusratkaisut 

- ehdotetut materiaalit, käytettävät tekniikat, kuten WMA, HWMA, CMA ja kierrätetty 

sisältö, uudelleen käytetty sisältö ja/tai sivutuotteiden käyttö 

- CO2-ekvivalenttipäästöt tuotantopaikalta työmaalle kuljetettua materiaalitonnia 

kohti (lähtökohtainen massansiirtosuunnitelma) 

- kaivettujen materiaalien, ja rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen ja 

uudelleenkäytön prosentuaalinen osuus työmaalla ja sen ulkopuolella 

- kunnossapitotoimenpiteet ja niiden aikavälit. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän on toimitettava 

määrälaskelma ehdotetusta suunnitelmasta ja elinkaariarvion tuloksista, ja näistä on 

ilmoitettava standardin ISO 14044 mukaisesti. Vertailutiehen vertailusta saatujen tulosten 

perusteella laaditaan suppea tekninen raportti, jossa verrataan ehdotettuja 

suunnitelmavaihtoehtoja ja lasketaan parannusmahdollisuudet. Teknisessä raportissa on 

kuvattava, miten (liitteen B mukaiset) ratkaistavat tekniset kysymykset on käsitelty. 

Hankintaviranomainen käyttää luovutettavaa asiakirjaa tulevissa tarjouspyynnöissä 

tapauksissa, joissa suunnittelu- ja rakennussopimukset ovat erilliset tai 

päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija päivittää ja parantaa 

sitä edelleen ennen rakennusvaiheen aloittamista. 

Tarjouskilpailun voittaja päättää suunnitteluvaiheen luovutusasiakirjan valmistelulla. 

Suunnittelu- ja rakennusurakan tai suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitourakan saaja 

valmistelee luovutusasiakirjan ennen rakennusvaiheen aloittamista. 

Hankintaviranomaisen nimittämä elinkaariarvioinnin tekninen arvioija laatii teknisestä 

raportista kriittisen arvioinnin. Kriittinen arviointi on tehtävä liitteessä C olevien ohjeiden 

mukaisesti. 

B15. Kierrätetyn aineksen käyttö 

On suositeltavaa pohtia, voitaisiinko tämä kriteeri yhdistää kriteeriin B16, mutta sitä ei pitäisi 

B15. Kierrätetyn aineksen käyttö 

On suositeltavaa pohtia, voitaisiinko tämä kriteeri yhdistää kriteeriin B16, mutta sitä ei pitäisi 
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käyttää, jos kriteeri B14 on valittu9.  

Hankintaviranomaisen on myönnettävä pisteitä tarjoajille, joilla kierrätetyn materiaalin, 

uudelleenkäytetyn materiaalin ja/tai sivutuotteiden osuus10 kaikista taulukossa (c) luetelluista 

tien tärkeimmistä osista on vähintään 15 prosenttia. 

Myöntämisen perusteena olevaa vähimmäismäärää koskeva vaatimus voidaan asettaa 

korkeammalle, jos suunnitteluryhmän kanssa päästään sopimukseen ennen kuin pääurakointia 

koskeva tarjouskilpailu aloitetaan. 

Hankintaviranomainen voi antaa paikallisten erityisolosuhteiden mukaan lisää pisteitä 

uudelleenkäytetystä materiaalista kierrätettyjen materiaalien sijasta. 

Taulukko (c) Arvioitavat tien rakennusosat 

Uusi rakentaminen tai laaja lisärakentaminen Kunnossapito ja kunnostus 

 rakennuspohja sisältäen maanrakennuksen ja 

perustukset 

 alusrakenne 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta tai 

betonilaatat. 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta 

tai betonilaatat. 

 

Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn materiaalin määrä lasketaan uudelleenkäytetyn materiaalin, 

kierrätettyjen materiaalien ja/tai sivutuotteiden keskimääräisen massataseen perusteella sen 

mukaan, miten ne on valmistettu ja toimitettu rakennustyömaalle (tapauskohtaisesti): 

- Kustakin valmiiksi sekoitetusta erästä, josta tehdään työmaalle toimituksia 

seuraavien standardien mukaisesti: 

o kiviaines EN 13242, EN 13285 

o asfalttipäällyste EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 13108-

4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8 

o betonipäällyste EN 206, EN 12620, EN13877 

o hydraulisesti sidotut rakeiset seokset EN 14227 osat 1–5 

o stabiloitu maa-aines EN 14227 osat 10–15. 

- Vuosittain tehdasvalmisteisista laatoista ja elementeistä, joiden pitoisuuksista on 

esitetty väitteitä, standardien EN 12620, EN 206, EN 13877 ja paikallisen 

käyttää, jos kriteeri B14 on valittu9.  

Hankintaviranomaisen on annettava pisteitä tarjoajille, joilla kierrätetyn materiaalin, 

uudelleenkäytetyn materiaalin ja/tai sivutuotteiden osuus10 kaikista taulukossa (d) luetelluista 

tien tärkeimmistä osista on vähintään 30 prosenttia. 

Myöntämisen perusteena olevaa vähimmäismäärää koskeva vaatimus voidaan asettaa 

korkeammalle, jos suunnitteluryhmän kanssa päästään sopimukseen ennen kuin pääurakointia 

koskeva tarjouskilpailu aloitetaan. 

Hankintaviranomainen voi antaa paikallisten erityisolosuhteiden mukaan lisää pisteitä 

uudelleenkäytetystä materiaalista kierrätettyjen materiaalien sijasta. 

Taulukko (d) Arvioitavat tien rakennusosat 

Uusi rakentaminen tai laaja lisärakentaminen Kunnossapito ja kunnostus 

 rakennuspohja sisältäen maanrakennuksen ja 

perustukset 

 alusrakenne 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta tai 

betonilaatat. 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta 

tai betonilaatat. 

 

Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn materiaalin määrä lasketaan uudelleenkäytetyn materiaalin, 

kierrätettyjen materiaalien ja/tai sivutuotteiden keskimääräisen massataseen perusteella sen 

mukaan, miten ne on valmistettu ja toimitettu rakennustyömaalle (tapauskohtaisesti): 

- Kustakin valmiiksi sekoitetusta erästä, josta tehdään työmaalle toimituksia 

seuraavien standardien mukaisesti: 

o kiviaines EN 13242, EN 13285 

o asfalttipäällyste EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 13108-

4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8 

o betonipäällyste EN 206, EN 12620, EN13877 

o hydraulisesti sidotut rakeiset seokset EN 14227 osat 1–5 

o stabiloitu maa-aines EN 14227 osat 10–15. 

- Vuosittain tehdasvalmisteisista laatoista ja elementeistä, joiden pitoisuuksista on 

esitetty väitteitä, standardien EN 12620, EN 206, EN 13877 ja paikallisen 

                                                      
9 Jos paikalliset olosuhteet ja suunnittelukäytänteet tukevat kierrätettyjen materiaalien käyttöä, hankintaviranomainen voi tapauskohtaisesti harkita, voidaanko kierrätysmateriaalia koskeva kriteeri sisällyttää tarjouspyyntöön kokonaisvaltaisen hiilijalanjälkeä ja 

elinkaariarviota koskevan kriteerin B14 lisäksi.  Rakennusmateriaalien tuotanto- ja rakennusvaiheeseen liittyvät oletukset ja elinkaaren inventaariotiedot olisi sisällytettävä kohdan B14 vastaukseen. 

10 Sivutuote on määritelty jätehuollon puitedirektiivin 5 artiklassa seuraavasti: ”Sellaisen tuotantoprosessin tuloksena syntynyttä ainetta tai esinettä, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, voidaan pitää sivutuotteena....” 
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lainsäädännön mukaisesti. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän on ehdotettava 

kierrätettyjä materiaaleja, uudelleenkäytettyjä materiaaleja ja/tai sivutuotteita, jotka 

muodostavat vaadittavan osuuden määriteltyjen tien rakennusosien kokonaispainosta 

rakennusmateriaalien tuottajien antamien tietojen perusteella. 

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän on kuvattava 

kierrätetyn materiaalin laskenta- ja todentamistapa ja toimitettava vähintään erää koskevat 

asiakirjat tyyppitestiasiakirjan muodossa, valmistajan sisäisen tuotannonvalvonnan asiakirjat ja 

toimitusasiakirjat. Lisäksi on selvitettävä, miten kolmannen osapuolen toteuttama 

todentaminen järjestetään rakennusvaiheen aikana. 

 

lainsäädännön mukaisesti. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän on ehdotettava 

kierrätettyjä materiaaleja, uudelleenkäytettyjä materiaaleja ja/tai sivutuotteita, jotka 

muodostavat vaadittavan osuuden määriteltyjen tien rakennusosien kokonaispainosta 

rakennusmateriaalien tuottajien antamien tietojen perusteella. 

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän on kuvattava 

kierrätetyn materiaalin laskenta- ja todentamistapa ja toimitettava vähintään erää koskevat 

asiakirjat tyyppitestiasiakirjan muodossa, valmistajan sisäisen tuotannonvalvonnan asiakirjat ja 

toimitusasiakirjat. Lisäksi on selvitettävä, miten kolmannen osapuolen toteuttama 

todentaminen järjestetään rakennusvaiheen aikana. 

 

B16. Jätteiden kuljetusta koskevien CO2-ekvivalenttipäästöjen tehokkuusvaatimukset 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Tätä kriteeriä ei pitäisi käyttää silloin, kun kriteeriä B14 käytetään. Tämä kriteeri on suositeltavaa yhdistää kriteeriin B15, jolloin ympäristölle koituu kokonaishyötyä. Tämä olisi aina tehtävä 

paikallisten markkinaolosuhteiden pohjalta ja määrittämällä ja erittelemällä selkeästi tarjouspyynnössä, miten näitä kahta kriteeriä painotetaan siten, että tehokas kilpailu voidaan varmistaa ja 

palkita tarjoukset, joissa ympäristötehokkuus on paras. 

Pisteitä annetaan sen mukaan, miten taulukossa (e) lueteltujen tienrakennuksen tärkeimpien osien tuotannossa käytettävän aineksen 11 aiheuttamia CO2-ekvivalenttipäästöjä tonnia kohti voidaan 

vähentää. Kuljetuksista aiheutuvien CO2-ekvivalenttipäästöjen laskentamenetelmä ja -työkalu on eriteltävä tarjouspyynnössä. Joissain jäsenvaltioissa voi olla jo käytössä lupaa koskevia 

vaatimuksia ja niihin liittyviä työkaluja, joilla voi laskea kuljetuksista aiheutuvat CO2-ekvivalenttipäästöt, jolloin tarjouksen tekijöiden on ilmoitettava päästöt näiden sääntöjen pohjalta.  

Hankintaviranomainen voi määrittää suunnitteluryhmän toimittamien tietojen perusteella kuljetettavalle ainekselle CO2-ekvivalenttipäästöjä koskevan enimmäistavoitteen tonnia kohti. Tämä 

sekä oletukset ja säännöt on sisällytettävä pääurakoitsijan tarjouspyyntöön.  

Taulukko (e) Arvioitavat rakennusosat 

Uusi rakentaminen tai laaja lisärakentaminen Kunnossapito ja kunnostus 

 rakennuspohja sisältäen maanrakennuksen ja 

perustukset 

 alusrakenne 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta tai betonilaatat 

 tien lisärakenteet (valinnainen). 

 kantava kerros, sidekerros ja pinta tai 

betonilaatat. 

 

Todentaminen: 

Suunnitteluryhmän tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijän tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijän on arvioitava eritellyistä tien 

                                                      
11 Aines voi olla i) luonnon aineksia (kuten hiekkaa, soraa, murskattua kiviainesta), ii) kierrätettyä ainesta (kuten rakennus- ja purkujätteitä) ja iii) toissijaista ainesta (kuten teollisuusprosesseissa syntynyttä kuonaa ja tuhkaa). 
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rakennusosista syntyvien jätteiden CO2-ekvivalenttitonnimäärä. Kuljetustavat on eriteltävä, ja jokaisen kuljetustavan päästökerroin on kerrottava materiaalien vastaavilla määrillä, siten kuin ne 

on ilmoitettu määrälaskelmassa. 

B17. Vaatimukset kuivatusjärjestelmien vesien saastumista ehkäiseville kevyille teknisille osille 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Pisteitä myönnetään kuivatusjärjestelmille, joissa on käytetty kevyitä teknisiä ratkaisuja seuraavalla tavalla: 

- maasuotimia, joissa on matala (< 25 mm) reunakiveys tai ei lainkaan kiveystä tienpientareella vähintään 40 prosentin osuudella tienpientareesta (0,25 X pistettä) 

- ruohopintainen painanne vähintään 40 prosentin osuudella tienpientareesta (0,5 X pistettä) 

- kasvipeitteisiä viivytysaltaita, joissa on vuoraamaton pohja veden suodattumista varten ja joihin kaikki tien vedenpoisto ohjataan ennen kuin vesi saavuttaa paikallisen pintavesistön 

(0,5 X pistettä) 

- kasvipeitteisiä vuorattuja viivytysaltaita, jotka muodostavat keinokosteikkoja ja/tai pysyviä vesialueita osaan tai kaikkiin altaista, joihin kaikki tien vedenpoisto ohjataan ennen kuin 

vesi saavuttaa paikallisen pintavesistön (0,75 X pistettä). 

Kuivatusjärjestelmään voidaan käyttää useampaa kuin yhtä kevyttä teknistä ratkaisua.  

Nämä järjestelmät suunnitellaan parhaiden käytäntöjen mukaisesti, esimerkiksi julkaisun "The SUDS Manual C697" (CIRIA, 2007) tai muun samankaltaisen uudemman kirjallisuuden 

kuvaamalla tavalla. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa näiden kuivatusjärjestelmien 

yksityiskohtaiset tiedot ja osoittaa ne selkeästi suunnitelmassaan. Tarpeen mukaan voidaan viitata parhaiden käytäntöjen suunnittelutietoihin ja siihen, kuinka nämä on sisällytetty 

suunnitelmaan. 
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B18. Vaatimukset kevyitä teknisiä ratkaisuja sisältävien kuivatusjärjestelmien hulevesien pidätyskapasiteetille 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Pisteitä myönnetään kuivatusjärjestelmille, jotka sisältävät kevyitä teknisiä ratkaisuja, joihin kuuluu hulevesien pidätysmekanismeja, jotka parantavat kohteen ulkonäköä ja edistävät 

mahdollisten elinympäristöjen muodostamista seuraavalla tavalla: 

- ruohopintaisia painanteita, joissa on hidastuspatoja ja pohjalla kuristuslaippa, jotka toimivat pidätysmekanismeina voimakkaiden sateiden aikana, mutta ovat tavallisesti kuivia (0,50 X 

pistettä) 

- kasvipeitteisiä viivytysaltaita, joissa on vuoraamaton pohja veden imeytymiseksi ja tulvimisen ehkäisemiseksi ankarissa olosuhteissa ja joihin kaikki tien vedenpoisto ohjataan ennen 

kuin vesi saavuttaa paikallisen pintavesistön (0,50 X pistettä) 

- kasvipeitteisiä vuorattuja viivytysaltaita, jotka muodostavat keinokosteikkoja ja/tai pysyviä vesialueita osaan tai kaikkiin altaista, joihin kaikki tien vedenpoisto ohjataan ennen kuin 

vesi saavuttaa paikallisen pintavesistön (0,75 X pistettä). 

Kuivatusjärjestelmä voi sisältää minkä tahansa yllä kuvatuista ominaisuuksista tai ne kaikki, ja niihin voi olla yhdistettynä muita raskaampia teknisiä ratkaisuja kohteen vaatimusten mukaisesti. 

Nämä järjestelmät suunnitellaan parhaiden käytäntöjen mukaisesti, esimerkiksi julkaisun "The SUDS Manual C697" (CIRIA, 2007) tai muun samankaltaisen uudemman kirjallisuuden 

kuvaamalla tavalla. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa näiden kuivatusjärjestelmien 

yksityiskohtaiset tiedot ja osoittaa ne selkeästi suunnitelmassaan. Tarpeen mukaan voidaan viitata parhaiden käytäntöjen suunnittelutietoihin ja siihen, kuinka nämä on sisällytetty 

suunnitelmaan. 
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B19. Tehokkuusvaatimukset villieläinten läpikulkuratkaisuille tien poikki 

Pisteitä myönnetään kuivatusjärjestelmäinfrastruktuureille (tierummut tai alikäytävät), jotka 

helpottavat pieneläinten, maalla ja vedessä elävien lajien sekä vesieläinten kulkua tien puolelta 

toiselle. Pisteitä myönnetään seuraavasti: 

- Maasuotimia, joissa on matala (< 25 mm) reunakiveys tai ei lainkaan kiveystä 

tienpientareella, on oltava vähintään 40 prosentin osuudella tienpientareesta (0,5 X 

pistettä). 

- Vähintään 50 prosentin kaikista tierummuista, joiden kautta pintavesi kulkee 

tiepohjan läpi, on tarjottava tasaisia ja kuivia kulkukäytäviä pieneläimille (0,5 X 

pistettä). 

- Mitkään tierummut, jotka kanavoivat pintavesiä, eivät saa estää kalojen tai maalla ja 

vedessä elävien lajien vaellusta ylävirtaan (0,5 X pistettä). 

Tierummut, jotka mahdollistavat pieneläinten tai vesieläinten kulkemisen, on suunniteltava 

parhaiden käytäntöjen ohjeiden mukaisesti, esimerkiksi COST 341 Handbook -käsikirjassa tai 

muussa hankintaviranomaisen ehdottamassa asiakirjassa kuvatulla tavalla. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa tiedot kaikista 

reunakiveyksistä, maasuotimista tai tierummuista ja vertaa niitä hankintaviranomaisen 

määrittämiin parhaisiin käytäntöihin. 

B19. Tehokkuusvaatimukset villieläinten läpikulkuratkaisuille tien poikki 

Pisteitä myönnetään kuivatusjärjestelmäinfrastruktuureille (tierummut tai alikäytävät), jotka 

mahdollistavat pieneläinten, maalla ja vedessä elävien lajien sekä vesieläinten kulun tien 

puolelta toiselle. Pisteitä myönnetään seuraavasti: 

- Maasuotimia, joissa ei ole lainkaan reunakiveystä tienpientareella, on oltava 

vähintään 60 prosentin osuudella tienpientareesta (0,5 X pistettä) 

- Kaikkien tierumpujen, joiden kautta pintavesi kulkee tiepohjan läpi, on tarjottava 

tasaisia ja kuivia kulkukäytäviä pieneläimille (0,5 X pistettä) 

- Mitkään tierummut, jotka kanavoivat pintavesiä, eivät saa estää kalojen tai maalla ja 

vedessä elävien lajien vaellusta ylävirtaan (0,5 X pistettä). 

Tierummut, jotka mahdollistavat pieneläinten tai vesieläinten kulkemisen, on suunniteltava 

parhaiden käytäntöjen ohjeiden mukaisesti, esimerkiksi COST 341 Handbook -käsikirjassa tai 

muussa hankintaviranomaisen ehdottamassa asiakirjassa kuvatulla tavalla. 

Todentaminen:  

Suunnitteluryhmä tai suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouksen tekijä tai suunnittelua, 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevan tarjouksen tekijä toimittaa tiedot kaikista 

reunakiveyksistä, maasuotimista tai tierummuista ja vertaa niitä hankintaviranomaisen 

määrittämiin parhaisiin käytäntöihin. 

B20. Tehokkuusvaatimus hiljaisen päällysteen suunnitelmalle 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Pisteitä myönnetään, jos suunnitelman mukaan saavutetaan lähimelupäästöt, jotka ovat > 1 dB(A) matalammat kuin tekniset vähimmäisvaatimukset (katso B7). Pisteitä myönnetään suhteessa 

desibelien (dB(A)) määrään, jolla suorituksen arvioidaan olevan teknisiä vähimmäisvaatimuksia parempi. 

Todentaminen:  

Sama kuin kriteerin B7 todentaminen. 
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C. Rakentaminen tai laaja lisärakentaminen 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

C1. Tierakennuksen käyttöönotto 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on varmistettava, että 

tien rakentaminen noudattaa sovittuja suunnitelmia ja määritelmiä. Erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä seuraaviin tekijöihin: 

- tien päärakenneosien hiilijalanjälki-/elinkaariarviointitehokkuus (kriteeri B14) tai 

kuljetettujen materiaalien hiilidioksidipäästöt tonnia kohtia (kriteeri B16) 

- kaivettujen materiaalien ja maa-ainesten hallintasuunnitelma (kriteeri B2) 

- vesien saastumisen ehkäisyn rakenneosat, hulevesien pidätyskapasiteetti ja 

ympäristöintegrointia ja ennallistamista koskeva suunnitelma sekä suunnitelma 

villieläinten kulkua varten kuivatusjärjestelmässä (kriteerit B3, B4, B5, B17, B18, 

B19) 

- päällysteen kestävyys (kriteeri B11) 

- liikenneruuhkien vähentämissuunnitelma (kriteeri B10). 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan tulee siinä 

tapauksessa, että merkittävä suunnitteluvaatimuksista poikkeaminen katsotaan 

rakentamisvaiheen aikana välttämättömäksi, ilmoittaa tästä hankintaviranomaiselle ja sopia 

kaikista perustelluista poikkeuksista. 

Niitä tapauksia varten, joissa ei päästä sovintoon, sopimuspykälien tulee sisältää ennalta 

määritelty menettelytapa, jonka avulla päätetään asianmukaisista ja suhteellisista 

seuraamuksista sopimuksen noudattamatta jättämisestä ja/tai korjaustoimenpiteistä tai 

lievennystoimista. 

C1. Tierakennuksen käyttöönotto 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on varmistettava, että 

tien rakentaminen noudattaa sovittuja suunnitelmia ja määritelmiä. Erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä seuraaviin tekijöihin: 

- päällysteen makrorakenne (MPD) (katso kriteeri B13) 

- tien päärakenneosien hiilijalanjälki-/elinkaariarviointitehokkuus (kriteeri B14) tai 

kuljetettujen materiaalien hiilidioksidipäästöt tonnia kohtia (kriteeri B16) 

- kaivettujen materiaalien ja maa-ainesten hallintasuunnitelma (kriteeri B2) 

- vesien saastumisen ehkäisyn rakenneosat, hulevesien pidätyskapasiteetti ja 

ympäristöintegrointia ja ennallistamista koskeva suunnitelma sekä suunnitelma 

villieläinten kulkua varten kuivatusjärjestelmässä (kriteerit B3, B4, B5, B17, B18, 

B19) 

- päällysteen kestävyys (kriteeri B11) 

- liikenneruuhkien vähentämissuunnitelma (kriteeri B10). 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan tulee siinä 

tapauksessa, että merkittävä suunnitteluvaatimuksista poikkeaminen katsotaan 

rakentamisvaiheen aikana välttämättömäksi, ilmoittaa tästä hankintaviranomaiselle ja sopia 

kaikista perustelluista poikkeuksista. 

Niitä tapauksia varten, joissa ei päästä sovintoon, sopimuspykälien tulee sisältää ennalta 

määritelty menettelytapa, jonka avulla päätetään asianmukaisista ja suhteellisista 

seuraamuksista sopimuksen noudattamatta jättämisestä ja/tai korjaustoimenpiteistä tai 

lievennystoimista. 
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C2. Ei sovelleta C2. Valmiin tien laatu – seuranta ja tehokkuusparametrit 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan tulee seurata sovittuja 

vierintävastuksen parametreja, jotka vaikuttavat liikenteen polttoaineenkulutukseen 

rakentamisen jälkeen ennen tien avaamista ja 6 kuukautta tien avaamisen jälkeen (käytössä 

oleva tie) ja toimittaa raportti testituloksista. 

Jos tulokset eivät ole vaatimusten mukaiset, toimitaan yleisen sopimuksen toteuttamista 

koskevan lauseketekstin C1 mukaisesti. 

C3. Kierrätetyn aineksen käyttö 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Jokaisen työmaalle toimitettavan tuote-erän12 pitoisuusväitteet ja selvä jäljitettävyys on todennettava. 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on todennettavat väitteet 

toimittamalla joko 

- riippumattoman kolmannen osapuolen todistus tuotteen ja/tai kierrätettyjen materiaalien jäljitettävyydestä ja massataseesta 

- tai vastaava tuottajan toimittama dokumentaatio. 

C4. Asfaltin matalan lämpötilan seuranta 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Matalan lämpötilan asfaltin levittämislämpötila on todennettava jokaisen tuote-erän13 osalta työmaalla. 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on toimitettava joko 

- riippumattoman laboratorion todistus asfaltin enimmäislevityslämpötilasta 

- tai vastaava asfaltin tuottajan toimittama dokumentaatio. 

C5. Kaivettujen materiaalien ja maa-ainesten hallintasuunnitelman käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on pantava täytäntöön kaivettujen 

materiaalien ja maa-ainesten käsittelyä koskeva seuranta- ja raportointijärjestelmä rakennustöiden aikana työmaalla. Järjestelmään on sisällyttävä tiedot muodostetuista massoista (pintamaa ja 

kaivetut materiaalit), työmaalla uudelleen käytetyn/kierrätetyn materiaalin prosenttiosuudesta ja työmaan ulkopuolella uudelleen käytetyn/kierrätetyn materiaalin prosenttiosuudesta. 

Järjestelmän on myös jäljitettävä ja todennettava kaivettujen materiaalien kuljetusten kohteet. Seuranta- ja jäljitystiedot on toimitettava hankintaviranomaiselle sopimuksen mukaisin 

säännöllisin väliajoin. 

                                                      
12 ”Erä” tarkoittaa samalla tavalla merkittyjä tuotteita, jotka on valmistettu samassa sekoituslaitoksessa samoissa olosuhteissa samanlaisella sekoitussuhteella ja samoista tuotantopanoksista. 

13 ”Erä” tarkoittaa samalla tavalla merkittyjä tuotteita, jotka on valmistettu samassa sekoituslaitoksessa samoissa olosuhteissa samanlaisella sekoitussuhteella ja samoista tuotantopanoksista. 
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Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan tulee siinä tapauksessa, että 

merkittävä poikkeaminen suunnitteluvaiheen aikana ehdotetusta kaivettujen materiaalien ja maa-ainesten hallintasuunnitelmasta katsotaan välttämättömäksi, ilmoittaa tästä 

hankintaviranomaiselle ja sopia kaikista perustelluista poikkeuksista. 

 

C6. Kuivatusjärjestelmien vesien saastumista ehkäisevien osien tarkastaminen 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Urakoitsija tarkastaa työmaalla, että kuivatusjärjestelmän mitat, kulkureitit ja järjestelmän osien yhteydet vastaavat suunnitelmia. Tiedot lähetetään hankintaviranomaiselle sovitun aikataulun 

mukaisesti. 

Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä tai vaatimusten mukaisia, toimitaan yleisen sopimuksen toteuttamista koskevan lauseketekstin C1 mukaisesti. 

C7. Kuivatusjärjestelmien vesien saastumista ehkäisevien kevyiden teknisten rakenteiden rakentaminen 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Urakoitsija tarkastaa työmaan sekä ennen kuivatusjärjestelmän istutettujen osien asentamista että sen jälkeen ja varmistaa, että on käytetty soveltuvia parhaiden käytäntöjen mukaisia menetelmiä 

istutettujen peitteiden perustamisessa kevyiden teknisten ratkaisujen kuivatusjärjestelmien rakenteissa. Tiedot lähetetään hankintaviranomaiselle sovitun aikataulun mukaisesti. 

Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä tai vaatimusten mukaisia, toimitaan yleisen sopimuksen toteuttamista koskevan lauseketekstin C1 mukaisesti. 

 

C8. Kuivatusjärjestelmien hulevesien pidätyskyvyn tarkastaminen 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija tarkistaa kuivatusjärjestelmän 
rakentamisvaiheen aikana varmistaakseen, että se noudattaa sovittua suunnitelmaa ja että siinä on suunnitelman mukaiset mitat, kallistukset ja muut tekniset yksityiskohdat. 

Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä tai vaatimusten mukaisia, toimitaan yleisen sopimuksen toteuttamista koskevan lauseketekstin C1 mukaisesti. 

 

C9. Kevyitä teknisiä ratkaisuja sisältävien kuivatusjärjestelmien hulevesien pidätyskapasiteetin tarkistaminen 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija tarkastaa työmaan sekä ennen 

kuivatusjärjestelmän istutettujen osien asentamista että sen jälkeen ja varmistaa, että on käytetty soveltuvia parhaiden käytäntöjen mukaisia menetelmiä istutettujen peitteiden perustamisessa 

kevyiden teknisten ratkaisujen kuivatusjärjestelmien rakenteissa. 

Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä tai vaatimusten mukaisia, toimitaan yleisen sopimuksen toteuttamista koskevan lauseketekstin C1 mukaisesti. 
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C10. Ympäristöintegrointia ja ennallistamista koskevan suunnitelman käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Rakentamisen aikana päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija suostuu 

työmaatarkastuksen suorittamiseen suunnitelman toimeenpanon varmistamiseksi. 

Urakan valmistumisen jälkeen päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija suostuu 

lopullisen työmaatarkastuksen suorittamiseen suunnitelman toimeenpanon ja kaikkien sovittujen poikkeamien toimeenpanon varmistamiseksi. 

Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä tai vaatimusten mukaisia, toimitaan yleisen sopimuksen toteuttamista koskevan lauseketekstin C1 mukaisesti. 

 

C11. Tien poikki kulkevien villieläinten kulkuväylien ja muiden toimenpiteiden tarkistaminen 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija suorittaa kaikkien tarjoukseensa 

sisältyneiden maasuotimien tai tierumpujen tarkastuksen rakentamisen aikana ja välittömästi sen jälkeen ja varmistaa, että ne täyttävät suunnitelmassa määriteltyjen teknisten tietojen 

vähimmäisvaatimukset ja että ne täyttävät pisteiden myöntämisvaatimukset. 

Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä tai vaatimusten mukaisia, toimitaan yleisen sopimuksen toteuttamista koskevan lauseketekstin C1 mukaisesti. 

C12. Melupäästöjen seuranta rakentamisen aikana 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Rakentamisen/kunnossapitotöiden aikana päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan 

urakoitsijan on varmistettava, että 

- suunnitelman mukainen tai sitä parempi melueste on käytössä 

- vaikutusalueen melutasoja seurataan hankintaviranomaisen kanssa sovitun aikataulun mukaisesti 

- melupäästötietoja käsitellään singulaaristen Lden- ja Lnight -arvojen tuottamiseksi kullekin päivälle työskentelyaikataulussa, jotta niitä voidaan verrata hankintaviranomaisen kanssa 

sovittuihin raja-arvoihin. 

Jos Lden- ja/tai Lnight-arvot ylittävät sovittuna seurantajaksona hyväksytyssä tarjouksessa määritellyt rajat, hankintaviranomainen voi pysäyttää työt tai ottaa käyttöön tarjouspyynnössä määritellyt 

seuraamukset. Kaikki seuraamukset kasvavat suhteessa siihen, kuinka monella desibelillä rajat ylittyvät ja kuinka kauan ylitys kestää. 
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C13. Hiljaisen päällysteen tuotannon vaatimustenmukaisuuden testaaminen 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Urakan valmistumisen jälkeen, 4–12 viikkoa tien avautumisesta liikenteelle, päärakennusurakoitsija, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai suunnittelusta, rakentamisesta ja 

kunnossapidosta vastaava urakoitsija antaa mahdollisuuden riippumattomille ja päteville kolmansille osapuolille suorittaa lähimelutestauksen tuotannon vaatimustenmukaisuuden ja 

melupäästöjä koskevien suunnitteluväitteiden tarkistamiseksi tien pinnasta. 

Testaus suoritetaan tarkoitukseen rakennetulla ajoneuvolla standardin ISO/DIS 11819-2 mukaisesti. Näissä testeissä käytettävien renkaiden on oltava tyypiltään vakiomuotoisia P225/60R16-

vertailuvyörenkaita, jotka on määritelty standardissa ASTM F2493-14, ja tämä tulee olla selvästi ilmoitettu tarjouspyynnössä. 

Testit on suoritettava kuivissa olosuhteissa ja huokoisilla tien pinnoilla aikaisintaan 2 päivän kuluttua edellisestä sateesta. 

Jos lähimelutestauksen tulokset eivät vastaa suunnitteluväitteitä, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavalle urakoitsijalle tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavalle 

urakoitsijalle koituu taloudellisia seuraamuksia ja/tai velvollisuus suorittaa korjaustoimenpiteet ilman lisämaksua hankintaviranomaiselle. 

Jos spatiaalinen analyysi osoittaa, että vain pieni osa tieosuudesta ei täytä meluvaatimuksia, korjaustoimenpiteitä tulee suorittaa ainoastaan sillä alueella. 

Kaikkien seuraamusten tai korjaustoimenpiteiden kuvaus on oltava selkeästi tarjouspyynnössä. 

C14. Liikenneruuhkien vähentämissuunnitelman käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija toimittaa kirjallisen näytön 

liikenneruuhkien vähentämissuunnitelman oikeanlaisesta täytäntöönpanosta. 

Hankintaviranomainen todentaa ruuhkia koskevat vaatimukset (ITS-laitteet, vaihtuvasuuntaiset kaistat ja hätäkaistat) rakentamisen jälkeen ennen tien avaamista ja 6 kuukautta avaamisen 

jälkeen (käytössä oleva tie). 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan tulee siinä tapauksessa, että 

merkittävä poikkeaminen suunnitteluvaiheen aikana ehdotetusta liikenneruuhkien vähentämissuunnitelmasta katsotaan välttämättömäksi, ilmoittaa tästä hankintaviranomaiselle ja sopia kaikista 

perustelluista poikkeuksista. 

Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä tai vaatimusten mukaisia, toimitaan yleisen sopimuksen toteuttamista koskevan lauseketekstin C1 mukaisesti. 
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D. Tien käyttö 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITTELY 

D1. Hiljaisten päällysteiden suorituskyvyn kestävyys 

Mikäli paikallinen tai kansallinen lainsäädäntö vaatii tai jos kyseisen tien melutasoja pidetään 

ensisijaisina 

Hiljaisen päällysteen melutasot, jotka on mitattu standardissa ISO/DIS 11819-2 kuvatulla 

lähimelumenetelmällä, eivät saa ylittää seuraavia enimmäisnopeusrajoitusten mukaisia rajoja 

tuotannon vaatimustenmukaisuuden testaamista seuraavien 5 vuoden aikana. 

- 93 dB(A), kun nopeus on 50 km/h ja/tai 

- 98 dB(A), kun nopeus on 70 km/h ja/tai 

- 101 dB(A), kun nopeus on 90 km/h. 

Testaus suoritetaan vähintään kerran kunakin 30 kuukauden ajanjaksona tien avaamisen 

jälkeen. 

Lähimelutestausajoneuvoissa ja/tai -perävaunuissa käytetään teräsvyörengasta, jonka 

mitoituskoodi on P225/60 R16 standardissa ASTM F2493-14 määritellyn mukaisesti ja jossa 

on vähintään 5 mm:n pintakuviointi. 

Testitulokset on korjattava vastaamaan tilannetta 20 °C:n lämpötilassa. Testitulosten 

epävarmuusanalyysi arvioidaan ISO-oppaan Guide to the expression of uncertainty in 

measurement (ISO/IEC Guide 98-3:2008) mukaisesti, ja testien on osoitettava, että 

epävarmuus mukaan luettuna tulokset ylittävät yllä esitetyt arvot tai suunnitelman mukana 

toimitetut näitä pienemmät arvot korkeintaan 1 dB(A):lla. 

Testatun tieosuuden paikkakohtaisen vaihtelun tulee osoittaa, ettei mikään yksittäinen 

testiosuus ylitä kokonaisrajoja yli 2 dB(A):lla.   

Todentaminen:  

Riippumattomien toimivaltaisten viranomaisten standardin ISO/DIS 11819-2 mukaisesti 

suorittamien lähimelutestausten testiraportit lähetetään hankintaviranomaiselle, ja niiden 

tulosten on noudatettava yllä kuvattuja rajoja. 

D1. Hiljaisten päällysteiden suorituskyvyn kestävyys 

Mikäli paikallinen tai kansallinen lainsäädäntö vaatii tai jos kyseisen tien melutasoja pidetään 

ensisijaisina 

Hiljaisen päällysteen melutasot, jotka on mitattu standardissa ISO/DIS 11819-2 kuvatulla 

lähimelumenetelmällä, eivät saa ylittää seuraavia enimmäisnopeusrajoitusten mukaisia rajoja 

tuotannon vaatimustenmukaisuuden testaamista seuraavien 5 vuoden aikana. 

- 90 dB(A), kun nopeus on 50 km/h ja/tai 

- 95 dB(A), kun nopeus on 70 km/h ja/tai 

- 98 dB(A), kun nopeus on 90 km/h. 

Testaus suoritetaan vähintään kerran kunakin 30 kuukauden ajanjaksona tien avaamisen 

jälkeen. 

Lähimelutestausajoneuvoissa ja/tai -perävaunuissa käytetään teräsvyörengasta, jonka 

mitoituskoodi on P225/60 R16 standardissa ASTM F2493-14 määritellyn mukaisesti ja jossa 

on vähintään 5 mm:n pintakuviointi. 

Testitulokset on korjattava vastaamaan tilannetta 20 °C:n lämpötilassa. Testitulosten 

epävarmuusanalyysi arvioidaan ISO-oppaan Guide to the expression of uncertainty in 

measurement (ISO/IEC Guide 98-3:2008) mukaisesti, ja testien on osoitettava, että 

epävarmuus mukaan luettuna tulokset ylittävät yllä esitetyt arvot tai suunnitelman mukana 

toimitetut näitä pienemmät arvot korkeintaan 1 dB(A):lla. 

Testatun tieosuuden paikkakohtaisen vaihtelun tulee osoittaa, ettei mikään yksittäinen 

testiosuus ylitä kokonaisrajoja yli 2 dB(A):lla.   

Todentaminen:  

Riippumattomien toimivaltaisten viranomaisten standardin ISO/DIS 11819-2 mukaisesti 

suorittamien lähimelutestausten testiraportit lähetetään hankintaviranomaiselle, ja niiden 

tulosten on noudatettava yllä kuvattuja rajoja. 
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SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

D2. Hiljaisten päällysteiden suorituskyvyn kestävyys 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden testaamista seuraavien 5 vuoden aikana päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta 

ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on suostuttava riippumattoman ja pätevän kolmannen osapuolen suorittamiin lähimelupäästömittauksiin tien pinnalta teknisessä erittelyssä D1 

määritellyllä menetelmällä. 

Testit on suoritettava kuivissa olosuhteissa ja huokoisilla tien pinnoilla aikaisintaan 2 päivän kuluttua edellisestä sateesta. 

Jos lähimelutestauksen tulokset eivät vastaa suorituskyvyn kestävyyteen sovellettavia rajoja, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavalle urakoitsijalle tai suunnittelusta, rakentamisesta ja 

kunnossapidosta vastaavalle urakoitsijalle koituu taloudellisia seuraamuksia ja/tai velvollisuus suorittaa korjaustoimenpiteet ilman lisämaksua hankintaviranomaiselle. 

Kaikkien seuraamusten tai korjaustoimenpiteiden kuvaus on oltava selkeästi tarjouspyynnössä. 

D3. Kunnossapito- ja kunnostussuunnitelman käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Tätä vaihtoehtoa sovelletaan suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitosopimuksiin, joissa suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija huolehtii seurannasta 

Suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan tulee siinä tapauksessa, että merkittävä poikkeaminen suunnitteluvaiheen aikana ehdotetusta kunnossapito- ja 

kunnostussuunnitelmasta katsotaan välttämättömäksi, ilmoittaa tästä hankintaviranomaiselle ja sopia kaikista perustelluista poikkeuksista. 
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E. Kunnossapito ja huolto 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITTELY 

E1. Tervaa sisältävä asfaltti 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Hankintaviranomainen voi soveltaa tätä kriteeriä, jos pintakerrosten (pinta- ja sidekerrokset) ja kantavan kerroksen tervapitoisuus ylittää kansallisessa lainsäädännössä asetetun rajan. 

Jos talteenotettavan asfaltin tervapitoisuus ylittää kansallisen lainsäädännön asettaman rajan, käytetään sen käsittelyyn parhaita saatavilla olevia tekniikoita (sen mukaisesti mitä kyseisissä 

paikallisissa olosuhteissa pidetään parhaina saatavilla olevina tekniikoina kussakin jäsenvaltiossa), ja tekniikoiden käyttö kuvataan teknisessä raportissa. 

Todentaminen:  

Päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija toimittaa teknisen raportin, joka sisältää 

parhaat tekniikat talteen otetun tervapitoisen asfaltin käsittelyyn kylmäsekoitusmenetelmillä työmaalla tai työmaan ulkopuolella. 

Järjestelmää tulee käyttää talteen otetun tervapitoisen asfaltin seurantaan ja kirjaamiseen, työmaan ulkopuolisten määränpäiden jäljittämiseen ja työmaalla tapahtuvaan uudelleenkäyttöön 

määrittelemällä materiaalien määrät ja tunnistamalla niiden sijainnit (kartat, GIS). Seurantatiedot on toimitettava hankintaviranomaiselle. 

E2. Purkujätteiden tarkastus- ja hallintasuunnitelma 

Vähintään 70 prosenttia purkutöissä syntyvistä vaarattomista jätteistä ja maantäyttöjätteistä on 

käsiteltävä uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja aineiden muunlaista talteenottoa varten. Tähän on 

sisällyttävä seuraavat jätteet: 

(i) tien päärakenneosista talteenotettu betoni, asfalttipäällyste ja kiviaines 

(ii) muista rakenneosista talteenotetut materiaalit. 

Maantäyttöä ei tule sallia tiealueen ulkopuolisilla viheralueilla. Maantäyttö läpäisevillä 

tiealueen alueilla voidaan toteuttaa ainoastaan kaivetuilla materiaaleilla ja maa-aineksilla. 

Uudelleenkäytettyjä, kierrätettyjä ja talteenotettuja materiaaleja voidaan käyttää maantäyttöön 

ainoastaan tiealueen läpäisemättömillä alueilla. 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on suoritettava ennen 

purkutöitä tarkastus, jonka perusteella voidaan määrittää, mitä voidaan käyttää uudelleen, 

kierrättää tai ottaa talteen. Tähän tulee kuulua 

(i) vaarallisen jätteen tunnistaminen ja riskiarviointi 

(ii) määrälaskelma, jossa eritellään eri tienrakennusmateriaalit 

(iii) arvio, kuinka monta prosenttia purkutöiden aikana erikseen kerättävistä jätteistä 

voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. 

E2. Purkujätteiden tarkastus- ja hallintasuunnitelma 

Vähintään 90 prosenttia purkutöissä syntyvistä vaarattomista jätteistä ja maantäyttöjätteistä on 

käsiteltävä uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja aineiden muunlaista talteenottoa varten. Tähän on 

sisällyttävä seuraavat jätteet: 

(i) tien päärakenneosista talteenotettu betoni, asfalttipäällyste ja kiviaines 

(ii) muista rakenneosista talteenotetut materiaalit. 

Maantäyttöä ei tule sallia tiealueen ulkopuolisilla viheralueilla. Maantäyttö läpäisevillä 

tiealueen alueilla voidaan toteuttaa ainoastaan kaivetuilla materiaaleilla ja maa-aineksilla. 

Uudelleenkäytettyjä, kierrätettyjä ja talteenotettuja materiaaleja voidaan käyttää maantäyttöön 

ainoastaan tiealueen läpäisemättömillä alueilla. 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on suoritettava ennen 

purkutöitä tarkastus, jonka perusteella voidaan määrittää, mitä voidaan käyttää uudelleen, 

kierrättää tai ottaa talteen. Tähän tulee kuulua 

(i) vaarallisen jätteen tunnistaminen ja riskiarviointi 

(ii) määrälaskelma, jossa eritellään eri tienrakennusmateriaalit 

(iii) arvio, kuinka monta prosenttia purkutöiden aikana erikseen kerättävistä jätteistä 

voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. 
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Yksilöidyt materiaalit, tuotteet ja osat on eriteltävä purkutöiden määrälaskelmassa. 

Todentaminen: 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on tehtävä ennen 

purkaustöitä tarkastus, jossa käsitellään määritellyt tiedot. Syntyvien jätteiden seurantaan ja 

huomioon ottamiseen on otettava käyttöön järjestelmä. Jätekuljetusten ja loppuun käytettyjen 

tuotteiden määränpää on jäljitettävä rahtikirjan ja laskujen perusteella. Seurantatiedot on 

toimitettava hankintaviranomaiselle. 

Yksilöidyt materiaalit, tuotteet ja osat on eriteltävä purkutöiden määrälaskelmassa. 

Todentaminen: 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on tehtävä ennen 

purkaustöitä tarkastus, jossa käsitellään määritellyt tiedot. Syntyvien jätteiden seurantaan ja 

huomioon ottamiseen on otettava käyttöön järjestelmä. Jätekuljetusten ja loppuun käytettyjen 

tuotteiden määränpää on jäljitettävä rahtikirjan ja laskujen perusteella. Seurantatiedot on 

toimitettava hankintaviranomaiselle. 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

E3. Kunnossapito- ja kunnostussuunnitelman käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Päärakennusurakoitsija tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava urakoitsija sitoutuu pitämään tietä yllä 

kunnossapito- ja kunnostussuunnitelman mukaisesti (katso kriteeri B12). 

E4. Tien kunnossapidon käyttöönotto 

Kunnossapidon pääurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on varmistettava, että 

tien kunnossapito noudattaa sovittuja suunnitelmia ja määritelmiä. Erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä seuraaviin tekijöihin: 

- tien päärakenneosien hiilijalanjälki-/elinkaariarviointitehokkuus (kriteeri B14) tai 

kuljetettujen materiaalien hiilidioksidipäästöt tonnia kohtia (kriteeri B16) 

- vesien saastumisen ehkäisyn rakenneosat, hulevesien pidätyskapasiteetti ja 

ympäristöintegrointia ja ennallistamista koskeva suunnitelma sekä suunnitelma 

villieläinten kulkua varten kuivatusjärjestelmässä (kriteerit B3, B4, B5, B17, B18, 

B19) 

- päällysteen kestävyys (kriteeri B11) 

- liikenneruuhkien vähentämissuunnitelma (kriteeri B10). 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan tulee siinä 

tapauksessa, että merkittävä poikkeaminen suunnitteluvaatimuksista katsotaan 

rakentamisvaiheen aikana välttämättömäksi, ilmoittaa tästä hankintaviranomaiselle ja sopia 

kaikista perustelluista poikkeuksista. 

Niitä tapauksia varten, joissa ei päästä sovintoon, hankintaviranomaisella tulee olla käytössään 

päättelypuu, jonka avulla päätetään asianmukaisista ja suhteellisista seuraamuksista 

sopimuksen noudattamatta jättämisestä ja/tai korjaustoimenpiteistä tai lievennystoimista. 

E4. Tien kunnossapidon käyttöönotto 

Kunnossapidon pääurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on varmistettava, että 

tien kunnossapito noudattaa sovittuja suunnitelmia ja määritelmiä. Erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä seuraaviin tekijöihin: 

- päällysteen makrorakenne (MPD) (katso kriteeri B13) 

- tien päärakenneosien hiilijalanjälki-/elinkaariarviointitehokkuus (kriteeri B14) tai 

kuljetettujen materiaalien hiilidioksidipäästöt tonnia kohtia (kriteeri B16) 

- vesien saastumisen ehkäisyn rakenneosat, hulevesien pidätyskapasiteetti ja 

ympäristöintegrointia ja ennallistamista koskeva suunnitelma sekä suunnitelma 

villieläinten kulkua varten kuivatusjärjestelmässä (kriteerit B3, B4, B5, B17, B18, 

B19) 

- päällysteen kestävyys (kriteeri B11) 

- liikenneruuhkien vähentämissuunnitelma (kriteeri B10). 

Päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai 

suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan tulee siinä 

tapauksessa, että merkittävä poikkeaminen suunnitteluvaatimuksista katsotaan 

rakentamisvaiheen aikana välttämättömäksi, ilmoittaa tästä hankintaviranomaiselle ja sopia 

kaikista perustelluista poikkeuksista. 

Niitä tapauksia varten, joissa ei päästä sovintoon, hankintaviranomaisella tulee olla käytössään 

päättelypuu, jonka avulla päätetään asianmukaisista ja suhteellisista seuraamuksista 
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sopimuksen noudattamatta jättämisestä ja/tai korjaustoimenpiteistä tai lievennystoimista. 

E5. Kierrätetyn aineksen käyttö 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Sama kuin C3. 

 

E6. Asfaltin matalan lämpötilan seuranta 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Sama kuin C4. 

 

E7. Ympäristöintegrointia ja ennallistamista koskevan suunnitelman käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Urakan aikana päärakennusurakoitsijan tai suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan urakoitsijan tai suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan urakoitsijan on varmistettava, 

että kaikki asianmukaiset toimenpiteet suoritetaan siten, että perustettu kasvipeite ja elinympäristön laatu voidaan säilyttää. Tähän voivat kuulua esimerkiksi viljelyskatteen/kompostimullan 

levittäminen, leikkaaminen, kuolleiden kasvien vaihtaminen uusiin jne. 

Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä tai vaatimusten mukaisia, toimitaan yleisen sopimuksen toteuttamista koskevan lauseketekstin E4 mukaisesti. 

 

E8. Melupäästöjen seuranta kunnossapidon aikana 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Sama kuin C12. 

 

E9. Liikenneruuhkien vähentämissuunnitelman käyttöönotto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Sama kuin C14. 
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F. Käytöstä poistaminen 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNINEN ERITTELY 

F1. Purkujätteiden tarkastus- ja hallintasuunnitelma 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Sama kuin E2. 
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3 ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA 

Elinkaarikustannuslaskennalla on ollut vaikutusta EU:n teiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin. 

Elinkaarikustannuslaskelmilla voidaan arvioida tien omistamiseen liittyvät kokonaiskustannukset sen suunnitelman mukaisen tai todellisen käyttöiän aikana. Sen avulla on 

erityisesti mahdollista tehdä tietyltä ajalta vertailevia kustannusarvioita, joissa otetaan huomioon kaikki olennaiset taloudelliset tekijät niin alkupääomakustannusten kuin 

tulevien toiminta- ja jälleenhankintakustannustenkin osalta. 

 

3.1 Elinkaarikustannuslaskelmien käytön perusteet ja laajuus 

Elinkaarikustannuslaskelmilla on erityisesti merkitystä silloin, kun ympäristötehokkuutta halutaan parantaa, sillä elinkaaren aikaisten pienempien kustannusten saavuttaminen 

voi vaatia korkeampia alkupääomakustannuksia. Se on siten keino tehdä tehokkaita pitkän aikavälin investointeja koskevia päätöksiä.  

Tieinfrastruktuureille omaisuudenhoito tarjoaa järjestelmällisen prosessin fyysisen omaisuuden kunnossapitoon, päivittämiseen ja hallinnointiin kustannustehokkaalla tavalla 

käyttämällä useita tienhoidon menetelmiä ja työkaluja sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnittelemiseen.  

Elinkaarikustannuslaskelma on usein ensimmäinen askel kokonaisvaltaisen omaisuudenhoidollisen lähestymistavan luomisessa. Elinkaarikustannuslaskelmaa voidaan käyttää 

työvälineenä hankkeen määrittämisen, käsitteellisen suunnittelun ja yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheissa, joissa sen avulla voidaan valita ja arvioida suunnitelma, jonka 

elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset ovat pienimmät (ja jäännösarvo suurin). Elinkaarikustannuslaskelma voidaan toteuttaa täysimääräisenä käyttämällä standardia ISO 

15685-5 tai vastaavaa. 

 

3.2 Miten ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit voivat alentaa elinkaaren aikaisia 

kustannuksia 

EU:n teiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon sovellettavilla ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevilla kriteereillä on myönteinen vaikutus joihinkin 

tien elinkaaren aikaisiin kokonaiskustannuksiin eniten vaikuttaviin tekijöihin. Nämä esitellään seuraavassa lyhyesti selvittäen tärkeimpiä elinkaaren aikaisten kustannusten 

muuttujia. Samalla on huomattava, että mahdolliset hyödyt ovat aina riippuvaisia kulloisenkin hankkeen erityispiirteistä (kuten sijainnista, ilmasto-olosuhteista, saatavuudesta 

paikallistasolla ja rakennuskäytänteistä). 

- Hankintamenot:  

o Valintakriteereiden avulla voidaan hankkia osaavia hankejohtajia, suunnitteluryhmiä, kustannuskonsultteja ja urakoitsijoita, jotka pyrkivät yleensä vähentämään 

kustannusten ylittymisen riskiä innovatiivisissa hankkeissa.   

o Ympäristöä säästäviä hankintoja koskevassa oppaassa esitetään, miten kustannussäästömahdollisuuksia voidaan löytää arvioimalla vaihtoehtoja varhaisessa 

vaiheessa, esimerkiksi arvioimalla erilaisia tielinjauksia.   

o Resurssitehokkaan rakentamisen kriteerit kannustavat kuljetuskustannusten pienentämiseen pääasiallisten rakennusmateriaalien osalta (esim. asfaltti, betoni, 

kiviainekset) ja kannustavat matalan lämpötilan asfaltin käyttöön, mikä kuluttaa vähemmän energiaa tuotantovaiheen aikana. Kaikki nämä voivat vaikuttaa 
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rakennuskustannuksia pienentävästi. Lisäksi maanrakennus- ja perustustyöt voivat muodostaa jopa 30 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista vaikeissa 

maasto-olosuhteissa, ja kaivettujen materiaalien hallinnan optimointia koskevat kriteerit tähtäävät näiden kustannusten hillitsemiseen.  

- Käyttö-, kunnossapito- ja kunnostuskustannukset: 

o Kunnossapito- ja kunnostusstrategiat pyrkivät takaamaan päällysteen parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kustannusten kannalta tehokkaimmat ratkaisut 

infrastruktuuriomaisuuden säilyttämisestä, parantamisesta ja käytöstä. Lisäksi jos kunnossapitotyöt ajoitetaan oikeaan aikaan, tämä minimoi ruuhkista syntyviä 

kuluja. 

o Pienen vierintävastuksen päällystepintojen, kuivatusjärjestelmien ja hiljaisten päällystepintojen osalta otetaan myös huomioon rakentamisen laatu, jotta 

varmistetaan suunnitelmien mukaisen tehokkuuden saavuttaminen sekä oikeanlainen käyttöönotto, jotta varmistetaan että nämä parametrit ovat suunnitelmissa 

määritellyn mukaiset.  

o Kriteeriin sisältyy mahdollisuus toteuttaa tien hiilijalanjälki- tai elinkaariarviointi, jonka avulla koko tien ja sen yksittäisten osien elinkaari voidaan mallintaa ja 

optimoida arvioitujen kunnossapito- ja kunnostuskustannusten ja odotettavissa olevan käyttöiän pohjalta.  

o Huomioon on otettu myös tien päällysteiden nimellinen vähimmäiskäyttöikä (pois lukien pintakerros) ja huomioitu, että kaikkein kestävimmät materiaalit voivat 

aiheuttaa korkeammat rakennuskustannukset, mutta pienempi kunnossapitotarve voi tasata nämä kustannukset. 

o Sisällyttämällä erityisvaatimuksia suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitohankkeisiin urakoitsijoita voidaan kannustaa pienentämään pitkän aikavälin 

käyttökustannuksia esimerkiksi säännöllisten huoltotoimien, ennaltaehkäisevien huoltotoimien ja kunnostustoimien osalta, ja näin hyödyttää kumpaakin 

osapuolta.   

- Jäännösarvo:  

o Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien käyttöönoton myötä ilmenee, että tien ympäristötehokkuus on parantunut. 

Kokonaiskäyttökustannukset ovat tämän myötä laskeneet, ja sijoitus on osoittautunut vastuullisesti hoidetuksi, mikä voi puolestaan auttaa säilyttämään sen 

omaisuusarvon tai parantamaan sitä.  

Lisäksi kriteereissä otetaan huomioon aineettomat hyödyt, kuten miellyttävyys, käyttömukavuus ja tyytyväisyys. Esimerkiksi liikenneruuhkien vähentämisellä voidaan 

vaikuttaa käyttäjien (kuljettajien) mukavuuteen ja vähentää turhia ajoneuvon käyttötunteja.  

Lopuksi tiettyjä kriteereitä soveltamalla voidaan myös vähentää tietyistä ympäristövaikutuksista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Esimerkiksi 

- Vierintävastusta koskevat kriteerit, jotka liittyvät päällysteen rakenteeseen ja karkeuteen, ovat suoraan yhteydessä ajoneuvojen polttoaineenkulutukseen 

käyttövaiheen aikana (10 prosentin vähennys vierintävastuksessa voi johtaa 1–2 prosentin vähennykseen polttoaineenkulutuksessa) ja näin ollen myös 

kasvihuonekaasupäästöihin. Tästä seuraa myös taloudellisia hyötyjä tien käyttäjille (kuljettajille). 

- Liikenneruuhkia koskevat kriteerit tähtäävät vähentämään ylimääräistä polttoaineenkulutusta ja ruuhkiin liittyviä ilman epäpuhtauksia erityisesti moottoriteillä ja 

valtateillä; 

- Ympäristömelupäästöjä koskevat kriteerit vaikuttavat sekä ihmisten terveyteen ja laajempiin taloudellisiin tekijöihin, kuten kiinteistöjen arvoon. 

Henkilöajoneuvoliikenteen melupäästöjen ulkoisten kustannusten on arvioitu olevan keskimäärin 2 euroa 1 000 matkustajakilometriä kohti ja kuorma-autoliikenteen 

osalta kustannusten on arvioitu olevan 2,5 euroa 1 000 tonnikilometriä kohti – mikä vuoden 2008 tasolla on yhteenlaskettuna noin 20 miljardia euroa EU:n 28 

jäsenvaltiossa. 
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- Kuivatusjärjestelmiä koskevat kriteerit (sekä kevyitä että raskaita teknisiä ratkaisuja sisältävät rakenteet) voivat auttaa vähentämään tulvimisen riskiä. 

Tulvavahinkojen aiheuttamien kustannusten määräksi EU:ssa arvioidaan 5,3–6,4 miljardia euroa vuosittain, ja ne vaikuttavat heikentävästi 200 000 ihmisen elämään 

joka vuosi. Komission Yhteisen tutkimuskeskuksen tuore tutkimus ennustaa, että näiden vahinkojen vuotuiset kustannukset voivat noista 7–8-kertaisiksi, eli 40 

miljardiin euroon, vuoteen 2050 mennessä ja vaikuttaa heikentävästi 500 000 ihmisen elämään joka vuosi. 
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Tekniset liitteet  
Liite A 

Taustaohjeet kriteerille B14 (peruskriteeri): Vaihtoehto 1 – hiilijalanjälki 

Myöntämiskriteerissä B14 (peruskriteeri) ilmoitetaan, että tarjoajat voivat käyttää hiilijalanjälkeä osoittamaan, kuinka he 

ovat vähentäneet tierakentamisen ympäristövaikutuksia. Tässä suppeassa ohjeessa kuvataan 

- milloin tätä kriteeriä voi käyttää 

- mitä sääntöjä tarvitaan varmistamaan, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia sekä 

- tarjousten valinnassa tarvittava tekninen tuki. 

Hiilijalanjälkiarvioinnissa on aina sovellettava standardia ISO 14067 tai vastaavaa standardia. 

1.1 Milloin hiilijalanjälkivaihtoehtoa 1 voidaan käyttää? 

Kriteerin B14 käyttö on suositeltavaa vain, kun parannusvaihtoehtoja voidaan verrata vertailutien suunnitelmaan ja/tai eri 

teiden suunnitelmiin. Sillä on sen vuoksi merkitystä seuraavissa hankintaskenaarioissa: 

- Kun asiakkaalla on jo vertailutien suunnitelma ja arvioitu määrälaskelma, jolloin tarjousten vertailua varten on 

olemassa ohjaushinta; 

- Kun suunnittelukilpailun avulla halutaan kannustaa suunnitteluryhmiä ja/tai urakoitsijoita laatimaan innovatiivisia 

tiesuunnitelmia. 

Näissä tapauksissa hiilijalanjälkiarviointi voidaan määrittää myöntämisen edellytykseksi. 

1.2 Tarvitaanko tarjousten arviointiin ylimääräistä asiantuntemusta? 

Kaikissa teiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevissa tarjouskilpailumenettelyissä on todennäköistä, että hankkija 

tarvitsee vaatimusten asettamista ja suunnitelmien arviointia varten suunnittelutukea ja teknistä asiantuntemusta. Hankkija 

voi sen vuoksi tarvita asiantuntemusta hankintamenettelyn kahdessa vaiheessa: 

1. Laatiessaan suunnittelua koskevia ohjeita ja tehokkuusvaatimuksia: Tarjoajille on annettava ohjeet siitä, mitkä 

tekniset vaatimukset niiden on täytettävä, jotta toimitettavat suunnitelmat ovat vertailukelpoisia. 

2. Arvioidessaan suunnitelmia ja parannusvaihtoehtoja: Hankkijan avustamiseksi on suoritettava tekninen arviointi, 

jossa arvioidaan, missä määrin tarjous täyttää tämän kriteerin. 

Teknisen arvioijan on arvioitava jokaisen tarjouksen hiilijalanjälkiarviointi kriittisesti liitteessä C olevien ohjeiden mukaan. 

1.3 Tarjoajille toimitettavat tiedot 

Seuraavat tekniset ohjeet olisi liitettävä tarjouspyyntöön, jotta voidaan varmistaa, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Jos 

suunnitelmia verrataan tiettyyn vertailutiehen, tämä on ilmaistava selkeästi, ja määrälaskelma on esitettävä. 

Tekniset ohjeet tarjoajille, jotka arvioivat teitä hiilijalanjäljen avulla 

Ratkaistavat tekniset 

kysymykset 

Merkitys käytännössä 

a. Menetelmä ja 

inventaariotiedot 

Vaikutustenarviointimenetelmällä ja elinkaari-inventaariolla saadut tiedot, joita 

suunnitteluryhmien on määrä käyttää, on eriteltävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta 

vertailukelpoisuus voidaan varmistaa. 

Todennetuilla primääritiedoilla voidaan täydentää standardissa ISO 14067 tai vastaavassa 

standardissa olevia aukkoja ja standardien ISO 14025 ja EN 15804 mukaisia 

ympäristöselostetietoja. Standardia ISO 21930 voidaan käyttää myös taustastandardina, jos se 

on soveltuva. 

Epävarmuuden taso on huomioitava sisällyttämällä 

1. laadullinen epävarmuuksien arviointi tausta-aineiston lähteiden, aineiston 

hankkimis- tai keräämistavan ja sen edustamien prosessien ja teknologioiden 

perusteella, sekä  

2. määrällinen kahden analyysista tunnistetun tärkeimmän tien rakennusosan arviointi 

(katso kohta d. ja taulukot a. ja b kriteerissä B14). 

b. Vertailu 

toiminnallisen 

vastaavuuden perusteella 

Tien seuraavassa luetellut ominaisuudet on määritettävä viitekehyksessä, jota suunnitelmissa 

on käytettävä (ks. ISO 14067 tai vastaava): 

- olennaiset tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sellaisina kuin ne on kuvattu 

tehokkuusvaatimuksissa 
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- vaatimusten mukainen käyttöikä. 

Tuloksen esittämiseen on käytettävä yhteistä toiminnallista yksikköä (ks. ISO 14067 tai 

vastaava). 

c. Tien elinkaaren 

määritelmä ja sen rajat 

Analyysiin sisällytetään koko elinkaari sisältäen rakentamisen (sis. materiaalituotannon ja 

kuljetuksen), kunnossapidon ja käytön sekä käytöstä poistamisen. 

Kierrätetyt tai uudelleenkäytetyt materiaalit on kohdennettava seuraavien sääntöjen mukaan:  

- panos (tuotevaihe) standardin ISO 14067 tai vastaavan sääntöjen mukaisesti 

- tuotos (elinkaaren päättymis- tai kunnossapitovaiheet) standardin EN 15804 osan 

6.4.3 sääntöjen mukaisesti 

d. Tien rakenneosat, 

joihin sovelletaan 

kriteerejä 

Kriteereissä olisi käsitettävä ainakin seuraavat tien rakenneosat: 

- rakennuspohja sisältäen maanrakennuksen ja perustukset 

- alusrakenne 

- kantava kerros, sidekerros ja pinta tai betonilaatat 

- tien lisärakenteet (valinnainen). 

e. Arviointiin käytettävä 

elinkaariluokan 

indikaattori 

Lämmitysvaikutus (GWP) 

 

 

 

Liite B 

Taustaohjeet kriteerille B14 (lisäkriteeri): Vaihtoehto 2 – elinkaariarviointi 

Myöntämiskriteerissä B14 ilmoitetaan, että tarjoajat voivat käyttää elinkaariarviointia osoittamaan, kuinka he ovat 

vähentäneet tierakentamisen ympäristövaikutuksia. Tässä suppeassa ohjeessa kuvataan 

- missä tätä kriteeriä voi käyttää 

- mitä sääntöjä tarvitaan varmistamaan, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia sekä 

- tarjousten valinnassa tarvittava tekninen tuki. 

Elinkaariarvioinnissa on aina sovellettava standardia ISO 14040/14044. 

2.1 Milloin elinkaariarviointivaihtoehtoa 2 voidaan käyttää? 

Kriteerin B14 käyttö on suositeltavaa vain, kun parannusvaihtoehtoja voidaan verrata vertailutien suunnitelmaan ja/tai eri 

teiden suunnitelmiin. Sillä on sen vuoksi merkitystä seuraavissa hankintaskenaarioissa: 

- Kun asiakkaalla on jo vertailutien suunnitelma ja arvioitu määrälaskelma, jolloin tarjousten vertailua varten on 

olemassa ohjaushinta; 

- Kun suunnittelukilpailun avulla halutaan kannustaa suunnitteluryhmiä ja/tai urakoitsijoita laatimaan innovatiivisia 

tiesuunnitelmia. 

Näissä tapauksissa elinkaariarviointi voidaan määrittää myöntämiskriteeriksi. 

2.2 Tarvitaanko tarjousten arviointiin ylimääräistä asiantuntemusta? 

Kaikissa teiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevissa tarjouskilpailumenettelyissä on todennäköistä, että hankkija 

tarvitsee vaatimusten asettamista ja suunnitelmien arviointia varten suunnittelutukea ja teknistä asiantuntemusta. Hankkija 

voi sen vuoksi tarvita asiantuntemusta hankintamenettelyn kahdessa vaiheessa: 

1. Laatiessaan suunnittelua koskevia ohjeita ja tehokkuusvaatimuksia: Tarjoajille on annettava ohjeet siitä, mitkä 

tekniset vaatimukset niiden on täytettävä, jotta toimitettavat suunnitelmat ovat vertailukelpoisia. 

2. Arvioidessaan suunnitelmia ja parannusvaihtoehtoja: Hankkijan avustamiseksi on suoritettava tekninen arviointi, 

jossa arvioidaan, missä määrin tarjous täyttää tämän kriteerin. 

Teknisen arvioijan on arvioitava jokaisen tarjouksen elinkaariarviointi kriittisesti liitteessä C olevien ohjeiden mukaan. 

2.3 Tarjoajille toimitettavat tiedot 

Seuraavat tekniset ohjeet olisi liitettävä tarjouspyyntöön, jotta voidaan varmistaa, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Jos 

suunnitelmia verrataan tiettyyn vertailutiehen, tämä on ilmaistava selkeästi, ja määrälaskelma on esitettävä. 
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Tekniset ohjeet tarjoajille, jotka arvioivat teitä elinkaariarvioinnin avulla 

Ratkaistavat tekniset 

kysymykset 

Merkitys käytännössä 

a. Menetelmä ja 

inventaariotiedot 

Vaikutustenarviointimenetelmällä ja elinkaari-inventaariolla saadut tiedot, joita 

suunnitteluryhmien on määrä käyttää, on eriteltävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta 

vertailukelpoisuus voidaan varmistaa.   

Todennetuilla primääritiedoilla voidaan täydentää standardissa ISO 14040/14044 olevia 

aukkoja ja standardin ISO 14025 tai EN 15804 mukaisia ympäristöselostetietoja. Standardia 

ISO 21930 voidaan käyttää myös taustastandardina, jos se on soveltuva. 

Epävarmuuden taso on huomioitava sisällyttämällä 

1. laadullinen epävarmuuksien arviointi tausta-aineiston lähteiden, aineiston 

hankkimis- tai keräämistavan ja sen edustamien prosessien ja teknologioiden 

perusteella, sekä 

2. määrällinen kahden analyysista tunnistetun tärkeimmän tien rakennusosan arviointi 

(katso kohta d. ja taulukot a. ja b kriteerissä B14). 

b. Vertailu 

toiminnallisen 

vastaavuuden perusteella 

Tien seuraavassa luetellut ominaisuudet on määritettävä viitekehyksessä, jota suunnitelmissa 

on käytettävä (ks. ISO 14040/14044): 

- olennaiset tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sellaisina kuin ne on kuvattu 

tehokkuusvaatimuksissa 

- vaatimusten mukainen käyttöikä. 

Tuloksen esittämiseen on käytettävä yhteistä toiminnallista yksikköä (ks. ISO 14040). 

Toiminnallisen yksikön määritelmässä on otettava huomioon käyttöikä. 

c. Tien elinkaaren 

määritelmä ja sen rajat 

Analyysiin sisällytetään koko elinkaari, joka sisältää rakentamisen (sis. materiaalituotannon ja 

kuljetuksen), kunnossapidon ja käytön sekä käytöstä poistamisen (katso ISO 14040).   

Kierrätetyt tai uudelleenkäytetyt materiaalit on kohdennettava seuraavien sääntöjen mukaan: 

- panokset (tuotevaihe) standardin ISO 14044 osan 4.3.4.3 sääntöjen mukaisesti 

- tuotokset (elinkaaren päättymis- ja kunnossapitovaiheet) standardin EN 15804 osan 

6.4.3 sääntöjen mukaisesti 

d. Tien rakenneosat, 

joihin sovelletaan 

kriteerejä 

Kriteereissä olisi käsitettävä ainakin seuraavat tien rakenneosat: 

- rakennuspohja sisältäen maanrakennuksen ja perustukset 

- alusrakenne 

- kantava kerros, sidekerros ja pinta tai betonilaatat 

- tien lisärakenteet (valinnainen). 

Sovellettaessa energiankeruuteknologiat on sisällytettävä elinkaariarviointiin lisätie-

elementteinä, ja käyttövaiheen aikana tuotettu energia vähennetään tässä vaiheessa kulutetusta 

energiasta. 

e. Arviointiin käytettävät 

elinkaariluokan 

indikaattorit 

 

Vähintään seuraavia standardissa EN 15804 määritettyjä vaikutusluokkaindikaattoreita on 

käytettävä: 

- lämmitysvaikutus (GWP) 

- vaikutus alailmakehän otsonin muodostumiseen (POCP) 

- otsonikerrosta kuluttava vaikutus (ODP) 

- maaperän ja veden happamoitumisvaikutus (AP) 

- rehevöityspotentiaali (EP) 

- abioottinen resurssien kuluminen, aineet (ADP_elements) 

- abioottinen resurssien kuluminen, fossiiliset polttoaineet (ADP_fossil fuels). 

Myös muita indikaattoreita, jotka kuvaavat resurssien käyttöä, jäte- ja tuotosvirtoja standardin 

EN 15804 mukaisesti, voidaan käyttää kokonaan tai osittain, jos ne eivät ole jo käytössä 

muiden määritettyjen ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien, kuten 

kierrätetyn materiaalin myötä. 

Valittuihin vaikutusluokkaindikaattoreihin on sovellettava painotusjärjestelmää, jotta 

kokonaispistemäärä voidaan arvioida. Hankintaviranomainen valitsee järjestelmän seuraavien 

perusteella: 

- soveltuva olemassa oleva painotusjärjestelmä, esimerkiksi joissain kansallisissa 

elinkaariarviointijärjestelmissä käytössä oleva järjestelmä tai 

- elinkaariarvioinnin teknisen arvioijan ehdottama painotusjärjestelmä (ks. liite C). 
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Jos elinkaariarviointivälineellä lasketaan tien yhteenlasketut pisteet, huomioidaan vain 

standardissa EN 15804 määritettyjä vaikutusluokkia koskevat tulokset. 
 

 

Liite C 

Ohjeet elinkaariarvioinnin tekniselle arvioijalle 

Teknisen arvioijan tehtävänä on avustaa hankkijaa määrittämään perussäännöt tarjouksen tekijöille viitaten valitun 

vaihtoehdon mukaan joko liitteeseen A tai B. 

Teknisen arvioijan on esitettävä ja sovittava hankintaviranomaisen kanssa, miten vaikutusarvioinnin indikaattorien tuloksia 

tulkitaan, ja tulkintatapa tulee esittää tarjouspyynnössä. 

Kun tarjoukset on avattu, tekninen arvioija joko 

(i) laatii kriittisen arvioinnin hiilijalanjälkiarviointien menetelmistä, tietojen laadusta ja vertailukelpoisuudesta tai 

(ii) laatii kriittisen arvioinnin elinkaariarviointien menetelmistä, tietojen laadusta ja vertailukelpoisuudesta. 

Kriittinen arviointi toteutetaan standardin ISO 14044 osan 6, hiilijalanjäljen tapauksessa standardin ISO 14065, sekä 

Euroopan komission tuotteiden ympäristöjalanjälkeä (PEF) koskevan suosituksen (2013/179/EU) mukaisesti: 

- kriittinen arviointi (liite II. kohta 9, s. 54) 

- tiedonkeruun tarkistuslista (liite III) 

- lähtötietojen laatuvaatimukset (liite II, kohta 5.6, s. 33) 

- tulosten tulkinta (liite II, kohta 7, s. 50). 

 


