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Siivous ja teknokemian tuotteet   

Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa 
 

 

 

 
Tämä kriteeristö on yhteinen seuraaville teknokemiantuotteille 
(aakkosjärjestyksessä):  

• Ammattikäytön koneastianpesuaineet 
• Ammattikäytön tekstiilien pesuaineet 
• Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet 
• Käsiastianpesuaineet 
• Lattianhoitotuotteet (kuten lattiavahat) 
• Puhdistus- ja rasvanpoistoaineet teollisuuskäyttöön 
• Puhdistusaineet 
• Saippua 
• Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet 

Kriteereiden tausta 

Alla esitetyt kriteerit perustuvat Joutsenmerkin kriteereihin teknokemiantuotteille, joihin kuuluu useita eri 
tuotteita/tuoteryhmiä ja niiden kriteerejä. Tämän ohjeen kriteerit ovat kuitenkin yhteisiä useimmille 
teknokemiantuotteille ja soveltuvat seuraavien teknokemiantuotteiden hankintaan.  
 

Ympäristökriteerien määrittely tämän ohjeen avulla  

Tässä ohjeessa on esitetty Motivan suosittelemia ympäristökriteereitä, joita voidaan hyödyntää tarjouspyynnössä 
vähimmäisvaatimuksina tai kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteina. Nämä ympäristökriteerit ovat  
• ympäristön kannalta merkittävimpiä 
• helppokäyttöisiä ja todennettavissa 
• tuotteiden saatavuus on yleensä hyvä 
 
Hankintayksikkö tarkistaa ja asettaa aina itse kriteerien tason omien tavoitteiden, tarpeiden, resurssien ja 
markkinakartoituksen perusteella.   

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan ympäristöä säästävämpiä 
teknokemian tuotteita. Ohjeessa esitellään ympäristökriteereitä, joita hankintayksiköt voivat hyödyntää 
tarjouspyynnöissään.  
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• Valitse ensin kriteereistä ne, jotka ovat teille relevantteja ja tärkeitä 
Tämän ohjeen ympäristökriteerit liittyvät tuotteen merkittävimpiin ympäristöominaisuuksiin. Hankkija voi 
valita näistä ympäristökriteereistä yhden, osan tai kaikki esim. sen mukaan: 
• Mitkä ovat juuri teidän organisaation tärkeimmät ympäristövaikutukset ja – tavoitteet? Mitkä 

ominaisuudet ovat juuri teille tärkeitä? 
• Kokemus ja osaaminen: Olemmeko vasta aloittelemassa ympäristökriteerien käyttöä vai jo kokeneita?  

Jos käytätte ympäristökriteereitä ensimmäisiä kertoja, suosittelemme aloittamaan esim. muutamalla 
kriteerillä, jotta syntyy kokemusta kriteerien käytöstä. Seuraavalla hankintakerralla voidaan ottaa mukaan 
uusia ympäristökriteereitä ja/tai nostaa jo käytettyjen kriteerien vaatimustasoa. 
 

• Tarkista valittujen kriteerin tavoitetaso. Taulukossa esitetyt kriteerit ja niiden raja-arvot ovat ehdotuksia, joita 
voidaan säätää ylös- tai alaspäin omien tavoitteiden, tarpeiden ja markkinatilanteen mukaan. 
 

• Muokkaa kieli, muotoilut jne. kyseiseen tarjouspyyntöönne sopiviksi 
 

• Käy vuoropuhelua markkinoiden kanssa ennen tarjouskilpailua.  
Vuoropuhelulla selvitetään pystyykö tarjoajat täyttämään luonnostellut hankintavaatimukset kyseisessä 
hankinnassa ja markkina-alueella, mitä tuote- tai palveluvaihtoehtoja on olemassa, onko markkinoilla 
riittävästi tarjoajia jne. Markkinatilanne voi vaihdella alueittain, hankinnan muiden vaatimusten tai hankinnan 
kokoluokan takia hyvinkin paljon. Siksi ohjeessamme esitettyjä kriteerejä ei ole tarkoitus kopioida/soveltaa 
suoraan omaan tarjouspyyntöön ilman markkinakartoitusta. 
Alustava tarjouspyyntö voidaan myös lähettää mahdollisille tarjoajille kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen 
tarjouspyynnön julkaisemista. Jos kommentointikierroksella ilmenee, että vaatimustaso on juuri tässä 
tapauksessa liian korkea tai matala, sitä voidaan muuttaa. 
 

• Päätä ja määrittele tarjouspyyntöönne miten vaatimukset käytännössä todennetaan. 
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1 Poikkeus: Kompleksinmuodostajat kuten MGDA ja GLDA voivat sisältää NTA:ta epäpuhtautena raaka-aineessa alle 1 % pitoisuuksina, kunhan vain 
puhdistusaineen pitoisuus on alle 0,1 %. 
2 Vaarakategoria ja vaaralauseke/varoitusmerkit ja R lausekkeet: Sovelletaan seoksiin asetuksen 1272/ 2008 siirtymäkaudella joulukuusta 2010 
kesäkuuhun 2015 
 

SIIVOUS JA TEKNOKEMIAN TUOTTEET 

Ympäristökriteerit 
 

YMPÄRISTÖKRITEERIT 
Tuotteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset 

 
PERUSTELUT 

 

1. Tuotteen luokittelu 

 
REACH kemikaaliasetuksen (1907/2006) liitteen mukainen 
käyttöturvallisuustiedote tuotteesta. 
 
 
 
 

 
Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa 
aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta 
käytöstä teollisuudessa tai ammatissa.  
Jokaisella tuotteella on jo lainsäädännön mukaan oltava ko. 
käyttöturvallisuustiedote, joten se on helposti saatavilla.  
 
Lisätietoa: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-
biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kayttoturvallisuustiedote/ 
 

 
TODENTAMINEN: Tuotteen käyttöturvallisuustiedote  
 

2. CMR-aineet 

 
Tuotteet eivät saa sisältää aineita, jotka ovat tai jotka voivat 
vapauttaa aineita, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi 
(Carc), mutageenisiksi (Mut) tai lisääntymiselle vaarallisiksi 
(Rep), joutsenmerkin taulukon 21 mukaisilla vaarakoodeilla tai 
riskilausekkeilla tai näiden yhdistelmillä.  
Kts. taulukko dokumentin jäljessä.  
 
 

 

CMR-aineiksi kutsutaan syöpää aiheuttavia, perimää 
vaurioittavia tai lisääntymiselle haitallisia aineita. 
CMR-aineet tunnistaa käyttöturvallisuustiedotteiden 
vaarallisuutta osoittavista lausekkeista ja varoitusmerkeistä2. 
 
Lisätietoa: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-
biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-
merkinnat/ 
 TODENTAMINEN: Valmistajan/ kemikaalitoimittajan kirjallinen 

ja allekirjoitettu vakuutus 

3. Fosforit 

 
Fosforeita ei saa olla lopputuotteessa, tai aktiivisesti lisättyinä 
raaka-aineeseen.   
Poikkeus: kiinteät saippuatuotteet (esim. saippuahiutaleet) 
voivat sisältää EDTA:ta ja fosfonaattia yhteenlaskettuna 0,6 %. 
 
 
 

 
Fosfaattia on käytetty vedenpehmentäjänä. Sen käyttöä on 
vähennetty, koska fosfori on yksi pääravinteista ja osaltaan 
vaikuttaa vesistöjen rehevöitymiseen sekä hapettomien 
vesistöalueiden syntyyn. 
 
Kriteeri ennakoi muuttuvaa lainsäädäntöä fosfaattien osalta: 
Fosfaattien käyttö kiellettiin kuluttajien pyykinpesuaineissa 
30.6.2013 ja tullaan kieltämään kuluttajien konetiskiaineissa 
1.1.2017. 
 

TODENTAMINEN: Valmistajan vakuutus (kyllä/ei) 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kayttoturvallisuustiedote/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kayttoturvallisuustiedote/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/
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YMPÄRISTÖKRITEERIT 
 
PERUSTELUT 

4.   Hormonitoimintaa häiritsevät aineet (EDC) 

 
Tuote ei saa sisältää EU:n strategian mukaisesti 
hormonitoimintaa häiritseviksi arvioituja aineita, kategoria 
I ja II.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hormonitoimintaa häiritsevä kemikaali on sellainen eksogeeninen 
(elimistön ulkopuolelta tuleva) aine tai aineseos, joka muuttaa 
hormonijärjestelmän toimintaa ja aiheuttaa siten haittavaikutuksia 
kokonaisessa organismissa, sen jälkeläisissä tai (ala)populaatioissa. 
Hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien uskotaan vaikuttavan 
hormonijärjestelmän toimintaan ainakin kolmella tavalla: 
jäljittelemällä elimistön luonnollisten hormonien vaikutusta, 
estämällä luonnollisten hormonien vaikutuksia tai vaikuttamalla 
hormonien pitoisuuteen elimistössä. 
 
Kategoria I: selkeä näyttö kemikaalin hormonitoimintaa 
häiritsevästä vaikutuksesta (clear evidence for endocrine disturbing 
in an intact organism) (kts. luettelo alla s. 173). 
Kategoria II: kemikaalilla mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevä 
vaikutus. 
 
Luettelo aineista (Liite L, alkaen s. 238): 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/su
bstances_en.htm  
Suora linkki: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_re
port_2007.pdf 
 

TODENTAMINEN: Valmistajan vakuutus (kyllä/ei) 

5. Erityistä huolta aiheuttavat aineet 

 
REACH - asetuksen liitteessä XIII annettujen perusteiden 
mukaisesti erityistä huolta aiheuttaviksi määritellyt  
• hitaasti hajoavat,  
• biokertyvät ja myrkylliset (PBT) aineet tai  
• erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti 

biokertyvät (vPvB) aineet.  
 
REACH-asetuksen artiklassa 59, liite XIV, erityistä huolta 
aiheuttaviksi aineiksi arvioidut aineet. 
 

 
PBT = hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 
 
Biokertyvyys on kemikaalin ominaisuus, joka saa sen kertymään 
ympäristöstä eliöiden eri osiin siten, että yhdisteen määrä kasvaa 
nopeammin kuin elimistö pystyy sitä hajottamaan. Jos tällaiselle 
aineelle altistutaan toistuvasti, sen pitoisuus eliössä/ravintoketjussa 
kasvaa. 

TODENTAMINEN: Valmistajan vakuutus (kyllä/ei) 

6.   Hajusteet (käytä tätä kohtaa, jos haluatte hajustamattomia tuotteita) 

 
Tuotteen tulee olla hajusteeton. 
 
 
 
 

 
Hajusteet voivat aiheuttaa allergiaa (esim. käsissä ihottumaa) tai 
yliherkkyysreaktioita (esim. laukaista migreenin) joillakin ihmisillä, 
jonka takia niitä on suositeltavaa välttää yleisissä tiloissa. 
 
Lisätietoa: http://www.allergia.fi/allergia-ja-
astma/hajusteyliherkkyys ja http://www.hajusteyliherkkyys.com/ 
 TODENTAMINEN: Valmistajan vakuutus (kyllä/ei) 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/substances_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/substances_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf
http://www.allergia.fi/allergia-ja-astma/hajusteyliherkkyys
http://www.allergia.fi/allergia-ja-astma/hajusteyliherkkyys
http://www.hajusteyliherkkyys.com/


   
   
  

 
Siivous ja teknokemian tuotteet  

 19.5.2014  5 (5) 
 

 

                                                           
3 VNF eli paino-hyötysuhde (pakkausmateriaali grammoina litraa käyt1töliuosta kohti) lasketaan seuraavalla tavalla: 
VNFRTU = Σ [(Vi + Ni)/(Di * ti)] ≤ 200,0 grammaa pakkausmateriaalia/ litraa käyttöliuosta  
VNFTiiviste = Σ [(Vi + Ni)/(Di * ti)] ≤ 1,20 grammaa pakkausmateriaalia/ litraa käyttöliuosta 
 
Vi = primääripakkauksen paino grammoina sisältäen korkit, kiinteät annostelulaitteet ja vastaavat + mahdolliset täyttöpakkaukset (jotkamyydään 
alkuperäiseen pakkaukseen) grammoina sisältäen korkit, kiinteät annostelulaitteet ja vastaavat. 
Pohjoismainen ympäristömerkintä 18(22) 
Puhdistusaineet 026/5.1 
 
Ni = kierrättämättömän (neitseellisen) materiaalin paino grammoina pakkauskomponenttia kohti grammoina. 
Jos pakkauskomponentin kierrätetyn materiaalin osuus on 0 %, Ni = Vi. 
Pakkaus katsotaan valmistetuksi kierrätysmateriaalista, jos siihen käytetyt raaka-aineet ovat peräsin jakeluportaasta. Jos raaka-aine on 
materiaalinvalmistajan omasta tuotannosta tai jakeluportaasta saatavaa teollisuusjätettä, materiaalia ei katsota kierrätetyksi. 
 
Di = Funktionaalisten annosten määrä primääripakkauskomponentissa (i). Jos tuote myydään valmiiksi laimennettuna, D = tuotteen tilavuus (litraa). 
Jos primääripakkaus myydään yhdessä täyttöpakkauksen kanssa, D lasketaan laskemalla yhteen molempien pakkausten funktionaaliset annokset. 
Samoin V on pakkausten yhteenlaskettu paino (katso V:n kuvaus). 
 
ti = Palautusluku, eli 1+ pakkauskomponentin (i) uudelleenkäyttökertojen lukumäärä (täyttöpakkausten avulla). t = 1 jos pakkausta ei käytetä 
uudelleen samassa käyttötarkoituksessa (kertakäyttöpakkaus). 
 
t > 1 vain, jos voidaan dokumentoida, että pakkausta käytetään uudelleen samassa käyttötarkoituksessa. 

 
- Pakkausvalmistajan vakuutus tai dokumentaatio materiaalin tyypistä sekä pakkauksen osien (esim. korkki, suihkesuutin, pullo ja etiketit) 

paino. 
- Laskelma paino-hyötysuhteesta (VNF) sekä mahdollinen pakkauksen kierrättämistä koskeva dokumentaatio. 
- Pakkauksen valmistajan vakuutus kierrätetyn materiaalin määrästä, jos pakkauksessa on käytetty kierrätettyä materiaalia. 
- Jos t >1: Dokumentaatio, kuten myyntitilastot tai vastaavat, josta käy ilmi alkuperäispakkausta kohti myytävien täyttöpakkausten määrä. 
 
Lähde: Joutsenmerkki 

 

YMPÄRISTÖKRITEERIT 
 
PERUSTELUT 

7. Tensidit 

 
Tensidien on oltava nopeasti aerobisesti hajoavia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tensideillä eli pinta-aktiiviset aineilla on tärkeä rooli useissa pesu- ja 
puhdistusaineissa. Ne alentavat veden pintajännitystä, irrottavat 
likaa ja niitä käytetään myös vaahdonestoon.  
Useimmat tensidit ovat kuitenkin myrkyllisiä vesieliöille. 
 
Joutsenmerkin vaatimus hajoavuudelle, johon oheinen kriteeri 
perustuu, on lainsäädännön minimiä tiukempi.  
Lainsäädännön minimi: Kaikki pesuaineissa käytettävät tensidit ovat 
biohajoavia. Vaatimus on ollut voimassa lokakuusta 2005 alkaen 
(EY:n pesuaineasetus 648/2004/EY). Poikkeusluvan tähän 
vaatimukseen voi saada erikseen ainoastaan 
erityisammattituotteille.  
 

TODENTAMINEN: valmistajan vakuutus (kyllä/ei) 

8. VNF, Paino-hyötysuhde 

VNF luku (pyydä toimittajaa ilmoittamaan luku) 

 

 
VNF on pakkauksen painon ja sen sisältämien käyttöannosten 
suhde 3. Sen avulla voidaan kuvata ja arvioida pakkaamisen ja 
pakkausmateriaalien resurssitehokkuutta.  

TODENTAMINEN: valmistajan ilmoittama VNF -luku 
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