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EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Vesijohtokalusteet 
 
Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
vesijohtokalusteiden tuoteryhmälle. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa (Technical Background Report) esitetään yksityiskohtaisesti näiden 
kriteerien valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 
 
Jokaiselle tuote- tai palveluryhmälle on määritetty kahdenlaiset kriteerit: 
 
 Peruskriteerit soveltuvat kaikkien hankintaviranomaisten käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, ja ne koskevat tärkeimpiä ympäristövaikutuksia. Ne on 

laadittu siten, että lisätodentamisen tarve tai kustannusten nousu on mahdollisimman vähäinen.  
 Lisäkriteerit on tarkoitettu niille, jotka haluavat hankkia parhaita markkinoilla olevia tuotteita. Ne saattavat edellyttää lisätodentamista tai olla hieman 

kalliimpia kuin muut samaan tarkoitukseen käytettävät tuotteet. 
 
1. Soveltamisala ja määritelmät  
 
Tämä asiakirja koskee vesijohtokalusteiden hankintaa. Näissä kriteereissä vesijohtokalusteilla tarkoitetaan seuraavia tuoteryhmiä:  
1) hanat 
2) suihkupäät 
3) suihkut.  
 
Näiden tuoteryhmien määritelmät ovat seuraavat1: 
 
’hanalla’ tarkoitetaan suoraan tai epäsuorasti, mekaanisesti ja/tai automaattisesti toimivaa venttiiliä, jonka kautta johdetaan vettä; 
 
’suihkupäällä’ tarkoitetaan 

a) kiinteää ylä- tai sivusuihkua, hierovaa suihkua tai vastaavaa laitetta, jota voidaan säätää ja joka johtaa veden vesijohdosta käyttäjälle, tai  
b) liikuteltavaa käsisuihkua, joka on yhdistetty hanaan suihkuletkulla ja joka voidaan ripustaa suoraan hanaan tai seinään asianmukaisella tuella;  

 
’suihkulla’ tarkoitetaan suihkupään ja siihen liitettyjen säätöventtiilien ja/tai laitteiden yhdistelmää, joka on pakattu yhdistelmäksi ja myydään yhdistelmänä. 
 
Tuoteryhmä kattaa myös vesijohtokalusteet, joita käytetään tavanomaisesti julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, toimistoissa, sairaaloissa, uimahalleissa, 
urheilukeskuksissa ja muissa vastaavissa rakennuksissa, sekä muuhun kuin kotitalouskäyttöön että kotitalouskäytön kaltaisesti. 
 
                                                 
1 Muita tässä kriteereitä koskevassa asiakirjassa käytettäviä määritelmiä ja termejä selostetaan tämän asiakirjan lopussa olevassa sanastossa. 
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Säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit eivät kata seuraavia tuotetyyppejä: 
• kylpyammehanat 
• ulkotilojen hanat 
• muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut hanat, suihkupäät ja suihkut, joilta edellytetään rajoittamatonta vedentuloa tarkoitettua toimintoa varten 

(esim. laboratorioiden turvahanat ja -suihkut sekä ammattikeittiöiden hanat) 
• hanat, joihin sovelletaan puutarhanhoitotuotteita ja -palveluja koskevia ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia kriteerejä. 

 
2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
 
Vesijohtokalusteiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät vesijohtokalusteiden käyttövaiheessa tapahtuvaan vedenkulutukseen ja veden 
lämmittämiseen tarvittavaan energiankulutukseen. Muita ympäristövaikutuksia, jotka ovat kuitenkin huomattavasti vähäisempiä, ovat esimerkiksi tuotannon 
aikana aiheutuvat päästöt ja vaarallisen ja vaarattoman jätteen syntyminen. Asettamalla vesijohtokalusteille vesitehokkuusvaatimuksia voidaan osaltaan 
vähentää vedenkulutusta ja veden lämmittämiseen tarvittavaa energiankulutusta ja siten vähentää ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät veden toimittamiseen ja 
jakeluun, jäteveden käsittelyyn sekä energiantuotantoon ja sen edellyttämään veden jäähdyttämiseen. 
 

Merkittävimmät 
ympäristövaikutukset 

 Lähestymistapa 

 
• Vedenkulutus, erityisesti 

käyttövaiheessa 
• Energiankulutus, erityisesti 

veden lämmityksen yhteydessä 
• Päästöt ilmaan ja veteen, jotka 

aiheutuvat pääasiassa 
energiantuotannosta ja 
tuotantoprosesseista  
 

  
 
 
 
 

• Asennetaan uusiin ja 
kunnostettuihin rakennuksiin 
vesi- ja energiatehokkaita 
vesijohtokalusteita 

 

Vaikutuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä.  
 
Teknisessä taustaraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot vesijohtokalusteiden tuoteryhmästä, mukaan lukien tiedot asiaa koskevasta lainsäädännöstä ja 
muut tietolähteet. 
  
3. EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Vesijohtokalusteet 
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Teknisessä taustaraportissa esitettyjen tietojen perusteella ehdotetaan seuraavia EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia kriteereitä:  
 
a) kriteerit, jotka koskevat vesitehokkaiden vesijohtokalusteiden hankintaa (3.1) 
b) kriteerit, jotka koskevat asennustöitä uusissa tai kunnostetuissa tiloissa (3.2) ja joita voidaan käyttää vesitehokkaiden vesijohtokalusteiden hankintaa 

koskevien kriteereiden lisäksi.  
 
 

3.1 EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Vesijohtokalusteet 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE KOHDE 
Hankitaan vesitehokkaita vesijohtokalusteita uusiin tai kunnostettuihin 
rakennuksiin 

Hankitaan vesitehokkaita vesijohtokalusteita uusiin tai kunnostettuihin 
rakennuksiin 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
 
1. Vedenkulutus ja energiansäästö 
1A. Suurin saatava enimmäisvirtaama   

Vedenpaineesta riippumatta suurimmat vesijohtokalusteista saatavat 
enimmäisvirtaamat eivät saa ylittää taulukossa 1 esitettyjä arvoja. 
  

Taulukko 1: Vesijohtokalusteista saatavat suurimmat enimmäisvirtaamat 
   
Tuotealaryhmä 

Enimmäisvirtaama 
[l/min] 

Keittiöhanat  8,0 

Allashanat  7,0 

Suihkupäät ja suihkut[1] 9,0 
Huomautus [1]: Suihkupäiden ja suihkujen, joissa on useampi suihkutoiminto, 
on täytettävä suurimman virtaaman asetusta koskeva vaatimus. 
 
 
 
Todentaminen: 

 
1. Vedenkulutus ja energiansäästö 
1A. Suurin saatava enimmäisvirtaama   
Vedenpaineesta riippumatta suurimmat vesijohtokalusteista saatavat 
enimmäisvirtaamat eivät saa ylittää taulukossa 1 esitettyjä arvoja. 
  

Taulukko 1: Vesijohtokalusteista saatavat suurimmat enimmäisvirtaamat  
 
Tuotealaryhmä 

Enimmäisvirtaama  
(l/min) 

Keittiöhanat 
[1]  

ei virtausrajoitinta 6,0 
virtausrajoitin[2] 8,0 

Allashanat[1] ei virtausrajoitinta 6,0 
virtausrajoitin[2] 8,0 

Suihkupäät ja suihkut[3] 8,0 

Huomautus [1]: Hanat voidaan toimittaa virtausrajoittimella tai ilman. Suurin 
saatava enimmäisvirtaama riippuu siitä, onko hanassa virtausrajoitin vai ei. 
Huomautus [2]: Virtausrajoittimen oletusarvoksi (vedensäästöasetus) on 
voitava asettaa enintään 6 l /min. Suurin saatava enimmäisvirtaama saa olla 
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Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. 
Muussa tapauksessa hankintaviranomaiselle on todentamista varten 
toimitettava yhdessä tarjouksen kanssa tulokset vesijohtokalusteiden testeistä, 
jotka on suoritettu asiaa koskevassa EN-standardissa (ks. taulukko 2) tai 
vastaavassa standardissa olevan testimenettelyn mukaisesti. Testit on 
suoritettava 1,5, 3,0 ja 4,5 baarin (± 0,2 baaria) paineessa sellaisten 
tuotteiden osalta, joiden valmistaja ilmoittaa soveltuvan 
suurpainelaitteisiin (yleensä 1,0–5,0 baaria) tai 0,2; 0,3 ja 0,5 baarin 
(± 0,2 baaria) paineessa sellaisten tuotteiden osalta, joiden valmistaja 
ilmoittaa soveltuvan pienpainelaitteisiin (yleensä 0,1–0,5 baaria). 
Kolmen mittauksen keskiarvo ei saa ylittää taulukossa 1 ilmoitettua suurinta 
enimmäisvirtaama-arvoa. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät 
EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. 
Valmistajan tekniset asiakirjat tai muut asianmukaiset todisteet, jotka 
osoittavat, että nämä vaatimukset täyttyvät, hyväksytään myös. 
 
Taulukko 2: Vesijohtokalusteiden EN-standardit 

Numero Otsikko 

EN 200  
Sanitary tapware. Single taps and combination of taps 
for water supply systems of type 1 and type 2 – General 
technical specification   

EN 816  Sanitary tapware. Automatic shut-off valves (PN10) 

EN 817  Sanitary tapware. Mechanical mixing valves (PN10) – 
General technical specifications 

EN 1111  Sanitary tapware. Thermostatic mixing valves (PN10) – 
General technical specification 

EN 1112  
Sanitary tapware. Shower outlets for sanitary tapware 
for water supply systems type 1 and type 2 – General 
technical specification 

enintään 8 l/min. 
Huomautus [3]: Suihkupäiden ja suihkujen, joissa on useampi suihkutoiminto, 
on täytettävä suurimman virtaaman asetusta koskeva vaatimus. 
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. 
Muussa tapauksessa hankintaviranomaiselle on todentamista varten 
toimitettava yhdessä tarjouksen kanssa tulokset vesijohtokalusteiden testeistä, 
jotka on suoritettu asiaa koskevassa EN-standardissa (ks. taulukko 2) tai 
vastaavassa standardissa olevan testimenettelyn mukaisesti. Testit on 
suoritettava 1,5, 3,0 ja 4,5 baarin (± 0,2 baaria) paineessa sellaisten tuotteiden 
osalta, joiden valmistaja ilmoittaa soveltuvan suurpainelaitteisiin (yleensä 1,0–
5,0 baaria) tai 0,2; 0,3 ja 0,5 baarin (± 0,2 baaria) paineessa sellaisten 
tuotteiden osalta, joiden valmistaja ilmoittaa soveltuvan pienpainelaitteisiin 
(yleensä 0,1–0,5 baaria). Kolmen mittauksen keskiarvo ei saa ylittää 
taulukossa 1 ilmoitettua suurinta enimmäisvirtaama-arvoa. Testit on 
suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa 
esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset. 
Lisäksi sellaisten tuotteiden osalta, joissa on virtausrajoitin, on toimitettava 
laitteen kuvaus (eli tärkeimmät tekniset parametrit sekä asennus-, asetus- ja 
käyttöohjeet). 
Valmistajan tekniset asiakirjat tai muut asianmukaiset todisteet, jotka 
osoittavat, että nämä vaatimukset täyttyvät, hyväksytään myös. 
 
Taulukko 2: Vesijohtokalusteiden EN-standardit 

Numero Otsikko 

EN 200  
Sanitary tapware. Single taps and combination of taps 
for water supply systems of type 1 and type 2 – General 
technical specification   

EN 816  Sanitary tapware. Automatic shut-off valves (PN10) 

EN 817  Sanitary tapware. Mechanical mixing valves (PN10) – 
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EN 1286 Sanitary tapware. Low pressure mechanical mixing 
valves. General technical specification 

EN 1287 Sanitary tapware. Low pressure thermostatic mixing 
valves. General technical specifications 

EN 15091 Sanitary tapware. Electronic opening and closing 
sanitary tapware 

EN 248  Sanitary tapware. General specification for 
electrodeposited coatings of Ni-Cr 

EN60335-1 Household and Similar Electrical Appliances 

EN60335-2-35 Household and Similar Electrical Appliances, Safety, 
Particular Requirements for Instantaneous Water heaters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General technical specifications 

EN 1111  Sanitary tapware. Thermostatic mixing valves (PN10) – 
General technical specification 

EN 1112  
Sanitary tapware. Shower outlets for sanitary tapware 
for water supply systems type 1 and type 2 – General 
technical specification 

EN 1286 Sanitary tapware. Low pressure mechanical mixing 
valves. General technical specification 

EN 1287 Sanitary tapware. Low pressure thermostatic mixing 
valves. General technical specifications 

EN 15091 Sanitary tapware. Electronic opening and closing 
sanitary tapware 

EN 248  Sanitary tapware. General specification for 
electrodeposited coatings of Ni-Cr 

EN60335-1 Household and Similar Electrical Appliances 

EN60335-2-35 Household and Similar Electrical Appliances, Safety, 
Particular Requirements for Instantaneous Water heaters 

 

 
1B. Pienin saatava enimmäisvirtaama 
Vedenpaineesta riippumatta pienimmät vesijohtokalusteista saatavat 
enimmäisvirtaamat eivät saa alittaa taulukossa 3 esitettyjä arvoja 
 
Taulukko 3: Vesijohtokalusteista saatavat pienimmät enimmäisvirtaamat 

 
Tuotealaryhmä 

Enimmäisvirtaama 
[l/min] 

Keittiöhanat 2,0 

 
1B. Pienin saatava enimmäisvirtaama  
Vedenpaineesta riippumatta pienimmät vesijohtokalusteista saatavat 
enimmäisvirtaamat eivät saa alittaa taulukossa 3 esitettyjä arvoja. 
 
Taulukko 3: Vesijohtokalusteista saatavat pienimmät enimmäisvirtaamat 

  
Tuotealaryhmä 

Enimmäisvirtaama 
[l/min] 

Keittiöhanat 2,0 
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Allashanat 2,0 

Suihkupäät ja suihkut 4,5 

Sähkö- ja pienpainesuihkut2 
 

3,0 

 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. 
Muussa tapauksessa hankintaviranomaiselle on todentamista varten 
toimitettava yhdessä tarjouksen kanssa tulokset vesijohtokalusteiden testeistä, 
jotka on suoritettu asiaa koskevassa EN-standardissa (ks. taulukko 2) tai 
vastaavassa standardissa olevan testimenettelyn mukaisesti. Testit on 
suoritettava 1,5, 3,0 ja 4,5 baarin (± 0,2 baaria) paineessa sellaisten tuotteiden 
osalta, joiden valmistaja ilmoittaa soveltuvan suurpainelaitteisiin (yleensä 1,0–
5,0 baaria) tai 0,2; 0,3 ja 0,5 baarin (± 0,2 baaria) paineessa sellaisten 
tuotteiden osalta, joiden valmistaja ilmoittaa soveltuvan pienpainelaitteisiin 
(yleensä 0,1–0,5 baaria). Kolmen mittauksen keskiarvo ei saa alittaa 
taulukossa 3 ilmoitettua enimmäisvirtaama-arvoa. Testit on suoritettava 
laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset 
vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.      
Valmistajan tekniset asiakirjat tai muut asianmukaiset todisteet, jotka 
osoittavat, että nämä vaatimukset täyttyvät, hyväksytään myös. 
 

Allashanat 2,0 

Suihkupäät ja suihkut 4,5 

Sähkö- ja pienpainesuihkut2 3,0 
 
Todentaminen:  
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset.  
Muussa tapauksessa hankintaviranomaiselle on todentamista varten 
toimitettava yhdessä tarjouksen kanssa tulokset vesijohtokalusteiden testeistä, 
jotka on suoritettu asiaa koskevassa EN-standardissa (ks. taulukko 2) tai 
vastaavassa standardissa olevan testimenettelyn mukaisesti. Testit on 
suoritettava 1,5, 3,0 ja 4,5 baarin (± 0,2 baaria) paineessa sellaisten tuotteiden 
osalta, joiden valmistaja ilmoittaa soveltuvan suurpainelaitteisiin (yleensä 1,0–
5,0 baaria) tai 0,2; 0,3 ja 0,5 baarin (± 0,2 baaria) paineessa sellaisten 
tuotteiden osalta, joiden valmistaja ilmoittaa soveltuvan pienpainelaitteisiin 
(yleensä 0,1–0,5 baaria). Kolmen mittauksen keskiarvo ei saa alittaa 
taulukossa 3 ilmoitettua enimmäisvirtaama-arvoa. Testit on suoritettava 
laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset 
vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.      
Valmistajan tekniset asiakirjat tai muut asianmukaiset todisteet, jotka 
osoittavat, että nämä vaatimukset täyttyvät, hyväksytään myös. 
 

 

 
1C. Lämpötilan säätäminen  
(Tätä kriteeriä ei sovelleta suihkupäihin ja vesijohtokalusteisiin, jotka 
yhdistetään vesijohtoon, jossa kulkevan veden lämpötilaa jo säädellään.)  
Vesijohtokalusteet on varustettava edistyksellisellä laitteella tai teknisellä 
ratkaisulla, joka mahdollistaa lämpötilan säätämisen.    
Viranomaiset voivat valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:   
 

 
1C. Lämpötilan säätäminen  
(Tätä kriteeriä ei sovelleta suihkupäihin ja vesijohtokalusteisiin, jotka 
yhdistetään vesijohtoon, jossa kulkevan veden lämpötilaa jo säädellään.)  
Vesijohtokalusteet on varustettava edistyksellisellä laitteella tai teknisellä 
ratkaisulla, joka mahdollistaa lämpötilan säätämisen.    
Viranomaiset voivat valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:   
 

                                                 
2 Tuotteet, jotka saatetaan markkinoille pienpaineenlaitteiksi soveltuvina ja jotka toimivat yleensä 0,1–0,5 baarin paineessa. 
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a) vesijohtokalusteet on varustettu kuuman veden rajoittimella 
 
b) vesijohtokalusteet mahdollistavat termostaatin säätämisen 
 
c) vesijohtokalusteet on suunniteltu siten, että kylmän veden tulo on 
mahdollista keskiasennossa. 
 
Kaksiotehanat ja -suihkut eivät täytä tätä kriteeriä. 
 
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, 
esim. valmistajan/toimittajan lausunto, jossa täsmennetään käytetty 
ratkaisutyyppi, tarvittaessa myös sen tekniset parametrit.  
Jos vesijohdosta tulevan veden lämpötilaa jo säädellään, tarjoajan on 
selostettava, minkä erityisen teknisen ominaisuuden perusteella 
vesijohtokaluste soveltuu asennettavaksi tällaiseen järjestelmään. 
 

a) vesijohtokalusteet on varustettu kuuman veden rajoittimella 
 
b) vesijohtokalusteet mahdollistavat termostaatin säätämisen 
 
c) vesijohtokalusteet on suunniteltu siten, että kylmän veden tulo on 
mahdollista keskiasennossa. 
 
Kaksiotehanat ja -suihkut eivät täytä tätä kriteeriä. 
 
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, 
esim. valmistajan/toimittajan lausunto, jossa täsmennetään käytetty 
ratkaisutyyppi, tarvittaessa myös sen tekniset parametrit.  
Jos vesijohdosta tulevan veden lämpötilaa jo säädellään, tarjoajan on 
selostettava, minkä erityisen teknisen ominaisuuden perusteella 
vesijohtokaluste soveltuu asennettavaksi tällaiseen järjestelmään. 
 

 
1D. Ajastus vesijohtokalusteissa, joilla on useita käyttäjiä ja joita 
käytetään tiheään 
Yksittäisen vedenkäytön kestoa (eli kulutetun veden määrää) on voitava 
rajoittaa muihin tiloihin kuin kotitaloustiloihin asennetuissa 
vesijohtokalusteissa, joilla on useita käyttäjiä ja joita käytetään tiheään (esim. 
käymälöiden ja peseytymistilojen vesijohtokalusteet julkisissa rakennuksissa, 
kuten kouluissa, toimistoissa, sairaaloissa ja uimahalleissa). Tämä voidaan 
tehdä varustamalla tuotteet laitteilla, jotka pysäyttävät vedentulon tietyn ajan 
jälkeen, jos niitä ei käytetä (esim. sensorit, jotka pysäyttävät vedentulon, kun 
käyttäjä poistuu sensorin toiminta-alueelta), ja/tai ennalta asetetun ajan jälkeen 
(esim. aikarajoittimet, jotka pysäyttävät vedentulon enimmäisajan kuluttua). 
 
a) Jos viranomainen valitsee ajastettavan järjestelmän: 
Ajastimilla varustettujen vesijohtokalusteiden pisin ennalta asetettu virtaama 

 
1D. Ajastus vesijohtokalusteissa, joilla on useita eri käyttäjiä ja joita 
käytetään usein  
Yksittäisen vedenkäytön kestoa (eli kulutetun veden määrää) on voitava 
rajoittaa muihin tiloihin kuin kotitaloustiloihin asennetuissa 
vesijohtokalusteissa, joilla on useita käyttäjiä ja joita käytetään tiheään (esim. 
käymälöiden ja peseytymistilojen vesijohtokalusteet julkisissa rakennuksissa, 
kuten kouluissa, toimistoissa, sairaaloissa ja uimahalleissa). Tämä voidaan 
tehdä varustamalla tuotteet laitteilla, jotka pysäyttävät vedentulon tietyn ajan 
jälkeen, jos niitä ei käytetä (esim. sensorit, jotka pysäyttävät vedentulon, kun 
käyttäjä poistuu sensorin toiminta-alueelta), ja/tai ennalta asetetun ajan jälkeen 
(esim. aikarajoittimet, jotka pysäyttävät vedentulon enimmäisajan kuluttua). 
 
a) Jos viranomainen valitsee ajastettavan järjestelmän: 
Ajastimilla varustettujen vesijohtokalusteiden pisin ennalta asetettu virtaama 
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saa olla enintään 15 sekuntia hanojen osalta ja 35 sekuntia suihkujen osalta. 
Tuote on kuitenkin suunniteltava niin, että asentaja voi säätää vedentulon 
kestoa tuotteen aiotun käyttötarkoituksen mukaan.  
 
b) Jos viranomainen valitsee sensorijärjestelmän: 
Sensoreilla varustettujen vesijohtokalusteiden osalta käytön jälkeisen veden 
tulon sulkemisen viive saa olla enintään yksi sekunti vesihanojen osalta ja 
kolme sekuntia suihkujen osalta. Lisäksi sensoreilla varustetuissa 
vesijohtokalusteissa on oltava sisäänrakennettu tekninen turvamekanismi, 
jonka ennalta asetettu sulkeutumisaika on enintään kaksi minuuttia, jotta 
voidaan estää onnettomuudet tai jatkuva vedentulo hanoista/suihkuista käytön 
jälkeen.  
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, 
esim. valmistajan/toimittajan lausunto, jossa täsmennetään käytetty 
ratkaisutyyppi, tarvittaessa myös sen tekniset parametrit (ennalta asetettu 
vedentuloaika aikarajoittimissa ja sulkeutumisaika sensoreissa). 
 

saa olla enintään 15 sekuntia hanojen osalta ja 35 sekuntia suihkujen osalta. 
Tuote on kuitenkin suunniteltava niin, että asentaja voi säätää vedentulon 
kestoa tuotteen aiotun käyttötarkoituksen mukaan.  
 
b) Jos viranomainen valitsee sensorijärjestelmän: 
Sensoreilla varustettujen vesijohtokalusteiden osalta käytön jälkeisen veden 
tulon sulkemisen viive saa olla enintään yksi sekunti vesihanojen osalta ja 
kolme sekuntia suihkujen osalta. Lisäksi sensoreilla varustetuissa 
vesijohtokalusteissa on oltava sisäänrakennettu tekninen turvamekanismi, 
jonka ennalta asetettu sulkeutumisaika on enintään kaksi minuuttia, jotta 
voidaan estää onnettomuudet tai jatkuva vedentulo hanoista/suihkuista käytön 
jälkeen.  
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, 
esim. valmistajan/toimittajan lausunto, jossa täsmennetään käytetty 
ratkaisutyyppi, tarvittaessa myös sen tekniset parametrit (ennalta asetettu 
vedentuloaika aikarajoittimissa ja sulkeutumisaika sensoreissa). 
 

 
 

 
2. Materiaalien kemialliset ja hygieniaominaisuudet  
Juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvissa tuotteissa käytettävistä 
materiaaleista tai niihin liittyvistä epäpuhtauksista ei saa päästä ihmisten 
käyttöön tarkoitettuun veteen yhdisteitä, jotka heikentävät ihmisten terveyden 
suojelua suoraan tai välillisesti3. Ne eivät saa huonontaa ihmisten käyttöön 
tarkoitetun veden laatua ulkomuodon, hajun tai maun suhteen. Materiaalit 
eivät saa niiden häiriötöntä toimintaa koskevissa suositelluissa rajoissa 
(esimerkiksi taulukossa 2 olevissa asiaa koskevissa EN-standardeissa määrätyt 
käyttöolosuhteet) muuttua siten, että se vaikuttaisi tuotteen suorituskykyyn. 
Materiaalit, joiden korroosionkestävyys ei ole riittävä, on suojattava riittävällä 
tavalla, jotta ne eivät aiheuta riskiä terveydelle. 
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Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset.  
Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, esim. valmistajan kirjallinen 
lausunto siitä, että edellä mainittu vaatimus täyttyy. Oheen on liitettävä 
jäljennös todistuksesta, jossa vahvistetaan, että juomaveden kanssa 
kosketuksissa oleville materiaaleille/tuotteille asetetut hygieniavaatimukset 
täyttyvät ja ovat sen jäsenvaltion kansallisten määräysten mukaisia, jossa tuote 
saatetaan markkinoille. 
 

 
2. Tuotteen laatu ja kestoikä 
 
2.1 Kulutuspinnan kunto ja pinnoitteen laatu 
Metallisella nikkeli-kromi-pinnoitteella pinnoitettujen (riippumatta 
alustamateriaalista) vesijohtokalusteiden on oltava standardin EN 248 
mukaisia. 
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset (jos niitä on).  
Muussa tapauksessa hankintaviranomaiselle on todentamista varten 
toimitettava yhdessä tarjouksen kanssa tulokset vesijohtokalusteiden testeistä, 
jotka on suoritettu EN 248 -standardissa tai vastaavassa standardissa olevan 
testimenettelyn mukaisesti. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka 
täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. 
Valmistajan tekniset asiakirjat tai muut asianmukaiset todisteet, jotka 
osoittavat, että nämä vaatimukset täyttyvät, hyväksytään myös. 
 
2.2 Korjattavuus ja varaosien saatavuus  
Tuote on suunniteltava niin, että loppukäyttäjä tai ammattimainen 

 
3. Tuotteen laatu ja kestoikä 
 
3.1 Kulutuspinnan kunto ja pinnoitteen laatu 
Metallisella nikkeli-kromi-pinnoitteella pinnoitettujen (riippumatta 
alustamateriaalista) vesijohtokalusteiden on oltava standardin EN 248 
mukaisia. 
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset (jos niitä on).  
Muussa tapauksessa hankintaviranomaiselle on todentamista varten 
toimitettava yhdessä tarjouksen kanssa tulokset vesijohtokalusteiden testeistä, 
jotka on suoritettu EN 248 -standardissa tai vastaavassa standardissa olevan 
testimenettelyn mukaisesti. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka 
täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. 
Valmistajan tekniset asiakirjat tai muut asianmukaiset todisteet, jotka 
osoittavat, että nämä vaatimukset täyttyvät, hyväksytään myös. 
 
3.2 Korjattavuus ja varaosien saatavuus 
Tuote on suunniteltava niin, että loppukäyttäjä tai ammattimainen 
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huoltoteknikko voivat tarvittaessa vaihtaa vaihdettavissa olevat osat helposti. 
Tuotteeseen liitettävässä tuotetiedotteessa on selkeästi ilmoitettava, mitkä osat 
voidaan vaihtaa. Tarjoajan on myös toimitettava loppukäyttäjälle tai 
koulutetuille asiantuntijoille selkeät ohjeet peruskorjausten tekemisestä. 
Tarjoajan on lisäksi varmistettava, että varaosia on saatavilla vähintään viiden 
vuoden ajan ostopäivämäärästä. 
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki ja 
jotka täyttävät luetellut vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 
Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, kuten valmistajan kirjalliset 
todisteet siitä, että edellä mainittu vaatimus täyttyy. 
Tarjoajan on toimitettava kuvaus siitä, miten osat korvataan, ja taattava 
varaosien saatavuus. 
 
2.3 Takuu 
Tarjoajan on annettava korjauksille tai varaosille vähintään neljän vuoden 
takuu. 
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, 
kuten valmistajan kirjallinen lausunto siitä, että edellä mainittu vaatimus 
täyttyy. 
 

huoltoteknikko voi tarvittaessa vaihtaa vaihdettavissa olevat osat helposti. 
Tuotteeseen liitettävässä tuotetiedotteessa on selkeästi ilmoitettava, mitkä osat 
voidaan vaihtaa. Tarjoajan on myös toimitettava loppukäyttäjälle tai 
koulutetuille asiantuntijoille selkeät ohjeet peruskorjausten tekemisestä. 
Tarjoajan on lisäksi varmistettava, että varaosia on saatavilla vähintään 
seitsemän vuoden ajan ostopäivämäärästä. 
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki ja 
jotka täyttävät luetellut vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 
Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, kuten valmistajan kirjalliset 
todisteet siitä, että edellä mainittu vaatimus täyttyy. 
Tarjoajan on toimitettava kuvaus siitä, miten osat korvataan, ja taattava 
varaosien saatavuus. 
 
3.3 Takuu 
Tarjoajan on annettava korjauksille tai varaosille vähintään neljän vuoden 
takuu. 
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, 
kuten valmistajan kirjallinen lausunto siitä, että edellä mainittu vaatimus 
täyttyy. 
 

 
3. Käyttäjätiedot 
Seuraavien tietojen on oltava tuotteen mukana painettuina (pakkaukseen ja/tai 
tuoteasiakirjoihin) ja/tai saatavilla sähköisessä muodossa: 
a) asennusohjeet, mukaan lukien tiedot tuotteelle sopivasta käyttöpaineesta 
b) tuotteen asianmukaista käyttöä ja huoltoa koskevat suositukset (mukaan 

lukien puhdistus ja kalkinpoisto), joissa mainitaan kaikki asiaa koskevat 
ohjeet, erityisesti:   

 i) tuotteiden huoltoa ja käyttöä koskevat ohjeet,  

 
4. Käyttäjätiedot 
Seuraavien tietojen on oltava tuotteen mukana painettuina (pakkaukseen ja/tai 
tuoteasiakirjoihin) ja/tai saatavilla sähköisessä muodossa: 
a) asennusohjeet, mukaan lukien tiedot tuotteelle sopivasta käyttöpaineesta 
b) tuotteen asianmukaista käyttöä ja huoltoa koskevat suositukset (mukaan 

lukien puhdistus ja kalkinpoisto), joissa mainitaan kaikki asiaa koskevat 
ohjeet, erityisesti:  

i) tuotteiden huoltoa ja käyttöä koskevat ohjeet,  
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ii) tiedot siitä, mitkä osat voidaan vaihtaa,  
iii) ohjeet tiivisteiden vaihtamiseksi, jos hana vuotaa,  
iv) ohjeet vesijohtokalusteiden puhdistamiseksi asianmukaisilla 

materiaaleilla kalusteiden sisä- ja ulkopintojen vahingoittumisen 
välttämiseksi, 

v) ohjeet ilmastimien säännöllisestä ja asianmukaisesta huollosta.  
 
Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, 
kuten valmistajan kirjallinen lausunto siitä, että edellä mainittu vaatimus 
täyttyy. 
 

ii) tiedot siitä, mitkä osat voidaan vaihtaa,  
iii) ohjeet tiivisteiden vaihtamiseksi, jos hana vuotaa,  
iv) ohjeet vesijohtokalusteiden puhdistamiseksi asianmukaisilla 

materiaaleilla kalusteiden sisä- ja ulkopintojen 
vahingoittumisen välttämiseksi, 

v) ohjeet ilmastimien säännöllisestä ja asianmukaisesta huollosta.  
 

Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia, jos kyseinen ympäristömerkki täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. Myös muut asianmukaiset todisteet hyväksytään, 
kuten valmistajan kirjallinen lausunto siitä, että edellä mainittu vaatimus 
täyttyy. 
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3.2 EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Vesijohtokalusteiden asentaminen 
Näitä kriteereitä on sovellettava kohdassa 3.1 mainittujen kriteereiden lisäksi, jos asennustyöt tehdään hankintana. 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
KOHDE KOHDE 

Uusien vesitehokkaiden vesijohtokalustetuotteiden asentaminen tai nykyisten 
vesijohtokalustetuotteiden uusiminen  

Uusien vesitehokkaiden vesijohtokalustetuotteiden asentaminen tai nykyisten 
vesijohtokalustetuotteiden uusiminen  

VALINTAKRITEERI VALINTAKRITEERI 
 

1. Jos asennetaan vesijohtokalusteita, toimeksisaajan on osoitettava, että 
vesijohtokalusteet asentaa tai vaihtaa uusiin soveltuvalla tavalla pätevä ja 
kokenut henkilöstö. 

Toimeksisaajan on myös toimitettava luettelo vesijohtokalusteiden 
asennustöistä, jotka se on tehnyt viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana, ja 
liitettävä mukaan todistukset merkittävimpien urakoiden tyydyttävästä 
toteuttamisesta. 

Todentaminen: 
Toimeksisaajan on toimitettava luettelo henkilöistä, jotka vastaavat hankkeesta, 
ja luettelossa on ilmoitettava koulutus ja ammatillinen pätevyys sekä 
asiaankuuluva työkokemus. Jos työt tehdään alihankintana, tiedot on 
annettava myös alihankkijoiden palveluksessa olevista henkilöistä. 
Lisäksi toimeksisaajan on toimitettava luettelo hankkeista, jotka se on 
viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana toteuttanut. 

 

1. Jos asennetaan vesijohtokalusteita, toimeksisaajan on osoitettava, että 
vesijohtokalusteet asentaa tai vaihtaa uusiin soveltuvalla tavalla pätevä 
ja kokenut henkilöstö. 

Toimeksisaajan on myös toimitettava luettelo vesijohtokalusteiden 
asennustöistä, jotka se on tehnyt viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana, ja 
liitettävä mukaan todistukset merkittävimpien urakoiden tyydyttävästä 
toteuttamisesta. 

Todentaminen:  
Toimeksisaajan on toimitettava luettelo henkilöistä, jotka vastaavat 
hankkeesta, ja luettelossa on ilmoitettava koulutus ja ammatillinen pätevyys 
sekä asiaankuuluva työkokemus. Jos työt tehdään alihankintana, tiedot on 
annettava myös alihankkijoiden palveluksessa olevista henkilöistä. 
Lisäksi toimeksisaajan on toimitettava luettelo hankkeista, jotka se on 
viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana toteuttanut. 
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SOPIMUSEHDOT  SOPIMUSEHDOT 
 

2. Kun vesijohtokaluste sisältää sensoreita tai aikarajoittimia, 
toimeksisaajan on varmistettava, että    

• sensoreiden herkkyys ja aikaviive säädetään yhteisymmärryksessä 
hankintaviranomaisen kanssa siten, että käyttäjän tarpeet täyttyvät 
ilman liiallista veden- ja energiankulutusta 

• sensorit tarkastetaan sen varmistamiseksi, että ne toimivat 
moitteettomasti ja havaitsevat riittävän herkästi käyttäjän tyypilliset 
liikkeet 

• aikarajoittimet säädetään yhteisymmärryksessä hankintaviranomaisen 
kanssa siten, että käyttäjän tarpeet täyttyvät ilman liiallista veden- ja 
energiankulutusta. 

 

Todentaminen:   
Toimeksisaajan lausunto tai muu todiste siitä, että asianmukaiset säädöt ja 
kalibroinnit toteutetaan. 

 

2. Kun vesijohtokaluste sisältää sensoreita tai aikarajoittimia, 
toimeksisaajan on varmistettava, että 

• sensoreiden herkkyys ja aikaviive säädetään yhteisymmärryksessä 
hankintaviranomaisen kanssa siten, että käyttäjän tarpeet täyttyvät 
ilman liiallista veden- ja energiankulutusta 

• sensorit tarkastetaan sen varmistamiseksi, että ne toimivat 
moitteettomasti ja havaitsevat riittävän herkästi käyttäjän tyypilliset 
liikkeet 

• aikarajoittimet säädetään yhteisymmärryksessä hankintaviranomaisen 
kanssa siten, että käyttäjän tarpeet täyttyvät ilman liiallista veden- ja 
energiankulutusta. 

 

Todentaminen:   
Toimeksisaajan lausunto tai muu todiste siitä, että asianmukaiset säädöt tai 
kalibroinnit toteutetaan. 
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Selventävät huomautukset 
 
Hankintaviranomaiset voivat vesijohtokalusteiden hankinnassa tehdä urakoitsijoiden kanssa erillisiä sopimuksia (jotka koskevat muun muassa suunnittelua, 
laitetoimituksia ja asennuksia). Tällaisissa tapauksissa eri urakoitsijat voivat olla vastuussa eri kriteerien täyttymisestä.  
On varmistettava, että käyttäjätiedot toimitetaan henkilölle, jota asia koskee, sen jälkeen, kun asennustyö on saatettu päätökseen (sekä linkki valmistajien 
verkkosivuilla oleviin tietoihin). 
 

Huolto 

Vesijohtokalusteet edellyttävät asianmukaista huoltoa sen varmistamiseksi, että järjestelmä toimii moitteettomasti. Ajan mittaan vesijohtokalusteiden tiettyjen 
osien vaaditut ominaisuudet saattavat huonota, esimerkiksi tiivisteet eivät enää suojaa asianmukaisesti vuodoilta, ja niiden vaihtaminen uuteen voi olla 
tarpeen. Näin ollen vesijohtokalusteiden kuntoa olisi valvottava ja käytetyt osat uusittava tietyn aikataulun mukaisesti. 
 

Kustannusnäkökohdat 
 
Elinkaarikustannus 
 
Hankintaviranomainen saattaa haluta soveltaa elinkaarikustannuslähestymistapaa määritelläkseen vesijohtokalusteiden kustannukset niiden koko käyttöajalta. 
Arvioinnin perustana olisi oltava alkuperäiset asennuskustannukset, arvioitu käyttöikä, vesijohtokalusteiden vaihtokustannukset ja niiden arvioitu käyttöikä 
sekä vesijohtokalusteiden vesi- ja energiakustannukset koko käyttöajalta. Hankintaviranomaisen on määriteltävä vedenhinta (myös lämpimän veden jakelun 
hinta), vedenhinnan nousuaste ja investointien korkotaso. Se voi myös vaatia tarjouksen tekijää tekemään tällaisen arvioinnin edellyttäen, että se määrittelee 
selkeästi arvioinnin muuttujat, jotta eri tarjouksia voidaan arvioida arviointivaiheessa.  
Elinkaarikustannuksia voidaan pitää osana myöntämisperusteita, jos ”kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen” perustetta on käytetty. 
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Sanasto 
 
Näissä EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevissa kriteereissä tarkoitetaan 
 

(1) ’hanalla’ suoraan tai epäsuorasti, mekaanisesti ja/tai automaattisesti toimivaa venttiiliä, jonka kautta johdetaan vettä; 

(2) ’suihkupäällä’ 

a) kiinteää ylä- tai sivusuihkua, hierovaa suihkua tai vastaavaa laitetta, jota voidaan säätää ja joka johtaa veden vesijohdosta käyttäjälle; tai  

b) liikuteltavaa käsisuihkua, joka on yhdistetty hanaan suihkuletkulla ja joka voidaan ripustaa suoraan hanaan tai seinään asianmukaisella tuella;  

(3) ’suihkulla’ suihkupään ja siihen liitettyjen säätöventtiilien ja/tai laitteiden yhdistelmää, joka on pakattu yhdistelmäksi ja myydään yhdistelmänä. 

(4) ’kaksiotesuihkulla’ suihkua, jossa on erilliset vivut tai kahvat kylmän ja kuuman veden säätelemiseksi; 

(5) ’sähkösuihkulla’ suihkua, joka on varustettu suihkuveden paikallisesti sähköllä kuumentavalla laitteella; 

(6) ’muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla erityisvesijohtokalusteilla’ vesijohtokalusteita, joilta edellytetään rajoittamatonta veden virtausta 
tarkoitettua muuhun kuin kotitalouteen liittyvää toimintoa varten; 

(7) ’veden virtausrajoittimella’ teknistä laitetta, jolla rajoitetaan veden virtausta tiettyyn vesimäärään ja sallitaan suurempi virtaus ainoastaan, jos käyttäjä 
aktivoi tämän toiminnon valittua ajanjaksoa varten yksittäisen käytön aikana; 

(8) ’suurimmalla saatavalla enimmäisvirtaamalla’ suurinta järjestelmästä tai yksittäisestä laitteesta saatavaa virtamaa;  

(9) ’pienimmällä saatavalla enimmäisvirtaamalla’ pienintä järjestelmästä tai yksittäisestä laitteesta saatavaa virtamaa venttiilin ollessa täysin auki; 

(10) ’teknisellä turvallisuusominaisuudella’ laitetta, joka on osa sensoriohjattua vesijohtokalustetta ja jota käytetään estämään jatkuva virtaus siten, että 
vedentulo pysäytetään ennalta asetettuna aikana, vaikka sensorin toiminta-alueella olisikin kyseisenä aikana henkilö tai esine. 
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