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ELi KHRi WC-pottide ja pissuaaride kriteeriumid  

 
 
Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Käesolev dokument sisaldab ELi KHRi kriteeriume, mis on välja töötatud tooterühma 
„WC-potid ja pissuaarid” jaoks. Lisatud tehnilises taustaruandes ELi ökomärgise ja KHRi kriteeriumide kohta on esitatud nende kriteeriumide 
valimise põhjuste täielik kirjeldus ja viited lisateabe saamiseks. 

 
KHRi jaoks esitatakse kaks kriteeriumikogumit: 

− põhikriteeriumid on liikmesriikides igale hankijale kasutamiseks sobivad kriteeriumid ja neis käsitletakse põhilisi keskkonnamõjusid. Need 
on ette nähtud kasutamiseks minimaalse täiendava kontrolli või lisakuludega; 

− kõikehõlmavad kriteeriumid on nende jaoks, kes soovivad osta parimaid turul saada olevaid tooteid. Need võivad vajada täiendavat 
kontrollimist või veidi suuremaid kulusid võrreldes muude sama kasutusotstarbega toodetega. 

 

1. Mõisted ja kohaldamisala 
Käesolevas dokumendis käsitletakse hankemeetmeid, mille kohaselt hangitakse vesiklosetiseadmeid, kaasa arvatud komplektsed WC-potid, WC-
potid ja loputusmehhanismid, ning pissuaariseadmeid, kaasa arvatud komplektsed pissuaarid, pissuaarid, loputuseta pissuaarid ja pissuaari 
loputusmehhanismid1. Sellega seoses kasutatakse järgmisi mõisteid: 

− „vesiklosetiseade” – kas komplektne WC-pott, WC-pott või loputusmehhanism; 

− „komplektne WC-pott” – komplektne töötav sanitaarseade, mis koosneb loputusmehhanismist ning inimese uriini ja väljaheite 
vastuvõtmiseks ja allaloputamiseks ette nähtud WC-potist, millest uriin ja väljaheide juhitakse äravoolu;  

− „WC-pott” – inimese uriini ja väljaheite vastuvõtmiseks ja allaloputamiseks ette nähtud sanitaarseade, millest uriin ja väljaheide juhitakse 
äravoolu; 

− „pissuaariseade” – kas komplektne pissuaar, pissuaar, loputuseta pissuaar või pissuaari loputusmehhanism; 

− „loputusega pissuaariseade” – kas komplektne pissuaar, pissuaar või pissuaari loputusmehhanism; 

− „komplektne pissuaar” – komplektne töötav sanitaarseade, mis koosneb loputusmehhanismist ning inimese uriini vastuvõtmiseks ja 
allaloputamiseks ettenähtud pissuaarist, millest uriin juhitakse äravoolu; 

− „pissuaar” – uriini ja loputusvee vastuvõtmiseks ette nähtud sanitaarseade, millest mõlemad juhitakse äravoolu; 
                                                      
1 Tüübiklassiga 1 tähistatakse üldjuhul Mandri-Euroopa turul müüdavaid ja tüübiklassiga 2 Ühendkuningriigi turul müüdavaid vesikloseti- ja pissuaariseadmeid. 
Sellegipoolest peab hankija vajalikku tüübiklassi enne hanget hoolikalt kontrollima, võttes arvesse kohalikke tingimusi. 
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− „rennpissuaar” – loputusega või loputuseta sanitaarseade, mis koosneb põrandal paiknevast rennist ja seina külge kinnitatud plaadist ning 
on ettenähtud uriini ja loputusvee vastuvõtmiseks, mis juhitakse äravoolu; 

− „loputuseta pissuaar” – ilma veeta töötav uriini vastuvõtmiseks ette nähtud sanitaarseade, millest uriin juhitakse äravoolu; 

− „loputusmehhanism” – nii vesiklosetiseadme kui ka loputusega pissuaariseadme korral kas loputuskast koos sisseehitatud 
ülevoolutoruliitega või vähemalt sama tõhusaks peetava seadmega ja sisse-väljavooluseadmetega või surveklapiga; 

−  „vettsäästev seade” – loputusseade, mille korral on kas katkestatava loputuse seadme või kaksikloputuse seadme abil võimalik kasutada 
üht osa täisloputusmahust; 

− „täisloputusmaht” – ühes loputustsüklis loputuseks väljuva vee kogumaht;  

− „vähendatud loputusmaht” – osa täisloputusmahust, mis väljub vettsäästvast seadmest loputustsüklis ega ole suurem kui kaks 
kolmandikku täisloputusmahust; 

−  „keskmine loputusmaht” – ühe täisloputusmahu ja kolme vähendatud loputusmahu aritmeetiline keskmine, mis leitakse komisjoni otsuse 
(2013/641/EL) 1. liites sätestatud meetodil; 

− „vajaduse korral kasutatav loputuslüliti” – sanitaarseadme loputusseade, mida saab käitada kas käsitsi – käepidemest, hoovast, nupust, 
jalgpedaalist või muust taolisest loputust käivitavast seadisest – või anduriga, mis teeb kindlaks sanitaarseadme kasutamise; 

− „regulaator” – seade, millega saab seadistada täisloputusmahtu ja, kui see on asjakohane, vähendatud loputusmahtu. 

 
KHRi WC-pottide ja pissuaaride kriteeriumid ei hõlma järgmisi tooteid: 

− WC-pottide istmed ja kaaned, mis on viidud turule ja/või mida turustatakse ilma vesikloseti- või pissuaariseadmeteta (st eraldiseisva 
tootena turule viimise ja/või turustamise korral); 

− klosetiseadmed, mis ei tarbi loputuseks vett, mis tarbivad loputuseks kemikaali ja vett, ning klosetiseadmed, mis vajavad loputusel 
energiat. 
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2. Põhilised keskkonnamõjud 
Näib, et tooterühma „WC-potid ja pissuaarid” kõige olulisem keskkonnamõju on kasutamise käigus tekkiv veekulu. Muud olulised keskkonnamõjud 
tekivad WC-pottide ja pissuaaride tootmiseks vajaliku tooraine hankimisel ja kasutamisel, mistõttu selliste toodete vastupidavuse/kasutusea 
igasugune pikendamine oleks keskkonnale kasulik. 

 
Põhilised keskkonnamõjud KHRi meetod 

 
• Vee tarbimine 

 
• Energia tarbimine (seoses vee tootmise 

ja jaotamise ning reovee kogumise ja 
puhastamisega) 

 
• Materjalide hankimine / varude 

vähenemine 
 

 
 

• Veetarbimise vähendamine 
 
 
 

• Toote kasutusea pikendamine 
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3. ELi KHRi WC-pottide ja pissuaaride kriteeriumid  
Tehnilise taustaaruande põhjal pakutakse välja järgmised ELI KHRi kriteeriumid: 

a) veetõhusate vesiklosetiseadmete ostmise kriteeriumid uute või renoveeritud hoonete jaoks (3.1), 

b) veetõhusate pissuaariseadmete ostmise kriteeriumid uute või renoveeritud hoonete jaoks (3.2). 

 
 
 
 
3.1 Väljapakutavad põhi- ja kõikehõlmavad ELi KHRi vesiklosetiseadmete kriteeriumid  

Põhikriteeriumid Kõikehõlmavad kriteeriumid 

REGULEERIMISESE REGULEERIMISESE 

Veetõhusate vesiklosetiseadmete ostmise kriteeriumid uute või 
renoveeritud hoonete jaoks 

Veetõhusate vesiklosetiseadmete ostmise kriteeriumid uute või 
renoveeritud hoonete jaoks 

VALIKUKRITEERIUMID VALIKUKRITEERIUMID 

1. Pakkuja võimekus – ainult paigaldustööde korral 

Vesiklosetiseadmete paigaldamisel peab pakkuja näitama, et toodete 
paigaldamise või asendamisega tegeleb nõutava kvalifikatsiooniga ja 
kogenud personal. Pakkuja peaks ka tõendama, et ta tunneb 
paigaldatavaid tooteid, eriti nende keskkonnasõbralikke seadistusi 
näiteks loputusmahu reguleerimisel. Pakkuja peab kirjeldama 
teenuseid osutava meeskonna koosseisu ja kvalifikatsiooni. 

 
Kontroll 

Pakkuja peab esitama loetelu hiljuti teostatud võrreldavatest 
projektidest (projektide arvu ja ajaperioodi täpsustab hankija), tõendid 
tööde rahuldava teostamise kohta ning andmed töötajate 
kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta. 

1. Pakkuja võimekus – ainult paigaldustööde korral 

Vesiklosetiseadmete paigaldamisel peab pakkuja näitama, et toodete 
paigaldamise või asendamisega tegeleb nõutava kvalifikatsiooniga ja 
kogenud personal. Pakkuja peaks ka tõendama, et ta tunneb 
paigaldatavaid tooteid, eriti nende keskkonnasõbralikke seadistusi 
näiteks loputusmahu reguleerimisel. Pakkuja peab kirjeldama 
teenuseid osutava meeskonna koosseisu ja kvalifikatsiooni. 

 
Kontroll 

Pakkuja peab esitama loetelu hiljuti teostatud võrreldavatest 
projektidest (projektide arvu ja ajaperioodi täpsustab hankija), tõendid 
tööde rahuldava teostamise kohta ning andmed töötajate 
kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta. 
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TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Veekasutuse tõhusus 1. Veekasutuse tõhusus 

1.1 Täisloputusmaht 

Turule viidava vesiklosetiseadme ühe loputuskorra 
nimitäisloputusmaht ei tohi veesurvest sõltumata ületada 6,0 l. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul tuleb esitada standardis EN 997 või samaväärses 
standardis kehtestatud katsetamiseeskirja kohaselt teostatud katse 
tulemused. Katsed tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele 
vastavates või samaväärsetes laborites. 

1.1 Täisloputusmaht 

Turule viidava vesiklosetiseadme ühe loputuskorra 
nimitäisloputusmaht ei tohi veesurvest sõltumata ületada 6,0 l. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul tuleb esitada standardis EN 997 või samaväärses 
standardis kehtestatud katsetamiseeskirja kohaselt tehtud katse 
tulemused. Katsed tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele 
vastavates või samaväärsetes laborites. 

1.2 Vee kokkuhoid 

Komplektsetel WC-pottidel täisloputusmahuga üle 4,0 liitri ja 
vesiklosetiseadmetel peavad olema vettsäästvad seadmed. Turule 
viidavatel seadmetel ei tohi vettsäästva seadme kasutamisel ühe 
loputuskorra vähendatud loputusmaht veesurvest sõltumata ületada 
3,0 l. 

WC-potiga peab olema võimalik kasutada vettsäästvat seadet, mille 
kasutamisel ei ületa ühe loputuskorra vähendatud loputusmaht 
veesurvest sõltumata 3,0 l. 

 
 
 

 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul tuleb esitada standardis EN 997 või samaväärses 

1.2 Vee kokkuhoid 

Komplektsetel WC-pottidel täisloputusmahuga üle 4,0 liitri ja 
vesiklosetiseadmetel peavad olema vettsäästvad seadmed. Turule 
viidavatel seadmetel ei tohi vettsäästva seadme kasutamisel ühe 
loputuskorra vähendatud loputusmaht veesurvest sõltumata ületada 
3,0 l. 

WC-potiga peab olema võimalik kasutada vettsäästvat seadet, mille 
kasutamisel ei ületa ühe loputuskorra vähendatud loputusmaht 
veesurvest sõltumata 3,0 l. 

Anduriga seadmete puhul 

Anduriga loputuslülitid peavad olema seadistatud nii, et oleks 
välistatud tarbetu käivitumine, ja need peavad tagama loputuse ainult 
toote tegeliku kasutamise korral. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul tuleb esitada standardis EN 997 või samaväärses 
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standardis kehtestatud katsetamiseeskirja kohaselt tehtud katse 
tulemused. Katsed tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele 
vastavates või samaväärsetes laborites. 

standardis kehtestatud katsetamiseeskirja kohaselt teostatud katse 
tulemused. Katsed tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele 
vastavates või samaväärsetes laborites. Anduriga loputuslülitiga 
toodete puhul peab pakkuja esitama tootekavandi lühikirjelduse, milles 
on selgitatud, kuidas on tagatud tarbetu käivitumise vältimine ja see, et 
loputamine toimub ainult toote tegeliku kasutamise korral. 

1.3 Loputusmahu seadistamine 

Loputusmehhanismil peab olema regulaator, et paigaldajal oleks 
võimalik loputusmahtu seadistada vastavalt kohaliku äravoolu 
tingimustele. Pärast paigaldamisjuhiste kohast seadistamist ei tohi 
täisloputusmaht ületada 6 l ühe loputuskorra kohta või 4 l ühe 
loputuskorra kohta, kui komplektne WC-pott ei ole varustatud 
vettsäästva seadmega, ning vähendatud loputusmaht ei tohi ületada 3 
l ühe loputuskorra kohta. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad. 

1.3 Loputusmahu seadistamine 

Loputusmehhanismil peab olema regulaator, et paigaldajal oleks 
võimalik loputusmahtu seadistada vastavalt kohaliku äravoolu 
tingimustele. Pärast paigaldamisjuhiste kohast seadistamist ei tohi 
täisloputusmaht ületada 6 l või 4 l ühe loputuskorra kohta, kui 
komplektne WC-pott ei ole varustatud vettsäästva seadmega, ning 
vähendatud loputusmaht ei tohi ületada 3 l ühe loputuskorra kohta. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad. 

 1.4 Keskmine loputusmaht 

Turule viidava vesiklosetiseadme keskmine loputusmaht, mida 
arvutatakse komisjoni otsuse (2013/641/EL) 1. liites sätestatud 
metoodika alusel, ei tohi olla üle 3,5 l loputuskorra kohta. Nõue ei kehti 
kuni 4,0-liitriste täisloputusmahuga komplektsete WC-pottide suhtes. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud arvutuslik keskmine loputusmaht (liitrites 
loputuskorra kohta) koos komisjoni otsuse (2013/641/EL) 1. liites või 
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samaväärsetes standardites kirjeldatud metoodika kohaselt läbi viidud 
katsete tulemustega. Katsed tehakse standardi EN ISO 17025 
üldnõuetele vastavates või samaväärsetes laborites. 

2. Toote toimivus 2. Toote toimivus 

2.1 Loputusmehhanismi nõuded  

Loputusmehhanism peab vastama tabelis 1 märgitud asjaomase EN-
standardi nõuetele. Käesoleva kriteeriumi alla ei kuulu tabelis 1 
esitatud standarditega kehtestatud nimitäisloputusmahu ja vähendatud 
loputusmahu mõõtmise nõuded. 

Tabel 1. Loputusmehhanismi nõudeid käsitlevad EN-standardid 
Number Pealkiri 

EN 14055 WC-loputuskastid ja pissuaaride loputuskastid 

EN 12541 Sanitaartehnilised kraanid – loputuse surveklapid 
ja automaatselt sulguvad pissuaarikraanid PN 10 

EN 15091 Sanitaartehnilised kraanid – elektrooniliselt 
avanevad ja sulguvad sanitaartehnilised kraanid 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toote 
loputusmehhanism vastab ülal osutatud EN-standardite või 
samaväärsete standardite nõuetele. 

2.1 Loputusmehhanismi nõuded 

Loputusmehhanism peab vastama tabelis 1 märgitud asjaomase EN-
standardi nõuetele. Käesoleva kriteeriumi alla ei kuulu tabelis 1 
esitatud standarditega kehtestatud nimitäisloputusmahu ja vähendatud 
loputusmahu mõõtmise nõuded. 

Tabel 1. Loputusmehhanismi nõudeid käsitlevad EN-standardid 
Number Pealkiri 

EN 14055 WC-loputuskastid ja pissuaaride loputuskastid 

EN 12541 Sanitaartehnilised kraanid – loputuse surveklapid 
ja automaatselt sulguvad pissuaarikraanid PN 10 

EN 15091 Sanitaartehnilised kraanid – elektrooniliselt 
avanevad ja sulguvad sanitaartehnilised kraanid 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toote 
loputusmehhanism vastab ülal osutatud EN-standardite või 
samaväärsete standardite nõuetele. 

2.2 Loputuse tõhusus 

Komplektsete WC-pottide ja WC-pottide loputuse tõhusus peab 
vastama standardi EN 997 nõuetele. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

2.2 Loputuse tõhusus 

Komplektsete WC-pottide loputuse tõhusus peab vastama standardi 
EN 997 nõuetele. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 
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Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toote loputuse 
tõhusus vastab standardi EN 997 või samaväärse standardi nõuetele. 

Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toote loputuse 
tõhusus vastab standardi EN 997 või samaväärse standardi nõuetele. 

3. Toote kasutusea pikkus  

Pakkuja peab andma vesiklosetiseadme parandamise või asendamise 
garantii vähemalt neljaks aastaks. Garantiitingimused peavad 
selgesõnaliselt hõlmama toote lekkekindlust ja kõiki ventiile. Ka peab 
pakkuja tagama, et vähemalt kümme aastat pärast toote ostmist on 
saadaval kas originaalvaruosad või nendega võrdväärsed varuosad. 

 

Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja deklaratsioon, 
kus kinnitatakse eespool osutatud tingimuse täitmist. 

3. Toote kasutusea pikkus 

Pakkuja peab andma vesiklosetiseadme parandamise või asendamise 
garantii vähemalt viieks aastaks. Garantiitingimused peavad 
selgesõnaliselt hõlmama toote lekkekindlust ja kõiki ventiile. Ka peab 
pakkuja tagama, et vähemalt kümme aastat pärast toote ostmist on 
saadaval kas originaalvaruosad või nendega võrdväärsed varuosad. 

 
 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja deklaratsioon, 
kus kinnitatakse eespool osutatud tingimuse täitmist. 

4. Paigaldamisjuhised ja kasutajateave 

Vesiklosetiseade peab olema varustatud trükitud kujul (pakendil ja/või 
tootega kaasasolevas dokumentatsioonis) ja/või elektroonilisel kujul 
järgmise teabega: 

− täpsed paigaldusjuhised, kaasa arvatud teave selle kohta, milliste 
klasside ja/või tüüpide jaoks on toodet katsetatud, andmed toote 
kasutamiseks sobiva survetaseme kohta, teave tootega sobivate 
äravoolusüsteemide kohta, teave loputusmahu seadistamise ja 
selle mõju (nt jääkvee tase, täitumistase) kohta ning eraldi turule 
viidava WC-poti ja loputusseadme puhul teave, millise seadmega 
seda komplekteerida, et saada töötav ja vettsäästev seade; 

− nõuanded, kuidas mõistliku vee tarbimisega vähendada 
keskkonnamõju, eelkõige teave, kuidas õige toote kasutamisega 
vähendada vee tarbimist; 

− teave ühe loputuskorra täisloputusmahu ja vähendatud 
loputusmahu kohta liitrites; 

− soovitused, kuidas toodet õigesti kasutada ja hooldada, kaasa 

4. Paigaldamisjuhised ja kasutajateave 

Vesiklosetiseade peab olema varustatud trükitud kujul (pakendil ja/või 
tootega kaasasolevas dokumentatsioonis) ja/või elektroonilisel kujul 
järgmise teabega: 

− täpsed paigaldusjuhised, kaasa arvatud teave selle kohta, milliste 
klasside ja/või tüüpide jaoks on toodet katsetatud, andmed toote 
kasutamiseks sobiva survetaseme kohta, teave tootega sobivate 
äravoolusüsteemide kohta, teave loputusmahu seadistamise ja 
selle mõju (nt jääkvee tase, täitumistase) kohta ning eraldi turule 
viidava WC-poti ja loputusseadme puhul teave, millise seadmega 
seda komplekteerida, et saada töötav ja vettsäästev seade; 

− nõuanded, kuidas mõistliku vee tarbimisega vähendada 
keskkonnamõju, eelkõige teave, kuidas õige toote kasutamisega 
vähendada vee tarbimist; 

− teave ühe loputuskorra täisloputusmahu, vähendatud ja keskmise 
loputusmahu kohta liitrites; 

− soovitused, kuidas toodet õigesti kasutada ja hooldada, kaasa 
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arvatud teave selle kohta, milliseid osi on võimalik asendada, 
juhised tihendite ja muude ühendusdetailide asendamiseks lekke 
korral, puhastamisnõuanded jne; 

− teave lõppenud kasutusajaga toote kasutuselt kõrvaldamise kohta. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja kirjalik kinnitus 
selle kohta, et eespool osutatud tingimust täidetakse.  

arvatud teave selle kohta, milliseid osi on võimalik asendada, 
juhised tihendite ja muude ühendusdetailide asendamiseks lekke 
korral, puhastamisnõuanded jne; 

− teave lõppenud kasutusajaga toote kasutuselt kõrvaldamise kohta. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja kirjalik kinnitus 
selle kohta, et eespool osutatud tingimust täidetakse. 

LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID 
Punkte antakse järgmiste omaduste eest. Punkte antakse järgmiste omaduste eest. 
1. Täiendav vee kokkuhoid täisloputusel 

Lisapunkte antakse iga 0,5 liitri eest, mille võrra täisloputusmahu 
veekulu on kriteeriumi 1.1 all esitatud väärtusest väiksem. 

 
 
Kontroll 

Standardis EN 997 või samaväärses standardis kehtestatud 
katsetamiseeskirja kohaselt teostatud katse tulemused. Katsed 
tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele vastavates või 
samaväärsetes laborites. 

1. Täiendav vee kokkuhoid keskmisel loputusel 

Lisapunkte antakse iga 0,1 liitri eest, mille võrra keskmise loputusmahu 
veekulu on kriteeriumi 1.4 all esitatud väärtusest väiksem. 

 
 
Kontroll 

Standardis EN 997 või samaväärses standardis kehtestatud 
katsetamiseeskirja kohaselt teostatud katse tulemused. Katsed 
tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele vastavates või 
samaväärsetes laborites. 

2. Täiendav vee kokkuhoid vähendatud loputusel 

Lisapunkte antakse iga 0,25 liitri eest, mille võrra vähendatud 
loputusmahu veekulu on kriteeriumi 1.2 all esitatud väärtusest 
väiksem. 

 
Kontroll 

Standardis EN 997 või samaväärses standardis kehtestatud 
katsetamiseeskirja kohaselt teostatud katse tulemused. Katsed 
tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele vastavates või 
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samaväärsetes laborites. 

3. Hügieen 

Lisapunkte antakse kontaktivaba (anduriga) loputuslüliti eest, mis 
välistab tarbetu käivitumise ja tagab loputuse ainult toote tegeliku 
kasutamise korral. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad, kaasa arvatud tootekavandi lühikirjeldus, milles on selgitatud, 
kuidas on tagatud tarbetu käivitumise vältimine ja see, et loputamine 
toimub ainult toote tegeliku kasutamise korral. 

2. Hügieen 

Lisapunkte antakse kontaktivaba (anduriga) loputuslüliti eest, mis 
välistab tarbetu käivitumise ja tagab loputuse ainult toote tegeliku 
kasutamise korral. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad, kaasa arvatud tootekavandi lühikirjeldus, milles on selgitatud, 
kuidas on tagatud tarbetu käivitumise vältimine ja see, et loputamine 
toimub ainult toote tegeliku kasutamise korral. 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 Väljapakutavad põhi- ja kõikehõlmavad KHRi pissuaariseadmete kriteeriumid  

Põhikriteeriumid Kõikehõlmavad kriteeriumid 
REGULEERIMISESE REGULEERIMISESE 
Veetõhusate pissuaariseadmete ostmise kriteeriumid uute või 
renoveeritud hoonete puhul 

Veetõhusate pissuaariseadmete ostmise kriteeriumid uute või 
renoveeritud hoonete puhul 

VALIKUKRITEERIUMID VALIKUKRITEERIUMID 

1. Pakkuja võimekus – ainult paigaldustööde korral 

Pissuaariseadmete paigaldamisel peab pakkuja näitama, et toodete 
paigaldamise või asendamisega tegeleb nõutava kvalifikatsiooniga ja 

1. Pakkuja võimekus – ainult paigaldustööde korral 

Pissuaariseadmete paigaldamisel peab pakkuja näitama, et toodete 
paigaldamise või asendamisega tegeleb nõutava kvalifikatsiooniga ja 



 11 

kogenud personal. Pakkuja peaks ka tõendama, et ta tunneb 
paigaldatavaid tooteid, eriti nende keskkonnasõbralikke seadistusi 
näiteks loputusmahu reguleerimisel. Pakkuja peab kirjeldama 
teenuseid osutava meeskonna koosseisu ja kvalifikatsiooni. 

Kontroll 

Pakkuja peab esitama loetelu hiljuti teostatud võrreldavatest 
projektidest (projektide arvu ja ajaperioodi täpsustab hankija), tõendid 
tööde rahuldava teostamise kohta ning andmed töötajate 
kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta. 

kogenud personal. Pakkuja peaks ka tõendama, et ta tunneb 
paigaldatavaid tooteid, eriti nende keskkonnasõbralikke seadistusi 
näiteks loputusmahu reguleerimisel. Pakkuja peab kirjeldama 
teenuseid osutava meeskonna koosseisu ja kvalifikatsiooni. 

Kontroll 

Pakkuja peab esitama loetelu hiljuti teostatud võrreldavatest 
projektidest (projektide arvu ja ajaperioodi täpsustab hankija), tõendid 
tööde rahuldava teostamise kohta ning andmed töötajate 
kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta. 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Loputusega pissuaariseadme veekasutuse tõhusus 1. Loputusega pissuaariseadme veekasutuse tõhusus 

1.1 Täisloputusmaht 

Turule viidava loputusega pissuaariseadme ühe loputuskorra 
nimiloputusmaht ei tohi veesurvest sõltumata ületada 2,0 l. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul tuleb esitada standardis EN 13407 või samaväärses 
standardis kehtestatud katsetamiseeskirja kohaselt teostatud katse 
tulemused. Katsed tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele 
vastavates või samaväärsetes laborites. Rennpissuaaride korral 
vastab täisloputusmahule 60 cm laiuse plaadiosa loputamisele vastav 
maht. 

1.1 Täisloputusmaht 

Turule viidava loputusega pissuaariseadme ühe loputuskorra 
nimiloputusmaht ei tohi veesurvest sõltumata ületada 1,0 l. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul tuleb esitada standardis EN 13407 või samaväärses 
standardis kehtestatud katsetamiseeskirja kohaselt teostatud katse 
tulemused. Katsed tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele 
vastavates või samaväärsetes laborites. Rennpissuaaride korral 
vastab täisloputusmahule 60 cm laiuse plaadiosa loputamisele vastav 
maht. 

1.2 Vee kokkuhoid 

Komplektsetel pissuaaridel ja pissuaaride loputusmehhanismidel 
peavad olema individuaalsed vastavalt vajadusele kasutatavad 
loputuslülitid. Loputusmehhanismiga rennpissuaaridel peavad olema 
individuaalsed vastavalt vajadusele kasutatavad loputuslülitid vähemalt 
iga 60 cm järel. 

Pissuaaridel peab olema individuaalne vastavalt vajadusele kasutatav 
loputuslüliti. Ilma loputusmehhanismita rennpissuaaridel peavad olema 

1.2 Vee kokkuhoid 

Komplektsetel pissuaaridel ja pissuaaride loputusmehhanismidel 
peavad olema individuaalsed vastavalt vajadusele kasutatavad 
loputuslülitid. Loputusmehhanismiga rennpissuaaridel peavad olema 
individuaalsed vastavalt vajadusele kasutatavad loputuslülitid vähemalt 
iga 60 cm järel. 

Pissuaaridel peab olema individuaalne vastavalt vajadusele kasutatav 
loputuslüliti. Ilma loputusmehhanismita rennpissuaaridel peavad olema 
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individuaalsed vastavalt vajadusele kasutatavad loputuslülitid vähemalt 
iga 60 cm järel. 

 
 
 

 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad. 

individuaalsed vastavalt vajadusele kasutatavad loputuslülitid vähemalt 
iga 60 cm järel. 

Anduriga pissuaaride puhul 

Anduriga loputuslülitid peavad olema seadistatud nii, et oleks 
välistatud tarbetu käivitumine, ja need peavad tagama loputuse ainult 
toote tegeliku kasutamise korral. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad. Anduriga loputuslülitiga toodete puhul peab pakkuja esitama 
tootekavandi lühikirjelduse, milles on selgitatud, kuidas on tagatud 
tarbetu käivitumise vältimine ja see, et loputamine toimub ainult toote 
tegeliku kasutamise korral. 

1.3 Loputusmahu seadistamine 

Loputusmehhanismil peab olema regulaator, et paigaldajal oleks 
võimalik loputusmahtu seadistada vastavalt kohaliku äravoolu 
tingimustele. Täisloputusmaht ei tohi pärast paigaldamisjuhiste kohast 
paigaldamist ületada 2 l ühe loputuskorra kohta. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad. 

1.3 Loputusmahu seadistamine 

Loputusmehhanismil peab olema regulaator, et paigaldajal oleks 
võimalik loputusmahtu seadistada vastavalt kohaliku äravoolu 
tingimustele. Täisloputusmaht ei tohi pärast paigaldamisjuhiste kohast 
paigaldamist ületada 1 l ühe loputuskorra kohta. 

 
Kontroll  

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad. 

2 Toote toimivus 2 Toote toimivus 

2.1 Pissuaari loputusmehhanismi nõuded 

Loputusmehhanism peab vastama tabelis 2 märgitud asjaomase EN-

2.1 Pissuaari loputusmehhanismi nõuded 

Loputusmehhanism peab vastama tabelis 2 märgitud asjaomase EN-
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standardi nõuetele. Käesoleva kriteeriumi alla ei kuulu tabelis 2 
esitatud standarditega kehtestatud nimiloputusmahu mõõtmise 
nõuded. 

Tabel 2. Pissuaari loputusmehhanismi nõudeid käsitlevad EN-
standardid 

Number Pealkiri 

EN 14055 WC-loputuskastid ja pissuaaride loputuskastid 

EN 12541 Sanitaartehnilised kraanid – loputuse surveklapid 
ja automaatselt sulguvad pissuaarikraanid PN 10 

EN 15091 Sanitaartehnilised kraanid – elektrooniliselt 
avanevad ja sulguvad sanitaartehnilised kraanid 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toote 
loputusmehhanism vastab ülal osutatud EN-standardite või 
samaväärsete standardite nõuetele. 

standardi nõuetele. Käesoleva kriteeriumi alla ei kuulu tabelis 2 
esitatud standarditega kehtestatud nimiloputusmahu mõõtmise 
nõuded. 

Tabel 2. Pissuaari loputusmehhanismi nõudeid käsitlevad EN-
standardid 

Number Pealkiri 

EN 14055 WC-loputuskastid ja pissuaaride loputuskastid 

EN 12541 Sanitaartehnilised kraanid – loputuse surveklapid 
ja automaatselt sulguvad pissuaarikraanid PN 10 

EN 15091 Sanitaartehnilised kraanid – elektrooniliselt 
avanevad ja sulguvad sanitaartehnilised kraanid 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toote 
loputusmehhanism vastab ülal osutatud EN-standardite või 
samaväärsete standardite nõuetele. 

2.2 Komplektsete pissuaaride ja pissuaaride loputuse tõhusus 

Komplektsete pissuaaride ja pissuaaride loputuse tõhusus peab 
vastama standardi EN 13407 nõuetele. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toote loputuse 
tõhusus vastab standardi EN 13407 või samaväärse standardi 
nõuetele.  

2.2 Komplektsete pissuaaride ja pissuaaride loputuse tõhusus 

Komplektsete pissuaaride ja pissuaaride loputuse tõhusus peab 
vastama standardi EN 13407 nõuetele. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toote loputuse 
tõhusus vastab standardi EN 13407 või samaväärse standardi 
nõuetele.  

2.3 Loputuseta pissuaari tõhusus 

Loputuseta pissuaarid peavad vastama komisjoni otsuse 

2.3 Loputuseta pissuaari tõhusus 

Loputuseta pissuaarid peavad vastama komisjoni otsuse 
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(2013/641/EL) 2. liite nõuetele. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toode vastab 
eespool nimetatud nõuetele.  

(2013/641/EL) 2. liite nõuetele. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu katsearuanne, mis näitab, et toode vastab 
eespool nimetatud nõuetele.  

3. Toote kasutusea pikkus 

Pakkuja peab andma loputusega pissuaariseadme parandamise või 
asendamise garantii vähemalt neljaks aastaks. Garantiitingimused 
peavad selgesõnaliselt hõlmama toote lekkekindlust ja kõiki ventiile. 
Ka peab pakkuja tagama, et vähemalt kümme aastat pärast toote 
ostmist on saadaval kas originaalvaruosad või nendega võrdväärsed 
varuosad. 

 

Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja deklaratsioon, 
kus kinnitatakse eespool osutatud tingimuse täitmist. 

3. Toote kasutusea pikkus 

Pakkuja peab andma loputusega pissuaariseadme parandamise või 
asendamise garantii vähemalt viieks aastaks. Garantiitingimused 
peavad selgesõnaliselt hõlmama toote lekkekindlust ja kõiki ventiile. 
Ka peab pakkuja tagama, et vähemalt kümme aastat pärast toote 
ostmist on saadaval kas originaalvaruosad või nendega võrdväärsed 
varuosad. 

  
 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja deklaratsioon, 
kus kinnitatakse eespool osutatud tingimuse täitmist. 

4. Vedeliku biolagunevus ja loputuseta pissuaari hooldamine 

Loputuseta pissuaarides tuleb kasutada kas biolagunevat vedelikku või 
kasutada neid täielikult ilma vedelikuta. Lisaks peab pakkuja esitama 
loputuseta pissuaarile vajaliku hoolduse korra, sealhulgas kasseti 
vahetamise sageduse, kui see on asjakohane, ning toote regulaarse 
hooldusteenuse osutajate nimekirja. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu toote kasutajateabe näidis, milles 

4. Vedeliku biolagunevus ja loputuseta pissuaari hooldamine 

Loputuseta pissuaarides tuleb kasutada kas biolagunevat vedelikku või 
kasutada neid täielikult ilma vedelikuta. Lisaks peab pakkuja esitama 
loputuseta pissuaarile vajaliku hoolduse korra, sealhulgas kasseti 
vahetamise sageduse, kui see on asjakohane, ning toote regulaarse 
hooldusteenuse osutajate nimekirja. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Muul juhul võetakse vastu toote kasutajateabe näidis, milles 
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kirjeldatakse vajaliku hoolduse korda, ja/või asjaomase teabega tootja 
veebisaidi link ning dokumendid, milles kirjeldatakse toote 
tööpõhimõtet, ning vedeliku kasutamise korral katsearuanne, milles 
näidatakse määrusele (EÜ) nr 1272/2008 vastavas klassifitseerimise, 
märgistamise ja pakendamise nõuete kohaldamise juhendis2 osutatud 
katsemeetodite kohaselt, et vedelik on biolagunev.  

kirjeldatakse vajaliku hoolduse korda, ja/või asjaomase teabega tootja 
veebisaidi link ning dokumendid, milles kirjeldatakse toote 
tööpõhimõtet, ning vedeliku kasutamise korral katsearuanne, milles 
näidatakse määrusele (EÜ) nr 1272/2008 vastavas klassifitseerimise, 
märgistamise ja pakendamise nõuete kohaldamise juhendis2 osutatud 
katsemeetodite kohaselt, et vedelik on biolagunev.  

5. Paigaldamisjuhised ja kasutajateave 

Loputusega pissuaariseade peab olema varustatud trükitud kujul 
(pakendil ja/või tootega kaasasolevas dokumentatsioonis) ja/või 
elektroonilisel kujul järgmise teabega: 

- täpsed paigaldusjuhised, kaasa arvatud teave selle kohta, milliste 
klasside ja/või tüüpide jaoks on toodet katsetatud, andmed toote 
kasutamiseks sobiva survetaseme kohta, teave tootega sobivate 
äravoolusüsteemide kohta, teave täisloputusmahu seadistamise 
ja selle mõju (nt jääkvee tase, täitumistase) kohta ning eraldi 
turule viidava pissuaari ja pissuaari loputusmehhanismi puhul 
teave, millise tootega seda komplekteerida, et saada töötav ja 
vettsäästev seade; 

- nõuanded, kuidas mõistliku vee tarbimisega vähendada 
keskkonnamõju, eelkõige teave, kuidas õige toote kasutamisega 
vähendada vee tarbimist; 

- teave ühe loputuskorra täisloputusmahu kohta liitrites; 

- soovitused, kuidas toodet õigesti kasutada ja hooldada, kaasa 
arvatud teave selle kohta, milliseid osi on võimalik asendada, 
juhised tihendite ja muude ühendusdetailide asendamiseks lekke 
korral, puhastamisnõuanded jne; 

- teave lõppenud kasutusajaga toote kasutuselt kõrvaldamise kohta. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

5. Paigaldamisjuhised ja kasutajateave 

Loputusega pissuaariseade peab olema varustatud trükitud kujul 
(pakendil ja/või tootega kaasasolevas dokumentatsioonis) ja/või 
elektroonilisel kujul järgmise teabega: 

- täpsed paigaldusjuhised, kaasa arvatud teave selle kohta, milliste 
klasside ja/või tüüpide jaoks on toodet katsetatud, andmed toote 
kasutamiseks sobiva survetaseme kohta, teave tootega sobivate 
äravoolusüsteemide kohta, teave täisloputusmahu seadistamise ja 
selle mõju (nt jääkvee tase, täitumistase) kohta ning eraldi turule 
viidava pissuaari ja pissuaari loputusmehhanismi puhul teave, 
millise tootega seda komplekteerida, et saada töötav ja 
vettsäästev seade; 

- nõuanded, kuidas mõistliku vee tarbimisega vähendada 
keskkonnamõju, eelkõige teave, kuidas õige toote kasutamisega 
vähendada vee tarbimist; 

- teave ühe loputuskorra täisloputusmahu kohta liitrites; 

- soovitused, kuidas toodet õigesti kasutada ja hooldada, kaasa 
arvatud teave selle kohta, milliseid osi on võimalik asendada, 
juhised tihendite ja muude ühendusdetailide asendamiseks lekke 
korral, puhastamisnõuanded jne; 

- teave lõppenud kasutusajaga toote kasutuselt kõrvaldamise kohta. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

                                                      
2 Juhendi viimane versioon (versioon 3.0, november 2012) on leitav Euroopa Kemikaaliameti veebisaidilt: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja kirjalik kinnitus 
selle kohta, et eespool osutatud tingimust täidetakse. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja kirjalik kinnitus 
selle kohta, et eespool osutatud tingimust täidetakse. 

LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID 
Punkte antakse järgmiste omaduste eest. Punkte antakse järgmiste omaduste eest. 
1. Täiendav vee kokkuhoid loputusel 

Lisapunkte antakse iga 0,25 liitri eest, mille võrra täisloputusmahu 
veekulu on kriteeriumi 1.1 all esitatud väärtusest väiksem. 

 
Kontroll 

Pakkuja peab esitama standardis EN 13407 või samaväärses 
standardis kehtestatud katsetamiseeskirja kohaselt teostatud katse 
tulemused. Katsed tehakse standardi EN ISO 17025 üldnõuetele 
vastavates või samaväärsetes laborites. Ilma vahedeta loputusega 
pissuaariseadme (nt rennipissuaari) korral vastab täisloputusmahule 
60 cm laiuse plaadiosa loputamisele vastav maht. 
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2. Hügieen 

Lisapunkte antakse kontaktivaba (anduriga) loputuslüliti eest, mis 
välistab tarbetu käivitumise ja tagab loputuse ainult toote tegeliku 
kasutamise korral. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad, kaasa arvatud tootekavandi lühikirjeldus, milles on selgitatud, 
kuidas on tagatud tarbetu käivitumise vältimine ja see, et loputamine 
toimub ainult toote tegeliku kasutamise korral. 
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Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 
kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastu võetakse ka muu tõendusmaterjal, näiteks tootja/tarnija kinnitus, 
kus on täpsustatud kasutatav lahendus ja selle asjaomased tehnilised 
näitajad, kaasa arvatud tootekavandi lühikirjeldus, milles on selgitatud, 
kuidas on tagatud tarbetu käivitumise vältimine ja see, et loputamine 
toimub ainult toote tegeliku kasutamise korral. 
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4. SELGITAVAD MÄRKUSED 
Vesikloseti- ja pissuaariseadmete hankimisel võivad hankijad sõlmida eraldi lepingud (näiteks disaini, seadmete tarnimise ja paigaldamise kohta) 
eri töövõtjatega. Sellistel juhtudel võivad eri töövõtjad olla vastutavad eri kriteeriumide täitmise eest. 

Tuleb tagada, et asjakohasele isikule edastatakse kasutajateave pärast paigaldustööde lõpetamist (koos lingiga kõnealust teavet sisaldavale 
tootja veebisaidile). 

Vesikloseti- ja pissuaariseadmeid tuleb nõuetekohaselt hooldada, et tagada süsteemi nõuetekohane toimimine. Aja jooksul võivad mõned osad 
kaotada oma nõutavad omadused, nt tihendid ei taga piisavat kaitset lekete vastu ja tuleb välja vahetada. Seetõttu tuleb kehtestada ajakava 
vesikloseti- ja pissuaariseadmete seisundi kontrollimiseks ja kulunud osade väljavahetamiseks. 

Vesiklosetiseadmete puhul tuleb märkida, et kõikehõlmavate kriteeriumide kasutamise korral on põhiline valikukriteerium keskmine loputusmaht, 
mis on määratletud tehnilise kirjelduse punktis 1.4 (nõudeid nimitäisloputusmahule ja vähendatud loputusmahule, mis on määratletud vastavalt 
punktides 1.1 ja 1.2, tuleks käsitada varuvariandina). Põhikriteeriumide kasutamise korral võivad valimisel abiks olla täiendaval vee kokkuhoiul 
põhinevad lepingu sõlmimise kriteeriumid täisloputusmahu (lepingu sõlmimise kriteeriumide punkt 1) ja vähendatud loputusmahu (lepingu 
sõlmimise kriteeriumide punkt 2) jaoks. 

Seoses pissuaariseadmetega tuleb märkida, et põhiline valikukriteerium nii põhi- kui ka kõikehõlmavate kriteeriumide kasutamise korral on 
nimiloputusmaht, mis on määratletud tehnilise kirjelduse punktis 1.1. Valimisel võivad abiks olla täiendaval vee kokkuhoiul põhinevad lepingu 
sõlmimise kriteeriumid loputusmahu (lepingu sõlmimise kriteeriumide punkt 1) jaoks. 

Enne mis tahes lepingu sõlmimise kriteeriumi kohaldamist tuleb seda võrrelda riiklike või kohalike õigusaktide sätetega, et ei tekiks vastuolu 
õigusaktiga kehtestatud ja siin välja pakutud lepingu sõlmimise kriteeriumide vahel. 

Hoonete puhul, kus vesikloseti- ja pissuaariseadmeid teatud perioodidel pikemat aega ei kasutata, võivad hankijad hügieeni tagamiseks ja vee 
seismajäämise vältimiseks lisada ka kasutamata seadmete regulaarse (nt kord päevas, kord nädalas) loputamise nõude. 

 
 
5. Olelusringi kulud 
Olelusringi kulud sisaldavad kõiki tootega selle olelusringi jooksul seotud kulusid, kaasa arvatud kavandamise, projekteerimise, soetamise ja 
klienditeeninduse kulud ning kõik muud kulud, mis on otseselt tingitud toote omamisest või kasutamisest. 

Mitteeluhoonetes moodustab kahesüsteemse 6/4-liitrise WC-poti veekulu enam kui 80 % selle olelusringi kuludest. Sellest tulenevalt järeldatakse, 
et toote veekulu arvessevõtmine hankeotsustes aitab saavutada keskkonnaalaselt ja majanduslikult kõige soodsamaid tulemusi. 

Joonisel 1 on esitatud rida mitteeluhoones asuva komplektse WC-poti loputusrežiime paraneva veetõhususe järjekorras, et näitlikustada 
loputusrežiimi mõju olelusringi kuludele. 
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Joonis 1. Komplektsete WC-pottide olelusringi kulud (eurodes 2011. aasta hindades) 

 
Nagu joonisel 1 võib näha, langevad mitteeluhoones asuva komplektse WC-poti olelusringi kogukulud märgatavalt, kui ühesüsteemne 6-liitrine 
WC-pott asendatakse kõige säästlikuma kahesüsteemse 3,5/2-liitrise WC-potiga, kusjuures sääst saavutatakse ainult väiksema veekulu arvel. 
Näiteks kahesüsteemse 3,5/2-liitrise WC-poti olelusringi kogukulu (2011. aasta hindades 1 500 eurot) on natuke alla poole ühesüsteemse 6-liitrisel 
WC-poti olelusringi kogukulust (üle 3 100 euro). Selles näites on veekulu osakaal olelusringi kogukulus vastavalt 86 % (6-liitrine WC-pott) ja 70 % 
(3,5/2-liitrine WC-pott). 
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