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ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid vesikütteseadmete jaoks 
 
ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumide eesmärk on hõlbustada avaliku sektori asutustel väiksema keskkonnamõjuga toodete, teenuste ja 
tööde ostmist. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud selliselt, et kui mõni ametiasutus peab neid sobivaks, saab ta 
lisada need oma hankedokumentidesse. Käesolevas dokumendis on esitatud vesikütteseadmete tooterühma jaoks välja töötatud ELi 
keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid. Lisatud tehnilises taustaruandes on esitatud üksikasjalikult kõik nende kriteeriumide valimise põhjused ja 
viited lisateabe saamiseks. 

Iga toote- või teenuserühma jaoks on esitatud kaks kriteeriumikogumit: 

− põhikriteeriumid on kriteeriumid, mis sobivad kasutamiseks igale hankijale kõikides liikmesriikides ja milles käsitletakse põhilisi 
keskkonnamõjusid. Need on koostatud selliselt, et vajadus lisakontrollimise või -kulude järele oleks võimalikult väike. 

− lisakriteeriumid on nende jaoks, kes soovivad osta parimaid turul saadaolevaid tooteid. Need võivad eeldada lisakontrollimist või veidi 
suuremaid kulutusi võrreldes muude sama kasutusotstarbega toodetega. 

Kriteeriumid, mida kohaldatakse vesiküttesüsteemi kasuliku soojusega varustavate, võimsusega kuni 50 kWe koostootmise-kütteseadmetele 
(mikrokoostootmisseadmed), on alates 2010. aastast1 soojus- ja elektrienergia koostootmise kohta kehtestatud ELi keskkonnahoidliku riigihanke 
kriteeriumide suhtes ülimuslikud. 
  
MÄRKUS 1. 
Soojus- ja elektrienergia koostootmise jaoks kehtestatud ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumidele lisatakse järgmine tekst: 
Koostootmise-kütteseadmed võimsusega kuni 50 kWe (mikrokoostootmisseadmed), mis varustavad vesiküttesüsteemi kasuliku soojusega, 
arvatakse ELi soojus- ja elektrienergia koostootmise kohta kehtestatud keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumide kohaldamisalast välja. Nende 
kütteseadmete hanke puhul kohaldatakse vesikütteseadmete jaoks kehtestatud ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriume. 
 
MÄRKUS 2. 
2014. aasta juuniks tuli liikmesriikide õigusesse üle võtta energiatõhususe direktiiv (2012/27/EL), mille artikliga 6 ja III lisaga kehtestati avaliku 
sektori asutustele teatud energiatõhusate seadmete hankega seotud erikohustused. Nende hulgas on kohustus osta ainult selliseid tooteid, mis 
kuuluvad kõrgeimasse energiatõhususe klassi, juhul kui toodete suhtes kohaldatakse energiamärgistuse direktiivi (2010/30/EL) rakendusmeedet. 
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 811/20132 rakendusalasse jäävate vesikütteseadmete suhtes jõustuvad energiamärgistuse 
rakendusmeetmed 26. septembril 2015. 
Kohustus kehtib ainult keskvalitsuse suhtes ja hangete puhul, mis ületavad riigihankeid käsitlevates direktiivides sätestatud piirmäärasid. Lisaks 
peavad nõuded olema kooskõlas kulutõhususe, majandusliku teostatavuse, ulatuslikuma säästlikkuse, tehnilise sobivuse ja piisava konkurentsi 
põhimõtetega. Need tegurid võivad erinevate avaliku sektori asutuste ja turgude puhul lahkneda. Lisajuhiseid energiatõhususe direktiivi artikli 6 ja 
III lisa selle aspekti tõlgendamiseks, mis on seotud keskvalitsusasutuste energiatõhusate toodete, teenuste ja hoonete riigihangetega, leiab 
komisjoni suunisdokumendi punktidest 33–423. 
                                                      
1 Avaldatud veebilehel http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
2 ELT L 239, 6.9.2013, lk 1. 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-533323992?uri=CELEX:52013SC0446
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-533323992?uri=CELEX:52013SC0446
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1. Mõisted ja reguleerimisala 

1.1. Hõlmatud tooted 

Käesolevas dokumendis käsitletakse vesikütteseadmetega seotud riigihankemenetlust. Siinsete kriteeriumide kohaldamise korral kuuluvad 
vesikütteseadmete tooterühma tooted, mida kasutatakse soojuse tootmiseks vesiküttesüsteemis, kus sooja vett viiakse tsirkulatsioonipumpade jõul 
kiirguritesse soovitud sisetemperatuuri saavutamiseks ja hoidmiseks kinnises ruumis, näiteks hoones, korteris või toas. Soojusgeneraator võib 
toota soojust ühel järgmisel viisil: 

− gaas-, vedel- või tahkekütuse põletamine; 

− gaasilise, vedela või tahke biokütuse põletamine; 

− elekterküttekeha läbiva elektrivoolu soojuslik toime; 

− ümbritsevast õhust, veest, maapinnast ja/või jäätmetest ammutatud soojuse kasutamine; 

− koostootmine (ühes protsessis samaaegne soojus- ja elektrienergia tootmine); 

− päikeseenergia toime (lisaenergiaallikas); 

Vesikütteseadmete maksimaalne väljundvõimsus peab olema 400 kW. 

Sellesse tooterühma kuuluvad ka veesoojendid-kütteseadmed, kui nende esmane ülesanne on soojendamine. 

Kõnealusest tooterühmast on välja jäetud järgmised tooted: 

− kütteseadmed, mille esmane ülesanne on soojendada joogi- või olmevett; 

− kütteseadmed gaasilise soojuskandja, nagu auru või õhu soojendamiseks ja tarnimiseks; 

− koostootmise-kütteseadmed suurima elektrivõimsusega vähemalt 50 kW; 

− kütteseadmed, milles on ühendatud kaudne soojendamine vesiküttesüsteemiga ja otsene soojendamine soojuse kiirgamise kaudu seadme 
asukoharuumi või -alasse. 

Ehkki seda ei ole eespool esitatud mõistetes selgesti määratletud, võib tsirkulatsioonipump olla kütteseadmesse sisse ehitatud. Suuremate 
kütteseadmete puhul tarnitakse tsirkulatsioonipump tavaliselt eraldi ja seetõttu jääb see omaette seadmena reguleerimisalast välja. 
Vesikütteseadmete maksimaalne väljundvõimsus peab olema 400 kW. 
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1.2. Mõistete määratlused 
Kasutatakse järgmisi mõisteid:  

 

 
− „kütteseade” – kas ruumi kütmiseks ettenähtud seade või veesoojendi-kütteseade 

− „ruumi kütmiseks ettenähtud seade” – 

a. seade, mis vesiküttesüsteemiga toodab soojust soovitud sisetemperatuuri saavutamiseks ja selle hoidmiseks kinnises ruumis, 
näiteks hoones, korteris või toas, ning 

b. seade, millel on üks või mitu soojusgeneraatorit; 

− „veesoojendi-kütteseade” – vesikütteseade, mis on ette nähtud nii ruumi kütmiseks kui ka ühtlasi soojuse tootmiseks etteantud 
temperatuuril, etteantud koguses, etteantud vooluhulgaga ja etteantud ajavahemikel sooja joogi- ja olmevee tarnimiseks ning mis on 
ühendatud välise joogi- ja olmeveevarustusega; 

− „soojusgeneraator” – see osa kütteseadmest, milles toodetakse soojust ühel järgmisel viisil:  

a. fossiil- ja/või biokütuse põletamine;  

b. elekterküttekeha läbiva elektrivoolu soojuslik toime;  

c. ümbritsevast õhust, veest, maapinnast ja/või jäätmetest ammutatud soojuse kasutamine; 

− „ruumi kütmiseks ettenähtud seadme, temperatuuriregulaatori ja päikeseenergiaseadme komplekt” – lõpptarbijale ettenähtud 
seadmekomplekt, milles on üks või mitu ruumi kütmiseks ettenähtud seadet, üks või mitu temperatuuriregulaatorit ja/või üks või mitu 
päikeseenergiaseadet; 

− „veesoojendi-kütteseadme, temperatuuriregulaatori ja päikeseenergiaseadme komplekt” – lõpptarbijale ettenähtud seadmekomplekt, milles 
on üks või mitu veesoojendit-kütteseadet, üks või mitu temperatuuriregulaatorit ja/või üks või mitu päikeseenergiaseadet; 

− „päikeseenergiaseade” – päikeseenergiaseadmestik, päikesekollektor, päikese-kuumaveesalvesti või kollektori ahelas töötav pump, mis 
lastakse turule eraldi; 

− „vesiküttesüsteem” – küttesüsteem, milles vesi on soojuskandja, mis viib hoone või selle osa kütmiseks kasutatava keskselt toodetud 
soojuse kiirguritesse; 

− „biomass” – põllumajandusest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsatööstusest ja sellega seotud tootmisest, sealhulgas 
kalandusest ja vesiviljelusest pärit bioloogilise päritoluga toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev osa ning tööstus- ja 
olmejäätmete bioloogiliselt lagunev osa; 
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− „gaaskütteseade” – ruumi kütmiseks ettenähtud seade või veesoojendi-kütteseade, milles on üks või mitu soojusgeneraatorit, millega 
toodetakse soojust fossiilse päritoluga või biomassist saadud gaaskütusest; 

− „vedelkütteseade” – ruumi kütmiseks ettenähtud seade või veesoojendi-kütteseade, milles on üks või mitu soojusgeneraatorit, millega 
toodetakse soojust fossiilse päritoluga või biomassist saadud vedelkütusest; 

− „tahkekütteseade” – ruumi kütmiseks ettenähtud seade või veesoojendi-kütteseade, milles on soojusgeneraator, millega toodetakse 
soojust fossiilse päritoluga või biomassist saadud tahkekütusest; 

− „elektrikütteseade” – ruumi kütmiseks ettenähtud seade või veesoojendi-kütteseade, milles on üks või mitu elektri jõul töötavat 
soojusgeneraatorit; 

− „katel” – ruumi kütmiseks ettenähtud seade või veesoojendi-kütteseade, milles on üks või mitu soojusgeneraatorit, millega toodetakse 
soojust fossiilse päritoluga või biomassist saadud gaas-, vedel- või tahkekütuse põletamise teel; 

− „gaasikatel” – katel, milles on üks või mitu soojusgeneraatorit, millega toodetakse soojust fossiilse päritoluga või biomassist saadud 
gaaskütuse põletamise teel; 

− „vedelkütusekatel” – katel, milles on üks või mitu soojusgeneraatorit, millega toodetakse soojust fossiilse päritoluga või biomassist saadud 
vedelkütuse põletamise teel; 

− „tahkekütusekatel” – katel, milles on üks või mitu soojusgeneraatorit, millega toodetakse soojust fossiilse päritoluga või biomassist saadud 
tahkekütuse põletamise teel; 

− „tahke biokütuse katel” – katel, milles on üks või mitu soojusgeneraatorit, millega toodetakse soojust biomassist saadud tahkekütuse 
põletamise teel; 

− „elektrikatel” – katel, milles toodetakse soojust üksnes elekterküttekehaga elektrivoolu soojuslikul toimel; 

− „soojuspumbaga kütteseade” – ruumi kütmiseks ettenähtud seade või veesoojendi-kütteseade, milles on üks või mitu ümbritsevast õhust, 
veest, maapinnast ja/või jäätmetest ammutatud soojust kütmiseks kasutavat soojusgeneraatorit; 

− „kütuse jõul töötav soojuspumbaga kütteseade” – soojuspumbaga kütteseade, milles on üks või mitu soojusgeneraatorit, millega 
toodetakse soojust fossiilse päritoluga või biomassist saadud gaas- või vedelkütusest; 

− „elektri jõul töötav soojuspumbaga kütteseade” – soojuspumbaga kütteseade, milles on üks või mitu elektri jõul töötavat 
soojusgeneraatorit; 

− „koostootmise-kütteseade” – kütteseade, millega ühe ja sama protsessi käigus toodetakse üheaegselt soojust ja elektrienergiat; 

− „välispõlemisseadmega kütteseade” – liik kütteseadmeid, mille koosseisu kuuluvad katlad ja absorbtsioon-soojuspumbad või adsorptsioon-
soojuspumbad, ning välispõlemismootoriga varustatud kütteseadmed; 

− „temperatuuriregulaator” – seade, mis võimaldab lõppkasutajal seadistada sisetemperatuuri teatavateks ajavahemikeks ja edastada 
kütteseadme seadisele, näiteks juhtpaneelile, asjaomaseid andmeid, nagu tegelik sise- ja/või välistemperatuur, aidates sellega reguleerida 
sisetemperatuuri; 
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− „kütmise sesoonne energiatõhusus (ηs)” – arvutuslikul kütmishooajal ruumi soojendamiseks tarbitava, ruumi kütmiseks ettenähtud 
kütteseadme, veesoojendi-kütteseadme või hübriidkütteseadme (milles on temperatuuriregulaator) toodetava soojuse ja selle soojustarbe 
rahuldamiseks seadme aastas tarbitava energia suhe [%]; 

− „nimisoojusvõimsus” – kütteseadme esitatud soojusvõimsus [kW] standardsetel nimitingimustel ruumi kütmisel ja (vajaduse korral) vee 
soojendamisel; ruumi kütmiseks ettenähtud soojuspumbaga seadmete ja soojuspumbaga veesoojendite-kütteseadmete 
nimisoojusvõimsuse määramise standardsed nimitingimused on arvutuslikud võrdlustingimused, mis on sätestatud määruses (EL) 
nr 813/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kütteseadmete ja veesoojendite-
kütteseadmete ökodisaini nõuetega4; 

− „standardsed nimitingimused” – kütteseadmete töötingimused keskmistel kliimatingimustel nimisoojusvõimsuse, kütmise sesoonse 
energiatõhususe, vee soojendamise kasuteguri, müravõimsustaseme, lämmastikoksiidide (NOx) heite, süsinikoksiidi (CO) heite, gaasiliste 
orgaaniliste süsinikuühendite heite ja tolmuheite määramiseks. 

− „keskmised kliimatingimused” – Strasbourgi linnale iseloomulikud temperatuuritingimused; 

− „kütmishooajal tekkiv heide” – 

• automaatse etteandmisega tahkeküttekateldel nimisoojusvõimsusel tekkiva heite ja võimsusel 30 % nimisoojusvõimsusest tekkiva 
heite kaalutud keskmine [mg/Nm3]; 

• käsietteandmisega tahkekütusekateldel, mis saavad töötada pidevalt võimsusel 50 % nimisoojusvõimsusest, nimisoojusvõimsusel 
tekkiva heite ja võimsusel 50 % nimisoojusvõimsusest tekkiva heite kaalutud keskmine [mg/Nm3]; 

• käsietteandmisega tahkekütusekateldel, mis ei saa töötada pidevalt võimsusel kuni 50 % soojusvõimsusest, nimisoojusvõimsusel 
tekkiv heide [mg/Nm3]; 

• koostootmise-tahkekütusekateldel nimisoojusvõimsusel tekkiv heide [mg/Nm3]. 

− „globaalse soojendamise potentsiaal” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/20065 artikli 2 punktis 4 määratletud 
globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal; 

− „Nm³” – kuupmeeter normaaltingimustel (rõhul 101,325 kPa ja temperatuuril 273,15 K). 

 

2. Põhilised keskkonnamõjud 
Vesikütteseadmete põhilised keskkonnamõjud sõltuvad nende kasutamisajast ning on seotud peamiselt toote energiatõhususega ja käitamise 
ajal tekkiva kasvuhoonegaaside heitega. Kasvuhoonegaaside heidet põhjustab esmajoones põletamisel tekkiv CO2 eraldumine ja potentsiaalselt 
– väiksemas ulatuses – külmutusagensi pihkumine (teatud liiki kütteseadmete, näiteks soojuspumpade puhul). 

Üheks tähtsamaks vesikütteseadmete optimaalset keskkonnatoimet tagavaks kriteeriumiks peetakse paigaldamisjuhiseid ja kasutajateavet. 

                                                      
4 ELT L 239, 6.9.2013, lk 136–161. 
5 ELT L 161, 14.6.2006, lk 1. 
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Muu keskkonnamõju, nagu hapestumine, troposfääri osooni ja õhu, vee ja pinnase saastumine on seotud käitamise ajal õhku eralduvate 
saasteainetega, mille hulgas on lämmastikoksiidid (NOx), süsinikoksiid (CO), gaasilised orgaanilised süsinikuühendid ja tolmuosakesed. 

Olulised on veel sellised keskkonda mõjutavad tegurid nagu müratase ja tootekavand. 

 
 

Põhilised keskkonnamõjud Keskkonnahoidliku riigihanke meetod 
 

• Energia tarbimine kasutamise ajal 
• Kasvuhoonegaaside heide kasutamise 

ajal fossiilkütuse põletamise või 
soojuspumba külmutusagensi 
pihkumise tõttu 

• NOx, gaasiliste orgaaniliste 
süsinikuühendite, CO ja 
tolmuosakeste õhku eraldumine 
kasutamise ajal 

• Müra kasutamise ajal 
 

 
• Suure energiatõhususe, õhku eralduvate 

saasteainete, sealhulgas madala 
kasvuhoonegaaside taseme ja madala 
müratasemega vesikütteseadmete 
soetamine 

• Taastuvate energiaallikate kasutamise 
edendamine vesikütteseadmete puhul 

• Vesikütteseadme võimalikult suure tõhususe 
saavutamine mõõtmete õige valiku ja 
nõuetekohase paigaldamise abil 

• Vesikütteseadme tõhususe hoidmine 
väljaõppinud töötajate tehtava tulemusliku 
hoolduse abil 
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3. ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid vesikütteseadmete jaoks 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

REGULEERIMISESE REGULEERIMISESE 
Väikese keskkonnamõjuga vesikütteseadmete soetamine või nende 
soetamine ja paigaldamine. 

Väikese keskkonnamõjuga vesikütteseadmete soetamine või nende 
soetamine ja paigaldamine. 

VALIKUKRITEERIUMID VALIKUKRITEERIUMID 

1. Pakkuja võimekus – ainult paigaldustööde puhul 

Vesikütteseadmete paigaldamisel peab hankija tõendama, et tooteid 
paigaldavad või asendavad nõutava kvalifikatsiooniga ja kogenud 
töötajad. 

Paigaldajad, vahendajad ja teenindav personal peavad olema saanud 
täieliku väljaõppe. Väljaõpe peab koosnema järgmistest elementidest: 

- küttesüsteemide koostamine, paigaldamine ja käikulaskmine, 
- riiklike õigusaktidega ette nähtud ohutuskatsed, 
-  seadme reguleerimine ja keskkonnahoidlikud seaded, 
- küttesüsteemide hooldus ja remont, 
- õhku eralduvate saasteainete mõõtmismeetodid, 
- küttesüsteemide juurde kuuluvad tehnilised ja õiguslikud 

dokumendid (katsearuanded, sertifikaadid, load). 
 
Kontroll 
Pakkuja peab esitama loetelu hiljutistest võrreldavatest projektidest 
(projektide arvu ja ajaraamistiku täpsustab hankija), tööde rahuldava 
teostamise tõendid ning andmed töötajate kvalifikatsiooni ja 
kogemuste kohta. 

 

 

 

1. Pakkuja võimekus – ainult paigaldustööde puhul 

Vesikütteseadmete paigaldamisel peab hankija tõendama, et tooteid 
paigaldavad või asendavad nõutava kvalifikatsiooniga ja kogenud 
töötajad. 

Paigaldajad, vahendajad ja teenindav personal peavad olema saanud 
täieliku väljaõppe. Väljaõpe peab koosnema järgmistest elementidest: 

- küttesüsteemide koostamine, paigaldamine ja käikulaskmine, 
- riiklike õigusaktidega ette nähtud ohutuskatsed, 
- seadme reguleerimine ja keskkonnahoidlikud seaded, 
- küttesüsteemide hooldus ja remont, 
- õhku eralduvate saasteainete mõõtmismeetodid, 
- küttesüsteemide juurde kuuluvad tehnilised ja õiguslikud, 

dokumendid (katsearuanded, sertifikaadid, load). 
 

Kontroll 
Pakkuja peab esitama loetelu hiljutistest võrreldavatest projektidest 
(projektide arvu ja ajaraamistiku täpsustab hankija), tööde rahuldava 
teostamise tõendid ning andmed töötajate kvalifikatsiooni ja kogemuste 
kohta. 
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TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Minimaalne energiatõhusus 

Vesikütteseadmetega kütmise sesoonne energiatõhusus ηs ei tohi 
jääda järgmistest piirnormidest väiksemaks. 

Soojusgeneraatori liik Minimaalne kütmise 
sesoonne energiatõhusus 

Kõik kütteseadmed, v.a tahke 
biokütuse katlad 

ηs ≥ 90 % 

Tahke biokütuse katlad ηs ≥ 75 %6 
 
Kütmise sesoonne energiatõhusus arvutatakse: 

1) kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete puhul 
ökodisaini määruse III lisa kohaselt7 ja 

2) komisjoni teatises 2014/C 207/02 osutatud ökodisaini ja 
energiamärgistuse määruste rakendamiseks ette nähtud 
ühtlustatud standardite ning ajutiste mõõtmis- ja 
arvutusmeetodite abil8. 

Kütteseadmete komplektide suhtes kohaldatakse lisaks punktide 1 ja 2 
nõuetele kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete ja 
kütteseadmete komplektide energiamärgistust käsitleva määruse VII 
lisas9 sätestatud menetlusi. 

Tahkekütusekatelde ηs leitakse eespool kirjeldatud viisil, võttes 
arvesse järgmisi nõudeid: 

(a) näitaja ηs arvutamine põhineb niiske kütuse (nagu kütus kohale 

1. Minimaalne energiatõhusus 

Vesikütteseadmetega kütmise sesoonne energiatõhusus ηs ei tohi 
jääda järgmistest piirnormidest väiksemaks. 

Soojusgeneraatori liik Minimaalne kütmise 
sesoonne energiatõhusus 

Kõik kütteseadmed, v.a tahke 
biokütuse katlad 

ηs ≥ 96 % 

Tahke biokütuse katlad ηs ≥ 77 % 
 
Kütmise sesoonne energiatõhusus arvutatakse: 

1) kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete puhul 
ökodisaini määruse III lisa kohaselt ja 

2) komisjoni teatises 2014/C 207/02 osutatud ökodisaini ja 
energiamärgistuse määruste rakendamiseks ette nähtud 
ühtlustatud standardite ning ajutiste mõõtmis- ja 
arvutusmeetodite abil. 

Kütteseadmete komplektide suhtes kohaldatakse lisaks punktide 1 ja 2 
nõuetele kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete ja 
kütteseadmete komplektide energiamärgistust käsitleva määruse VII 
lisas sätestatud menetlusi. 

Tahkekütusekatelde ηs leitakse eespool kirjeldatud viisil, võttes arvesse 
järgmisi nõudeid: 

(a) näitaja ηs arvutamine põhineb niiske kütuse (nagu kütus kohale 
                                                      
6 Praegu töötatakse välja tahkekütusekatelde ökodisaini käsitleva määruse projekti. Maailma Kaubandusorganisatsioonile esitatud ettepanek sisaldas kütmise 
sesoonse energiatõhususe künnisväärtusi 75 % ja 77 %, olenevalt katla mõõtmetest, mida kohaldatakse neli aastat pärast määruse avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas (ehkki on võimalik, et see lükatakse ökodisaini regulatiivkomitee arutelu järel edasi). See tähendab, et ökodisaini määrusega tahkekütusekatelde suhtes 
kehtestatud kohustuslike nõuete jõustumise järel võidakse energiatõhususe sihtmäära tõsta. 
7 Komisjoni määrus (EL) nr 813/2013, 2. august 2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kütteseadmete ja 
veesoojendite-kütteseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 239, 6.9.2013). 
8 Komisjoni teatis 2014/C 207/02, milles käsitletakse 1. tooterühma keskkonnahoidliku tootearenduse rakendamiseks ette nähtud ajutisi mõõtmis- ja 
arvutusmeetodeid (ELT C 207, 3.7.2014). 
9 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 811/2013, 18. veebruar 2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses 
kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete, kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide ning veesoojendist-
kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013). 
10 Komisjoni 28. mai 2014. aasta otsus, millega kehtestatakse vesikütteseadmetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (ELT L 164, 3.6.2014, lk 83). 
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saabub) ülemisel kütteväärtusel GCVar, mille puhul võetakse 
arvesse niiske kütuse parandit ja põlemisel vesinikust tekkivast 
veest saadavat varjatud energiat. Standardis EN 303-5 sätestatud 
või sellega võrdväärseid nõudeid kohaldatakse ηs leidmiseks, 
seejuures kasutatakse ülemist kütteväärtust GCVar, mitte niiske 
kütuse (nagu kütus kohale saabub) alumist kütteväärtust NCVar,  

(b) niiske kütuse (nagu kütus kohale saabub) ülemise kütteväärtuse 
GCVar leidmisel järgitakse standardi EN 14918 või samaväärseid 
nõudeid. 

 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis (komisjoni otsus 2014/314/EL10) või muu asjakohane 
1. tüübi ökomärgis, mis vastab loetletud kriteeriumidele. 
Vastuvõetavad on ka muud sobivad tõendusviisid, näiteks 
deklaratsioon, mis kinnitab vastavust sellele kriteeriumile ja millele on 
lisatud seda liiki toote kohta kehtivates EN standardites või 
samaväärsetes standardites (vt tabel 1 osas „Selgitavad märkused”) 
ette nähtud katsemenetluse kohaselt tehtud katse tulemused. 

saabub) ülemisel kütteväärtusel GCVar, mille puhul võetakse 
arvesse niiske kütuse parandit ja põlemisel vesinikust tekkivast 
veest saadavat varjatud energiat. Standardis EN 303-5 sätestatud 
või sellega võrdväärseid nõudeid kohaldatakse ηs leidmiseks, 
seejuures kasutatakse ülemist kütteväärtust GCVar, mitte niiske 
kütuse (nagu kütus kohale saabub) alumist kütteväärtust NCVar,  

(b) niiske kütuse (nagu kütus kohale saabub) ülemise kütteväärtuse 
GCVar määramisel järgitakse standardi EN 14918 või samaväärseid 
nõudeid. 

 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis (komisjoni otsus 2014/314/EL) või muu asjakohane 1. tüübi 
ökomärgis, mis vastab loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka 
muud sobivad tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab 
vastavust sellele kriteeriumile ja millele on lisatud seda liiki toote kohta 
kehtivates EN standardites või samaväärsetes standardites (vt tabel 1 
osas „Selgitavad märkused”) ette nähtud katsemenetluse kohaselt 
tehtud katse tulemused. 

2. Kasvuhoonegaaside heite piirnormid 

Vesikütteseadmest eralduv kasvuhoonegaaside heide (väljendatud 
süsinikdioksiidi ekvivalentgrammides kWh soojuse kohta), mis on 
arvutatud üldiste ekvivalentse soojendamismõju valemite (TEWI 
valemi) järgi, mis on määratletud osas „Selgitavad märkused”, ei tohi 
ületada järgmisi väärtusi. 

Soojusgeneraatori liik Kasvuhoonegaaside heite 
piirnorm 

Kõik kütteseadmed, v.a 
soojuspumbad 

220 CO2 ekvivalentgrammi 
soojuse kWh kohta 

Soojuspumbaga kütteseadmed 170 CO2 ekvivalentgrammi 
soojuse kWh kohta 

 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis või muu asjakohane 1. tüübi ökomärgis, mis vastab 

2. Kasvuhoonegaaside heite piirnormid 

Vesikütteseadmest eralduv kasvuhoonegaaside heide (väljendatud 
süsinikdioksiidi ekvivalentgrammides kWh soojuse kohta), mis on 
arvutatud üldiste ekvivalentse soojendamismõju valemite (TEWI 
valemi) järgi, mis on määratletud osas „Selgitavad märkused”, ei tohi 
ületada järgmisi väärtusi. 

Soojusgeneraatori liik Kasvuhoonegaaside heite 
piirnorm 

Kõik kütteseadmed, v.a 
soojuspumbad 

210 CO2 ekvivalentgrammi 
soojuse kWh kohta 

Soojuspumbaga kütteseadmed 150 CO2 ekvivalentgrammi 
soojuse kWh kohta 

 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis või muu asjakohane 1. tüübi ökomärgis, mis vastab 
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loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka muud sobivad 
tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab vastavust sellele 
kriteeriumile ja millele on lisatud eespool väljapakutud TEWI valemite 
järgi arvutatud kasvuhoonegaaside heide ja teave kõikide suuruste 
kohta, mida on kasutatud kasvuhoonegaaside heite arvutamiseks. 

loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka muud sobivad 
tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab vastavust sellele 
kriteeriumile, ning eespool väljapakutud TEWI valemite järgi arvutatud 
kasvuhoonegaaside heide ja teave kõikide suuruste kohta, mida on 
kasutatud kasvuhoonegaaside heite arvutamiseks. 

3. Toote pikaealisus ja garantii 

Toote parandamise või asendamise garantii peab kehtima vähemalt 
neli aastat. Samuti peab pakkuja tagama, et originaalvaruosad või 
nendega võrdväärsed varuosad on saadaval (kas otse või muu 
volitatud esindaja kaudu) vähemalt kümne aasta jooksul alates 
soetamise kuupäevast. Seda nõuet ei kohaldata vältimatute ajutiste 
olukordade puhul, mis ei sõltu tootjast, näiteks loodusõnnetused. 
 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis (komisjoni otsus 2014/314/EL) või muu asjakohane 1. tüübi 
ökomärgis, mis vastab loetletud kriteeriumidele. 
Vastuvõetavad on ka muud sobivad tõendusviisid, näiteks tootja 
kinnitus selle kohta, et eespool osutatud kriteeriumi täidetakse. 
 

3. Toote pikaealisus ja garantii 

Toote parandamise või asendamise garantii peab kehtima vähemalt 
viis aastat. Samuti peab pakkuja tagama, et originaalvaruosad või 
nendega võrdväärsed varuosad on saadaval (kas otse või muu 
volitatud esindaja kaudu) vähemalt kümne aasta jooksul alates 
soetamise kuupäevast. Seda nõuet ei kohaldata vältimatute ajutiste 
olukordade puhul, mis ei sõltu tootjast, näiteks loodusõnnetused. 
 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis (komisjoni otsus 2014/314/EL) või muu asjakohane 1. tüübi 
ökomärgis, mis vastab loetletud kriteeriumidele. 
Vastuvõetavad on ka muud sobivad tõendusviisid, näiteks tootja 
kinnitus selle kohta, et eespool osutatud kriteeriumi täidetakse. 
 

4. Paigaldamisjuhised ja kasutajateave 

Toode tarnitakse koos järgmiste paigaldamisjuhiste ja 
kasutajateabega, mis on (pakendil ja/või tootega kaasas olevas 
dokumentatsioonis) trükitud ja/või elektroonilisel kujul: 

(a) üldteave kütteseadme sobivate mõõtmete kohta olenevalt hoonet 
iseloomustavatest näitajatest ja hoone suurusest; 

(b) teave kütteseadme energiatarbe kohta; 

(c) täpsed paigaldusjuhised, sealhulgas: 

(i) teave, et kütteseadme peavad paigaldama väljaõppinud 
paigaldajad; 

(ii) kütteseadme koostamise või paigaldamise korral võetavad 

4. Paigaldamisjuhised ja kasutajateave 

Toode tarnitakse koos järgmiste paigaldamisjuhiste ja 
kasutajateabega, mis on (pakendil ja/või tootega kaasas olevas 
dokumentatsioonis) trükitud ja/või elektroonilisel kujul: 

(a) üldteave kütteseadme sobivate mõõtmete kohta olenevalt hoonet 
iseloomustavatest näitajatest ja hoone suurusest; 

(b) teave kütteseadme energiatarbe kohta; 

(c) täpsed paigaldusjuhised, sealhulgas: 

(i) teave, et kütteseadme peavad paigaldama väljaõppinud 
paigaldajad; 

(ii) kütteseadme koostamise või paigaldamise korral võetavad 

                                                      
11 EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. 
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ettevaatusmeetmed; 

(iii) seadistamisjuhised (küttekõver), et kütteseadet pärast 
paigaldamist õigesti seadistada; 

(iv) vajaduse korral andmed suitsugaasisaaste lubatud piirnormide 
kohta seadme töötamisel ja kuidas kütteseadet tuleb selleks 
seadistada. Eelkõige tuleks soovitustes rõhutada, et: 

− kütteseade tuleb seadistada mõõteseadmete abil, mis 
mõõdavad CO, O2 või CO2, NOx sisaldust, temperatuuri ja 
tahmasisaldust, tagades, et 2., 4., 5., 6. ja 7. kriteeriumi 
piirnorme ei ületata; 

− mõõteseadmete jaoks tuleb teha avad samadesse kohtadesse 
nagu laborikatsetes; 

− mõõtmistulemused tuleb salvestada või jäädvustada tabeli või 
kõverana, mille üks koopia tuleb anda lõppkasutajale; 

(v) madalatemperatuuriliste suitsugaaside tehnoloogia 
kasutamise korral tuleb anda juhised, et süsteemis on vaja 
kasutada korrosiooni aeglustavaid vahendeid; 

(vi) kondensatsioonikatelde korral tuleb anda juhised, et korstnat 
tuleb kaitsta happelise kondensaadi eest; 

(vii) soojuspumpade kasutamise korral tuleb selgesti teada anda, 
et keelatud on kasutada aineid, mis on nõukogu direktiivi 
67/548/EMÜ11 ja selle hilisemate muudatuste kohaselt 
liigitatud keskkonnaohtlikuks või tervist ohustavaks; 

(viii) teave selle kohta, kelle poole paigaldaja võib 
pöörduda, et saada paigaldamise kohta juhiseid; 

(d) hooldustehnikute tööjuhised; 

(e) kasutajateave, sealhulgas: 

(i) juhised pädevate paigaldajate ja hooldustehnikute leidmiseks; 

(ii) soovitused kütteseadme nõuetekohase kasutamise ja 
hooldamise kohta, sealhulgas sobiva kütuse ja selle õige 
hoidmise kohta, et saavutada optimaalne põlemine, ja 
korralise hooldamise sageduse kohta; 

(iii) nõuanded kütteseadme keskkonnamõju vähendamise kohta 

ettevaatusmeetmed; 

(iii) seadistamisjuhised (küttekõver), et kütteseadet pärast 
paigaldamist õigesti seadistada; 

(iv) vajaduse korral andmed suitsugaasisaaste lubatud piirnormide 
kohta seadme töötamisel ja kuidas kütteseadet tuleb selleks 
seadistada. Eelkõige tuleks soovitustes rõhutada, et: 

− kütteseade tuleb seadistada mõõteseadmete abil, mis 
mõõdavad CO, O2 või CO2, NOx sisaldust, temperatuuri ja 
tahmasisaldust, tagades, et 2., 4., 5., 6. ja 7. kriteeriumi 
piirnorme ei ületata; 

− mõõteseadmete jaoks tuleb teha avad samadesse kohtadesse 
nagu laborikatsetes; 

− mõõtmistulemused tuleb salvestada või jäädvustada tabeli või 
kõverana, mille üks koopia tuleb anda lõppkasutajale; 

(v) madalatemperatuuriliste suitsugaaside tehnoloogia kasutamise 
korral tuleb anda juhised, et süsteemis on vaja kasutada 
korrosiooni aeglustavaid vahendeid; 

(vi) kondensatsioonikatelde korral tuleb anda juhised, et korstnat 
tuleb kaitsta happelise kondensaadi eest; 

(vii) soojuspumpade kasutamise korral tuleb selgesti teada anda, et 
keelatud on kasutada aineid, mis on nõukogu direktiivi 
67/548/EMÜ ja selle hilisemate muudatuste kohaselt liigitatud 
keskkonnaohtlikuks või tervist ohustavaks, 

(viii) teave selle kohta, kelle poole paigaldaja võib 
pöörduda, et saada paigaldamise kohta juhiseid; 

(d) hooldustehnikute tööjuhised; 

(e) kasutajateave, sealhulgas: 

(i) juhised pädevate paigaldajate ja hooldustehnikute leidmiseks; 

(ii) soovitused kütteseadme nõuetekohase kasutamise ja 
hooldamise kohta, sealhulgas sobiva kütuse ja selle õige 
hoidmise kohta, et saavutada optimaalne põlemine, ja korralise 
hooldamise sageduse kohta; 

(iii) nõuanded kütteseadme keskkonnamõju vähendamise kohta 
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mõistliku kasutamise abil, eelkõige teave selle kohta, kuidas 
toote õige kasutamise teel vähendada energiatarvet 
võimalikult palju; 

(iv) vajaduse korral teave selle kohta, kuidas mõõtmistulemusi 
mõista ja paremaid mõõtmistulemusi saavutada; 

(v) teave selle kohta, milliseid osi on võimalik asendada; 

(f) soovitused toote sobivaks utiliseerimiseks selle tööea lõppemisel. 

 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse asjakohase 1. tüübi ökomärgisega tooted, 
mis vastavad loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka muud 
sobivad tõendusviisid, näiteks kirjalikud tõendid eespool kirjeldatud 
kriteeriumide täitmise kohta. 

mõistliku kasutamise abil, eelkõige teave selle kohta, kuidas 
toote õige kasutamise teel vähendada energiatarvet võimalikult 
palju; 

(iv) vajaduse korral teave selle kohta, kuidas mõõtmistulemusi 
mõista ja paremaid mõõtmistulemusi saavutada; 

(v) teave selle kohta, milliseid osi on võimalik asendada; 

(f) soovitused toote sobivaks utiliseerimiseks selle tööea lõppemisel. 

 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse asjakohase 1. tüübi ökomärgisega tooted, 
mis vastavad loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka muud 
sobivad tõendusviisid, näiteks kirjalikud tõendid eespool kirjeldatud 
kriteeriumide täitmise kohta. 

 5. Esmased ja teisesed külmutusagensid 

Esmane külmutusagens 

Esmase külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal 
100 aasta kohta (GWP100) ei tohi olla suurem kui 200012. GWP100 
väärtused on sätestatud määruse (EL) nr 517/201413 I lisas. 
Külmutusagensite GWP100 väärtused arvutatakse ühe kilogrammi gaasi 
100aastase globaalse soojendamise potentsiaalina ühe kilogrammi 
CO2 suhtes. Külmutusagensite puhul, mille suhtes määrust (EL) 
nr 517/2014 ei kohaldata, võetakse GWP100 väärtuste leidmisel aluseks 
määruse (EL) nr 206/2012 I lisa jaotise 1 punktis 7 sätestatud 
väärtused14. 

Teisene külmutusagens 

Teisest külmutusagensit kasutavate kütteseadmete ehitus ei tohi 
põhineda sellistel teisestel külmutusagensitel, töövedelikel ega 
lisaainetel, mis on määruse (EÜ) nr 1272/200815 ja nõukogu direktiivi 

                                                      
12 Määruse (EL) nr 517/2014 rakendamisele järgnevatel aastatel oodatakse märkimisväärselt madalama globaalse soojendamise potentsiaaliga külmutusagenseid 
kasutavate seadmete laialdasemat turule ilmumist; sellega arvestatakse käesolevate kriteeriumide edaspidise ajakohastamise juures. 
13 ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230. 
14 ELT L 72, 10.3.2012, lk 7. 
15 ELT L 353, 31.12.2008, lk 1. 
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67/548/EMÜ16 tähenduses liigitatud keskkonnaohtlikuks või tervist 
ohustavaks, ning paigaldusjuhistes peab olema selgesti öeldud, et 
keskkonnaohtlikke ega tervist ohustavaid aineid kasutada ei tohi 
teisese külmutusagensina. 

 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis (komisjoni otsus 2014/314/EL) või muu asjakohane 1. tüübi 
ökomärgis, mis vastab loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka 
muud sobivad tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab 
vastavust sellele kriteeriumile ja millele on lisatud tootes kasutatud 
külmutusagensi(te) nimetused koos nende GWP100 väärtustega. 

 6. Lämmastikoksiidide (NOX) heite piirnormid 

Lämmastikoksiidide (NOx) sisaldus heitgaasis ei tohi ületada allpool 
esitatud piirnorme (ei kehti elektrikütteseadmete kohta). NOx heidet 
mõõdetakse kui lämmastikoksiidi ja lämmastikdioksiidi heite summat 
järgmistel töötingimustel: 

• gaas- ja vedelkütteseadmed: standardsetel nimitingimustel ja 
nimisoojusvõimsusel; 

• tahkekütteseadmed: analoogselt kütmishooajal tekkiva heitega 
vastavalt tabelile 2 osas „Selgitavad märkused”.  

 

Soojus-
generaatori liik 

NOx-heite piirnorm 

Gaaskütte-
seadmed 

Sisepõlemismootoriga: 170 mg/kWh 
(sisendenergia väljendatud ülemise 
kütteväärtuse järgi) 

Välispõlemismootoriga: 36 mg/kWh 
(sisendenergia väljendatud ülemise 
kütteväärtuse järgi) 

Vedelkütte- Sisepõlemismootoriga: 380 mg/kWh 
(sisendenergia väljendatud ülemise 

                                                                                                                                                                                                                                             
16 EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. 
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seadmed kütteväärtuse järgi) 

Välispõlemismootoriga: 100 mg/kWh 
(sisendenergia väljendatud ülemise 
kütteväärtuse järgi) 

Tahkekütte-
seadmed 

150 mg/Nm³, kui O2 sisaldus on 10 % 

 

Mõõtühikuks valitakse vastavalt vajadusele mg/kWh (sisendenergia 
väljendatud ülemise kütteväärtuse järgi) või mg/Nm³. Mõõtmised 
tehakse tabelis 1 esitatud asjakohaste standardite kohaselt (vt 
„Selgitavad märkused”) või samaväärsete meetoditega. 

 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis (komisjoni otsus 2014/314/EL) või muu asjakohane 1. tüübi 
ökomärgis, mis vastab loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka 
muud sobivad tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab 
vastavust sellele kriteeriumile ja millele on lisatud katsetulemused NOx-
heite sisalduse kohta heitgaasis. 

 7. Süsinikoksiidi heite piirnormid 

Süsinikoksiidi (CO) sisaldus heitgaasis ei tohi ületada allpool esitatud 
piirnorme (ei kehti elektrikütteseadmete kohta). CO heidet mõõdetakse 
standardsetel nimitingimustel ja nimisoojusvõimsusel järgmistel 
töötingimustel: 

• gaas- ja vedelkütteseadmed: standardsetel nimitingimustel ja 
nimisoojusvõimsusel; 

• tahkekütteseadmed: analoogselt kütmishooajal tekkiva heitega 
vastavalt tabelile 2 osas „Selgitavad märkused”. 

 

Soojusgeneraatori 
liik 

Süsinikoksiidi heite piirnorm 

Gaaskütteseadmed Sisepõlemismootoriga:  
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150 mg/Nm³, kui O2 sisaldus on 5 % 

Välispõlemismootoriga:  
25 mg/kWh (sisendenergia väljendatud 
ülemise kütteväärtuse järgi) 

Vedelkütteseadmed Sisepõlemismootoriga: 200 mg/Nm³, kui O2 
sisaldus on 5 % 

Välispõlemismootoriga: 50 mg/kWh 
(sisendenergia väljendatud ülemise 
kütteväärtuse järgi) 

Tahkekütteseadmed Automaatse etteandmisega: 
175 mg/Nm³, kui O2 sisaldus on 10 % 

Käsietteandmisega: 250 mg/Nm³, kui O2 
sisaldus on 10 % 

Mõõtühikuks valitakse vastavalt vajadusele mg/kWh (sisendenergia 
väljendatud ülemise kütteväärtuse järgi) või mg/Nm³. Katsed tehakse 
tabelis 1 esitatud asjakohaste standardite kohaselt (vt „Selgitavad 
märkused”) või samaväärsete meetoditega. 

 

Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis (komisjoni otsus 2014/314/EL) või muu asjakohane 1. tüübi 
ökomärgis, mis vastab loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka 
muud sobivad tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab 
vastavust sellele kriteeriumile ja millele on lisatud katsetulemused CO 
sisalduse kohta heitgaasis. 

 8. Gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heite piirnormid 

Gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite sisaldus heitgaasis ei tohi 
ületada allpool esitatud piirnormi (kehtib ainult tahkekütusekatelde 
kohta). Gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heidet mõõdetakse 
analoogselt kütmishooajal tekkiva heitega vastavalt tabelile 2 osas 
„Selgitavad märkused”. 

Soojusgeneraatori liik Gaasiliste orgaaniliste 
süsinikuühendite heite 



 

 16

piirnorm 

Tahkekütteseadmed 7 mg/Nm³, kui O2 sisaldus on 
10 % 

Mõõtühikuks valitakse mg/Nm3. Katsed tehakse tabelis 1 esitatud 
asjakohaste standardite kohaselt (vt „Selgitavad märkused”) või 
samaväärsete meetoditega. 

 

 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis (komisjoni otsus 2014/314/EL) või muu asjakohane 1. tüübi 
ökomärgis, mis vastab loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka 
muud sobivad tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab 
vastavust sellele kriteeriumile ja millele on lisatud katsetulemused 
gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite sisalduse kohta heitgaasis. 

 9. Tolmuheite piirnormid 

Heitgaasi tolmusisaldus ei tohi ületada allpool esitatud piirnorme. 
Tolmuheidet mõõdetakse standardsetel nimitingimustel ja 
nimisoojusvõimsusel järgmistel töötingimustel: 

• vedelkütteseadmed: standardsetel nimitingimustel ja 
nimisoojusvõimsusel; 

• tahkekütteseadmed: analoogselt kütmishooajal tekkiva heitega 
vastavalt tabelile 2 osas „Selgitavad märkused”. 

 

 

Soojusgeneraatori 
liik 

Tolmuheite piirnorm 

Vedelkütteseadmed Sisepõlemismootoriga:  
1 mg/Nm³, kui O2 sisaldus on 5 % 

Välispõlemismootoriga: piiramata 

Tahkekütteseadmed 20 mg/Nm³, kui O2 sisaldus on 10 % 
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Mõõtühikuks valitakse mg/Nm³. Katsed tehakse tabelis 1 esitatud 
asjakohaste standardite kohaselt (vt „Selgitavad märkused”) või 
samaväärsete meetoditega. 

 
 
 
Kontroll 
Nõuetekohaseks loetakse tooted, millel on ELi vesikütteseadmete 
ökomärgis (komisjoni otsus 2014/314/EL) või muu asjakohane 1. tüübi 
ökomärgis, mis vastab loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka 
muud sobivad tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab 
vastavust sellele kriteeriumile ja millele on lisatud katsetulemused 
tolmusisalduse kohta heitgaasis. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
Punkte antakse järgmiste omaduste eest. Punkte antakse järgmiste omaduste eest. 
1. Täiendav energiatõhusus 

Lisapunkte antakse iga täiendava 1 %, eest, mille võrra suureneb 
kriteeriumis 1 osutatud vesikütteseadme kütmise sesoonne 
energiatõhusus ηs. 

 
Kontroll 
Esitatakse deklaratsioon, millele on lisatud seda liiki toote kohta 
kehtivates EN standardites või samaväärsetes standardites ette 
nähtud katsemenetluse kohaselt tehtud katse tulemused (vt tabel 1 
osas „Selgitavad märkused”). 

1. Täiendav energiatõhusus 

Lisapunkte antakse iga täiendava 1 %, eest, mille võrra suureneb 
kriteeriumis 1 osutatud vesikütteseadme kütmise sesoonne 
energiatõhusus ηs. 

 
Kontroll 
Esitatakse deklaratsioon, millele on lisatud seda liiki toote kohta 
kehtivates EN standardites või samaväärsetes standardites ette nähtud 
katsemenetluse kohaselt tehtud katse tulemused (vt tabel 1 osas 
„Selgitavad märkused”). 

2. Kasvuhoonegaaside heite täiendav vähendamine 

Lisapunkte antakse iga 5 g eest, mille võrra väheneb kriteeriumis 2 
osutatud vesikütteseadmega kütmisel tekkivate kasvuhoonegaaside 
heide. 

 
Kontroll 
Esitatakse deklaratsioon, millele on lisatud eespool väljapakutud TEWI 
valemite järgi arvutatud kasvuhoonegaaside heide ja teave kõikide 

2. Kasvuhoonegaaside heite täiendav vähendamine 

Lisapunkte antakse iga 5 g eest, mille võrra väheneb kriteeriumis 2 
osutatud vesikütteseadmega kütmisel tekkivate kasvuhoonegaaside 
heide. 

 
Kontroll 
Esitatakse deklaratsioon, millele on lisatud eespool väljapakutud TEWI 
valemite järgi arvutatud kasvuhoonegaaside heide ja teave kõikide 
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suuruste kohta, mida on kasutatud kasvuhoonegaaside heite 
arvutamiseks.  

 

 

suuruste kohta, mida on kasutatud kasvuhoonegaaside heite 
arvutamiseks. 

 

3. Mürataseme piirnormid 
Seda hankelepingu sõlmimise kriteeriumi soovitatakse kohaldada 
riigihankes vesikütteseadmete jaoks, mis kavatsetakse paigaldada 
müratundlikesse hoonetesse, näiteks haiglatesse ja koolidesse, 
vastavalt direktiivi 2002/49/EÜ17 (mis on seotud keskkonnamüra 
hindamise ja kontrollimisega) kohaldamisalale. 

Mõõtühikuks valitakse vastavalt vajadusele dBA või dBC. Katsed 
tehakse tabelis 1 esitatud asjakohaste või samaväärsete standardite 
kohaselt (vt „Selgitavad märkused”) standardsetel nimitingimustel ja 
nimisoojusvõimsusel. 

Antavad punktid arvutatakse järgmiselt: 

, 

 

kus: 

• PL – mürataseme punktid; 

• LA, min – madalaim A-kaalutud müravõimsustase täielikult nõuetele 

vastava pakkumise puhul; 

• LC, min – madalaim C-kaalutud müravõimsustase täielikult nõuetele 

vastava pakkumise puhul, kui on kohaldatav; 

• LA – A-kaalutud müravõimsustase, mida hinnatakse; 

• LC – C-kaalutud müravõimsustase, mida hinnatakse, kui on 

kohaldatav; 

• PLA, max – A-kaalutud müravõimsustaseme võimalikud 

3. Mürataseme piirnormid 
Seda hankelepingu sõlmimise kriteeriumi soovitatakse kohaldada 
riigihankes vesikütteseadmete jaoks, mis kavatsetakse paigaldada 
müratundlikesse hoonetesse, näiteks haiglatesse ja koolidesse, 
vastavalt direktiivi 2002/49/EÜ (mis on seotud keskkonnamüra 
hindamise ja kontrollimisega) kohaldamisalale. 

Mõõtühikuks valitakse vastavalt vajadusele dBA või dBC. Katsed 
tehakse tabelis 1 esitatud asjakohaste või samaväärsete standardite 
kohaselt (vt „Selgitavad märkused”) standardsetel nimitingimustel ja 
nimisoojusvõimsusel. 

Antavad punktid arvutatakse järgmiselt: 

, 

 

kus: 

• PL – mürataseme punktid; 

• LA, min – madalaim A-kaalutud müravõimsustase täielikult nõuetele 

vastava pakkumise puhul; 

• LC, min – madalaim C-kaalutud müravõimsustase täielikult nõuetele 

vastava pakkumise puhul, kui on kohaldatav; 

• LA – A-kaalutud müravõimsustase, mida hinnatakse; 

• LC – C-kaalutud müravõimsustase, mida hinnatakse, kui on 

kohaldatav; 

• PLA, max – A-kaalutud müravõimsustaseme võimalikud 
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maksimumpunktid; 

• PLC, max – C-kaalutud müravõimsustaseme võimalikud 

maksimumpunktid, kui on kohaldatav. 

 

Punkte ei anta, kui vesikütteseadme müratase ületab järgmised 
kehtestatud piirnormid. 

Soojus-
generaatori 
liik 

Mõõtmine Mürataseme piirnorm 

Kõik kütte-
seadmed, 
välja arvatud 
koostootmise- 
kütte-
seadmed ja 
sisepõlemis-
mootoriga 
soojus-
pumbad 

A-kaalutud 
müravõimsus-
taseme piirnorm 
(LWAd, lim) 

17 + 36 × log (PN + 10) dB(A) 

A-kaalutud 
mürarõhutaseme 
piirnorm (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Koostootmise- 
kütte-
seadmed ja 
sisepõlemis-
mootoriga 
soojus-
pumbad 

C-kaalutud 
mürarõhutaseme 
piirnorm (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Märkus. PN on nimisoojusvõimsus (täiskoormus); PE on elektrivõimsus. 

 

Kontroll 
Esitatakse deklaratsioon, millele on lisatud mürataset (A-kaalutud 
müravõimsustaseme piirnorm, ja kui on kohaldatav, siis C-kaalutud 
müravõimsustaseme piirnorm) näitava katse tulemused. 

 
 

maksimumpunktid; 

• PLC, max – C-kaalutud müravõimsustaseme võimalikud 

maksimumpunktid, kui on kohaldatav. 

 

Punkte ei anta, kui vesikütteseadme müratase ületab järgmised 
kehtestatud piirnormid. 

Soojus-
generaatori 
liik 

Mõõtmine Mürataseme piirnorm 

Kõik kütte-
seadmed, 
välja arvatud 
koostootmise- 
kütte-
seadmed ja 
sisepõlemis-
mootoriga 
soojus-
pumbad 

A-kaalutud 
müravõimsus-
taseme piirnorm 
(LWAd, lim) 

17 + 36 × log (PN + 10) dB(A) 

A-kaalutud 
mürarõhutaseme 
piirnorm (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Koostootmise 
kütte-
seadmed ja 
sisepõlemis-
mootoriga 
soojus-
pumbad 

C-kaalutud 
mürarõhutaseme 
piirnorm (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Märkus. PN on nimisoojusvõimsus (täiskoormus); PE on elektrivõimsus. 

 

Kontroll 
Esitatakse deklaratsioon, millele on lisatud mürataset (A-kaalutud 
müravõimsustaseme piirnorm, ja kui on kohaldatav, siis C-kaalutud 
müravõimsustaseme piirnorm) näitava katse tulemused. 
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4. Tootekavand 

Punkte antakse, kui ametialase väljaõppe saanud personalil on 
tavatööriistu kasutades lihtne vesikütteseadet lahti võtta, et seda 
parandada, kulunud osi välja vahetada, vanemaid või vananenud osi 
uuendada ning osi ja materjale lõplikuks taaskasutuseks või 
ringlussevõtuks eemaldada. 

 
Kontroll 
Punkte antakse asjakohase 1. tüübi ökomärgisega toodetele, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka muud sobivad 
tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab vastavust sellele 
kriteeriumile ja millele on lisatud tootja tehniline aruanne, kus 
kirjeldatakse toote lahtivõtmist koostejoonise abil, milles on 
märgistatud põhikomponendid ja näidatud nendes komponentides 
sisalduvad ohtlikud ained direktiivi 2002/96/EÜ18 (elektroonikaromude 
direktiiv) II lisa mõistes. Koostejoonis peab olema kättesaadav tootja 
veebilehel. Teave ohtlike ainete kohta esitatakse hankijale materjalide 
loeteluna, kus on näidatud materjali liik, kasutatud kogus ja asukoht 
vesikütteseadmes. 

4. Tootekavand 

Punkte antakse, kui ametialase väljaõppe saanud personalil on 
tavatööriistu kasutades lihtne vesikütteseadet lahti võtta, et seda 
parandada, kulunud osi välja vahetada, vanemaid või vananenud osi 
uuendada ning osi ja materjale lõplikuks taaskasutuseks või 
ringlussevõtuks eemaldada. 

 
Kontroll 
Punkte antakse asjakohase 1. tüübi ökomärgisega toodetele, mis 
vastavad loetletud kriteeriumidele. Vastuvõetavad on ka muud sobivad 
tõendusviisid, näiteks deklaratsioon, mis kinnitab vastavust sellele 
kriteeriumile ja millele on lisatud tootja tehniline aruanne, kus 
kirjeldatakse toote lahtivõtmist koostejoonise abil, milles on märgistatud 
põhikomponendid ja näidatud nendes komponentides sisalduvad 
ohtlikud ained direktiivi 2002/96/EÜ (elektroonikaromude direktiiv) 
II lisa mõistes. Koostejoonis peab olema kättesaadav tootja veebilehel. 
Teave ohtlike ainete kohta esitatakse hankijale materjalide loeteluna, 
kus on näidatud materjali liik, kasutatud kogus ja asukoht 
vesikütteseadmes. 

5. Gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heite piirnormid 

Punkte antakse, kui gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heide ei 
ületa 7 mg/Nm³, kui O2 sisaldus on 10 %. 

Gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heidet mõõdetakse 
analoogselt kütmishooajal tekkiva heitega vastavalt tabelile 2 osas 
„Selgitavad märkused”. 

Mõõtühikuks valitakse mg/Nm3. Katsed tehakse tabelis 1 esitatud 
asjakohaste standardite kohaselt (vt „Selgitavad märkused”) või 
samaväärsete meetoditega. 

Muud liiki kütteseadmete puhul peale tahkekütusekatelde tuleks 
gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heidet käsitledes anda 
maksimumpunktid, sest gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite 
heitega seotud probleemid võivad tekkida teatavasti ainult 
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tahkekütusekatelde puhul. 

 

Tahkekütusekatelde puhul arvutatakse antavad punktid järgmiselt: 

, 

 

kus  

• POGC – gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heite puhul 
antavad punktid; 

• OGCmin – gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heite katse 
madalaim tulemus täielikult nõuetele vastava pakkumise puhul 
tahkekütusekatelde rühmas; 

• OGC – gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heite katse 
tulemus, mida hinnatakse; 

• POGC,max – gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heite puhul 
antavad võimalikud maksimumpunktid. 

Kontroll 
Deklaratsioon, millele on lisatud gaasiliste orgaaniliste 
süsinikuühendite heite kohta tehtud katse tulemused, esitatakse 
üksnes tahkekütusekatelde puhul. 

6. Tolmuheide 

Punkte antakse, kui tolmuheite suurus ei ületa 20 mg/Nm³, kui O2 
sisaldus on 10 %. 

Tolmuheidet mõõdetakse analoogselt kütmishooajal tekkiva heitega 
vastavalt tabelile 2 osas „Selgitavad märkused”. 

Mõõtühikuks valitakse mg/Nm3. Katsed tehakse tabelis 1 esitatud 
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asjakohaste standardite kohaselt (vt „Selgitavad märkused”) või 
samaväärsete meetoditega. 

Muud liiki kütteseadmete puhul peale tahkekütusekatelde tuleks 
tolmuheite käsitlemisel anda maksimumpunktid, sest tolmuheitega 
seotud probleemid võivad tekkida teatavasti ainult tahkekütusekatelde 
puhul. 

Tahkekütusekatelde puhul arvutatakse antavad punktid järgmiselt: 

 

, 

 

kus:  

• PPM – tolmuheite puhul antavad punktid; 

• PMmin – tolmuheite katse madalaim tulemus täielikult nõuetele 
vastava pakkumise puhul tahkekütusekatelde rühmas; 

• PM – tolmuheite katse tulemus, mida hinnatakse; 

• PPM,max – tolmuheite puhul antavad võimalikud 
maksimumpunktid. 

Kontroll 
Deklaratsioon, millele on lisatud tolmuheite kohta tehtud katse 
tulemused, esitatakse ainult tahkekütusekatelde puhul. 
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Selgitavad märkused 
 

1. Kui ei ole teisiti märgitud, tuleb iga kriteeriumi katsemeetoditena kasutada asjaomase standardi katsemeetodeid, nagu on osutatud 
tabelis 1. Vajaduse korral võib kasutada ka muid katsemeetodeid peale nende, mis on esitatud vastava kriteeriumi jaoks, kui neid saab 
lugeda samaväärseks. 

 
 

Tabel 1. Katsemeetodite asjakohased standardid 
 
Arv Pealkiri 
Gaasikatlad 
EN 676 Automaatsed sundtõmbega gaaskütusepõletid 
EN 15502-1 Gaasikatlad – 1. osa. Üldnõuded ja katsed 
Vedelkütusekatlad 
EN 267 Automaatsed sundtõmbega vedelkütusepõletid 
EN 303-1 Katlad – 1. osa. Sundtõmbepõletitega katlad. Sundtõmbepõletitega katlad. Terminoloogia, üldnõuded, katsed ja 

märgistus 
EN 303-2 Katlad – 2. osa. Sundtõmbepõletitega katlad. Peenpihustuspõletiga katelde erinõuded 
EN 303-4 Katlad – 4. osa. Sundtõmbepõletitega katlad. Kuni 70 kW võimsusega ja töörõhuga 3 baari töötavate 

sundtõmbepõletitega katelde erinõuded. Terminoloogia, üldnõuded, katsed ja märgistus 
EN 304 Katlad – Peenpihustuspõletitega katelde katsetamisnõuded 
Tahkekütusekatlad 
EN 303-5 Katlad – 5. osa. Käsitsi ja automaatse etteandmisega tahkekütusekatlad nimisoojusvõimsusega kuni 500 kW. 

Terminoloogia, üldnõuded, katsed ja märgistus 
EN 14918 Tahked biokütused. Kütteväärtuse määramine 
Elektrikatlad 
EN 60335-2-35 Majapidamis- ja muude taoliste seadmete ohutus – osa 2-35. Veekiirkeetjate erinõuded 
Kütuse jõul töötavad soojuspumbaga kütteseadmed 
EN 12309 seeria Gaasküttega absorptsiooni ja adsorptsiooni kliima- ja/või soojuspumbaseadmed kasuliku soojusvõimsusega 

kuni 70 kW 
DIN 4702, 8. osa Keskküttekatlad. Standardse kasuteguri ja standardse kiirgusvõime määramine 
Elektri jõul töötavad soojuspumbaga kütteseadmed 
EN 14511 seeria Kliimaseadmed, vedelikujahutajad ning elektri jõul töötavate kompressoritega soojuspumbad ruumide 

soojendamiseks ja jahutamiseks 
EN 14825 Kliimaseadmed, vedelikujahutajad ning elektriliste kompressoritega soojuspumbad ruumide soojendamiseks ja 

jahutamiseks. Iseloomustavate suuruste ja nende nimiväärtuste mõõtmine konkreetsele temperatuurile vastava 
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võimsustarbe tingimustes ja sesoonsete näitajate määramine 
Koostootmise-kütteseadmed 
EN 50465 Gaasiseadmed. Gaasküttega kütuseelemendid. Gaasküttega kütuseelement nimisoojusvõimsusega kuni 

70 kW19 
ISO 3046-1 Kolbsisepõlemismootorid. Näitajad – 1. osa. Võimsuse ning kütuse- ja määrdekulu andmed ja katsemeetodid. 

Üldotstarbeliste mootorite lisanõuded 
Lämmastikoksiidi heide 
EN 14792 Paikse allika heide. Lämmastikoksiidide (NOx) massikontsentratsiooni määramine. Võrdlusmeetod: 

kemoluminestsents 
Süsinikoksiidi heide 
EN 15058 Paikse allika heide. Süsinikoksiidi (CO) massikontsentratsiooni määramine. Võrdlusmeetod: mittelahutav 

infrapunaspektromeetria 
Gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite heide 
EN 12619 Paikse allika heide. Gaasiliste orgaaniliste süsinikuühendite massikontsentratsiooni määramine 

põlemisgaasides väikese kontsentratsiooni korral. Pideva leegiga ionisatsioonidetektori meetod 
Tolmuheide 
EN 13284-1 Paikse allika heide. Tolmu massikontsentratsiooni määramine väikese kontsentratsiooni korral – 1. osa. 

Manuaalne gravimeetriline meetod 
Müratase 
EN 15036 Katlad. Katsejuhend soojusgeneraatori õhumüra mõõtmise kohta 

ISO EN 3743 Akustika. Müraallikate müravõimsustaseme määramine. Rakenduslikud meetodid väikeste liikuvate allikate 
jaoks reverbeeruvates väljades 

EN ISO 3744  Akustika. Müraallikate müravõimsus- ja müraenergiataseme määramine mürarõhu kaudu. Rakenduslik 
mõõtmismeetod peegeltasapinna kohal olevas põhiliselt vabas väljas 

EN ISO 3746 Akustika. Müraallikate müravõimsus- ja müraenergiataseme määramine mürarõhu kaudu. Meetod, mille puhul 
mõõtmised tehakse peegeltasapinna kohal oleval mähispinnal 

EN 12102 Kliimaseadmed, vedelikujahutajad ning elektriliste kompressoritega soojuspumbad ja õhukuivatid ruumide 
soojendamiseks ja jahutamiseks. Õhumüra mõõtmine. Müravõimsustaseme määramine 

 

                                                      
19 Ajakohastatud standardi versioon hõlmab eeldatavasti ka koostootmisseadmeid (vt standardi kavand prEN 50465:2011. Gaasiseadmed. Soojuse ja elektri 
koostootmise seadmed nimisoojusvõimsusega kuni 70 kW). 
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Tabel 2. Kütmishooajal tekkiva heite arvutamise metoodika 

Tahkekütusekatla liik Valem 
Käsietteandmisega tahkekütusekatlad, mis saavad töötada pidevalt 
võimsusel 50 % nimisoojusvõimsusest, ning automaatse etteandmisega 
tahkekütusekatlad 

 

Käsietteandmisega tahkekütusekatlad, mis ei saa töötada pidevalt 
võimsusel 50 % või kuni 50 % nimisoojusvõimsusest, ning koostootmise-
tahkekütusekatlad 
 

 

kus: 
Es – kütmishooajal tekkiv heide; 
Es, p – vastavalt tolmu-, gaasiliste orgaaniliste ühendite, süsinikoksiidi ja lämmastikoksiidide heide, mis on mõõdetud võimsusel kas 
30 % või 50 % nimisoojusvõimsusest, nagu on asjakohane. 
Es, r – vastavalt tolmu-, orgaaniliste gaasiliste ühendite, süsinikoksiidi ja lämmastikoksiidide heide, mõõdetuna nimisoojusvõimsusel. 
 
 
 

2. Tehniliste kirjelduste kriteeriumis 2 osutatud kasvuhoonegaaside heide arvutatakse tabelis 3 esitatud TEWI valemite järgi (valem tuleb 
valida vastavalt soojusgeneraatori liigile). Iga TEWI valem võib koosneda kahest osast, millest üks iseloomustab kütteseadme tõhusust 
(mida väljendatakse kütmise sesoonse energiatõhususe ηs kaudu) ja kütuse süsinikdioksiidi intensiivsust (mida väljendatakse näitaja β 
abil), ning teine osa (kasutatakse ainult soojuspumbaga kütteseadmete puhul) iseloomustab kasvuhoonegaaside heidet, mida põhjustab 
külmutusagensi pihkumine. Külmutusagensi pihkumisest tekkinud kasvuhoonegaaside heide sõltub külmutusagensi globaalse 
soojendamise potentsiaalist (GWP100) ja külmutusagensi pihkumisest kasutamise ajal (mida väljendab aastane pihkumismäär ER 
protsentides külmutusagensi kogumassist) ning tööea lõpus (α, mida väljendatakse protsentides külmutusagensi kogumassist). 

 

Tabel 3. Soojusgeneraatorite TEWI valemid 

Soojusgeneraatori liik TEWI valem (CO2 ekvivalentgrammi soojuse kWh kohta) 

Katlad 

 

Soojuspumbaga 
kütteseadmed  



 

 26

Koostootmise-kütteseadmed 

 

Kütteseadmete komplektid 

 
 

 
Eespool esitatud TEWI valemite põhisuurusi on kirjeldatud tabelis 4. 

 

Tabel 4. TEWI valemites kasutatud põhisuurused 

Suurus Suuruse kirjeldus Mõõtühik Konstantne väärtus või 
katseliselt määratav suurus 

βelec Elektriseadme kasvuhoonegaaside heite intensiivsus [CO2 ekvivalentgrammi kWhelec 
kohta] 

384 

βfuel Kütteseadmes põletatava kütuse kasvuhoonegaaside 
heite intensiivsus 

[CO2 ekvivalentgrammi kWhgas 
kohta] 

Vt tabel 5 

ηs Kütmise sesoonne energiatõhusus [–] Taotleja määrab katseliselt ja 
teatab suuruse (1. kriteerium) 

ηs, b Katla osale vastav kütmise sesoonne energiatõhusus 
keskmistel kliimatingimustel 

[–] Taotleja määrab katseliselt ja 
teatab suuruse (1. kriteerium) 

ηs, hp Soojuspumba osale vastav kütmise sesoonne 
energiatõhusus keskmistel kliimatingimustel 

[–] Taotleja määrab katseliselt ja 
teatab suuruse (1. kriteerium) 

ηthermal Soojuslik kasutegur [–] Vt tabel 6 
ηel Elektriline kasutegur [–] Vt tabel 6 
δ Kahe väärtusega suurus [–] = 0 elektri jõul töötava 

soojuspumbaga kütteseadmete 
korral 
= 1 kütuse jõul töötava 
soojuspumbaga kütteseadmete 
korral 

GWP100 Globaalse soojendamise potentsiaal (mõjuga üle 100 
aasta) 

[CO2 ekvivalentgrammi 
külmutusagensi massi kohta 
100 aasta jooksul] 

Määruse (EÜ) nr 842/2006 I lisa 
kohaselt 

m Külmutusagensi mass [g] Teatab taotleja 
ER Külmutusagensi kadu aastas [%/aasta] Kasutatakse väärtust ER = 

3,5 %/aasta 
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n Tööiga [aasta] Kasutatakse väärtust n = 15  
α Külmutusagensi kadu tööea lõpus (kasutuselt 

kõrvaldamisel) 
[%] Kasutatakse väärtust α = 35 %  

P Arvutuslik võimsus [kW] Teatab taotleja 
h Täiskoormusel töötamise tundide arv [tund/aasta] 2000 
shp Soojuspumba osale vastav võimsus 

kogusoojusvõimsusest 
[–] Teatab taotleja 

 
Tabelis 5 selgitatakse, kuidas valida suuruse βfuel väärtusi TEWI valemitesse vastavalt kütteseadmes kasutatavale kütusele. Kui katel 
töötab sellise kütusega, mida tabelis ei ole näidatud, tuleb valida päritolult (fossiil- või biokütus) ja olekult (gaas-, vedel- või tahkekütus) 
sarnaseim kütus. 

Tabel 5. TEWI valemites kasutatava suuruse βfuel (kasvuhoonegaaside heite intensiivsus) väärtused 

Kütteseadmes kasutatav kütus Kasvuhoonegaaside heite intensiivsus Väärtus (CO2 ekvivalentgrammi kWh 
kohta) 

Gaasilised fossiilkütused βfuel = βgas 202 
Vedelad fossiilkütused βfuel = βoil 292 
Tahked fossiilkütused βfuel = βcoal 392 
Gaasiline biomass βfuel = βbio-gas 98 
Vedel biomass βfuel = βbio-oil 149 
Küttepuud βfuel = βbio-log 19 
Puiduhake βfuel = βbio-chip 16 
Puidugraanulid βfuel = βbio-pellet 39 
Fossiilkütuste ja biomassi segu βfuel = kaalutud keskmine, mis arvutatakse asjaomaste 

kütuste sisalduse ja sellele vastavate heite 
intensiivsustegurite korrutiste summana 

Σ (Fuel X % × βfuel X) + (Fuel Y % × βfuel Y) 
+ … (Fuel N % × βfuel N) 

 
Tabelis 6 selgitatakse, kuidas valida suurusi ηthermal ja ηel TEWI valemites kasutamiseks koostootmise-kütteseadmete puhul. 

 
 

Tabel 6. TEWI valemites koostootmise kütteseadmete puhul kasutatavad suurused ηthermal ja ηel 

Suurus Valem 
ηthermal  

ηel Lisakütteseadmeteta koostootmise-kütteseadmete puhul 
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Lisakütteseadmetega koostootmise-kütteseadmete puhul 
 

, 

kus: 
ηs – kütmise sesoonne energiatõhusus, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 813/2013; 
 
ηel – elektriline kasutegur, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 813/2013; 
 
ηel, CHP100 + Sup0 – aktiveerimata lisakütteseadmega koostootmise-kütteseadme elektriline kasutegur nimisoojusvõimsusel, nagu on 
määratletud määruses (EÜ) nr 813/2013; 
 
ηel, CHP100 + Sup100 – aktiveeritud lisakütteseadmega koostootmise-kütteseadme elektriline kasutegur nimisoojusvõimsusel, nagu on 
määratletud määruses (EÜ) nr 813/2013. 
 
 

3. Hankija peab tagama, et ostetavad vesikütteseadmed on kooskõlas kõikide õigusaktidega riigis, kus neid kasutama hakatakse. See nõue 
võib hõlmata muu hulgas keskkonda ja ohutust käsitlevaid õigusakte. 

4. Hankija arvestab väljaselgitatud vajadusele sobiva parima võimaliku tehnoloogia kindlaksmääramisel kohalike oludega (hoone liik, maht ja 
energiavajadus, võimalikud kütuseallikad jne) ning teeb turu-uuringu. Süsteem tuleks kavandada piisavate kontrollimisvõimalustega, et 
tagada temperatuuri ja kütusevajaduse asjakohane reguleerimine vastavalt kohalikele vajadustele. 

5. Hankijad peaksid veenduma, et paigaldustöid tegevad töötajad on vajaliku väljaõppega. Eri liikmesriikides võivad personali koolituskava 
suhtes kehtida erinevad õiguslikud nõuded. 

6. Pakkumuste hindamise kriteeriumid: hankijad peavad hanketeates ja -dokumentides märkima, kui palju lisapunkte iga 
hindamiskriteeriumi eest antakse. Pakkumuste hindamise keskkonnaalased kriteeriumid peaksid kokku moodustama vähemalt 15 % kogu 
punktisummast. 

 

4. Olelusringi kulud 
Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide väljatöötamisel on üks tähtsamaid arvessevõetavaid aspekte olelusringi kulude analüüs, et leida 
tooteid, mis on turul pakutavate tavatoodetega võrreldes keskkonnasäästlikumad. Kulusid on eriti oluline kaaluda riigihangete puhul, et avaliku 
sektori kulutused oleksid õigustatud. Liikmesriike tuleks julgustada tegema valikuid, mis on kulutõhusad pika aja jooksul ja kooskõlas üldiste 
poliitiliste suundumustega. 

Vesikütteseadmed kuuluvad toodete hulka, mille olelusringi mõju sõltub kõige rohkem kasutamise ajast (peamiselt kasutamisaja energiatarbest). 
Seetõttu moodustavad soetamiskulud toodete olelusringi kogukuludest ainult võrdlemisi väikese osa. Mitmes kättesaadavas uuringus, kus 
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käsitletakse keskkonnahoidliku riigihankega seotud kulusid,20 on jõutud järeldusele, et kõrgem soetamishind korvatakse tavaliselt väiksemate 
käitamiskuludega, eriti suure energiatõhususega toodete puhul. Tüüpiliseks näiteks on suure kasuteguriga küttesüsteemid. Viidatud uuringus leiti, 
et käitamiskulu moodustas kogu küttesüsteemi olelusringi vältel ligikaudu 95 % kogukulust. Sellest järeldatakse, et riigihanke otsused, mis tehakse 
üksnes soetamishinna alusel, võivad põhjustada väära investeeringu. 

Uuringuga seotud tehnilises taustaruandes esitatakse üksikasjalik vesikütteseadmete olelusringi kuluanalüüs ja alljärgnevalt on antud põhiliste 
järelduste kokkuvõtte. 

Leiti, et erinevate vesikütteseadmelahenduste olelusringi kulusid (sealhulgas soetamine, hooldus ja jooksvad kulud) mõjutavad suurel määral 
jooksvad kulutused energiale. Eelkõige on mõnes uuringus21 selgunud, et valitsuse otsused energiatariifide kohta võivad muuta valitud 
kütteseadme positiivse majandusliku mõju negatiivseks. Eriti tundlikud näivad sellise mõju suhtes olevat elektri jõul töötavad soojuspumbad ja 
koostootmise-kütteseadmed. 

Leiti, et soojuspumbad on ikka veel suhteliselt kulukas kütteseade, eriti kui võtta arvesse ka täielikuks paigaldamiseks (soojusallika süsteem ning 
jahutusradiaator/kiirgur/süsteem) vajalikud tööd. 

Ökodisaini meetmete rakendamise kavandamise käigus (rohkem teavet pakub tehniline taustaruanne) selgitati välja olelusringi kulud vähim kuluka 
olelusringi ja parimate võimalike tehnoloogiliste lahenduste tasemel. Ilmnes, et vähim kuluka olelusringi tasemel säästetakse väiksemates 
võimsusklassides (kuni 29 kW) kuni 16 % ja kõige võimsamate klasside puhul (> 60 kW) 30–46 %. Sääst parimate võimalike tehnoloogiliste 
lahenduste tasemel viitab sellele, et kui jätta välja kõige väiksem XXS tase (kuni 10 kW), ei võimalda parimad võimalikud tehnoloogilised 
lahendused küll säästa nii palju kui vähim kuluka olelusringi taseme lahendused, kuid on siiski majanduslikult kasulikumad kui tavapärased 
lahendused.  

 
Parimate võimalike tehnoloogiliste lahenduste tasemed põhinevad peamiselt soojuspumba tehnoloogial, millele mõnikord annavad lisaväärtust 
päikeseenergiaseadmed. Uuringus esitati mõned selgitused: 

− soojuspumpasid ei saa kasutada igal pool ühtmoodi. Eriti geotermaalsete või vertikaalsete maakütte soojuspumpade paigaldamiseks tuleb 
hankida eriload vee-ettevõttelt ja/või kogukonnalt jne; 

− vaja on paigaldamisspetsialiste ja eriseadmeid, aga neid (praegu veel) napib; 

− soojuspumba tõhusus sõltub väga suurel määral ehitusest ja paigaldamisest; 

− soojuspump on sageli baaskoormusseade, mis tähendab, et hübriidseade (näiteks koos tavalise katlaga) võib nii baas- kui ka 
tippkoormuse katmiseks tihti olla majanduslikult soodsam lahendus; 

− energiast saadav kasu sõltub suuresti kliimast, eriti õhksoojuspumpade ja päikeseenergia kasutamise korral; 

− eelnevast tulenevalt on tasuvusaeg riikide ja tingimuste kaupa väga erinev. 

                                                      
20 Rüdenauer, I. et al. (2007). Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe, Öko-Institut e.V. and ICLEI, Final report prepared for the European 
Commission under contract DG ENV.G.2/SER/2006/0097r, avaldatud veebilehel http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm. 
21 Ajakiri VV+, märts 2010, lk 178. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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Energiasääst (ja sellega seotud kulude kokkuhoid, mis oleneb energiahindadest), mida on võimalik saavutada ELi keskkonnahoidliku riigihanke 
kriteeriumide kohaldamisega vesikütteseadmete suhtes, sõltub tehnoloogiast. Energiatõhususe põhikriteeriumi kohaldamine võimaldab säästa 
väiksema võimsusklassi katelde puhul umbes 40 % energiat (keskkonnahoidliku tootearenduse 1. tooterühma22 ettevalmistava uuringu 
alusstsenaariumis esitatud sääst) ja kõige suurema võimsusklassi katelde puhul 50 % energiat. Soojuspumpade puhul oleks energiasääst 
vastavalt 45 % ja 55 %. Lisakriteeriumide kohaldamisel ulatuks väiksema võimsusklassi katelde energiasääst kuni 44 %ni ja kõige suurema 
võimsusklassi katelde puhul kuni 55 %ni, soojuspumpade vastavad näitajad oleksid kuni 55 % ja 64 %. Energiatõhususe suurenemine 1 % võrra 
(hankelepingu sõlmimise kriteerium) tähendaks katelde puhul umbes 0,5 % ja soojuspumpade puhul 0,3 % energia lisakokkuhoidu. 

                                                      
22 Alusstsenaarium on määratletud 1. tooterühma keskkonnahoidliku tootearenduse ettevalmistavas uuringus (5. osa) eesmärgiga hinnata vähim kuluka olelusringi 
ja parimate võimalike tehnoloogiliste lahenduste täiustamisvõimalusi. Rohkem teavet leiab veebilehel http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-
studies/completed/#c1450. 
 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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