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EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Vesikiertoiset 
lämmittimet 

 
EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien tavoitteena on tarjota viranomaisille apua sellaisten tuotteiden, palvelujen ja töiden 
hankinnassa, joilla on vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu niin, että ne 
voidaan, jos yksittäinen viranomainen niin katsoo, sisällyttää sen tarjouskilpailuasiakirjoihin. Tässä asiakirjassa esitetään tuoteryhmälle 
"vesikiertoiset lämmittimet" laaditut EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa 
(Technical Background Report) esitetään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 

Jokaiselle tuote- tai palveluryhmälle on määritetty kahdenlaiset kriteerit: 

− Peruskriteerit soveltuvat kaikkien hankintaviranomaisten käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ja koskevat keskeisiä ympäristövaikutuksia. Ne 
on laadittu siten, että lisätodentamisen tarve tai kustannusten nousu on mahdollisimman vähäinen. 

− Lisäkriteerit on tarkoitettu niille, jotka haluavat hankkia parhaita markkinoilla olevia tuotteita. Ne saattavat edellyttää lisätodentamista tai 
nostaa hieman kustannuksia suhteessa muihin, samaan tarkoitukseen käytettäviin tuotteisiin. 

Sellaisiin yhteistuotantoyksiköihin, joiden enimmäiskapasiteetti on alle 50 kWe (mikroyhteistuotantoyksiköt) ja jotka tuottavat hyötylämpöä 
vesikiertoisiin keskuslämmitysjärjestelmiin, sovellettavia kriteerejä pidetään ensisijaisina vuonna 2010 annettuihin lämmön ja sähkön 
yhteistuotannosta annettuihin EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin verrattuna1. 
 
Huomautus 1: 
Seuraava teksti lisätään lämmön ja sähkön yhteistuotannosta annettuihin EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskeviin kriteereihin: 
Ne yhteistuotantoyksiköt, joiden enimmäiskapasiteetti on alle 50 kWe (mikroyhteistuotantoyksiköt) ja jotka tuottavat hyötylämpöä vesikiertoisiin 
keskuslämmitysjärjestelmiin, eivät kuulu lämmön ja sähkön yhteistuotannosta annettujen EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien 
kriteerien soveltamisalaan. Näiden lämmittimien hankintoihin sovelletaan vesikiertoisista lämmittimistä annettuja EU:n ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja koskevia kriteerejä. 
 
Huomautus 2: 
Energiatehokkuusdirektiivin(2012/27/EU), joka piti panna täytäntöön kesäkuuhun 2014 mennessä, 6 artiklassa ja liitteessä III asetetaan tiettyjä 
energiatehokkaita laitteita hankkiville viranomaisille erityisvelvoitteita. Näihin sisältyy velvollisuus hankkia ainoastaan korkeimpaan 
energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita, jos tuotteet kuuluvat energiamerkintädirektiivin (2010/30/EU) täytäntöönpanotoimenpiteiden 
soveltamisalaan. Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 811/20132 soveltamisalaan kuuluvien vesikiertoisten lämmittimien osalta 
energiamerkintää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet tulevat voimaan 26. syyskuuta 2015. 
Tätä vaatimusta sovelletaan vain keskushallintoihin ja hankintoihin, joiden loppusumma on julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä 
vahvistettuja kynnysarvoja suurempi. Vaatimusten on lisäksi oltava yhdenmukaisia kustannustehokkuutta, taloudellista toteutettavuutta, laajempaa 
kestävyyttä, teknistä soveltuvuutta ja riittävää kilpailua koskevien vaatimusten kanssa. Nämä tekijät voivat vaihdella viranomaisittain ja 

                                                      
1 Ne on saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
2 EUVL L 239, 6.9.2013, s. 1. 
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markkinoittain. Lisätietoja energiatehokkuusdirektiivin6 artiklan ja liitteen III tulkinnasta keskushallinnon viranomaisten hankkiessa 
energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia on komission ohjeen kohdissa 33–423.  
 
 

1. Määritelmä ja soveltamisala 

1.1 Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet 

Tämän asiakirjan soveltamisalaan kuuluvat vesikiertoisten lämmittimien hankintatoimet. Näitä perusteita sovellettaessa tuoteryhmään 
"vesikiertoiset lämmittimet" kuuluvat tuotteet, joita käytetään lämmön tuottamiseen osana vesikiertoista keskuslämmitysjärjestelmää, jossa lämmin 
vesi jaetaan kiertovesipumpun ja lämmönsäteilijöiden avulla halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa, kuten 
rakennuksessa, asunnossa tai huoneessa. Lämmönkehittimen toiminta voi perustua useisiin eri prosesseihin ja teknologioihin. Näitä ovat 
esimerkiksi: 

− kaasumaisten, nestemäisten tai kiinteiden fossiilisten polttoaineiden polttaminen; 

− kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän biomassan polttaminen; 

− Joule-ilmiön käyttäminen sähkövastuslämmityselementeissä; 

− ympäristön lämmön talteen ottaminen ilmasta, vedestä tai maaperästä ja/tai hukkalämmön talteen ottaminen; 

− yhteistuotanto (lämmön ja sähkön yhtäaikainen tuottaminen yhdessä prosessissa); 

− aurinkoenergia (lisäsähkö). 

Vesikiertoisten lämmittimien enimmäisantoteho on 400 kW. 

Tämän tuoteryhmän soveltamisalaan kuuluvat myös yhdistelmälämmittimet, jos niiden ensisijaisena toimintona on ympäristön lämmittäminen. 

Seuraavat tuotteet eivät kuulu tähän tuoteryhmään: 

− lämmittimet, joiden ensisijaisena toimintona on kuuman juoma- tai talousveden tuottaminen; 

− lämmittimet, joita käytetään kaasumaisten lämmönsiirtoaineiden kuten höyryn tai ilman lämmittämiseen ja jakeluun; 

− yhteistuotantolämmittimet, joiden suurin sähköntuotantokapasiteetti on 50 kilowattia tai enemmän; 

− tilalämmittimet, joissa yhdistetään sekä epäsuora lämmitys, jossa käytetään vesikiertoista keskuslämmitysjärjestelmää, että suora 
lämmitys, jossa ohjataan lämpö siihen huoneeseen tai tilaan, johon laite on asennettu. 

                                                      
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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Vaikka asiaa ei ole edellä olevissa määritelmissä erikseen mainittu, kiertovesipumppu voi olla lämmittimen kiinteä osa. Suurikokoisten lämmittimien 
kiertovesipumput toimitetaan yleensä erikseen ja näin ollen itse kiertovesipumppu ei kuulu tämän asiakirjan soveltamisalaan. Vesikiertoisten 
lämmittimien enimmäisantoteho on 400 kW. 

 
1.2 Tuotemääritelmät 
Sovelletaan seuraavia määritelmiä: 

− ’lämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä; 

− ’tilalämmittimellä’ tarkoitetaan laitetta, joka 

a. tuottaa lämpöä vesikiertoiseen keskuslämmitysjärjestelmään halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa 
tilassa kuten rakennuksessa, asunnossa tai huoneessa; ja 

b. on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä; 

− ’yhdistelmälämmittimellä’ tarkoitetaan vesikiertoista tilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai 
talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai 
talousveden jakeluun; 

− ’lämmönkehittimellä’ tarkoitetaan lämmittimen osaa, joka tuottaa lämpöä yhdellä tai useammalla seuraavista prosesseista:  

a. fossiilisten polttoaineiden ja/tai biopolttoaineiden polttaminen;  

b. Joule-ilmiön käyttäminen sähkövastuslämmityselementeissä;  

c. ympäristön lämmön talteen ottaminen ilmasta, vedestä tai maaperästä ja/tai hukkalämmön talteen ottaminen; 

− ’tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla’ tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa 
kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi tilalämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai 
useampaan aurinkolämpölaitteeseen; 

− ’yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla’ tarkoitetaan loppukäyttäjälle 
tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi yhdistelmälämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen 
ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen; 

− ’aurinkolämpölaitteella’ tarkoitetaan pelkästään aurinkolämpöä käyttävää järjestelmää, aurinkokeräintä, aurinkokuumavesisäiliötä tai 
keräinpiirin pumppua, jotka on saatettu erikseen markkinoille; 

− ’vesikiertoisella keskuslämmitysjärjestelmällä’ tarkoitetaan järjestelmää, jossa käytetään vettä lämmönsiirtoaineena keskitetysti tuotetun 
lämmön jakelemiseksi lämmönsäteilijöihin rakennuksen tai sen osien lämmitystä varten; 

− ’biomassalla’ tarkoitetaan maataloudesta (sekä kasvi- että eläinperäiset aineet mukaan lukien), metsätaloudesta ja niihin liittyviltä 
tuotannonaloilta, myös kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa; 
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− ’kaasulämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisilla tai 
biomassasta saaduilla kaasumaisilla polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä; 

− ’nestemäisellä polttoaineella toimivalla lämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai 
useammalla fossiilisilla tai biomassasta saaduilla nestemäisillä polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä; 

− 'kiinteällä polttoaineella toimivalla lämmittimellä' tarkoitetaan tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai 
useammalla fossiilisilla tai biomassasta saaduilla kiinteillä polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä; 

− 'sähkölämmittimellä' tarkoitetaan tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla sähköllä toimivalla 
lämmönkehittimellä; 

− ’kattilalämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisilla tai 
biomassasta saaduilla kaasumaisilla, nestemäisillä tai kiinteillä polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä; 

− ’kaasulla toimivalla kattilalämmittimellä’ tarkoitetaan kattilalämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisilla tai biomassasta 
saaduilla kaasumaisilla polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä; 

− ’nestemäisellä polttoaineella toimivalla kattilalämmittimellä’ tarkoitetaan kattilalämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla 
fossiilisilla tai biomassasta saaduilla nestemäisillä polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä; 

− ’kiinteällä polttoaineella toimivalla kattilalämmittimellä’ tarkoitetaan kattilalämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisilla 
tai biomassasta saaduilla kiinteillä polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä; 

− ’kiinteällä biomassalla toimivalla kattilalämmittimellä’ tarkoitetaan kattilalämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla biomassasta 
saadulla kiinteällä polttoaineella toimivalla lämmönkehittimellä; 

− ’sähkökattilalämmittimellä’ tarkoitetaan kattilalämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä, jotka tuottavat 
lämpöä käyttämällä Joule-ilmiötä vain sähkövastuslämmityselementeissä; 

− 'lämpöpumppulämmittimellä' tarkoitetaan tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla 
lämmönkehittimellä, joka käyttää lämmönkehittämiseen ilmasta, vedestä tai maaperästä talteen otettua ympäristön lämpöä tai 
hukkalämpöä; 

− 'polttoaineella toimivalla lämpöpumppulämmittimellä' tarkoitetaan lämpöpumppulämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla 
fossiilisilla tai biomassasta saaduilla kaasumaisilla tai nestemäisillä polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä; 

− 'sähköllä toimivalla lämpöpumppulämmittimellä' tarkoitetaan lämpöpumppulämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla sähköllä 
toimivalla lämmönkehittimellä; 

− ’yhteistuotantolämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmitintä, joka tuottaa samanaikaisesti lämpöä ja sähköä samassa prosessissa; 

− 'ulkoisella polttomoottorilla varustetuilla lämpöpumppulämmittimillä' tarkoitetaan lämmitinluokkaa, joka koostuu kattilalämmittimistä, 
absorptio- tai adsorptiolämpöpumpuista ja ulkoisella polttomoottorilla varustetuista lämmittimistä; 
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− ’lämmönsäätölaitteella’ tarkoitetaan laitetta, joka toimii loppukäyttäjän käyttöliittymänä halutun huoneenlämpötilan arvojen ja ajoituksen 
suhteen ja viestittää asiaan liittyvät tiedot, kuten todellisen sisä- ja/tai ulkolämpötilan, lämmittimen rajapintaan kuten keskusyksikköön ja 
auttaa näin säätämään sisälämpötilaa; 

− ‘tilalämmityksen kausittaisella energiatehokkuudella’ (ηs) tarkoitetaan tilalämmittimen, yhdistelmälämmittimen tai hybridilämmittimien, 
mukaan lukien lämmönsäätölaite, kattaman määrätyn lämmityskauden lämmitystarpeen ja tämän tarpeen täyttämiseksi tarvittavan 
vuotuisen energiankulutuksen suhdetta prosentteina ilmaistuina; 

− ’nimellislämpöteholla’ tarkoitetaan kilowatteina ilmaistua lämmittimen ilmoitettua lämpötehoa, kun se toimii tilalämmittimenä ja mahdollisesti 
vedenlämmittimenä nimellisolosuhteissa; lämpöpumpputilalämmittimillä ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimillä nimellislämpötehon 
määrittämiseksi käytettävät nimellisolosuhteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta 
tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta annetussa komission asetuksessa (EU) 
N:o 813/20134 esitetyt vertailuolosuhteet; 

− ’nimellisolosuhteilla’ tarkoitetaan lämmittimien käyttöolosuhteita keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; nimellisolosuhteita käytetään 
määritettäessä nimellislämpötehoa, tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta, vedenlämmityksen energiatehokkuutta, äänitehotasoa 
ja typen oksidien (NOx) päästöjä, hiilimonoksidipäästöjä (CO), kaasumaisen orgaanisen hiilen päästöjä ja hiukkaspäästöjä; 

− ’keskimääräisillä ilmasto-olosuhteilla’ tarkoitetaan Strasbourgin kaupungille tyypillisiä lämpötilaolosuhteita; 

− ’tilalämmityksen kausittaisilla päästöillä’ tarkoitetaan: 

• automaattisyöttöisillä kiinteän polttoaineen kattiloilla nimellislämpöteholla tuotettujen päästöjen ja 30 prosentin osateholla 
tuotettujen päästöjen painotettua keskiarvoa mg/Nm3 kohden; 

• käsisyöttöisillä kiinteän polttoaineen kattiloilla, joita voidaan käyttää jatkuvasti 50 prosentin osateholla, nimellislämpöteholla 
tuotettujen päästöjen ja 50 prosentin osateholla tuotettujen päästöjen painotettua keskiarvoa mg/Nm3 kohden; 

• käsisyöttöisillä kiinteän polttoaineen kattiloilla, joita ei voida käyttää jatkuvasti 50 prosentin tai sitä pienemmällä osateholla, 
nimellislämpöteholla tuotettuja päästöjä mg/Nm3 kohden; 

• kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattiloilla nimellislämpöteholla tuotettuja päästöjä mg/Nm3 kohden. 

− 'lämmitysvaikutuksella' tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/20065 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
lämmitysvaikutusta; 

− ‘Nm³:llä’ tarkoitetaan normaalikuutiometriä (101, 325 kPa, 273,15 K). 

 

                                                      
4 EUVL L 239, 6.9.2013, s. 136–161. 
5 EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1. 
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2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
Vesikiertoisten lämmittimien keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät niiden käyttövaiheeseen ja erityisesti tuotteen energiatehokkuuteen ja 
tuotteen käyttövaiheen aikana syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat pääasiassa polton yhteydessä 
syntyvistä hiilidioksidipäästöistä ja mahdollisesti – vähäisemmässä määrin – kylmäainevuodoista (tietyissä lämmitinteknologioissa, kuten 
lämpöpumpuissa). 

Asennusohjeita ja käyttäjille annettavia tietoja koskevia kriteerejä pidettiin eräinä tärkeimmistä kriteereistä, joilla voidaan taata vesikiertoisten 
lämmittimien paras mahdollinen ympäristötehokkuus. 

Muut ympäristövaikutukset, kuten happamoituminen ja alailmakehän otsoni sekä ilman, veden ja maaperän pilaantuminen liittyvät käytön aikaisiin 
päästöihin ilmakehään, mukaan lukien typen oksidien (NOX), hiilimonoksidin (CO), orgaanisesti sitoutuneen hiilen (OGC) ja hiukkasten (PM) 
päästöt. 

Muita merkittäviä ympäristökysymyksiä ovat: melu ja tuotesuunnittelu. 

 
 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset Lähestymistapa 
 

• Käyttövaiheen energiankulutus 
• Käyttövaiheen 

kasvihuonekaasupäästöt, jotka 
johtuvat fossiilisten polttoaineiden 
polttamisesta tai lämpöpumpun 
kylmäaineen vuodoista 

• NOX-, OGC-, CO- ja PM-päästöt 
käyttövaiheessa ilmakehään 

• Käyttövaiheen melu 
 

 
• Hanki sellaisia vesikiertoisia lämmittimiä, 

joiden energiatehokkuus on korkea, päästöt 
ilmakehään vähäiset (myös 
kasvihuonekaasupäästöt) ja melupäästöt 
alhaiset 

• Edistä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
vesikiertoisissa lämmittimissä 

• Maksimoi vesikiertoisen lämmittimen 
tehokkuus käyttämällä oikeankokoista 
laitetta ja huolehtimalla, että laite 
asennetaan oikein  

• Ylläpidä vesikiertoisen lämmittimen 
tehokkuutta koulutetun henkilöstön 
suorittamien huolellisten huoltojen avulla 
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3. EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Vesikiertoiset 
lämmittimet 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

SISÄLTÖ SISÄLTÖ 
Vähän ympäristövaikutuksia aiheuttavien vesikiertoisten lämmittimien 
hankinta/hankinta ja asennus 

Vähän ympäristövaikutuksia aiheuttavien vesikiertoisten lämmittimien 
hankinta/hankinta ja asennus 

VALINTAPERUSTEET VALINTAPERUSTEET 

1 Tarjoajan pätevyys – vain asennustöiden osalta 

Jos asennetaan vesikiertoisia lämmittimiä, toimeksisaajan on 
osoitettava, että lämmittimet asentaa tai vaihtaa uusiin soveltuvalla 
tavalla pätevä ja kokenut henkilöstö. 

Asentajien, välittäjien ja huoltohenkilökunnan on oltava täysin 
koulutettuja. Koulutuksen olisi koostuttava seuraavista elementeistä: 

- Lämmitysjärjestelmien kokoaminen, asentaminen ja 
käyttöönotto 

- Kansallisen lainsäädännön mukaiset turvallisuustestit 
- Laitteen säätäminen ja ympäristöä säästävät asetukset 
- Lämmitysjärjestelmien ylläpito ja korjaus  
- Ilmaan joutuvien päästöjen mittaustekniikat 
- Lämmitysjärjestelmien tekniset ja oikeudelliset asiakirjat 

(testiraportit, todistukset, luvat) 
 
Tarkastus: 
Tarjoajan on toimitettava luettelo äskettäin toteutetuista 
vertailukelpoisista hankkeista (hankintaviranomainen yksilöi 
hankkeiden määrän ja sen, miltä aikaväliltä niitä otetaan huomioon), 
todistukset hankkeen hyväksytystä suorittamisesta sekä tiedot 
henkilökunnan pätevyydestä ja kokemuksesta.  

  

1. Tarjoajan pätevyys – vain asennustöiden osalta 

Jos asennetaan vesikiertoisia lämmittimiä, toimeksisaajan on 
osoitettava, että lämmittimet asentaa tai vaihtaa uusiin soveltuvalla 
tavalla pätevä ja kokenut henkilöstö. 

Asentajien, välittäjien ja huoltohenkilökunnan on oltava täysin 
koulutettuja. Koulutuksen olisi koostuttava seuraavista elementeistä: 

- Lämmitysjärjestelmien kokoaminen, asentaminen ja 
käyttöönotto 

- Kansallisen lainsäädännön mukaiset turvallisuustestit 
- Laitteen säätäminen ja ympäristöä säästävät asetukset 
- Lämmitysjärjestelmien ylläpito ja korjaus  
- Ilmaan joutuvien päästöjen mittaustekniikat 
- Lämmitysjärjestelmien tekniset ja oikeudelliset asiakirjat 

(testiraportit, todistukset, luvat) 
 

Tarkastus: 
Tarjoajan on toimitettava luettelo äskettäin toteutetuista 
vertailukelpoisista hankkeista (hankintaviranomainen yksilöi 
hankkeiden määrän ja sen, miltä aikaväliltä niitä otetaan huomioon), 
todistukset hankkeen hyväksytystä suorittamisesta sekä tiedot 
henkilökunnan pätevyydestä ja kokemuksesta. 



 8

 

 

TEKNISET VAATIMUKSET TEKNISET VAATIMUKSET 
1. Vähimmäisenergiatehokkuus 

Vesikiertoisten lämmittimien tilalämmityksen kausittainen 
vähimmäisenergiatehokkuus ηs ei saa olla alempi kuin seuraavat: 

Lämmitintyyppi Tilalämmityksen kausittainen 
vähimmäisenergiatehokkuus: 

Kaikki lämmittimet biomassasta 
saaduilla kiinteillä polttoaineilla 
toimivia kattilalämmittimiä lukuun 
ottamatta 

ηs ≥ 90 % 

Biomassasta saaduilla kiinteillä 
polttoaineilla toimivat 
kattilalämmittimet 

ηs ≥ 75 %6 

 
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus lasketaan:  

1) tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista 
suunnittelua koskevan asetuksen liitteessä III vahvistettujen 
menetelmien7 ja 

2) yhdenmukaistettujen standardien ja komission tiedonannossa 
2014/C 207/028 esitettyjen ekologista suunnittelua ja 
energiamerkintöjä koskevien asetusten täytäntöönpanoon 
väliaikaisesti sovellettavien mittaus- ja laskentamenetelmien 
mukaisesti. 

Tilalämmitinkokoonpanoihin sovelletaan menetelmien 1 ja 2 lisäksi 

1. Vähimmäisenergiatehokkuus 

Vesikiertoisten lämmittimien tilalämmityksen kausittainen 
vähimmäisenergiatehokkuus ηs ei saa olla alempi kuin seuraavat: 

Lämmitintyyppi Tilalämmityksen kausittainen 
vähimmäisenergiatehokkuus: 

Kaikki lämmittimet biomassasta 
saaduilla kiinteillä polttoaineilla 
toimivia kattilalämmittimiä lukuun 
ottamatta 

ηs ≥ 96 % 

Biomassasta saaduilla kiinteillä 
polttoaineilla toimivat 
kattilalämmittimet 

ηs ≥ 77 % 

 
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus lasketaan:  

1) tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista 
suunnittelua koskevan asetuksen liitteessä III vahvistettujen 
menetelmien ja 

2) yhdenmukaistettujen standardien ja komission tiedonannossa 
2014/C 207/02 esitettyjen ekologista suunnittelua ja 
energiamerkintöjä koskevien asetusten täytäntöönpanoon 
väliaikaisesti sovellettavien mittaus- ja laskentamenetelmien 
mukaisesti. 

Tilalämmitinkokoonpanoihin sovelletaan menetelmien 1 ja 2 lisäksi 

                                                      
6 Kiinteän polttoaineen kattiloiden ekosuunnitteluvaatimuksia koskevaa asetusluonnosta käsitellään parhaillaan. Maailman kauppajärjestölle ilmoitettuun luonnokseen sisältyi 
tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden rajat 75 prosenttia ja 77 prosenttia kattilan koosta riippuen. Rajoja sovellettaisiin neljän vuoden kuluttua siitä, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (vaikka tätä voidaan siirtää myöhemmäksi ekologista suunnittelua koskevan sääntelykomitean harkinnan perusteella). Energiatehokkuuden 
tavoitetaso saattaa nousta, kun kiinteän polttoaineen kattiloiden pakolliset ekosuunnitteluvaatimukset tulevat voimaan.   
7 Komission asetus (EU) N:o 813/2013, annettu 2 päivänä elokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tilalämmittimien ja 
yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 136) 
8 Komission tiedonanto 2014/C 207/02, joka sisältää ekosuunnitteluvaatimusten ensimmäisen erän 1 (Lot1) täytäntöönpanoon väliaikaisesti sovellettavat mittaus- ja 
laskentamenetelmät (EUVL C 207, 3.7.2014) 
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tilalämmittimiä, yhdistelmälämmittimiä ja tilalämmitinkokoonpanoja 
koskevan energiamerkintäasetuksen9 liitteessä VII vahvistettuja 
menettelyjä. 

Kiinteää polttoainetta käyttävien kattilalämmittimien osalta ηs 
lasketaan edellä mainittujen menettelyjen mukaisesti ottaen huomioon 
seuraavat säännökset: 

(a) ηs:n laskeminen perustuu märän polttoaineen (sellaisena kuin se 
on saatu) ylempään lämpöarvoon GCVar, jossa otetaan huomioon 
polttoaineen kosteuden vaatima korjaus ja latentti lämpöenergia, 
joka on varastoitunut polttoprosessissa vedeksi hapettuvaan 
vetyyn. ηs:n arvioimiseen sovelletaan standardissa EN 303-5 tai 
vastaavassa vahvistettuja periaatteita. ηs:n laskemiseen käytetään 
arvoa GCVar märän polttoaineen (sellaisena kuin se on 
vastaanotettu) alemman lämpöarvon NCVar sijaan.  

(b) Märän polttoaineen (sellaisena kuin se on vastaanotettu) ylemmän 
lämpöarvon GCVar määrittämisessä sovelletaan standardin EN 
14918 tai vastaavan periaatteita. 

 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU-
ympäristömerkki (komission päätös 2014/314/EU10) tai muu luetellut 
vaatimukset täyttävä tyypin1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 
hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus tämän kriteerin 
noudattamisesta yhdessä asiaa koskevissa EN-standardeissa tai 
vastaavissa standardeissa mainittujen menettelyjen mukaisesti 
kyseessä olevalle tuotteelle suoritettujen testien tulosten kanssa (ks. 
selittävien huomautusten Taulukko 1). 

tilalämmittimiä, yhdistelmälämmittimiä ja tilalämmitinkokoonpanoja 
koskevan energiamerkintäasetuksen liitteessä VII vahvistettuja 
menettelyjä. 

Kiinteää polttoainetta käyttävien kattilalämmittimien osalta ηs lasketaan 
edellä mainittujen menettelyjen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat 
säännökset: 

(a) ηs:n laskeminen perustuu märän polttoaineen (sellaisena kuin se 
on saatu) ylempään lämpöarvoon GCVar, jossa otetaan huomioon 
polttoaineen kosteuden vaatima korjaus ja latentti lämpöenergia, 
joka on varastoitunut polttoprosessissa vedeksi hapettuvaan 
vetyyn. ηs:n arvioimiseen sovelletaan standardissa EN 303-5 tai 
vastaavassa vahvistettuja periaatteita. ηs:n laskemiseen käytetään 
arvoa GCVar märän polttoaineen (sellaisena kuin se on 
vastaanotettu) alemman lämpöarvon NCVar sijaan.  

(b) Märän polttoaineen (sellaisena kuin se on vastaanotettu) ylemmän 
lämpöarvon GCVar määrittämisessä sovelletaan standardin EN 
14918 tai vastaavan periaatteita. 

 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU-
ympäristömerkki (komission päätös 2014/314/EU) tai muu luetellut 
vaatimukset täyttävä tyypin1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 
hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus tämän kriteerin 
noudattamisesta yhdessä asiaa koskevissa EN-standardeissa tai 
vastaavissa standardeissa mainittujen menettelyjen mukaisesti 
kyseessä olevalle tuotteelle suoritettujen testien tulosten kanssa (ks. 
selittävien huomautusten Taulukko 1). 

2. Kasvihuonekaasujen päästörajat 

Vesikiertoisen lämmittimen kasvihuonekaasupäästöt, jotka on ilmaistu 

2. Kasvihuonekaasujen päästörajat 

Vesikiertoisen lämmittimen kasvihuonekaasupäästöt, jotka on ilmaistu 

                                                                                                                                                                                                                                             
9 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 811/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä tilalämmittimien, 
yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja 
aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013). 
10 Komission päätös, annettu 28 päivänä toukokuuta 2014 arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vesikiertoisille lämmittimille (EUVL L 164, 
3.6.2014, s.83) 
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hiiiidioksidiekvivalenttigrammoina tuotetun lämpötehon kilowattituntia 
(kWh) kohden, ja jotka on laskettu käyttäen selittävissä 
huomautuksissa olevia TEWI-kaavoja, eivät saa ylittää seuraavia 
arvoja: 

Lämmitintyyppi Kasvihuonekaasupäästöjen 
päästörajat 

Kaikki lämmittimet, lukuun 
ottamatta lämpöpumppulämmittimiä 

220 g CO2-ekvivalenttia/kWh 
lämpötehoa  

Lämpöpumppulämmittimet 170 g CO2-ekvivalenttia/kWh 
lämpötehoa 

 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU-
ympäristömerkki tai muu luetellut vaatimukset täyttävä tyypin 1 
ympäristömerkki, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. Myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus 
tämän kriteerin noudattamisesta yhdessä ehdotettujen TEWI-kaavojen 
mukaisesti laskettujen kasvihuonekaasupäästöjen kanssa sekä tiedot 
kaikista kasvihuonekaasupäästöjen laskemisessa käytetyistä 
muuttujista. 

hiiiidioksidiekvivalenttigrammoina tuotetun lämpötehon kilowattituntia 
(kWh) kohden, ja jotka on laskettu käyttäen selittävissä 
huomautuksissa olevia TEWI-kaavoja, eivät saa ylittää seuraavia 
arvoja 

Lämmitintyyppi Kasvihuonekaasupäästöjen 
päästörajat 

Kaikki lämmittimet, lukuun 
ottamatta lämpöpumppulämmittimiä 

210 g CO2-ekvivalenttia/kWh 
lämpötehoa  

Lämpöpumppulämmittimet 150 g CO2-ekvivalenttia/kWh 
lämpötehoa 

 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 
asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan vaatimusten 
mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään, kuten 
esimerkiksi vakuutus tämän kriteerin noudattamisesta yhdessä 
ehdotettujen TEWI-kaavojen mukaisesti laskettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen kanssa sekä tiedot kaikista 
kasvihuonekaasupäästöjen laskemisessa käytetyistä muuttujista. 
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3. Tuotteen pitkäikäisyys ja takuu 

Takuun on katettava tuotteen korjaus tai vaihto vähintään neljän 
vuoden ajan. Tarjoajan on lisäksi varmistettava, että alkuperäisiä tai 
niitä vastaavia varaosia on saatavilla (siltä suoraan tai nimettyjen 
muiden toimittajien kautta) vähintään kymmenen vuoden ajan 
ostopäivämäärästä. Tätä lauseketta ei sovelleta tilapäisissä 
olosuhteissa, joita ei voida välttää ja joita valmistajan ei ole mahdollista 
hallita, kuten luonnononnettomuuksien tapauksessa. 
 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU-
ympäristömerkki (komission päätös 2014/314/EU) tai muu luetellut 
vaatimukset täyttävä tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. 
Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan oma vakuutus siitä, että edellä 
olevaa vaatimusta noudatetaan. 
 

3. Tuotteen pitkäikäisyys ja takuu 

Takuun on katettava tuotteen korjaus tai vaihto vähintään viiden 
vuoden ajan. Tarjoajan on lisäksi varmistettava, että alkuperäisiä tai 
niitä vastaavia varaosia on saatavilla (siltä suoraan tai nimettyjen 
muiden toimittajien kautta) vähintään kymmenen vuoden ajan 
ostopäivämäärästä. Tätä lauseketta ei sovelleta tilapäisissä 
olosuhteissa, joita ei voida välttää ja joita valmistajan ei ole mahdollista 
hallita, kuten luonnononnettomuuksien tapauksessa. 
 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU- 
ympäristömerkki (komission päätös 2014/314/EU) tai muu luetellut 
vaatimukset täyttävä tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. 
Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan oma vakuutus siitä, että edellä 
olevaa vaatimusta noudatetaan. 
.  

4. Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot 

Tuotteen mukana toimitetaan seuraavat asennusohjeet ja käyttäjille 
tarkoitetut tiedot painetussa (painettu pakkaukseen ja/tai pakkauksen 
mukana olevassa asiakirjassa) ja/tai sähköisessä muodossa: 

(a) yleiset tiedot erilaisille ja erikokoisille rakennuksille tarkoitettujen 
lämmittimien asianmukaisista mitoista; 

(b) tiedot lämmittimen energiankulutuksesta; 

(c) asianmukaiset asennusohjeet, mukaan lukien 

(i) ohjeet siitä, että asianmukaisen koulutuksen saaneiden 
asentajien on asennettava lämmitin; 

(ii) erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon 
lämmitintä koottaessa tai asennettaessa; 

(iii) ohjeet siitä, että lämmittimen asetukset (”lämmityskäyrä”) on 
säädettävä asianmukaisesti asennuksen jälkeen; 

4. Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot 

Tuotteeseen on liitettävä seuraavat asennusohjeet ja käyttäjätiedot 
painettuina (joko pakkaukseen ja/tai tuotteen mukana toimitettavaan 
ohjeeseen) ja/tai sähköisessä muodossa: 

(a) yleiset tiedot erilaisille ja erikokoisille rakennuksille tarkoitettujen 
lämmittimien asianmukaisista mitoista; 

(b) tiedot lämmittimen energiankulutuksesta; 

(c) asianmukaiset asennusohjeet, mukaan lukien 

(i) ohjeet siitä, että asianmukaisen koulutuksen saaneiden 
asentajien on asennettava lämmitin; 

(ii) erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon 
lämmitintä koottaessa tai asennettaessa; 

(iii) ohjeet siitä, että lämmittimen asetukset (”lämmityskäyrä”) on 
säädettävä asianmukaisesti asennuksen jälkeen; 

                                                      
11 EUVL L 196, 16.8.1967, s. 1. 
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(iv) soveltuvin osin yksityiskohtaiset tiedot siitä, millaiset 
poistokaasun ilmansaastepäästöjen raja-arvojen olisi oltava 
toimintavaiheessa ja miten lämmitin olisi säädettävä niiden 
saavuttamiseksi. Suosituksissa olisi erityisesti mainittava, että: 

− lämmitin on säädettävä CO:n, O2;n tai CO2:n, NOx:n 
lämpötilan ja noen mittausten avulla siten, ettei 
arviointikriteereissä 2, 4, 5, 6 ja 7 säädettyjä kynnysarvoja 
ylitetä; 

− mittauslaitteille on tehtävä reiät samaan paikkaan kuin 
laboratoriotesteissä; 

− mittaustulokset on kirjattava erityiseen lomakkeeseen tai 
kaavioon, josta on annettava loppukäyttäjälle jäljennös; 

(v) matalan savukaasulämpötilan tekniikan osalta on annettava 
ohjeet siitä, että järjestelmä on varustettava korroosiota 
hidastavalla teknologialla; 

(vi) kondenssikattilateknologian osalta ohjeet siitä, että savuhormi 
on suojattava kondensaatilta, jonka pH on alhainen; 

(vii) lämpöpumppujen osalta selkeä ilmoitus siitä, että sellaiset 
aineet, jotka on luokiteltu ympäristölle tai terveydelle 
vaarallisiksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY11 ja siihen 
tehtyjen muutosten mukaisesti, ei saa käyttää. 

(viii) tiedot siitä, miltä taholta asentaja voi saada 
asennusohjeita; 

(d) huoltohenkilöstön toimintaohjeet; 

(e) käyttöohjeet, mukaan lukien 

(i) pätevien asentajien ja huoltohenkilöiden yhteystiedot; 

(ii) suositukset lämmittimen asianmukaisesta käytöstä ja 
huollosta, mukaan lukien oikeista polttoaineista ja niiden 
asianmukaisesta säilytyksestä optimaalisen palamisen 
mahdollistamiseksi ja suositus säännöllisen huoltoaikataulun 
noudattamisesta; 

(iii) neuvot siitä, miten lämmittimen ympäristövaikutuksia voidaan 
minimoida laitteen järkevällä käytöllä, erityisesti tiedot tuotteen 

(iv) soveltuvin osin yksityiskohtaiset tiedot siitä, millaiset 
poistokaasun ilmansaastepäästöjen raja-arvojen olisi oltava 
toimintavaiheessa ja miten lämmitin olisi säädettävä niiden 
saavuttamiseksi. Suosituksissa olisi erityisesti mainittava, että: 

− lämmitin on säädettävä CO:n, O2;n tai CO2:n, NOx:n lämpötilan 
ja noen mittausten avulla siten, ettei arviointikriteereissä 2, 4, 
5, 6 ja 7 säädettyjä kynnysarvoja ylitetä; 

− mittauslaitteille on tehtävä reiät samaan paikkaan kuin 
laboratoriotesteissä; 

− mittaustulokset on kirjattava erityiseen lomakkeeseen tai 
kaavioon, josta on annettava loppukäyttäjälle jäljennös; 

(v) matalan savukaasulämpötilan tekniikan osalta on annettava 
ohjeet siitä, että järjestelmä on varustettava korroosiota 
hidastavalla teknologialla; 

(vi) kondenssikattilateknologian osalta ohjeet siitä, että savuhormi 
on suojattava kondensaatilta, jonka pH on alhainen; 

(vii) lämpöpumppujen osalta selkeä ilmoitus siitä, että sellaiset 
aineet, jotka on luokiteltu ympäristölle tai terveydelle 
vaarallisiksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY ja siihen tehtyjen 
muutosten mukaisesti, ei saa käyttää, 

(viii) tiedot siitä, miltä taholta asentaja voi saada 
asennusohjeita; 

(d) huoltohenkilöstön toimintaohjeet; 

(e) käyttöohjeet, mukaan lukien 

(i) pätevien asentajien ja huoltohenkilöiden yhteystiedot; 

(ii) suositukset lämmittimen asianmukaisesta käytöstä ja 
huollosta, mukaan lukien oikeista polttoaineista ja niiden 
asianmukaisesta säilytyksestä optimaalisen palamisen 
mahdollistamiseksi ja suositus säännöllisen huoltoaikataulun 
noudattamisesta; 

(iii) neuvot siitä, miten lämmittimen ympäristövaikutuksia voidaan 
minimoida laitteen järkevällä käytöllä, erityisesti tiedot tuotteen 
asianmukaisesta käytöstä energiankulutuksen minimoimiseksi; 
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asianmukaisesta käytöstä energiankulutuksen minimoimiseksi; 

(iv) soveltuvin osin tiedot siitä, miten mittaustulokset olisi tulkittava 
ja miten niitä voidaan parantaa; 

(v) tiedot siitä, mitkä varaosat voidaan vaihtaa; 

(f) suositukset tuotteen asianmukaisesta loppukäsittelystä sen 
käyttöiän päättyessä. 

 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 
asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 
hyväksytään, kuten kirjalliset todisteet edellä mainitun kriteerin 
noudattamisesta. 

(iv) soveltuvin osin tiedot siitä, miten mittaustulokset olisi tulkittava 
ja miten niitä voidaan parantaa; 

(v) tiedot siitä, mitkä varaosat voidaan vaihtaa; 

(f) suositukset tuotteen asianmukaisesta loppukäsittelystä sen 
käyttöiän päättyessä. 

 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 
asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan vaatimusten 
mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään, kuten 
kirjalliset todisteet edellä mainitun kriteerin noudattamisesta. 

 5. Primääriset kylmäaineet ja sekundääriset kylmäaineet 

Primäärinen kylmäaine 

Primäärisen kylmäaineen lämpövaikutus 100 vuoden ajanjaksolla 
(GWP100) ei saa ylittää arvoa 2 00012. GWP100-arvot ovat asetuksen 
(EY) N:o 517/2014 liitteessä I vahvistetut arvot 13.Kylmäaineiden 
GWP100-arvot saadaan laskemalla yhden kilogramman kaasumäärän 
lämmitysvaikutus suhteessa yhden kilogramman hiilidioksidimäärän 
lämmitysvaikutukseen 100 vuoden ajanjaksolla. Niiden kylmäaineiden 
osalta, jotka eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 517/2014 soveltamisalaan, 
GWP100:n arvojen vertailulähteinä on käytettävä asetuksen (EU) N:o 
206/201214 liitteessä olevan 1 kohdan 1 alakohdan 7 alakohdassa 
määritettyjä arvoja. 

Sekundäärinen kylmäaine 

Sekundääristä kylmäainetta käyttävien tilalämmittimien suunnittelu ei 
saa perustua sellaiseen sekundääriseen kylmäaineeseen, 
suolaliuokseen tai lisäaineisiin, jotka on luokiteltu ympäristölle 

                                                      
12 Asetuksen (EU) N:o 517/2014 täytäntöönpanon jälkeen on odotettavissa, että tulevina vuosina on saatavilla useampia laitteita, joissa käyttävien kylmäaineiden 
GWP on merkittävästi alhaisempi. Tämä otetaan huomioon näiden kriteerien tulevissa päivityksissä. 
13 EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195–230. 
14 EUVL L 72, 10.3.2012, s. 7 
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vaarallisiksi tai jotka ovat terveydelle vaarallisia asetuksen (EY) N:o 
1272/200815 ja neuvoston direktiivin 67/548/ETY16 nojalla. 
Asennusohjeissa on selkeästi ilmastava, että ympäristölle vaarallisiksi 
luokiteltuja tai terveydelle vaarallisia aineita ei saa käyttää 
sekundäärisenä kylmäaineena. 

 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU- 
ympäristömerkki (komission päätös 2014/314/EU) tai muu luetellut 
vaatimukset täyttävä tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 
hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus tämän kriteerin 
noudattamisesta ja tuotteessa käytetyn kylmäaineen nimi / käytettyjen 
kylmäaineiden nimet sekä niiden GWP100-arvot.  

 6. Typen oksidien (NOx) päästörajat 

Poistokaasun typen oksidien (NOx) pitoisuus ei saa ylittää jäljempänä 
ilmoitettuja raja-arvoja (ei sovelleta sähkölämmittimiin). NOx-päästöt 
mitataan typpioksidin ja typpidioksidin summana seuraavissa 
toimintaolosuhteissa: 

• Kaasulämmittimien ja nestemäisellä polttoaineella toimivien 
lämmittimien osalta nimellisolosuhteissa nimellislämpöteholla. 

• Kiinteällä polttoaineella toimivien lämmittimien osalta 
kausittaisina tilalämmityksen päästöinä selittävien 
huomautusten Taulukko 2 mukaisesti. 

 

Lämmitintyyppi NOX-päästöjen rajat 

Kaasulämmittim
et 

Sisäinen polttomoottori: 
170 mg/kWh GCV syöttöenergiaa 

Ulkoinen polttomoottori: 
36 mg/kWh GCV syöttöenergiaa 

                                                                                                                                                                                                                                             
(15) EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1. 
(16) EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1. 
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Nestemäisellä 
polttoaineella 
toimivat 
lämmittimet 

Sisäinen polttomoottori: 
380 mg/kWh GCV syöttöenergiaa 

Ulkoinen polttomoottori: 
100 mg/kWh GCV syöttöenergiaa 

Kiinteällä 
polttoaineella 
toimivat 
lämmittimet 

150 mg/Nm³ 10 % O2:ssa 

 

Mittausyksikkönä on mg/kWH GCV syöttöenergiaa tai mg/Nm³, 
tapauksen mukaan. Testit on suoritettava Taulukko 1 (ks. selittävät 
huomautukset) mainittujen asiaa koskevien standardien mukaisesti. 

 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU-
ympäristömerkki (komission päätös 2014/314/EU) tai muu luetellut 
vaatimukset täyttävä tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 
hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus tämän kriteerin 
noudattamisesta yhdessä NOX-päästöjen määrän poistokaasussa 
osoittavien testitulosten kanssa. 

 7. Hiilimonoksidin (CO) päästörajat 

Poistokaasun hiilimonoksidipitoisuus (CO) ei saa ylittää jäljempänä 
ilmoitettuja raja-arvoja (ei sovelleta sähkölämmittimiin). 
Hiilimonoksidipäästöt mitataan nimellisolosuhteissa 
nimellislämpöteholla seuraavissa toimintaolosuhteissa: 

• Kaasulämmittimien ja nestemäisellä polttoaineella toimivien 
lämmittimien osalta nimellisolosuhteissa nimellislämpöteholla. 

• Kiinteällä polttoaineella toimivien lämmittimien osalta 
kausittaisina tilalämmityksen päästöinä selittävien 
huomautusten Taulukko 2 mukaisesti. 
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Lämmitintyyppi Hiilimonoksidipäästöjen raja-arvot 

Kaasulla toimivat 
lämmittimet 

Sisäinen polttomoottori: 
150 mg/Nm³ 5 % O2:ssa 

Ulkoinen polttomoottori: 
25 mg/kWh GCV syöttöenergiaa 

Nestemäisellä 
polttoaineella 
toimivat lämmittimet 

Sisäinen polttomoottori: 
200 mg/Nm³ 5 % O2:ssa 

Ulkoinen polttomoottori: 
50 mg/kWh GCV syöttöenergiaa 

Kiinteällä 
polttoaineella 
toimivat lämmittimet 

Automaattisyöttöiset:  
175 mg/Nm³ 10 % O2:ssa 

Käsisyöttöiset: 250 mg/Nm³ 10 % O2:ssa 

Mittausyksikkönä on mg/kWH GCV syöttöenergiaa tai mg/Nm³, 
tapauksen mukaan. Testit on suoritettava Taulukko 1 (ks. selittävät 
huomautukset) mainittujen asiaa koskevien standardien mukaisesti. 

 

Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU-
ympäristömerkki (komission päätös 2014/314/EU) tai muu luetellut 
vaatimukset täyttävä tyypin1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 
hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus tämän kriteerin 
noudattamisesta yhdessä CO-päästöjen määrän poistokaasussa 
osoittavien testitulosten kanssa. 

 8. Orgaanisesti sitoutuneen hiilen (OGC) päästörajat 

Poistokaasun orgaanisesti sitoutuneen hiilen (OGC) pitoisuus ei saa 
ylittää jäljempänä ilmoitettuja raja-arvoja (sovelletaan vain kiinteää 
polttoainetta käyttäviin kattilalämmittimiin). OGC-päästöt mitataan 
kausittaisina tilalämmityksen päästöinä selittävien huomautusten 
Taulukko 2 2 mukaisesti.  

Lämmitintyyppi OGC-päästöjen raja-arvot 
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Kiinteällä polttoaineella toimivat 
kattilalämmittimet 

7 mg/Nm³ 10 % O2:ssa 

Mittayksikkönä on mg/Nm³. Testit on suoritettava Taulukko 1(ks. 
selittävät huomautukset) mainittujen asiaa koskevien standardien 
mukaisesti. 

 

 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU-
ympäristömerkki (komission päätös 2014/314/EU) tai muu luetellut 
vaatimukset täyttävä tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 
hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus tämän kriteerin 
noudattamisesta yhdessä OGC-päästöjen määrän poistokaasussa 
osoittavien testitulosten kanssa. 

 9. Hiukkaspäästörajat (PM) 

Poistokaasun hiukkaspitoisuus (PM) ei saa ylittää ilmoitettuja raja-
arvoja. Hiukkaspäästöt mitataan nimellisolosuhteissa 
nimellislämpöteholla seuraavissa toimintaolosuhteissa: 

• Nestemäisillä polttoaineilla toimivien lämmittimien osalta 
nimellisolosuhteissa nimellislämpöteholla. 

• Kiinteällä polttoaineella toimivien lämmittimien osalta 
kausittaisina tilalämmityksen päästöinä selittävien 
huomautusten Taulukko 2 mukaisesti. 

 

 

Lämmitintyyppi Hiukkaspäästörajat 

Nestemäisellä 
polttoaineella 
toimivat lämmittimet 

Sisäinen polttomoottori: 
1 mg/Nm³ 5 % O2:ssa 

Ulkoinen polttomoottori: ei raja-arvoa 

Kiinteällä 
polttoaineella 

20 mg/Nm³ 10 % O2:ssa 
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toimivat lämmittimet 

Mittayksikkönä on mg/Nm³. Testit on suoritettava Taulukko 1(ks. 
selittävät huomautukset) mainittujen asiaa koskevien standardien 
mukaisesti. 

 
 
 
Tarkastus: 
Tuotteiden, joille on myönnetty vesikiertoisten lämmittimien EU-
ympäristömerkki (komission päätös 2014/314/EU) tai muu luetellut 
vaatimukset täyttävä tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 
hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus tämän kriteerin 
noudattamisesta yhdessä hiukkaspäästöjen määrän poistokaasussa 
osoittavien testitulosten kanssa. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET MYÖNTÄMISPERUSTEET 
Pisteitä myönnetään seuraavista seikoista: Pisteitä myönnetään seuraavista seikoista: 
1. Parempi energiatehokkuus 

Lisäpisteitä myönnetään kustakin vesikiertoisen lämmittimen 
kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuuden ηs yhden prosentin 
lisänoususta, kuten on yksilöity kriteerissä 1. 

 
Tarkastus: 
On toimitettava vakuutus ja tulokset testistä, joka on suoritettu asiaa 
koskevissa EN-standardeissa tai vastaavissa kyseistä tuotetta 
koskevissa standardeissa (ks. Taulukko 1 selittävissä 
huomautuksissa) ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti. 

1. Parempi energiatehokkuus 

Lisäpisteitä myönnetään kustakin vesikiertoisen lämmittimen 
kausittaisen tilalämmityksen energiatehokkuuden ηs yhden prosentin 
lisänoususta, kuten on yksilöity kriteerissä 1. 

 
Tarkastus: 
On toimitettava vakuutus ja tulokset testistä, joka on suoritettu asiaa 
koskevissa EN-standardeissa tai vastaavissa kyseistä tuotetta 
koskevissa standardeissa (ks. Taulukko 1 selittävissä huomautuksissa) 
ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti. 

2. Kasvihuonekaasupäästöjen lisävähennykset 

Lisäpisteitä myönnetään kustakin vesikiertoisen lämmittimen 
kasvihuonekaasupäästöjen viiden gramman lisävähennyksestä, kuten 
on yksilöity kriteerissä 2. 

 

2. Kasvihuonekaasupäästöjen lisävähennykset 

Lisäpisteitä myönnetään kustakin vesikiertoisen lämmittimen päästöjen 
kasvihuonekaasupäästöjen viiden gramman lisävähennyksestä, kuten 
on yksilöity kriteerissä 2. 
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Tarkastus: 
On toimitettava ehdotettujen TEWI-kaavojen mukaisesti lasketut 
kasvihuonekaasupäästötiedot ja tiedot kasvihuonekaasupäästöjen 
laskemisessa käytetyistä parametreista. 

 

 

Tarkastus: 
On toimitettava ehdotettujen TEWI-kaavojen mukaisesti lasketut 
kasvihuonekaasupäästötiedot ja tiedot kasvihuonekaasupäästöjen 
laskemisessa käytetyistä parametreista. 

 

3. Melupäästörajat 
Tätä myöntämiskriteeriä suositellaan sovellettavaksi sellaisten 
vesikiertoisten lämmittimien julkisissa hankinnoissa, jotka on tarkoitus 
asentaa ääniherkkiin rakennuksiin, kuten sairaaloihin ja kouluihin, 
ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevan direktiivin 
2002/46/EY17 soveltamisalan mukaisesti. 

Mittayksikkönä on dB(A) tai dB(C) tapauksen mukaan. Testit on 
suoritettava taulukossa 1 (ks. selittävät huomautukset) ilmoitettujen 
asiaa koskevien standardien tai vastaavien mukaisesti 
nimellisolosuhteissa nimellislämpöteholla. 

Myönnettävät pisteet lasketaan seuraavasti: 

 
 

jossa 

• PL on melutasosta annettavien pisteiden määrä 

• LA,min on alhaisin A-painotettu äänitehotaso, jota käyttäen voi 

toimittaa vaatimusten mukaisen tarjouksen 

• LC,min on tarvittaessa alhaisin C-painotettu äänitehotaso, jota 

käyttäen voi toimittaa vaatimusten mukaisen tarjouksen 

• LA on evaluoitavan A-painotetun äänitehotason arvo 

• LC on tarvittaessa evaluoitavan C-painotetun äänitehotason arvo 

3. Melupäästöraja  
Tätä myöntämisperustetta suositellaan sovellettavaksi sellaisten 
vesikiertoisten lämmittimien julkisissa hankinnoissa, jotka asennetaan 
meluherkkiin rakennuksiin, kuten sairaaloihin ja kouluihin, 
ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevan direktiivin 2002/46/EY 
soveltamisalan mukaisesti. 

Mittayksikkönä on dB(A) tai dB(C) tapauksen mukaan. Testit on 
suoritettava taulukossa 1 (ks. selittävät huomautukset) ilmoitettujen 
asiaa koskevien standardien tai vastaavien mukaisesti 
nimellisolosuhteissa nimellislämpöteholla. 

Myönnettävät pisteet lasketaan seuraavasti: 

 
 

jossa 

• PL on melutasosta annettavien pisteiden määrä 

• LA,min on alhaisin A-painotettu äänitehotaso, jota käyttäen voi 

toimittaa vaatimusten mukaisen tarjouksen 

• LC,min on alhaisin C-painotettu äänitehotaso, jota käyttäen voi 

tarvittaessa toimittaa vaatimusten mukaisen tarjouksen 

• LA on evaluoitavan A-painotetun äänitehotason arvo 

• LC on tarvittaessa evaluoitavan C-painotetun äänitehotason arvo 

                                                      
17 EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12–25. 
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• PLA,max on käytettävissä olevien A-painotettujen 

äänitehotasopisteiden enimmäismäärä 

• PLC,max on tarvittaessa käytettävissä olevien C-painotettujen 

äänitehotasopisteiden enimmäismäärä 

 

Pisteitä ei myönnetä, jos vesikiertoisen lämmittimen melupäästöt 
ylittävät seuraavat raja-arvot. 

Lämmitintyyp
pi 

Mittaus Melupäästörajat 

Kaikki 
lämmittimet 
yhteistuotantol
ämmittimiä ja 
sisäisellä 
polttomoottorill
a varustettuja 
lämpöpumppuj
a lukuun 
ottamatta. 

A-painotetun 
äänitehotason 
raja-arvo (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

A-painotetun 
äänenpainetason 
raja-arvo (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Yhteistuotantol
ämmittimet ja 
sisäisellä 
polttomoottorill
a varustetut 
lämpöpumput 

A-painotetun 
äänenpainetason 
raja-arvo (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Huomautus: PN tarkoittaa nimellistä (täysi kuormitus) lämpötehoa; PE 
tarkoittaa tuotettua sähköä. 

 

Tarkastus: 
On toimitettava vakuutus sekä melupäästöt osoittavat testitulokset (A-
painotetun äänitehotason raja-arvo ja tarvittaessa C-painotetun 
äänitehotason raja-arvo) 

 
.  

• PLA,max on käytettävissä olevien A-painotettujen 

äänitehotasopisteiden enimmäismäärä 

• PLC,max on tarvittaessa käytettävissä olevien C-painotettujen 

äänitehotasopisteiden enimmäismäärä 

 

Pisteitä ei myönnetä, jos vesikiertoisen lämmittimen melupäästöt 
ylittävät seuraavat raja-arvot. 

Lämmitintyyp
pi 

Mittaus Melupäästöraja 

Kaikki 
lämmittimet 
yhteistuotantol
ämmittimiä ja 
sisäisellä 
polttomoottorill
a varustettuja 
lämpöpumppuj
a lukuun 
ottamatta. 

A-painotetun 
äänitehotason 
raja-arvo (LWAd, lim)

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

A-painotetun 
äänenpainetason 
raja-arvo (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Yhteistuotantol
ämmittimet ja 
sisäisellä 
polttomoottorill
a varustetut 
lämpöpumput 

A-painotetun 
äänenpainetason 
raja-arvo (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Huomautus: PN tarkoittaa nimellistä (täysi kuormitus) lämpötehoa; PE 
tarkoittaa tuotettua sähköä. 

 

Tarkastus: 
On toimitettava vakuutus sekä melupäästöt osoittavat testitulokset (A-
painotetun äänitehotason raja-arvo ja tarvittaessa C-painotetun 
äänitehotason raja-arvo).  
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4. Tuotesuunnittelu 

Pisteitä myönnetään, jos ammattiin koulutettu henkilöstö pystyy 
yleisesti saatavilla olevia työkaluja käyttäen helposti purkamaan 
laitteen korjaamista, kuluneiden osien vaihtamista, vanhentuneiden 
osien päivittämistä ja lopuksi osien ja materiaalien toisistaan 
erottamista varten niiden kierrätystä tai uudelleenkäyttöä ajatellen. 

 
Tarkastus: 
Pisteitä myönnetään tuotteille, joille on myönnetty luetellut vaatimukset 
täyttävä asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki. Myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus 
tämän kriteerin noudattamisesta sekä valmistajan tekninen raportti, 
jossa esitetään tuotteen purkaminen irto-osakaaviona, johon on 
merkitty pääosat sekä yksilöity näiden osien sisältämät vaaralliset 
aineet, kuten on yksilöity direktiivin 2002/96/EY18 (WEEE-direktiivi) 
liitteessä 2). Tämän kaavion on oltava saatavilla valmistajan 
verkkosivulla. Hankinnan tekijälle on toimitettava materiaaliluettelona 
tiedot vesikiertoisissa lämmitinlaitteissa käytettyjen materiaalien tyyppi, 
käytetty määrä ja niiden paikka laitteessa. 

4. Tuotesuunnittelu 

Pisteitä myönnetään, jos ammattiin koulutettu henkilöstö pystyy 
yleisesti saatavilla olevia työkaluja käyttäen helposti purkamaan 
laitteen korjaamista, kuluneiden osien vaihtamista, vanhentuneiden 
osien päivittämistä ja lopuksi osien ja materiaalien toisistaan 
erottamista varten niiden kierrätystä tai uudelleenkäyttöä ajatellen. 

 
Tarkastus: 
Pisteitä myönnetään tuotteille, joille on myönnetty luetellut vaatimukset 
täyttävä asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki. Myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään, kuten esimerkiksi vakuutus 
tämän kriteerin noudattamisesta sekä valmistajan tekninen raportti, 
jossa esitetään tuotteen purkaminen irto-osakaaviona, johon on 
merkitty pääosat sekä yksilöity näiden osien sisältämät vaaralliset 
aineet, kuten on yksilöity direktiivin 2002/96/EY (WEEE-direktiivi) 
liitteessä 2). Tämän kaavion on oltava saatavilla valmistajan 
verkkosivulla. Hankinnan tekijälle on toimitettava materiaaliluettelona 
tiedot vesikiertoisissa lämmitinlaitteissa käytettyjen materiaalien 
tyypeistä, käytetystä määrästä ja niiden paikasta laitteessa. 

5. Orgaanisesti sitoutuneen hiilen (OGC) päästöt 

Pisteitä myönnetään, jos kaasumaiset orgaanisen hiilen päästöt eivät 
ylitä arvoa 7 mg/Nm³ 10 % O2. 

OGC-päästöt mitataan kausittaisina tilalämmityksen päästöinä 
selittävien huomautusten Taulukko 2 mukaisesti. 

Mittayksikkönä on mg/Nm³. Testit on suoritettava Taulukko 1 (ks. 
selittävät huomautukset) mainittujen standardien mukaisesti. 

OGC-päästöistä olisi annettava maksimimäärä pisteitä muille 
teknologioille kuin kiinteää polttoainetta käyttäville kattiloille, koska 
ainoastaan kiinteän polttoaineen kattiloiden tiedetään olevan 
ongelmallisia OGC-päästöjen kannalta. 

 

                                                      
18 EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24–39. 
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Kiinteää polttoainetta käyttävien kattilalämmittimien osalta 
myönnettävät pisteet lasketaan seuraavasti: 

 

 

jossa  

• POGC on OGC-päästöistä myönnettävien pisteiden määrä 

• OGCmin on alhaisin OGC-päästötestien tulos, jota voidaan käyttää 
vaatimukset täysin täyttävissä tarjouksissa kiinteää polttoainetta 
käyttävien kattilalämmittimien osalta 

• OGC on evaluoitavan OGC-päästötestin tulos 

• POGCmax on käytettävissä olevien OGC-päästöpisteiden 
enimmäismäärä 

Tarkastus 

Kiinteää polttoainetta käyttävien kattilalämmittimien osalta on 
toimitettava vakuutus ja OGC-päästöt osoittavat testitulokset  

6. Hiukkaspäästöt (PM) 

Pisteitä myönnetään, jos hiukkaspäästöt eivät ylitä arvoa 20 mg/Nm³ 
10 % O2. 

Hiukkaspäästöt mitataan kausittaisina tilalämmityksen päästöinä 
selittävien huomautusten Taulukko 2 mukaisesti.  

Mittayksikkönä on mg/Nm³. Testit on suoritettava Taulukko 1 (ks. 
selittävät huomautukset) mainittujen asiaa koskevien standardien 
mukaisesti. 
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Hiukkaspäästöistä olisi annettava maksimimäärä pisteitä muille 
teknologioille kuin kiinteän polttoaine käyttäville kattilalämmittimille, 
koska ainoastaan kiinteän polttoaineen kattiloiden tiedetään olevan 
ongelmallisia hiukkaspäästöjen kannalta. 

Kiinteää polttoainetta käyttävien kattilalämmittimien osalta 
myönnettävät pisteet lasketaan seuraavasti: 

 

 

 

jossa  

• PPM on hiukkaspäästöistä myönnettävien pisteiden määrä 

• PMmin on alhaisin hiukkaspäästötestien tulos, jota voidaan käyttää 
vaatimukset täysin täyttävissä tarjouksissa kiinteää polttoainetta 
käyttävien kattilalämmittimien osalta 

• PM on evaluoitavan hiukkaspäästötestin tulos 

• PPMmax  on käytettävissä olevien hiukkaspäästöpisteiden 
enimmäismäärä 

Tarkastus  
Kiinteää polttoainetta käyttävien kattilalämmittimien osalta on 
toimitettava vakuutus ja hiukkaspäästöt osoittavat testitulokset 
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Selittävät huomautukset 
 

1. Kutakin kriteeriä koskevat testimenetelmät ovat, ellei toisin mainita, Taulukko 1 mainituissa standardeissa kuvatut testimenetelmät Milloin 
tarkoituksenmukaista, myös muita kuin kullekin kriteerille ilmoitettuja testimenetelmiä voidaan käyttää, jos niiden voidaan katsoa olevan 
vastaavia. 

 
 

Taulukko 1. Testimenetelmästandardit 
 
Numero Otsikko 
Kaasulla toimivat kattilalämmittimet 
EN 676 Automatic Forced draught burners for gaseous fuels 
EN 15502-1 Gas-fired heating boilers – Part 1: General requirements and tests 
Nestemäisellä polttoaineella toimivat kattilalämmittimet 
EN 267 Automatic forced draught burners for liquid fuels 
EN 303-1 Heating boilers — Part 1: Heating boilers with forced draught burners — Terminology, general requirements, 

testing and marking 
EN 303-2 Heating boilers — Part 2: Heating boilers with forced draught burners — Special requirements for boilers with 

atomizing oil burners 
EN 303-4 Heating boilers — Part 4: Heating boilers with forced draught burners — Special requirements for boilers with 

forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar — 
Terminology, special requirements, testing and marking 

EN 304 Heating boilers — Test code for heating boilers for atomizing oil burners 
Kiinteällä polttoaineella toimivat kattilalämmittimet 
EN 303-5 Heating boilers — Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output 

of up to 500 kW — Terminology, requirements, testing and marking 
EN 14918 Solid biofuels — Determination of calorific value 
Sähköllä toimivat kattilalämmittimet 
EN 60335-2-35 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-35: Particular requirements for instantaneous 

water heaters 
Öljyllä toimivat lämpöpumppulämmittimet 
EN 12309-sarja Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not 

exceeding 70 kW 
DIN 4702, Part 8 Central heating boiler; determination of the standard efficiency and the standard emissivity 
Sähköllä toimivat lämpöpumppulämmittimet 
EN 14511-sarja Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating 
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and cooling 
EN 14825 Sisätilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat 

huoneilmastointilaitteet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput. Testaus ja luokitus osakuormaolosuhteissa ja 
kausittaisen suorituskyvyn laskenta 

Yhteistuotantolämmittimet 
EN 50465 Gas appliances — Fuel cell gas heating appliances — Fuel cell gas heating appliance of nominal heat input 

inferior or equal to 70 kW19 
ISO 3046-1 Reciprocating internal combustion engines — Performance — Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating 

oil consumptions, and test methods — Additional requirements for engines for general use 
Typen oksidien päästöt 
EN 14792 Stationary source emissions — Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) — Reference 

method: Chemiluminescence 
Hiilimonoksidipäästöt 
EN 15058 Stationary source emissions – Determination of mass concentration of carbon monoxide (CO) – Reference 

method: Non-dispersive infrared spectrometry 
Orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt 
EN 12619 Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon at low 

concentrations in flue gases — Continuous flame ionisation detector method 
Hiukkaspäästöt 
EN 13284-1 Stationary source emissions — Determination of low range mass concentration of dust — Part 1: Manual 

gravimetric method 
Melupäästöt 
EN 15036 Lämmityskattilat. Lämmönkehittimien ilmassa kantautuvia melupäästöjä koskevat testausohjeet.  

ISO EN 3743 Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Engineering methods for small, movable 
sources in reverberant fields 

EN ISO 3744  Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound 
pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO3744:2010) 

EN ISO 3746 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound 
pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010) 

EN 12102 Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for 
space heating and cooling – Measurement of airborne noise – Determination of the sound power 

 

                                                      
19 Standardin päivitetty versio kattanee myös yhteistuotannon (ks. Draft prEN 50465:2011 Gas appliances – Combined Heat and Power appliance of nominal heat 
input inferior or equal to 70 kW) 
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Taulukko 2. Tilalämmityksen kausittaisten päästöjen laskentamenetelmä 

Kiinteää polttoainetta käyttävän lämmittimen tyyppi Kaava  
Käsisyöttöiset kiinteän polttoaineen kattilat, joita voidaan käyttää jatkuvasti 
50 prosentin osateholla, ja automaattisyöttöiset kiinteän polttoaineen 
kattilat: 

 

Käsisyöttöiset kiinteän polttoaineen kattilat, joita ei voida käyttää jatkuvasti 
50 prosentin tai sitä pienemmällä osateholla, ja kiinteän polttoaineen 
yhteistuotantokattilat: 
 

 

jossa 
Es on tilalämmityksen kausittaiset päästöt. 
Es,p on hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt mitattuna 30 prosentin tai 50 prosentin 
osateholla. 
Es,r on hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt mitattuna nimellislämpöteholla. 
 
 
 

2. Teknisten eritelmien kriteerissä 2 tarkoitetut kasvihuonekaasupäästöt lasketaan käyttäen Taulukko 3 3 esitettyjä TEWI-kaavoja (kaava 
riippuu lämmitintyypistä). TEWI-kaava voi koostua kahdesta osasta, joista toinen riippuu pelkästään lämmittimen hyötysuhteesta 
(ilmaistuna tilalämmityksen kausittaisena energiatehokkuutena ηs) ja polttoaineen hiili-intensiteetistä (jota edustaa parametri β), ja toinen 
(jota sovelletaan vain lämpöpumppuihin) kylmäainevuotojen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Kylmäainevuodoista johtuvat 
kasvihuonekaasupäästöt riippuvat kylmäaineen lämmitysvaikutuksesta (GWP100) sekä kylmäainevuodoista käyttövaiheen aikana 
(ilmaistuna vuosittaisena vuotoasteena ER, prosentteina kylmäaineen vuotuisesta kokonaismassasta) ja käyttöiän lopussa (ilmaistuna 
kylmäaineen kokonaismassan prosentuaalisena osuutena α). 

 

Taulukko 3. TEWI-kaava lämmitintyypeittäin 

Lämmitintyyppi TEWI-kaava (g CO2-ekvivalenttia/kWh lämpötehoa) 

Kattilalämmittimet   

Lämpöpumppulämmittimet 
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Yhteistuotantolämmittimet  

 

Tilalämmitinkokoonpanot  

 
 

 
TEWI-kaavojen tärkeimmät parametrit on esitetty Taulukko 4. 

 

Taulukko 4. TEWI-kaavojen tärkeimmät parametrit 

Parametri Parametrin kuvaus Yksiköt Vakioarvo tai testi parametrin 
saamiseksi 

βelec Sähkön kasvihuonekaasuintensiteetti  [g CO2-ekvivalenttia/kWhelec] 384 
βfuel Lämmittimen käyttämän polttoaineen 

kasvihuonekaasuintensiteetti 
[g CO2-ekvivalenttia/kWh] Ks. Taulukko 5 

ηs Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus [-] Hakija testaa ja ilmoittaa 
(arviointikriteeri 1) 

ηs,b Kattilalämmittimen tilalämmityksen kausittainen 
energiatehokkuus keskimääräisissä ilmasto-
olosuhteissa 

[-] Hakija testaa ja ilmoittaa 
(arviointikriteeri 1) 

ηs,hp Lämpöpumppulämmitinosan tilalämmityksen 
kausittainen energiatehokkuus keskimääräisissä 
ilmasto-olosuhteissa 

[-] Hakija testaa ja ilmoittaa 
(arviointikriteeri 1) 

ηthermal Lämpöhyötysuhde [-] Ks. Taulukko 6 
ηel Sähköhyötysuhde [-] Ks. Taulukko 6 
δ Edustava arvo [-] = 0, jos kyseessä on sähköllä 

toimiva lämpöpumppulämmitin 
= 1, jos kyseessä on öljyllä 
toimiva lämpöpumppulämmitin 

GWP100 Lämmitysvaikutus (100 vuoden jaksolla) [g CO2-ekvivalenttia/g 
kylmäainetta, 100 vuoden 
jaksolla] 

Asetuksen (EY) N:o 842/2006 
liitteen I mukaisesti 

m Kylmäaineen massa [g] Hakija ilmoittaa 
ER Kylmäainehävikki vuodessa [%/vuosi] Käytetään arvoa 

ER=3,5%/vuosi 
n Käyttöaika [vuosi] Käytetään arvoa n=15 
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α Kylmäainehävikki käyttöiän lopussa 
(loppukäsittelyhävikki) 

[%] Käytetään arvoa α = 35 % 

P Mitoituskuorma [kW] Hakija ilmoittaa 
h Toimintatunnit täydellä kuormituksella [h/vuosi] 2000 
shp Lämmittimen lämpöpumppuosan osuus 

kokonaislämpötehosta 
[-] Hakija ilmoittaa 

 
Taulukko 5 kuvataan, kuinka TEWI-kaavojen parametri βfuel arvioidaan riippuen lämmittimen käyttämästä polttoaineesta. Jos lämmitin on 
suunniteltu toimimaan polttoaineella, jota ei ole lueteltu taulukossa, valitaan polttoaine, joka vastaa parhaiten käytettyä polttoainetta sen 
alkuperän (fossiilinen vai biomassa) ja olomuodon (kaasu, neste vai kiinteä) perusteella. 

Taulukko 5. TEWI-kaavojen parametri βfuel (kasvihuonekaasupäästöintensiteetti) 

Lämmittimen käyttämä 
polttoaine 

Kasvihuonekaasupäästöintensiteetti Arvo [g CO2-ekvivalenttia/kWh] 

Kaasumaiset fossiiliset polttoaineet βfuel = βgas 202 
Nestemäiset fossiiliset polttoaineet βfuel = βoil 292 
Kiinteät fossiiliset polttoaineet βfuel = βcoal 392 
Kaasumainen biomassa βfuel = βbio-gas 98 
Nestemäinen biomassa βfuel = βbio-oil 149 
Halot βfuel = βbio-log 19 
Puuhake βfuel = βbio-chip 16 
Puupelletit βfuel = βbio-pellet 39 
Fossiilisten polttoaineiden ja 
biomassan sekoitukset 

βfuel = yksittäisten polttoaineiden 
kasvihuonepäästöparametrien painotettu keskiarvo 

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

 
Taulukko 6 kuvataan, kuinka TEWI-kaavan parametrit ηthermal ja ηel arvioidaan yhteistuotantolämmittimille. 

 
 

Taulukko 6. TEWI-kaavan parametrit ηthermal ja ηel yhteistuotantolämmittimille 

Parametri Kaava 
ηthermal  

ηel Yhteistuotantotilalämmittimet, joita ei ole varustettu lisälämmittimillä 
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Yhteistuotantotilalämmittimet, jotka on varustettu lisälämmittimillä 
 

 

jossa 
ηs on tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus siten kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 813/2013 
 
ηel tarkoittaa sähköhyötysuhdetta siten kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 tarkoittaa yhteistuotantolämmittimen sähköhyötysuhdetta nimellislämpöteholla, kun lisälämmitin ei ole käytössä, siten kuin se 
on määriteltynä asetuksessa (EU) N:o 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 tarkoittaa yhteistuotantolämmittimen sähkösähköhyötysuhdetta nimellislämpöteholla, kun lisälämmitin ei ole käytössä, siten 
kuin se on määriteltynä asetuksessa (EU) N:o 813/2013 
 
 

3. Hankintaviranomaisen on varmistettava, että niiden hankkimat vesikiertoiset lämmittimet ovat kaikkien niiden lakien mukaisia, joita 
sovelletaan lämmittimen käyttömaassa. Näihin lakeihin voi sisältyä esimerkiksi ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä lakeja. 

4. Hankintaviranomaisten on otettava huomioon paikalliset olosuhteet (muun muassa rakennusten tyypit, koot ja energiatarpeet, mahdolliset 
polttoainelähteet) ja toteutettava markkinatutkimus parhaan käytettävissä olevan teknologian määrittämiseksi yksilöidylle tarpeelle. 
Suunniteltavaan järjestelmään olisi liitettävä riittävät valvontajärjestelmät sen varmistamiseksi, että lämpötilaa ja lämmitystarvetta voidaan 
valvoa riittävästi paikallisten vaatimusten täyttämiseksi. 

5. Asennustöiden osalta hankintaviranomaisten on varmistettava, että henkilöstöllä on riittävä koulutus. Eri jäsenvaltioilla saattaa olla erilaisia 
oikeudellisia vaatimuksia henkilöstön koulutusohjelmien osalta. 

6. Myöntämisperusteet: Hankintaviranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta pistettä 
kunkin myöntämiskriteerin perusteella myönnetään. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämiskriteerien osuuden kaikista saatavilla 
olevista pisteistä olisi oltava vähintään 15 prosenttia. 

 

4. Elinkaarikustannukset 
Yksi tärkeimmistä huomioon otettavista näkökohdista ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien kehittämisessä on analysoida 
ympäristön kannalta parhaiden tuotteiden elinkaaren aikaiset kustannukset verrattuna keskimääräisiin markkinoilla oleviin tuotteisiin. 
Kustannusnäkökohdat ovat erityisen tärkeitä julkisissa hankinnoissa, koska julkiset menot on perusteltava. Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
tekemään valintoja, jotka ovat taloudellisesti edullisia pitkällä aikavälillä ja jotka sopivat yhteen laajempien toimintalinjojen kanssa. 

Vesikiertoiset lämmittimet ovat yksi niistä tuotteista, joiden elinkaarivaikutuksia syntyy eniten käyttövaiheessa (erityisesti käyttövaiheen 
energiankulutuksen osalta). Näin ollen hankintakustannukset ovat varsin pieni osa tuotteen kaikista elinkaarikustannuksista. Useissa käytettävissä 
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olevissa ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevissa tutkimuksissa20 on todettu, että korkeammat hankintahinnat korvautuvat yleensä 
alhaisemmilla käyttökustannuksilla erityisesti energiatehokkaiden tuotteiden osalta. Tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita erittäin tehokkaat 
lämmityslaitteet. Mainitussa tutkimuksissa todettiin, että lämmityslaitteen elinkaaren aikaisista kokonaiskustannuksista noin 95 prosenttia oli 
käyttökustannuksia. Tästä syystä tutkimuksessa tehtiin päätelmä, että ainoastaan hankintahintaan perustuvat julkiset hankintapäätökset johtavat 
todennäköisesti virheinvestointeihin 

Tutkimukseen liittyvässä teknisessä taustaraportissa yksityiskohtainen analyysi vesikiertoisten lämmittimien elinkaarikustannuksista. Seuraavassa 
esitetään tiivistelmä analyysin keskeisistä päätelmistä. 

Erilaisten vesikiertoisten lämmitinvaihtoehtojen elinkaarikustannukset (mukaan lukien hankinta-, ylläpito- ja käyttökustannukset) ovat erittäin 
riippuvaisia kulloisistakin energianhinnoista. Jotkut tutkimukset21 ovat osoittaneet, että energian hintoja koskevat viranomaisten päätökset voivat 
muuttaa lämmitinvaihtoehdon myönteiset taloudelliset vaikutukset kielteisiksi taloudellisiksi vaikutuksiksi. Erityisesti sähkökäyttöiset lämpöpumput 
ja yhteistuotantolämmittimet näyttävät olevan herkkiä tällaisille vaikutuksille. 

Lämpöpumppujen todetaan olevan varsin kallis lämmitinvaihtoehto, erityisesti jos otetaan huomioon kaikki asennukseen tarvittavat työt 
(lämmönlähdejärjestelmän ja lämpönielu-/lämmönsäteilijäjärjestelmän toteutus). 

Ekologista suunnittelua koskeviin toimenpiteisiin liittyvän mallintamisen (lisätietoja teknisessä taustaraportissa) avulla saatiin elinkaarikustannukset 
sekä LLCC-tasolla (vähäisimmät elinkaarikustannukset, least life cycle cost) että BAT-tasolla (paras käytettävissä oleva teknologia). Se osoittaa, 
että LLCC-tason säästöt ovat enimmillään 16 prosenttia pienemmissä kokoluokissa (teho enintään 29 kW) ja 30-46 prosenttia suuremmissa 
kokoluokissa (teho > 60 kW) BAT-tason säästöt osoittavat, että pienintä XXS-tasoa (enintään 10 kW) lukuun ottamatta BAT-ratkaisut eivät tuo yhtä 
paljon säästöjä kuin LLCC-ratkaisut, mutta ovat kuitenkin taloudellisempia kuin perustaso.  

 
BAT-tasot perustuvat useimmiten lämpöpumpputeknologiaan,joissa joskus hyödynnetään lisänä myös aurinkolämpölaitteita. Tutkimukseen lisättiin 
joitakin selityksiä: 

− Lämpöpumppuja ei voi soveltaa yleisesti. Erityisesti maalämpöpumput tai pystysuorat maalähdettä käyttävät lämpöpumput edellyttävät 
vesilaitoksen ja/tai kunnan erityislupaa, jne.; 

− Niiden asentamiseen tarvitaan erityisasentajia ja erityisvälineitä, joita ei (vielä) ole runsaasti saatavilla; 

− Lämpöpumpun hyötysuhde riippuu suuresti sen sijoituspaikasta ja asennuksesta; 

− Lämpöpumppu on usein peruskuormituslaite, mikä tarkoittaa sitä, että hybridilaite (esimerkiksi laite, jossa on tavanomainen kattila) voi 
usein olla taloudellinen ratkaisu sekä perus- että huippukuormituksen kattamiseen: 

− Energiahyödyt riippuvat suuresti ilmastosta, erityisesti ilmalämpöpumppujen ja aurinkoenergian osalta; 

− Edellä mainittujen johdosta taloudellisten hyötyjen realisoituminen vaihtelee merkittävästi maasta ja tilanteesta riippuen. 

 

                                                      
20Rüdenauer, 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, saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm 
21 magazine VV+, March 2010, s.178 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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Energiasäästöt (ja niihin liittyvät kustannussäästöt, jotka riippuvat energianhinnoista), jotka voidaan saavuttaa soveltamalla vesikiertoisista 
lämmittimistä annettuja EU:n ympäristöä säästäviä julkisten hankintojen kriteerejä, riippuvat teknologiasta. Kattiloiden osalta peruskriteerien 
soveltamisella voidaan saada noin 40 prosentin energiansäästöt (säästöt verrattuna ekosuunnitteluvaatimusten ensimmäistä erää (Lot 1) koskevan 
taustaselvityksen perusskenaarioon22) pienemmissä kokoluokissa ja 50 prosentin säästöt suuremmassa kokoluokassa. suunnitteluperustapauksen 
skenaarioon Lämpöpumpuissa nämä samat energiasäästöt olisivat 45 prosenttia ja 44 prosenttia. Energiatehokkuutta koskevia lisäkriteerejä 
sovellettaessa kattiloiden energiansäästöt saattavat nousta jopa 44 prosenttiin pienempien kattiloiden osalta ja 55 prosenttiin suurimpien 
kattiloiden osalta. Lämpöpumppujen osalta nämä luvut olisivat 55 prosenttia ja 64 prosenttia. Energiatehokkuuden nousu yhdellä prosentilla 
(myöntämisperuste) merkitsisi noin puolen prosentin lisäsäästöä energiankulutuksesta kattiloiden osalta ja 0,3 prosentin lisäsäästöä 
lämpöpumppujen osalta. 

                                                      
22 Perustapauksen skenaario on määritelty ekologista suunnittelua erän 1 osalta (tehtävä 5) koskevassa valmistelevassa tutkimuksessa, jotta voitaisiin arvioida 
LLCC-tason ja BAT-tason parannuspotentiaalit. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa: 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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