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Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n kriteerit huuhteleville wc-

laitteistoille ja urinaalilaitteistoille 
 

 
Ympäristöä säästävä julkinen hankinta (GPP) on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
koskevat EU:n kriteerit huuhteleville wc-laitteistoille ja urinaalilaitteistoille. Liitteenä olevassa EU-ympäristömerkkiä ja ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja koskevia kriteereitä käsittelevässä teknisessä taustaraportissa (Technical Background Report) esitetään yksityiskohtaisesti näiden 
kriteerien valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 
 
Ympäristöä säästäville julkisille hankinnoille on määritetty kahdenlaiset kriteerit: 

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

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

 

1. Määritelmä ja soveltamisala 
Tässä asiakirjassa käsitellään huuhtelevien wc-laitteistojen, kuten wc-järjestelmien, wc-kulhojen ja wc:n huuhtelujärjestelmien, sekä 
urinaalilaitteistojen, kuten urinaalijärjestelmien, urinaalien, vedettömien urinaalien ja urinaalien huuhtelujärjestelmien, hankintaa1. Näissä ohjeissa 
tarkoitetaan 

− ’huuhtelevalla wc-laitteistolla’ joko wc-järjestelmää, wc-kulhoa tai wc:n huuhtelujärjestelmää; 

− ’wc-järjestelmällä’ saniteettikalustetta, jossa yhdistyvät toimivaksi yksiköksi huuhtelujärjestelmä ja wc-kulho ja joka vastaanottaa ja huuhtoo 
pois ihmisten virtsan ja ulosteen ja ohjaa sen viemärijärjestelmään;  

− ’wc-kulholla’ saniteettikalustetta, joka vastaanottaa ja huuhtoo pois ihmisten virtsan ja ulosteen ja ohjaa sen viemärijärjestelmään; 

− ’urinaalilaitteistolla’ joko urinaalijärjestelmää, urinaalia, vedetöntä urinaalia tai urinaalin huuhtelujärjestelmää; 

− ’huuhtelevalla urinaalilaitteistolla’ joko urinaalijärjestelmää, urinaalia tai urinaalin huuhtelujärjestelmää; 

− ’urinaalijärjestelmällä’ saniteettikalustetta, jossa yhdistyvät toimivaksi yksiköksi huuhtelujärjestelmä ja urinaali ja joka vastaanottaa ja 
huuhtoo pois ihmisten virtsan ja ohjaa sen viemärijärjestelmään; 

                                                      
1 Huuhtelevien wc-laitteistojen ja urinaalilaitteistojen yhteydessä luokka 1 viittaa yleisesti Manner-Euroopan markkinoihin ja luokka 2 Yhdistyneen 
kuningaskunnan markkinoihin. Hankinnasta vastaavan tahon on kuitenkin huolellisesti tarkistettava, mitä luokkaa paikalliset olosuhteet edellyttävät. 
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− ’urinaalilla’ saniteettikalustetta, joka vastaanottaa virtsan sekä sen huuhtomiseen käytettävän veden ja ohjaa molemmat 
viemärijärjestelmään; 

− ’lattiakouru-urinaalilla’ saniteettikalustetta, joka on tai jota ei ole varustettu huuhtelujärjestelmällä ja joka koostuu lattiakourusta ja laatasta 
tai seinään kiinnitettävästä levystä ja joka vastaanottaa virtsan sekä sen huuhtomiseen käytettävän veden ja ohjaa molemmat 
viemärijärjestelmään; 

− ’vedettömällä urinaalilla’ ilman vettä toimivaa saniteettikalustetta, joka vastaanottaa virtsan ja ohjaa sen viemärijärjestelmään; 

− ’huuhtelujärjestelmällä’ sekä huuhtelevan wc-laitteiston että huuhtelevan urinaalilaitteiston yhteydessä joko ylivuotoputkella varustettua 
huuhtelusäiliötä tai vähintään yhtä tehokasta laitetta, jossa on vedenotto-/poistolaitteet, tai painehuuhteluventtiiliä; 

−  ’vedensäästölaitteella’ huuhtelua rajoittavaa laitetta, joka mahdollistaa sen, että käytetään vain osa täydestä huuhtelumäärästä joko 
kaksoistoiminnolla (huuhtelun katkaisu) tai kaksoiskontrollilla (kaksoishuuhtelu) varustetuilla mekanismeilla; 

− ’täydellä huuhtelumäärällä’ huuhtelujärjestelmästä huuhtelusyklin aikana pääsevän veden kokonaismäärää;  

− ’vähennetyllä huuhtelumäärällä’ täyden huuhtelumäärän osaa, jonka vedensäästölaite laskee huuhtelusyklin aikana; tämä osa ei saa olla 
enemmän kuin kaksi kolmannesta koko huuhtelumäärästä; 

−  ’keskimääräisellä huuhtelumäärällä’ tarkoitetaan yhden täyden huuhtelumäärän ja kolmen vähennetyn huuhtelumäärän aritmeettista 
keskiarvoa, joka on laskettu noudattaen komission päätöksessä (2013/641/EU) olevassa lisäyksessä 1 esitettyjä menetelmiä; 

− ’valinnaisella huuhtelukontrollilla’ saniteettikalusteen huuhtelulaitetta, jota käyttäjä voi käyttää joko manuaalisesti kahvan, vivun, 
painikkeen, polkimen tai muun vastaavan huuhtelunkäyttölaitteen avulla, tai joka toimii saniteettikalusteen käytön havaitsevan sensorin 
avulla; 

− ’säätölaitteella’ laitetta, joka mahdollistaa sen, että huuhtelujärjestelmän täyttä huuhtelumäärää ja tarvittaessa vähennettyä 
huuhtelumäärää voidaan säätää. 

 
Huuhtelevia wc-laitteistoja ja urinaaleja koskevia kriteereitä ei sovelleta 

− wc-istuimiin ja wc-istuinten kansiin silloin, kun ne saatetaan markkinoille tai niitä markkinoidaan irrallaan huuhtelevista wc-laitteistoista tai 
urinaalilaitteistoista (eli kun ne saatetaan markkinoille tai niitä markkinoidaan erillisinä tuotteina) 

− wc-laitteistoihin, joissa huuhtomiseen ei käytetä vettä tai joissa käytetään kemikaalien ja veden seosta taikka joissa tarvitaan sähköä 
huuhtelujärjestelmän käyttämiseen. 
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2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
Huuhtelevien wc-laitteistojen ja urinaalien merkittävin yksittäinen ympäristövaikutus näyttää liittyvän vedenkulutukseen käytön aikana. Muut 
ympäristövaikutukset aiheutuvat huuhdeltavien wc-laitteistojen ja urinaalien valmistukseen liittyvästä raaka-aineiden hankinnasta ja käytöstä, 
minkä vuoksi tuotteiden kestävyyden parantamisella ja eliniän pidentämisellä saavutettaisiin ympäristöhyötyjä. 

 
Merkittävimmät ympäristövaikutukset Lähestymistapa 

 
• Vedenkulutus 

 
• Energiankulutus (aiheutuu veden 

tuotannosta ja jakelusta sekä jäteveden 
keräilystä ja käsittelystä) 

 
• Raaka-aineiden hankinta / 

luonnonvarojen ehtyminen 
 

 
 

• Vedenkulutuksen vähentäminen 
 
 
 

• Tuotteen eliniän pidentäminen 
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3. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n kriteerit huuhteleville wc-
laitteistoille ja urinaalilaitteistoille 

Tekniseen taustaraporttiin sisältyvien tietojen perusteella esitetään seuraavat ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n kriteerit: 

a) kriteerit vedenkulutukseltaan tehokkaiden huuhtelevien wc-laitteistojen hankkimiselle uusiin tai kunnostettuihin rakennuksiin (3.1) 

b) kriteerit vedenkulutukseltaan tehokkaiden urinaalilaitteistojen hankkimiselle uusiin tai kunnostettuihin rakennuksiin (3.2). 

 
 
 
 
3.1 Ehdotetut ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n perus- ja lisäkriteerit 

huuhteleville wc-laitteistoille 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE KOHDE 

Vedenkulutukseltaan tehokkaiden huuhtelevien wc-laitteistojen 
hankinta uusiin tai kunnostettuihin rakennuksiin 

Vedenkulutukseltaan tehokkaiden huuhtelevien wc-laitteistojen 
hankinta uusiin tai kunnostettuihin rakennuksiin 

VALINTAKRITEERIT VALINTAKRITEERIT 

1. Tarjoajan kyky suorittaa työ – koskee ainoastaan asennustöitä 

Jos hankinnassa on kyse huuhtelevien wc-laitteistojen asentamisesta, 
tarjoajan on osoitettava, että tuotteiden asennuksesta tai vaihtamisesta 
vastaa riittävän pätevä ja kokenut henkilökunta. Tarjoajan olisi 
osoitettava tuntevansa asennettavat tuotteet erityisesti 
ympäristöystävällisten asetusten, kuten huuhtelumäärän säätämisen, 
suhteen. Tarjoajan on kuvailtava palvelun toteuttavaa henkilöstöä ja 
heidän pätevyyttään. 

 
Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava luettelo hiljattain toteuttamistaan vastaavista 
hankkeista (hankintaviranomainen määrittelee hankkeiden määrän ja 

1. Tarjoajan kyky suorittaa työ – koskee ainoastaan asennustöitä 

Jos hankinnassa on kyse huuhtelevien wc-laitteistojen asentamisesta, 
tarjoajan on osoitettava, että tuotteiden asennuksesta tai vaihtamisesta 
vastaa riittävän pätevä ja kokenut henkilökunta. Tarjoajan olisi 
osoitettava tuntevansa asennettavat tuotteet erityisesti 
ympäristöystävällisten asetusten, kuten huuhtelumäärän säätämisen, 
suhteen. Tarjoajan on kuvailtava palvelun toteuttavaa henkilöstöä ja 
heidän pätevyyttään. 

 
Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava luettelo hiljattain toteuttamistaan vastaavista 
hankkeista (hankintaviranomainen määrittelee hankkeiden määrän ja 
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tarkasteltavan ajanjakson), todistukset niiden tyydyttävästä 
toteutuksesta ja tiedot henkilöstön pätevyydestä ja kokemuksesta. 

tarkasteltavan ajanjakson), todistukset niiden tyydyttävästä 
toteutuksesta ja tiedot henkilöstön pätevyydestä ja kokemuksesta. 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Vedenkäytön tehokkuus 1. Vedenkäytön tehokkuus 

1.1 Täysi huuhtelumäärä 

Markkinoille saatettaessa huuhtelevan wc-laitteiston nimellinen täysi 
huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta ei saa ylittää 6,0:aa litraa 
huuhtelukertaa kohti. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muissa tapauksissa on toimitettava EN 997 -standardin tai muun 
vastaavan standardin mukaisella testausmenettelyllä saadut 
testitulokset. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN 
ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. 

1.1 Täysi huuhtelumäärä 

Markkinoille saatettaessa huuhtelevan wc-laitteiston nimellinen täysi 
huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta ei saa ylittää 6,0:aa litraa 
huuhtelukertaa kohti. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muissa tapauksissa on toimitettava EN 997 -standardin tai muun 
vastaavan standardin mukaisella testausmenettelyllä saadut 
testitulokset. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN 
ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. 

1.2 Vedensäästö 

Wc-järjestelmät, joiden täysi huuhtelumäärä on yli 4,0 litraa, ja wc:n 
huuhtelujärjestelmät on varustettava vedensäästölaitteella. 
Markkinoille saatettaessa vähennetty huuhtelumäärä vedenpaineesta 
riippumatta vedensäästölaitteen toimiessa ei saa ylittää 3,0:aa litraa 
huuhtelukertaa kohti. 

Wc-kulhojen on mahdollistettava vedensäästölaitteen käyttö, ja 
vähennetty huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta 
vedensäästölaitteen toimiessa ei saa ylittää 3,0:aa litraa 
huuhtelukertaa kohti. 

 
 
 

1.2 Vedensäästö 

Wc-järjestelmät, joiden täysi huuhtelumäärä on yli 4,0 litraa, ja wc:n 
huuhtelujärjestelmät on varustettava vedensäästölaitteella. 
Markkinoille saatettaessa vähennetty huuhtelumäärä vedenpaineesta 
riippumatta vedensäästölaitteen toimiessa ei saa ylittää 3,0:aa litraa 
huuhtelukertaa kohti. 

Wc-kulhojen on mahdollistettava vedensäästölaitteen käyttö, ja 
vähennetty huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta 
vedensäästölaitteen toimiessa ei saa ylittää 3,0:aa litraa 
huuhtelukertaa kohti. 

Sensoreihin perustuvat laitteistot 

Kaikissa sensoreihin perustuvissa huuhtelukontrolleissa on voitava 
estää tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu 
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Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muissa tapauksissa on toimitettava EN 997 -standardin tai muun 
vastaavan standardin mukaisella testausmenettelyllä saadut 
testitulokset. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN 
ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. 

ainoastaan tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muissa tapauksissa on toimitettava EN 997 -standardin tai muun 
vastaavan standardin mukaisella testausmenettelyllä saadut 
testitulokset. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN 
ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. Niiden tuotteiden osalta, joissa huuhtelua kontrolloidaan 
sensoreiden avulla, tarjoajan on toimitettava lyhyt kuvaus 
tuotesuunnittelun toimenpiteistä, joilla on tarkoitus estää tarpeeton 
käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan tuotteen 
tosiasiallisen käytön jälkeen. 

1.3 Huuhtelumäärän säätö 

Huuhtelujärjestelmät on varustettava säätölaitteella, jotta asentaja voi 
säätää huuhtelumäärät viemärijärjestelmän paikallisten olosuhteiden 
mukaisesti. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen täysi 
huuhtelumäärä ei saa ylittää 6:ta litraa huuhtelukertaa kohti tai 4:ää 
litraa huuhtelukertaa kohti, jos wc-järjestelmää ei ole varustettu 
vedensäästölaitteella. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen 
vähennetty huuhtelumäärä ei saa ylittää 3:a litraa huuhtelukertaa kohti. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot. 

1.3 Huuhtelumäärän säätö 

Huuhtelujärjestelmät on varustettava säätölaitteella, jotta asentaja voi 
säätää huuhtelumäärät viemärijärjestelmän paikallisten olosuhteiden 
mukaisesti. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen täysi 
huuhtelumäärä ei saa ylittää 6:ta litraa huuhtelukertaa kohti tai 4:ää 
litraa huuhtelukertaa kohti, jos wc-järjestelmää ei ole varustettu 
vedensäästölaitteella. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen 
vähennetty huuhtelumäärä ei saa ylittää 3:a litraa huuhtelukertaa kohti. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot. 

 1.4 Keskimääräinen huuhtelumäärä 

Markkinoille saatettavien huuhtelevien wc-laitteistojen keskimääräinen 
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huuhtelumäärä laskettuna komission päätöksessä 2013/641/EU 
olevassa lisäyksessä 1 esitettyjen menetelmien mukaisesti ei saa 
ylittää 3,5:tä litraa huuhtelukertaa kohti. Tästä vaatimuksesta 
vapautetaan wc-järjestelmät, joiden täysi huuhtelumäärä on enintään 
4,0 litraa. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan tuotteen laskettu keskimääräinen huuhtelumäärä 
(l/huuhtelukerta) sekä komission päätöksessä 2013/641/EU olevassa 
lisäyksessä 1 esitettyjen menetelmien tai vastaavien standardien 
mukaisesti suoritettujen testien tulokset. Testit on suoritettava 
laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt 
yleiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset. 

2. Tuotteen käyttöominaisuudet 2. Tuotteen käyttöominaisuudet 

2.1 Huuhtelujärjestelmää koskevat vaatimukset 

Huuhtelujärjestelmien on noudatettava niitä koskevia EN-standardeja, 
jotka luetellaan taulukossa 1, lukuun ottamatta niitä vaatimuksia, jotka 
koskevat nimellisen täyden huuhtelumäärän ja vähennetyn 
huuhtelumäärän mittaamista. 
 
Taulukko 1. Wc:n huuhtelujärjestelmää koskevat EN-standardit 

Numero Otsikko 

EN 14055 WC and urinal flushing cisterns 

EN 12541 Sanitary tapware – Pressure flushing valves and 
automatic closing urinal valves PN 10 

EN 15091 Sanitary tapware - Electronic opening and closing 
sanitary tapware 

2.1 Huuhtelujärjestelmää koskevat vaatimukset 

Huuhtelujärjestelmien on noudatettava niitä koskevia EN-standardeja, 
jotka luetellaan taulukossa 1, lukuun ottamatta niitä vaatimuksia, jotka 
koskevat nimellisen täyden huuhtelumäärän ja vähennetyn 
huuhtelumäärän mittaamista. 

Taulukko 1. Wc:n huuhtelujärjestelmää koskevat EN-standardit 
Numero Otsikko 

EN 14055 WC and urinal flushing cisterns 

EN 12541 Sanitary tapware – Pressure flushing valves and 
automatic closing urinal valves PN 10 

EN 15091 Sanitary tapware - Electronic opening and closing 
sanitary tapware 
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Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, josta ilmenee, että 
tuotteen huuhtelujärjestelmä on edellä mainittujen kyseistä tuotetta 
koskevien EN-standardien tai vastaavien standardien vaatimusten 
mukainen. 

Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, josta ilmenee, että 
tuotteen huuhtelujärjestelmä on edellä mainittujen kyseistä tuotetta 
koskevien EN-standardien tai vastaavien standardien vaatimusten 
mukainen. 

2.2 Huuhtelun teho 

Wc-järjestelmien ja wc-kulhojen huuhtelutehon on noudatettava 
EN 997 -standardin vaatimuksia. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, josta ilmenee, että 
tuotteen huuhteluteho on EN 997 -standardin tai vastaavan standardin 
vaatimusten mukainen. 

2.2 Huuhtelun teho 

Wc-järjestelmien huuhtelutehon on noudatettava EN 997 -standardin 
vaatimuksia. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, josta ilmenee, että 
tuotteen huuhteluteho on EN 997 -standardin tai vastaavan standardin 
vaatimusten mukainen. 
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3. Tuotteen elinikä  

Wc:n huuhtelulaitteiston korjauksille tai varaosille on annettava 
vähintään neljän vuoden takuu. Takuuehtojen on selvästi koskettava 
tuotteen vuototiiviyttä ja kaikkia venttiilejä. Tarjoajan on myös 
varmistettava, että alkuperäisiä tai vastaavia varaosia on saatavilla 
vähintään kymmenen vuoden ajan ostopäivämäärästä. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan oma vakuutus siitä, että edellä 
olevaa lauseketta noudatetaan. 

3. Tuotteen elinikä  

Wc:n huuhtelulaitteiston korjauksille tai varaosille on annettava 
vähintään viiden vuoden takuu. Takuuehtojen on selvästi koskettava 
tuotteen vuototiiviyttä ja kaikkia venttiilejä. Tarjoajan on myös 
varmistettava, että alkuperäisiä tai vastaavia varaosia on saatavilla 
vähintään kymmenen vuoden ajan ostopäivämäärästä. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan oma vakuutus siitä, että edellä 
olevaa lauseketta noudatetaan. 

4. Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot 

Wc:n huuhtelulaitteistojen mukana on toimitettava seuraavat tiedot 
painetussa (pakkauksissa ja/tai asiakirjoissa, jotka seuraavat tuotteen 
mukana) ja/tai sähköisessä muodossa: 

− asianmukaiset asennusohjeet, mukaan lukien tiedot siitä, millaisia 
luokkia ja/tai tyyppejä varten tuote on testattu, tiedot niistä 
käyttöpaineista, joihin tuote sopii, tiedot siitä, minkä tyyppisten 
viemärijärjestelmien kanssa tuote voi toimia, ohjeet 
huuhtelumäärien säätöön sekä tiedot säädön seurauksista (esim. 
viemäriveden tason ja täyttöasteen kannalta) ja erikseen 
markkinoille saatettavien wc-kulhojen ja wc:n 
huuhtelujärjestelmien osalta tiedot siitä, mihin tuotteisiin ne on 
yhdistettävä, jotta voidaan muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään 
tehokas kokonaisuus 

− neuvot siitä, miten järkevällä käytöllä voidaan pienentää 
ympäristövaikutuksia, erityisesti tiedot tuotteen asianmukaisesta 
käytöstä vedenkäytön vähentämiseksi 

− täydet ja vähennetyt huuhtelumäärät litroina huuhtelukertaa 
kohden 

4. Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot 

Wc:n huuhtelulaitteistojen mukana on toimitettava seuraavat tiedot 
painetussa (pakkauksissa ja/tai asiakirjoissa, jotka seuraavat tuotteen 
mukana) ja/tai sähköisessä muodossa: 

− asianmukaiset asennusohjeet, mukaan lukien tiedot siitä, millaisia 
luokkia ja/tai tyyppejä varten tuote on testattu, tiedot niistä 
käyttöpaineista, joihin tuote sopii, tiedot siitä, minkä tyyppisten 
viemärijärjestelmien kanssa tuote voi toimia, ohjeet 
huuhtelumäärien säätöön sekä tiedot säädön seurauksista (esim. 
viemäriveden tason ja täyttöasteen kannalta) ja erikseen 
markkinoille saatettavien wc-kulhojen ja wc:n huuhtelujärjestelmien 
osalta tiedot siitä, mihin tuotteisiin ne on yhdistettävä, jotta voidaan 
muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään tehokas kokonaisuus 

− neuvot siitä, miten järkevällä käytöllä voidaan pienentää 
ympäristövaikutuksia, erityisesti tiedot tuotteen asianmukaisesta 
käytöstä vedenkäytön vähentämiseksi 

− täydet, vähennetyt ja keskimääräiset huuhtelumäärät litroina 
huuhtelukertaa kohden 

− suositukset tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja huollosta, kuten 
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− suositukset tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja huollosta, kuten 
esimerkiksi tiedot siitä, mitkä varaosat voidaan vaihtaa, ohjeet 
tiivisteiden ja liitosten muiden osien vaihtamiseksi, jos tuote 
vuotaa, ja ohjeet tuotteiden puhdistamisesta 

− tiedot tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, kun se poistetaan 
käytöstä. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan antama kirjallinen todentava 
aineisto siitä, että edellä olevaa lauseketta noudatetaan.  

esimerkiksi tiedot siitä, mitkä varaosat voidaan vaihtaa, ohjeet 
tiivisteiden ja liitosten muiden osien vaihtamiseksi, jos tuote 
vuotaa, ja ohjeet tuotteiden puhdistamisesta 

− tiedot tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, kun se poistetaan 
käytöstä. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan antama kirjallinen todentava 
aineisto siitä, että edellä olevaa lauseketta noudatetaan. 

MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 
Pisteitä myönnetään seuraavista seikoista: Pisteitä myönnetään seuraavista seikoista: 
1. Suurempi vedensäästö täydessä huuhtelumäärässä 

Lisäpisteitä myönnetään jokaisesta kriteerissä 1.1 tarkoitettuun täyteen 
huuhtelumäärään tehdystä 0,5 litran lisävähennyksestä. 

 
 
Todentaminen: 

On toimitettava EN 997 -standardin tai muun vastaavan standardin 
mukaisella testausmenettelyllä saadut testitulokset. Testit on 
suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 
17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. 

1. Suurempi vedensäästö keskimääräisessä huuhtelumäärässä 

Lisäpisteitä myönnetään jokaisesta kriteerissä 1.4 tarkoitettuun 
keskimääräiseen huuhtelumäärään tehdystä 0,1 litran 
lisävähennyksestä. 

 
 
Todentaminen: 

On toimitettava EN 997 -standardin tai muun vastaavan standardin 
mukaisella testausmenettelyllä saadut testitulokset. Testit on 
suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 
17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. 

2. Suurempi vedensäästö vähennetyssä huuhtelumäärässä 

Lisäpisteitä myönnetään jokaisesta kriteerissä 1.2 tarkoitettuun 
vähennettyyn huuhtelumäärään tehdystä 0,25 litran lisävähennyksestä. 
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Todentaminen: 

On toimitettava EN 997 -standardin tai muun vastaavan standardin 
mukaisella testausmenettelyllä saadut testitulokset. Testit on 
suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 
17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. 

3. Hygienia 

Lisäpisteitä myönnetään kosketusvapaista (sensoreihin perustuvista) 
huuhtelukontrolleista, joissa voidaan estää tarpeeton käynnistys ja 
varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan tuotteen tosiasiallisen 
käytön jälkeen. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot mukaan lukien lyhyt 
kuvaus tuotesuunnittelun toimenpiteistä, joilla on tarkoitus estää 
tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan 
tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen. 

2. Hygienia 

Lisäpisteitä myönnetään kosketusvapaista (sensoreihin perustuvista) 
huuhtelukontrolleista, joissa voidaan estää tarpeeton käynnistys ja 
varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan tuotteen tosiasiallisen 
käytön jälkeen. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot mukaan lukien lyhyt 
kuvaus tuotesuunnittelun toimenpiteistä, joilla on tarkoitus estää 
tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan 
tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen. 

 
 
 
 
 
 
 



 12 

3.2 Ehdotetut ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat EU:n perus- ja lisäkriteerit 
urinaalilaitteistoille 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
KOHDE KOHDE 

Vedenkulutukseltaan tehokkaiden urinaalilaitteistojen hankinta uusiin 
tai kunnostettuihin rakennuksiin 

Vedenkulutukseltaan tehokkaiden urinaalilaitteistojen hankinta uusiin 
tai kunnostettuihin rakennuksiin 

VALINTAKRITEERIT VALINTAKRITEERIT 

1. Tarjoajan kyky suorittaa työ – koskee ainoastaan asennustöitä 

Jos hankinnassa on kyse urinaalilaitteistojen asentamisesta, tarjoajan 
on osoitettava, että tuotteiden asennuksesta tai vaihtamisesta vastaa 
riittävän pätevä ja kokenut henkilökunta. Tarjoajan olisi osoitettava 
tuntevansa asennettavat tuotteet erityisesti ympäristöystävällisten 
asetusten, kuten huuhtelumäärän säätämisen, suhteen. Tarjoajan on 
kuvailtava palvelun toteuttavaa henkilöstöä ja heidän pätevyyttään. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava luettelo hiljattain toteuttamistaan vastaavista 
hankkeista (hankintaviranomainen määrittelee hankkeiden määrän ja 
tarkasteltavan ajanjakson), todistukset niiden tyydyttävästä 
toteutuksesta ja tiedot henkilöstön pätevyydestä ja kokemuksesta. 

1. Tarjoajan kyky suorittaa työ – koskee ainoastaan asennustöitä 

 Jos hankinnassa on kyse urinaalilaitteistojen asentamisesta, tarjoajan 
on osoitettava, että tuotteiden asennuksesta tai vaihtamisesta vastaa 
riittävän pätevä ja kokenut henkilökunta. Tarjoajan olisi osoitettava 
tuntevansa asennettavat tuotteet erityisesti ympäristöystävällisten 
asetusten, kuten huuhtelumäärän säätämisen, suhteen. Tarjoajan on 
kuvailtava palvelun toteuttavaa henkilöstöä ja heidän pätevyyttään. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava luettelo hiljattain toteuttamistaan vastaavista 
hankkeista (hankintaviranomainen määrittelee hankkeiden määrän ja 
tarkasteltavan ajanjakson), todistukset niiden tyydyttävästä 
toteutuksesta ja tiedot henkilöstön pätevyydestä ja kokemuksesta. 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Huuhtelevien urinaalilaitteistojen vedenkäytön tehokkuus 1. Huuhtelevien urinaalilaitteistojen vedenkäytön tehokkuus 

1.1 Täysi huuhtelumäärä 

Markkinoille saatettaessa huuhtelevan urinaalilaitteiston nimellinen 
täysi huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta ei saa ylittää 2,0:aa 
litraa huuhtelukertaa kohti. 

 
Todentaminen: 

1.1 Täysi huuhtelumäärä 

Markkinoille saatettaessa huuhtelevan urinaalilaitteiston nimellinen 
täysi huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta ei saa ylittää 1,0:aa 
litraa huuhtelukertaa kohti. 

 
Todentaminen: 
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Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muissa tapauksissa on toimitettava EN 13407 -standardin tai muun 
vastaavan standardin mukaisella testausmenettelyllä saadut 
testitulokset. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN 
ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. Lattiakouru-urinaalien osalta täysi huuhtelumäärä viittaa 
veteen, jolla huuhdotaan yli 60 cm leveä jatkuva seinä. 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muissa tapauksissa on toimitettava EN 13407 -standardin tai muun 
vastaavan standardin mukaisella testausmenettelyllä saadut 
testitulokset. Testit on suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN 
ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. Lattiakouru-urinaalien osalta täysi huuhtelumäärä viittaa 
veteen, jolla huuhdotaan yli 60 cm leveä jatkuva seinä. 

1.2 Vedensäästö 

Urinaalijärjestelmät ja urinaalien huuhtelujärjestelmät on varustettava 
yksittäisellä valinnaisella huuhtelukontrollilla. Huuhtelujärjestelmällä 
varustetussa lattiakouru-urinaalissa on oltava valinnainen 
huuhtelukontrolli leveydeltään enintään 60 cm:n seinäosuutta kohti. 

Urinaaleissa on oltava mahdollista käyttää valinnaista 
huuhtelukontrollia. Lattiakouru-urinaaleissa, joissa ei ole 
huuhtelujärjestelmää, on oltava valinnainen huuhtelukontrolli 
leveydeltään enintään 60 cm:n seinäosuutta kohti. 

 
 
 

 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot. 

1.2 Vedensäästö 

Urinaalijärjestelmät ja urinaalien huuhtelujärjestelmät on varustettava 
yksittäisellä valinnaisella huuhtelukontrollilla. Huuhtelujärjestelmällä 
varustetussa lattiakouru-urinaalissa on oltava valinnainen 
huuhtelukontrolli leveydeltään enintään 60 cm:n seinäosuutta kohti. 

Urinaaleissa on oltava mahdollista käyttää valinnaista 
huuhtelukontrollia. Lattiakouru-urinaaleissa, joissa ei ole 
huuhtelujärjestelmää, on oltava valinnainen huuhtelukontrolli 
leveydeltään enintään 60 cm:n seinäosuutta kohti. 

Sensorein varustetut urinaalit: 

Kaikissa sensoreihin perustuvissa huuhtelukontrolleissa on voitava 
estää tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu 
ainoastaan tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot. Niiden tuotteiden 
osalta, joissa huuhtelua kontrolloidaan sensoreiden avulla, tarjoajan on 
toimitettava lyhyt kuvaus tuotesuunnittelun toimenpiteistä, joilla on 
tarkoitus estää tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu 
tapahtuu ainoastaan tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen. 
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1.3 Huuhtelumäärän säätö 

Huuhtelujärjestelmät on varustettava säätölaitteella, jotta asentaja voi 
säätää huuhtelumäärät viemärijärjestelmän paikallisten olosuhteiden 
mukaisesti. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen täysi 
huuhtelumäärä ei saa ylittää 2:ta litraa huuhtelukertaa kohti. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot. 

1.3 Huuhtelumäärän säätö 

Huuhtelujärjestelmät on varustettava säätölaitteella, jotta asentaja voi 
säätää huuhtelumäärät viemärijärjestelmän paikallisten olosuhteiden 
mukaisesti. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen täysi 
huuhtelumäärä ei saa ylittää 1:tä litraa huuhtelukertaa kohti. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot. 

2 Tuotteen käyttöominaisuudet 2 Tuotteen käyttöominaisuudet 

2.1 Urinaalin huuhtelujärjestelmää koskevat vaatimukset 

Huuhtelujärjestelmien on noudatettava niitä koskevia EN-standardeja, 
jotka luetellaan taulukossa 2, lukuun ottamatta niitä vaatimuksia, jotka 
koskevat nimellisen huuhtelumäärän mittaamista. 

Taulukko 2. Urinaalin huuhtelujärjestelmää koskevat EN-standardit 
Numero Otsikko 

EN 14055 WC and urinal flushing cisterns 

EN 12541 Sanitary tapware – Pressure flushing valves and 
automatic closing urinal valves PN 10 

EN 15091 Sanitary tapware - Electronic opening and closing 
sanitary tapware 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

2.1 Urinaalin huuhtelujärjestelmää koskevat vaatimukset 

Huuhtelujärjestelmien on noudatettava niitä koskevia EN-standardeja, 
jotka luetellaan taulukossa 2, lukuun ottamatta niitä vaatimuksia, jotka 
koskevat nimellisen huuhtelumäärän mittaamista. 

Taulukko 2. Urinaalin huuhtelujärjestelmää koskevat EN-standardit 
Numero Otsikko 

EN 14055 WC and urinal flushing cisterns 

EN 12541 Sanitary tapware – Pressure flushing valves and 
automatic closing urinal valves PN 10 

EN 15091 Sanitary tapware - Electronic opening and closing 
sanitary tapware 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 
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Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, josta ilmenee, että 
tuotteen huuhtelujärjestelmä on edellä mainittujen kyseistä tuotetta 
koskevien EN-standardien tai vastaavien standardien vaatimusten 
mukainen. 

Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, josta ilmenee, että 
tuotteen huuhtelujärjestelmä on edellä mainittujen kyseistä tuotetta 
koskevien EN-standardien tai vastaavien standardien vaatimusten 
mukainen. 

2.2 Urinaalijärjestelmien ja urinaalien huuhtelun teho 

Urinaalijärjestelmien ja urinaalien huuhtelutehon on noudatettava 
EN 13407 -standardin vaatimuksia. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, josta ilmenee, että 
tuotteen huuhteluteho on EN 13407 -standardin tai vastaavan 
standardin vaatimusten mukainen.  

2.2 Urinaalijärjestelmien ja urinaalien huuhtelun teho 

Urinaalijärjestelmien ja urinaalien huuhtelutehon on noudatettava 
EN 13407 -standardin vaatimuksia. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, josta ilmenee, että 
tuotteen huuhteluteho on EN 13407 -standardin tai vastaavan 
standardin vaatimusten mukainen.  

2.3 Vedettömien urinaalien käyttöominaisuudet 

Vedettömien urinaalien on täytettävä komission päätöksessä 
2013/641/EU olevassa lisäyksessä 2 esitetyt vaatimukset. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, joka osoittaa, että tuote 
on edellä esitettyjen vaatimusten mukainen.  

2.3 Vedettömien urinaalien käyttöominaisuudet 

Vedettömien urinaalien on täytettävä komission päätöksessä 
2013/641/EU olevassa lisäyksessä 2 esitetyt vaatimukset. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään testiraportti, joka osoittaa, että tuote 
on edellä esitettyjen vaatimusten mukainen.  

3. Tuotteen elinikä 

Urinaalin huuhtelulaitteiston korjauksille tai varaosille on annettava 
vähintään neljän vuoden takuu. Takuuehtojen on selvästi koskettava 
tuotteen vuototiiviyttä ja kaikkia venttiilejä. Tarjoajan on myös 
varmistettava, että alkuperäisiä tai vastaavia varaosia on saatavilla 
vähintään kymmenen vuoden ajan ostopäivämäärästä. 

3. Tuotteen elinikä 

Urinaalin huuhtelulaitteiston korjauksille tai varaosille on annettava 
vähintään viiden vuoden takuu. Takuuehtojen on selvästi koskettava 
tuotteen vuototiiviyttä ja kaikkia venttiilejä. Tarjoajan on myös 
varmistettava, että alkuperäisiä tai vastaavia varaosia on saatavilla 
vähintään kymmenen vuoden ajan ostopäivämäärästä. 
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Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan oma vakuutus siitä, että edellä 
olevaa lauseketta noudatetaan. 

  
 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan oma vakuutus siitä, että edellä 
olevaa lauseketta noudatetaan. 

4. Nesteen biohajoavuus ja vedettömien urinaalien huolto 

Vedettömissä urinaaleissa on käytettävä nopeasti biohajoavaa 
nestettä, tai niiden on toimittava kokonaan ilman nestettä. Tarjoajan on 
myös määritettävä vedettömien urinaalien ylläpitojärjestelmä, kuten 
tarvittaessa patruunojen vaihtoaikataulu, ja toimitettava luettelo 
kyseisten tuotteiden säännöllisten huoltopalvelujen tarjoajista. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään näyte käyttäjätiedoista, joissa 
kuvataan vaadittua ylläpitojärjestelmää, ja/tai linkki valmistajan 
verkkosivuille, joilta tiedot ovat saatavilla, ja asiakirjat, joissa kuvataan 
käytetty teknologia, sekä kun käytetään nestettä, testiraportti, jossa 
osoitetaan nesteen nopea biohajoavuus noudattaen asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisia määritelmiä ja mittausmenetelmiä (Guidance 
on the Application of the CLP Criteria)2.  

4. Nesteen biohajoavuus ja vedettömien urinaalien huolto 

Vedettömissä urinaaleissa on käytettävä nopeasti biohajoavaa 
nestettä, tai niiden on toimittava kokonaan ilman nestettä. Tarjoajan on 
myös määritettävä vedettömien urinaalien ylläpitojärjestelmä, kuten 
tarvittaessa patruunojen vaihtoaikataulu, ja toimitettava luettelo 
kyseisten tuotteiden säännöllisten huoltopalvelujen tarjoajista. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Muussa tapauksessa hyväksytään näyte käyttäjätiedoista, joissa 
kuvataan vaadittua ylläpitojärjestelmää, ja/tai linkki valmistajan 
verkkosivuille, joilta tiedot ovat saatavilla, ja asiakirjat, joissa kuvataan 
käytetty teknologia, sekä kun käytetään nestettä, testiraportti, jossa 
osoitetaan nesteen nopea biohajoavuus noudattaen asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisia määritelmiä ja mittausmenetelmiä (Guidance 
on the Application of the CLP Criteria)2.  

5. Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot 

Urinaalin huuhtelulaitteistojen mukana on toimitettava seuraavat tiedot 
painetussa (pakkauksissa ja/tai asiakirjoissa, jotka seuraavat tuotteen 

5. Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot 

Urinaalin huuhtelulaitteistojen mukana on toimitettava seuraavat tiedot 
painetussa (pakkauksissa ja/tai asiakirjoissa, jotka seuraavat tuotteen 

                                                      
2 Ohjeiden viimeisin versio (marraskuussa 2012 julkaistu versio 3.0) on saatavilla Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n verkkosivustolla: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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mukana) ja/tai sähköisessä muodossa: 

- asianmukaiset asennusohjeet mukaan lukien tiedot siitä, millaisia 
luokkia ja/tai tyyppejä varten tuote on testattu, tiedot niistä 
käyttöpaineista, joihin tuote sopii, tiedot siitä, minkä tyyppisten 
viemärijärjestelmien kanssa tuote voi toimia, ohjeet täyden 
huuhtelumäärän säätöön sekä tiedot säädön seurauksista (esim. 
viemäriveden tason ja täyttöasteen kannalta) ja erikseen 
markkinoille saatettavien urinaalien ja urinaalien 
huuhtelujärjestelmien osalta tiedot siitä, mihin tuotteisiin ne on 
yhdistettävä, jotta voidaan muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään 
tehokas kokonaisuus 

- neuvot siitä, miten järkevällä käytöllä voidaan pienentää 
ympäristövaikutuksia, erityisesti tiedot tuotteen asianmukaisesta 
käytöstä vedenkäytön vähentämiseksi 

- täysi huuhtelumäärä litroina huuhtelukertaa kohden 

- suositukset tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja huollosta, kuten 
esimerkiksi tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeet, tiedot siitä, mitkä 
varaosat voidaan vaihtaa, ohjeet tiivisteiden ja liitosten muiden 
osien vaihtamiseksi, jos tuote vuotaa, ja ohjeet tuotteiden 
puhdistamisesta 

- tiedot tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, kun se poistetaan 
käytöstä. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan antama kirjallinen todentava 
aineisto siitä, että edellä olevaa lauseketta noudatetaan. 

mukana) ja/tai sähköisessä muodossa: 

- asianmukaiset asennusohjeet mukaan lukien tiedot siitä, millaisia 
luokkia ja/tai tyyppejä varten tuote on testattu, tiedot niistä 
käyttöpaineista, joihin tuote sopii, tiedot siitä, minkä tyyppisten 
viemärijärjestelmien kanssa tuote voi toimia, ohjeet täyden 
huuhtelumäärän säätöön sekä tiedot säädön seurauksista (esim. 
viemäriveden tason ja täyttöasteen kannalta) ja erikseen 
markkinoille saatettavien urinaalien ja urinaalien 
huuhtelujärjestelmien osalta tiedot siitä, mihin tuotteisiin ne on 
yhdistettävä, jotta voidaan muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään 
tehokas kokonaisuus 

- neuvot siitä, miten järkevällä käytöllä voidaan pienentää 
ympäristövaikutuksia, erityisesti tiedot tuotteen asianmukaisesta 
käytöstä vedenkäytön vähentämiseksi 

- täysi huuhtelumäärä litroina huuhtelukertaa kohden 

- suositukset tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja huollosta, kuten 
esimerkiksi tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeet, tiedot siitä, mitkä 
varaosat voidaan vaihtaa, ohjeet tiivisteiden ja liitosten muiden 
osien vaihtamiseksi, jos tuote vuotaa, ja ohjeet tuotteiden 
puhdistamisesta 

- tiedot tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, kun se poistetaan 
käytöstä. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan antama kirjallinen todentava 
aineisto siitä, että edellä olevaa lauseketta noudatetaan. 

MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 
Pisteitä myönnetään seuraavista seikoista: Pisteitä myönnetään seuraavista seikoista: 
1. Suurempi vedensäästö huuhtelumäärässä 1. Suurempi vedensäästö huuhtelumäärässä 
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Lisäpisteitä myönnetään jokaisesta kriteerissä 1.1 tarkoitettuun täyteen 
huuhtelumäärään tehdystä 0,25 litran lisävähennyksestä. 

 
Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava EN 13407 -standardin tai muun vastaavan 
standardin mukaisella testausmenettelyllä saadut testitulokset. Testit 
on suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 
17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. Jatkuvasta seinästä koostuvan huuhtelevan 
urinaalilaitteiston (esimerkiksi lattiakouru-urinaalien) osalta täysi 
huuhtelumäärä viittaa veteen, jolla huuhdotaan yli 60 cm leveä jatkuva 
seinä. 

Lisäpisteitä myönnetään jokaisesta kriteerissä 1.1 tarkoitettuun täyteen 
huuhtelumäärään tehdystä 0,25 litran lisävähennyksestä. 

 
Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava EN 13407 -standardin tai muun vastaavan 
standardin mukaisella testausmenettelyllä saadut testitulokset. Testit 
on suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 
17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat 
vaatimukset. Jatkuvasta seinästä koostuvan huuhtelevan 
urinaalilaitteiston (esimerkiksi lattiakouru-urinaalien) osalta täysi 
huuhtelumäärä viittaa veteen, jolla huuhdotaan yli 60 cm leveä jatkuva 
seinä. 

2. Hygienia 

Lisäpisteitä myönnetään kosketusvapaista (sensoreihin perustuvista) 
huuhtelukontrolleista, joissa voidaan estää tarpeeton käynnistys ja 
varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan tuotteen tosiasiallisen 
käytön jälkeen. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot mukaan lukien lyhyt 
kuvaus tuotesuunnittelun toimenpiteistä, joilla on tarkoitus estää 
tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan 
tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen. 

2. Hygienia 

Lisäpisteitä myönnetään kosketusvapaista (sensoreihin perustuvista) 
huuhtelukontrolleista, joissa voidaan estää tarpeeton käynnistys ja 
varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan tuotteen tosiasiallisen 
käytön jälkeen. 

 
Todentaminen: 

Vaatimustenmukaisiksi katsotaan tuotteet, joille on myönnetty 
asiaankuuluva tyypin 1 mukainen ympäristömerkki ja jotka täyttävät 
luetellut vaatimukset. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 
todistus on esimerkiksi valmistajan/toimittajan vakuutus, jossa 
ilmoitetaan käytetty ratkaisu ja sen tekniset tiedot mukaan lukien lyhyt 
kuvaus tuotesuunnittelun toimenpiteistä, joilla on tarkoitus estää 
tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan 
tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen. 

 

4. SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET 
Hankkiessaan huuhtelevia wc-laitteistoja ja urinaalilaitteistoja hankintaviranomaiset voivat tehdä eri urakoitsijoiden kanssa erillisiä sopimuksia 
(jotka koskevat esimerkiksi suunnittelua, laitteistojen toimittamista ja asentamista). Tällaisissa tapauksissa eri kriteerien täyttymisestä voivat olla 
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vastuussa eri urakoitsijat. 

On varmistettava, että käyttäjille annettavat tiedot toimitetaan asennuksen jälkeen asianomaiselle henkilölle (tietojen yhteydessä on toimitettava 
myös linkki valmistajan verkkosivustolla oleviin tietoihin). 

Jotta järjestelmät toimisivat kunnolla, huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot edellyttävät asianmukaista huoltoa. Ajan mittaan tiettyjen osien 
vaaditut ominaisuudet voivat heikentyä niin, että esimerkiksi sulut eivät takaa kunnollista suojaa vuotoja vastaan ja osat on vaihdettava uusiin. 
Siksi huuhtelevien wc-laitteistojen ja urinaalilaitteistojen kuntoa on seurattava ja kuluneet osat vaihdettava tietyn aikataulun mukaan. 

Huuhtelevien wc-laitteistojen kohdalla lisäkriteerejä sovellettaessa tärkein valintaperuste on teknisten eritelmien 1.4 kohdassa tarkoitettu 
keskimääräinen huuhtelumäärä (nimellistä täyttä huuhtelumäärää ja vähennettyä huuhtelumäärää koskevat 1.1 ja 1.2 kohdassa tarkoitetut 
vaatimukset olisi katsottava turvatoimiksi). Peruskriteerejä sovellettaessa valikoivuutta voidaan lisätä suurempien vedensäästöjen avulla. Tällöin 
voidaan käyttää apuna myöntämiskriteerejä, jotka koskevat vedenkulutuksen lisäsäästöjä täydessä huuhtelumäärässä (myöntämiskriteerien 1 
kohta) ja vähennetyssä huuhtelumäärässä (myöntämiskriteerien 2 kohta). 

Urinaalilaitteistojen osalta sekä perus- että lisäkriteerejä sovellettaessa tärkein valintakriteeri on teknisten eritelmien 1.1 kohdassa tarkoitettu 
nimellinen huuhtelumäärä. Valikoivuutta voidaan lisätä huuhteluun kuluvaa vettä koskevien lisäsäästöjen avulla hyödyntämällä 
myöntämiskriteerejä, jotka koskevat suurempaa vedensäästöä huuhtelumäärässä (myöntämiskriteerien 1 kohta). 

Ennen myöntämiskriteerien soveltamista on ensin tarkistettava kansallinen/paikallinen lainsäädäntö, jotta voidaan välttää ristiriidat lainsäädäntöön 
perustuvien vaatimusten ja ehdotettujen myöntämiskriteerien välillä. 

Rakennuksissa, joissa huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot ovat käyttämättä pitkiä aikoja, hankinnoista vastaavat tahot voivat 
hygieniasyistä sisällyttää vaatimuksiin myös vaatimuksen huuhtelun käytöstä veden seisomisen estämiseksi eli käyttämättömien laitteistojen 
huuhtelusta säännöllisin väliajoin (esimerkiksi kerran päivässä tai viikossa). 

 
 
5. Elinkaarikustannukset 
Elinkaarikustannukset kattavat kaikki tuotteesta sen elinkaaren aikana aiheutuneet kustannukset mukaan lukien suunnittelusta, muotoilusta, 
hankinnasta ja käyttötuesta aiheutuvat kustannukset ja muut tuotteen omistamisesta tai käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset. 

Muissa kuin asuinrakennuksissa vedenkäytön osuus 6/4 litran kaksoishuuhtelumekanismilla varustettujen wc:iden elinkaarikustannuksista on 
80 prosenttia. Siksi on todettu, että ympäristön ja talouden kannalta parhaisiin tuloksiin päästään, kun julkisia hankintoja koskevissa päätöksissä 
huomioidaan tuotteen vedenkulutus. 

Väitteen havainnollistamiseksi kuviossa 1 esitetään erilaisten huuhtelujärjestelmien elinkaarikustannukset. Vertaillut järjestelmät on tarkoitettu 
muihin kuin kotikäyttöön tarkoitettuihin wc-järjestelmiin, ja vedenkäytön tehokkuus vaihtelee mallista toiseen. 
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Kuvio 1. Eri wc-järjestelmien elinkaarikustannukset (euroa vuonna 2011) 

 
Kuviosta 1 ilmenee, että muuhun kuin kotikäyttöön tarkoitetun wc-järjestelmän kokonaiselinkaarikustannukset ovat tehokkaimmassa 3,5/2 litran 
kaksoishuuhtelumekanismilla varustetussa wc-laitteistossa merkittävästi pienemmät kuin 6 litran yksöishuuhtelulaitteistossa. Säästö on 
yksinomaan pienemmän vedenkulutuksen ansiota. Esimerkiksi 3,5/2 litran kaksoishuuhtelulaitteiston elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset 
(noin 1 500 euroa vuoden 2011 hintoina) ovat hieman alle puolet 6 litran yksöishuuhtelulaitteiston vastaavista kustannuksista (yli 3 100 euroa). 
Esimerkissä vedestä aiheutuvien kustannusten osuus elinkaaren aikana syntyvistä kokonaiskustannuksista pienenee 86 prosentista (6 litran wc) 
70 prosenttiin (3,5/2 litran wc). 
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