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Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Sisävalaistus 
 
Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
sisävalaistuksen tuoteryhmälle. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa (Technical Background Report) esitetään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien 
valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 
 
Jokaiselle tuote- tai palveluryhmälle on määritetty kahdenlaiset kriteerit: 

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

• 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 sisävalaistuksen hankintaa. Näissä kriteereissä sisävalaistuksella tarkoitetaan rakennusten sisätiloihin asennettavia lamppuja, 
valaisimia ja valaistuksen ohjausjärjestelmiä. Kriteerit eivät koske seuraavaa erikoisvalaistusta: 

• värivalaistus 
• museoissa ja taidegallerioissa käytettävä näyttelyvalaistus 
• hätäuloskäynnin valaistus 
• kaikenlainen ulkovalaistus 
• valaistut kyltit 
• koneisiin ja laitteisiin kiinnitetty valaistus 
• kasvivalaistus 
• valaistus urheilutapahtumien televisiointia varten 
• näkövammaisten käyttöön tarkoitettu erikoisvalaistus 
• muussa kuin kaupallisessa käytössä olevien muistomerkkien ja historiallisten rakennusten valaistus 
• lääketieteellinen erikoisvalaistus, jota käytetään tutkimuksissa tai leikkauksissa esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä lääkäreiden ja 

hammaslääkäreiden vastaanottotiloissa 
• näyttämövalaistus teattereissa ja TV-studioissa. 

 
Näitä erikoisvalaistuslajeja ei pitäisi sisällyttää valaistuksen tehotiheyslaskelmiin valaistuksen suunnittelukriteereissä 2 ja 3. 
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Vaihtolamput muodostavat suurimman osan säännöllisistä hankinnoista, ja ehdotetut kriteerit koskevat energiatehokkuutta, lampun käyttöikää, 
loistelamppujen elohopeapitoisuutta, vaarallisten kemiallisten aineiden pitoisuuksia ja pakkausmateriaaleja. Vaihtolamppuja ja uusiin laitteisiin asennettavia 
lamppuja varten on omat kriteerinsä, jotta valaisimia tarvitsisi vaihtaa mahdollisimman vähän. Joissakin poikkeustapauksissa valaisimiin saatetaan vaatia 
muutoksia, jos nykyisiin valaisimiin ei ole saatavissa vaihtolamppuja. Tämä koskee erityisesti hehkulamppuja käyttäviä valaisimia. Pienloistelampuissa on 
sisäinen ohjauslaitteisto, minkä takia ne saattavat olla pidempiä kuin hehkulamput, eivätkä ne siten aina sovi alkuperäisten hehkulamppujen tilalle vanhaan 
valaisimeen.  
 
Uuden valaistuksen hankinta vaikuttaa paljon rakennuksen energiankulutukseen, olipa kyse koko rakennuksesta tai tietystä tilasta. Uuden valaistusjärjestelmän 
pitäisi olla käytössä siihen asti, kunnes se voidaan korvata nykyistä tehokkaammalla ratkaisulla, joka on taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
toteutuskelpoinen, ja tänä aikana valaistusjärjestelmä kuluttaa energiaa. Uusiin asennuksiin on valittu järjestelmälähtöinen lähestymistapa, joka perustuu 
asennettuun tehotiheyteen. Kriteerejä on kahdenlaisia: 

1. Kun kyseessä on uusi valaistus kokonaiseen rakennukseen, kriteeri lasketaan jakamalla asennettu valaistusteho (myös lamput, virranrajoittimet ja 
ohjauslaitteistot) kokonaislattiapinta-alalla, W/m2. 

2. Kun kyseessä on uusi valaistus tiettyyn rakennuksen tilaan, kriteeri on normalisoitu tehotiheys: W/m2/100 luksia. Tällä tarkoitetaan valaistuksen koko 
tehoa, lamput, virranrajoittimet ja ohjauslaitteistot mukaan luettuina, jaettuna tilan kokonaislattiapinta-alalla ja valaistusvoimakkuuden yhdellä 
sadasosalla. Tällöin, jos valaistusvoimakkuus olisi 500 luksia, valaistusteho jaettaisiin lattiapinta-alalla ja viidellä.  

 
Lisäkriteereissä ehdotetaan peruskriteerejä kovempia tehotiheysrajoja. Vaadittua tasoa vielä pienempiä tehotiheyksiä käytetään myöntämiskriteereinä sekä 
perus- että lisäkriteereissä. Teknisessä taustaraportissa on lisätietoja tehotiheyskriteereistä ja siitä, kuinka ne on johdettu.  
 
Valaistuksen ohjauskriteereissä käsitellään ilmeisimpiä alueita, joilla energiaa voidaan tuhlata jättämällä valaistus päälle tarpeettomasti. Lisäkriteereissä 
esitettyihin vaatimuksiin kuuluu valaistuksen himmennettävyys joissakin tiloissa. Himmentämisellä voidaan säästää energiaa, ja sillä vastataan myös 
käyttäjien tarpeisiin antamalla heille mahdollisuus muunnella työympäristöään. Siksi hankintakriteereihin on sisällytetty himmennettävän valaistuksen osuutta 
koskeva myöntämiskriteeri. 
 
On tärkeää, että valaistuksen ohjausjärjestelmä tilataan siten, että se toimii kunnolla, että rakennuksen käyttäjät osaavat käyttää sitä ja että huoltohenkilöstö voi 
tarvittaessa mukauttaa järjestelmää, jos esimerkiksi tilojen pohjapiirros muuttuu. Tästä syystä esitetään sopimusehtoa valaistuksen tilaamista varten. Toinen 
sopimusehto koskee tietojen antamista, jotta käyttäjät tietävät, kuinka valaistusta voidaan säätää, ja huoltohenkilöstö voi tarvittaessa muuttaa sitä. 
 
Kun valaisimet korvataan uusilla, syntyy jätettä. Sopimusehdossa vaaditaan asentajia tapauksen mukaan käyttämään jätemateriaalit uudelleen tai 
hyödyntämään ne. 
 
Osiossa 3 lueteltujen kriteerien lisäksi hankintaviranomainen voi vaihtoehtoisesti toteuttaa elinkaarikustannusarvioinnin tai vaatia sopimuspuolta toteuttamaan 
arvioinnin (katso jäljempänä kohta ”Kustannusnäkökohdat”) käyttämällä elinkaarikustannusten laskemiseen käytettävissä olevia menetelmiä. 
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Koska sisävalaistus ja erityisesti ledien käyttö kehittyvät nopeasti, nämä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit on tarkoitus tarkistaa 
vuonna 2013. 
 
2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
 
Sisävalaistuksen merkittävin ympäristövaikutus on energiankulutus käyttövaiheessa ja siihen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt. Muita ympäristövaikutuksia 
voi aiheutua joidenkin aineiden, kuten elohopean, käytöstä. Valaistuksen energiatehokkuusvaatimukset johtanevat valaistuksen kokonaiselohopeapitoisuuden 
pienenemiseen, koska valaistusta on tarpeen asentaa aiempaa vähemmän. 
 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset  Lähestymistapa 
 

• Energiankulutus kaikissa vaiheissa, 
mutta erityisesti sisävalaistuksen 
käyttövaiheessa  

• Mahdollinen ilman, maan ja veden 
pilaantuminen tuotantovaiheessa 

• Aineiden ja vaarallisten aineiden käyttö 
• Jätteen syntyminen (vaarallisen ja 

vaarattoman) 
 

  
• Varmistetaan suunnitteluvaiheessa, että uuden valaistusjärjestelmän tehotiheys on 

pieni ja että järjestelmä täyttää näkötehtävien suorittamisedellytykset.  
• Hankitaan erittäin valotehokkaita vaihtolamppuja. 
• Energiankulutusta vähennetään edelleen käyttämällä valaistuksen 

ohjausjärjestelmää. 
• Kannustetaan himmennettävien virranrajoitinten käyttöä, jos mahdollista. 
• Varmistetaan asennusvaiheessa, että järjestelmä toimii tarkoitetulla tavalla ja 

energiatehokkaasti. 
• Suositaan lamppuja, joiden elohopeapitoisuus on alhainen. 
• Käytetään asennusjäte uudelleen tai hyödynnetään se. 

 
Huomaa, että vaikutuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. 
 
Teknisessä taustaraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot sisävalaistuksen tuoteryhmästä, myös lainsäädäntöä koskevat tiedot ja muut tietolähteet. 
 
3. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Sisävalaistus 
 
Teknisessä taustaraportissa esitettyjen tietojen perusteella EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja varten on määritetty kolmenlaiset kriteerit:  

a) resurssi- ja energiatehokkaiden lamppujen hankintaa varten 
b) uuden valaistusjärjestelmän suunnittelua tai vanhan valaistusjärjestelmän kunnostamista varten 
c) asennustyötä varten. 
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.1 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Lamput 
KOHDE KOHDE 
Hankitaan resurssi- ja energiatehokkaita lamppuja.  Hankitaan resurssi- ja energiatehokkaita lamppuja.  
TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Nykyisissä valaistusjärjestelmissä käytettävien vaihtolamppujen 

valotehokkuuden on oltava vähintään yhtä suuri tai suurempi kuin 
jäljempänä taulukossa esitetyn asiaankuuluvan energialuokan 
vähimmäistehokkuus.  

 
Lampputyyppi Energia-

luokka 
Halogeenilamput C 
Pienloistelamput, joissa ei ole sisäistä 
virranrajoitinta B 

Pallon tai päärynän muotoiset, heijastin- tai 
kynttelikkötyyppiset pienloistelamput, joissa on 
sisäinen virranrajoitin 

B 

Kaikki muut lamput, joiden värintoistoindeksi eli 
Ra-indeksi on vähintään 90, paitsi 
halogeenilamput 

B 

Kaikki muut pienloistelamput, joissa on sisäinen 
virranrajoitin A 

15 watin T8-loisteputkilamput ja 
pienloisteputkilamput B 

Ympyränmuotoiset lamput B 
Muut loisteputkilamput A 
Kaikki muut lamput, ledit ja purkauslamput 
mukaan luettuina A 

 

1. Nykyisissä valaistusjärjestelmissä käytettävien vaihtolamppujen 
valotehokkuuden on oltava vähintään yhtä suuri tai suurempi kuin 
jäljempänä taulukossa esitetyn asiaankuuluvan energialuokan 
vähimmäistehokkuus.  

 
Lampputyyppi Energia-

luokka 
Halogeenilamput C 
Pienloistelamput, joissa ei ole sisäistä 
virranrajoitinta B 

Pallon tai päärynän muotoiset, heijastin- tai 
kynttelikkötyyppiset pienloistelamput, joissa on 
sisäinen virranrajoitin 

B 

Kaikki muut lamput, joiden värintoistoindeksi eli 
Ra-indeksi on vähintään 90, paitsi 
halogeenilamput 

B 

Kaikki muut pienloistelamput, joissa on sisäinen 
virranrajoitin A 

15 watin T8-loisteputkilamput ja 
pienloisteputkilamput B 

Ympyränmuotoiset lamput B 
Muut loisteputkilamput A 
Kaikki muut lamput, ledit ja purkauslamput 
mukaan luettuina A 
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Huomautus: Olisi käytettävä energiatehokkuusluokan viimeisintä 
määritelmää. Energiatehokkuus on tällä hetkellä määritelty komission 
direktiivin 98/11/EY1 liitteessä IV.  
 
Todentaminen: Lamppuun on merkitty tarkoitettu tai sitä korkeampi 
energialuokka. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan ilmoitus lampun 
tehokkuudesta (luumenia wattia kohden) ja laskelma, jossa osoitetaan, että 
lamppu vastaa mainitun energialuokan vähimmäisarvoa tai ylittää sen.  

Huomautus: Olisi käytettävä energiatehokkuusluokan viimeisintä 
määritelmää. Energiatehokkuus on tällä hetkellä määritelty komission 
direktiivin 98/11/EY2 liitteessä IV. 
 
Todentaminen: Lamppuun on merkitty tarkoitettu tai sitä korkeampi 
energialuokka. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan ilmoitus lampun 
tehokkuudesta (luumenia wattia kohden) ja laskelma, jossa osoitetaan, että 
lamppu vastaa mainitun energialuokan vähimmäisarvoa tai ylittää sen.  
 

2. Uusissa tai kunnostetuissa valaistusjärjestelmissä käytettävien 
vaihtolamppujen valotehokkuuden on oltava vähintään yhtä suuri tai 
suurempi kuin jäljempänä olevassa taulukossa esitetyn asiaankuuluvan 
energialuokan vähimmäistehokkuus.  

 
Lampputyyppi Energia-

luokka 
Kaikki lamput, joiden värintoistoindeksi eli Ra-
indeksi on vähintään 90 (silloin, kun 
rakennuksessa toteutettava toiminta tätä 
edellyttää) 

B 

Kaikki muut lamput  A 
 
Huomautus: Olisi käytettävä energiatehokkuusluokan viimeisintä 
määritelmää. Energiatehokkuus on tällä hetkellä määritelty komission 
direktiivin 98/11/EY3 liitteessä IV.  
 
Todentaminen: Lamppuun on merkitty tarkoitettu tai sitä korkeampi 
energialuokka. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 

2. Uusissa tai kunnostetuissa valaistusjärjestelmissä käytettävien 
vaihtolamppujen valotehokkuuden on oltava vähintään yhtä suuri tai 
suurempi kuin jäljempänä olevassa taulukossa esitetyn asiaankuuluvan 
energialuokan vähimmäistehokkuus.  

 
Lampputyyppi Energia-

luokka 
Kaikki lamput, joiden värintoistoindeksi eli Ra-
indeksi on vähintään 90 (silloin, kun 
rakennuksessa toteutettava toiminta tätä 
edellyttää) 

B 
 

Pienloistelamput ja ledit, joiden suurin ulottuvuus 
on alle 300 mm  A 

Kaikki muut lamput A + 10 % 
 
Huomautus: Olisi käytettävä energiatehokkuusluokan viimeisintä 
määritelmää. Energiatehokkuus on tällä hetkellä määritelty komission 
direktiivin 98/11/EY4 liitteessä IV.  

                                                 
1 EYVL L 71, 10.3.1998, s. 1. 
2 EYVL L 71, 10.3.1998, s. 1. 
3 EYVL L 71, 10.3.1998, s. 1. 
4 EYVL L 71, 10.3.1998, s. 1. 
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tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan ilmoitus lampun 
tehokkuudesta (luumenia wattia kohden) ja laskelma, jossa osoitetaan, että 
lamppu vastaa mainitun energialuokan vähimmäisarvoa tai ylittää sen.  
 

 
Joihinkin erikoissovelluksiin ei välttämättä ole saatavana lamppuja, joiden 
valotehokkuus on luokkaa A + 10 %. Tällöin hankintaviranomainen voi 
vaatia sen sijaan luokan A lamppuja. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan ilmoitus lampun 
tehokkuudesta (luumenia wattia kohden) ja laskelma, jossa osoitetaan, että 
lamppu vastaa taulukossa annettua vähimmäisarvoa tai ylittää sen. 
 

3. Uusiin ja kunnostettuihin valaistusjärjestelmiin tarkoitettujen lamppujen 
ja nykyisiin valaistusjärjestelmiin tarkoitettujen vaihtolamppujen 
käyttöiän on oltava vähintään seuraavan taulukon mukainen.  

 
Lampputyyppi Lampun 

käyttöikä 
(tuntia) 

Halogeenilamput 2 000 
Pallon tai päärynän muotoiset, heijastin- tai 
kynttelikkötyyppiset pienloistelamput  6 000 

Kaikki muut pienloistelamput 10 000 
Ympyränmuotoiset lamput 7 500 
T8-loisteputkilamput, joissa on 
elektromagneettinen virranrajoitin (vain nykyisiin 
järjestelmiin) 

15 000 

Muut loisteputkilamput 20 000 
Ympärisäteilevät suurpainepurkauslamput 
(ensisijaisessa käyttöasennossa) 12 000 

Suunnatut suurpainepurkauslamput (ensisijaisessa 
käyttöasennossa) 9 000 

Jälkeenpäin asennetut ledit, joissa on sisäinen 15 000 

3. Uusiin ja kunnostettuihin valaistusjärjestelmiin tarkoitettujen lamppujen 
ja nykyisiin valaistusjärjestelmiin tarkoitettujen vaihtolamppujen 
käyttöiän on oltava vähintään seuraavan taulukon mukainen.  

 
Lampputyyppi Lampun 

käyttöikä 
(tuntia) 

Halogeenilamput 2 500 
Pallon tai päärynän muotoiset, heijastin- tai 
kynttelikkötyyppiset pienloistelamput  8 000 

Muut pienloistelamput, joissa on erillinen 
virranrajoitin 10 000 

Muut pienloistelamput, joissa on sisäinen 
virranrajoitin 12 000 

Ympyränmuotoiset lamput 8 000 
T8-loisteputkilamput, joissa on 
elektromagneettinen virranrajoitin (vain nykyisiin 
järjestelmiin) 

15 000 

Muut loisteputkilamput 25 000 
Ympärisäteilevät suurpainepurkauslamput 
(ensisijaisessa käyttöasennossa) 12 000 
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ohjauslaitteisto 
Muut ledit 20 000 

 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten (suurpainepurkauslamppuja ja 
ledejä lukuun ottamatta) EN 50285 -standardin mukaisessa tai sitä 
vastaavassa testausmenettelyssä saatu lampun elinikätestin tulos. 
 

Suunnatut suurpainepurkauslamput (ensisijaisessa 
käyttöasennossa) 9 000 

Jälkeenpäin asennetut ledit, joissa on sisäinen 
ohjauslaitteisto 20 000 

Muut ledit 25 000 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten (suurpainepurkauslamppuja ja 
ledejä lukuun ottamatta) EN 50285 -standardin mukaisessa tai sitä 
vastaavassa testausmenettelyssä saatu lampun elinikätestin tulos. 
 

4. Uusiin ja kunnostettuihin valaistusjärjestelmiin tarkoitettujen lamppujen 
ja nykyisiin valaistusjärjestelmiin tarkoitettujen vaihtolamppujen 
elohopeapitoisuus ei saa ylittää seuraavassa taulukossa annettuja arvoja.  

 
Lampputyyppi Elohopea-

pitoisuus 
(mg/lamppu) 

Pienloistelamput, joiden teho on alle 30 W 2,5 
Pienloistelamput, joiden teho on vähintään 30 W 3 
T5-loisteputkilamput, joiden käyttöikä on alle 
25 000 tuntia 2,5 

T5-lamput, joiden käyttöikä on vähintään 
25 000 tuntia 4 

T8-loisteputkilamput, joiden teho on alle 70 W ja 
käyttöikä alle 25 000 tuntia 3,5 

T8-loisteputkilamput, joiden teho on vähintään 
70 W. 5 

T8-lamput, joiden käyttöikä on vähintään 
25 000 tuntia 5 

Huomautus: Tämä kriteeri ei koske ympyränmuotoisia lamppuja. 

4. Uusiin ja kunnostettuihin valaistusjärjestelmiin tarkoitettujen lamppujen 
ja nykyisiin valaistusjärjestelmiin tarkoitettujen vaihtolamppujen 
elohopeapitoisuus ei saa ylittää seuraavassa taulukossa annettuja arvoja.  

 
Lampputyyppi Elohopea-

pitoisuus 
(mg/lamppu) 

Pienloistelamput 1,5 
T5-loisteputkilamput, joiden käyttöikä on alle 
25 000 tuntia 2 

T5-lamput, joiden käyttöikä on vähintään 
25 000 tuntia 3 

T8-loisteputkilamput, joiden teho on alle 70 W ja 
käyttöikä alle 25 000 tuntia 2,5 

T8-loisteputkilamput, joiden teho on vähintään 
70 W ja käyttöikä alle 25 000 tuntia 4,5 

T8-lamput, joiden käyttöikä on vähintään 
25 000 tuntia 5 

Huomautus: Tämä kriteeri ei koske ympyränmuotoisia lamppuja. 
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Todentaminen: Ekologisesta suunnittelusta annetun direktiivin 
2009/125/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 245/2009 liitteen III mukaan 
elohopeapitoisuus on ilmoitettava lamppujen tuotetiedoissa vapaasti 
käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tarkoituksenmukaisiksi 
katsotuilla tavoilla. Todentamista varten voidaan vaatia pakkausselosteen 
jäljennös ja linkki valmistajan sivustoon, jossa elohopeapitoisuus 
ilmoitetaan. 
 

Todentaminen: Ekologisesta suunnittelusta annetun direktiivin 
2009/125/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 245/2009 liitteen III mukaan 
elohopeapitoisuus on ilmoitettava lamppujen tuotetiedoissa vapaasti 
käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tarkoituksenmukaisiksi 
katsotuilla tavoilla. Todentamista varten voidaan vaatia pakkausselosteen 
jäljennös ja linkki valmistajan sivustoon, jossa elohopeapitoisuus 
ilmoitetaan. 
 

5. Uusissa ja kunnostetuissa järjestelmissä käytettäviä lamppuja ja 
nykyisissä järjestelmissä käytettäviä vaihtolamppuja koskevat 
vaatimukset: pakkaukset 

 
Laminaattia ja komposiittimuoveja ei saa käyttää. 
 
Jos käytetään pahvi- ja aaltopaperirasioita, niiden valmistusmateriaalista 
vähintään 50 prosenttia on oltava kierrätettyä kulutusjätettä.  
 
Jos käytetään muovia, sen valmistusmateriaalista vähintään 50 prosenttia on 
oltava kierrätettyä kulutusjätettä. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten tarjoajan kirjallinen todiste, jonka 
mukaan edellä mainittu ehto täyttyy. 
 

5. Uusissa ja kunnostetuissa järjestelmissä käytettäviä lamppuja ja 
nykyisissä järjestelmissä käytettäviä vaihtolamppuja koskevat 
vaatimukset: pakkaukset 

 
Laminaattia ja komposiittimuoveja ei saa käyttää. 
 
Jos käytetään pahvi- ja aaltopaperirasioita, niiden valmistusmateriaalista 
vähintään 80 prosenttia on oltava kierrätettyä kulutusjätettä.  
 
Jos käytetään muovia, sen valmistusmateriaalista vähintään 50 prosenttia on 
oltava kierrätettyä kulutusjätettä. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten tarjoajan kirjallinen todiste, jonka 
mukaan edellä mainittu ehto täyttyy. 

MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 
1. Lisäpisteitä myönnetään, jos lampun valotehokkuus on vähintään 

110 prosenttia edellä kriteeriä 1 tai 2 koskevassa taulukossa annetusta 
vähimmäisarvosta. 

 
Todentaminen: Valmistajan ilmoitus lampun tehokkuudesta (luumenia 
wattia kohden) ja laskelma, joka osoittaa, että se on vähintään 110 prosenttia 
mainitun energialuokan vähimmäisarvosta.  

1. Lisäpisteitä myönnetään, jos lampun valotehokkuus on vähintään 
110 prosenttia edellä lisäkriteeriä 1 tai 2 koskevassa taulukossa 
annetusta vähimmäisarvosta. 

 
Todentaminen: Valmistajan ilmoitus lampun tehokkuudesta (luumenia 
wattia kohden) ja laskelma, joka osoittaa, että se on vähintään 110 prosenttia 
mainitun energialuokan vähimmäisarvosta.  
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2. Lisäpisteitä myönnetään, jos lampun käyttöikä on vähintään 

120 prosenttia edellä kriteeriä 3 koskevassa taulukossa annetusta 
vähimmäisarvosta. 

 
Todentaminen: EN 50285 -standardin tai vastaavan menettelyn mukainen 
lampun käyttöiän testaustulos sekä laskelma, josta käy ilmi, että lampun 
käyttöikä on vähintään 120 prosenttia kyseiselle lampputyypille määritetystä 
vähimmäisarvosta.  
 

2. Lisäpisteitä myönnetään, jos lampun käyttöikä on vähintään 
120 prosenttia edellä lisäkriteeriä 3 koskevassa taulukossa annetusta 
vähimmäisarvosta. 

 
Todentaminen: EN 50285 -standardin tai vastaavan menettelyn mukainen 
lampun käyttöiän testaustulos sekä laskelma, josta käy ilmi, että lampun 
käyttöikä on vähintään 120 prosenttia kyseiselle lampputyypille määritetystä 
vähimmäisarvosta.  
 

3. Lisäpisteitä annetaan, jos lampun elohopeapitoisuus on enintään 
80 prosenttia edellä kriteeriä 4 koskevassa taulukossa annetusta 
enimmäisarvosta. 

 
Todentaminen: Valmistajan ilmoitus lampun elohopeapitoisuudesta ja 
laskelma, joka osoittaa, että se on enintään 80 prosenttia kyseiselle 
lampputyypille määritetystä enimmäisarvosta.  
 

3. Lisäpisteitä annetaan, jos lampun elohopeapitoisuus on enintään 
80 prosenttia edellä lisäkriteeriä 4 koskevassa taulukossa annetusta 
enimmäisarvosta. 

 
Todentaminen: Valmistajan ilmoitus lampun elohopeapitoisuudesta ja 
laskelma, joka osoittaa, että se on enintään 80 prosenttia kyseiselle 
lampputyypille määritetystä enimmäisarvosta.  
 

 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.2 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Sisävalaistuksen suunnittelu 

KOHDE KOHDE 
Resurssi- ja energiatehokkaan uuden valaistusjärjestelmän suunnittelu tai 
nykyisen valaistusjärjestelmän kunnostaminen 

Resurssi- ja energiatehokkaan uuden valaistusjärjestelmän suunnittelu tai 
nykyisen valaistusjärjestelmän kunnostaminen  

VALINTAKRITEERI VALINTAKRITEERI 
1. Jos suunnitellaan uutta valaistusjärjestelmää, tarjoajan on osoitettava, 

että suunnittelijoilla on vähintään kolmen vuoden kokemus 
valaistussuunnittelusta ja/tai että heillä on asiaankuuluva 
valaistusteknikon ammatillinen pätevyys tai valaistussuunnittelualan 
ammatillisen elimen jäsenyys. 
 

Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava luettelo henkilöistä, jotka 

1. Jos suunnitellaan uutta valaistusjärjestelmää, tarjoajan on osoitettava, 
että suunnittelijoilla on vähintään kolmen vuoden kokemus 
valaistussuunnittelusta ja/tai että heillä on asiaankuuluva 
valaistusteknikon ammatillinen pätevyys tai valaistussuunnittelualan 
ammatillisen elimen jäsenyys. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava luettelo henkilöistä, jotka 
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vastaavat hankkeesta, myös johtohenkilöstöstä, ja luettelossa on ilmoitettava 
koulutus ja ammatillinen pätevyys sekä asiaankuuluva työkokemus. Jos 
työssä käytetään alihankintaa, tiedot on annettava myös alihankkijoiden 
palveluksessa olevista henkilöistä. Lisäksi tarjoajan on toimitettava luettelo 
valaistusjärjestelmistä, jotka tarjoaja on viimeisten kolmen vuoden aikana 
suunnitellut. 
 

vastaavat hankkeesta, myös johtohenkilöstöstä, ja luettelossa on ilmoitettava 
koulutus ja ammatillinen pätevyys sekä asiaankuuluva työkokemus. Jos 
työssä käytetään alihankintaa, tiedot on annettava myös alihankkijoiden 
palveluksessa olevista henkilöistä. Lisäksi tarjoajan on toimitettava luettelo 
valaistusjärjestelmistä, jotka tarjoaja on viimeisten kolmen vuoden aikana 
suunnitellut. 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Jos valaistus asennetaan koko rakennukseen, valaistuksen 

enimmäistehonkulutus koko rakennuksessa jaettuna sen 
kokonaislattiapinta-alalla ei saa ylittää seuraavia arvoja: 

 
Rakennuslaji Valaistuksen 

tehotiheys W/m2 
Autopaikoituslaitos 2,5 
Oikeustalo 14 
Näyttelytila, museo 9 
Paloasema 12 
Jatkokoulutuslaitos 13 
Sairaala 12 
Kirjasto 12 
Toimisto (pääasiassa osastoihin 
jaettu) 13 
Toimisto (pääasiassa avotilaa) 11 
Poliisiasema 14 
Postitoimisto 14 
Vankila 9 
Julkinen sali 9 
Asuinrakennus 11 
Asuinrakennus (vain yhteiset tilat) 6 
Koulu 8 

1. Jos valaistus asennetaan koko rakennukseen, valaistuksen 
enimmäistehonkulutus koko rakennuksessa jaettuna sen 
kokonaislattiapinta-alalla ei saa ylittää seuraavia arvoja: 

 
Rakennuslaji Valaistuksen 

tehotiheys W/m2 
Autopaikoituslaitos 2,2 
Oikeustalo 13 
Näyttelytila, museo 7,5 
Paloasema 11 
Jatkokoulutuslaitos 11 
Sairaala 11 
Kirjasto 11 
Toimistorakennus (pääasiassa 
osastoihin jaettu) 

11 

Toimisto (pääasiassa avotilaa) 10 
Poliisiasema 13 
Postitoimisto 13 
Vankila 8 
Julkinen sali 7,5 
Asuinrakennus 9 
Asuinrakennus (vain yhteiset tilat) 4,5 
Koulu 7 
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Urheilukeskus 9 
Kaupungintalo 13 

 
Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, joka 
osoittaa valaistuksen kokonaistehonkulutuksen, lamput, virranrajoittimet, 
anturit ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina, jaettuna rakennuksen kaikkien 
sisätilojen kokonaislattiapinta-alalla. Valaistussuunnittelijan olisi myös 
osoitettava, että valaistus täyttää asiaankuuluvat suorituskykyvaatimukset, 
jotka on asetettu EN 12464-1 -standardissa, vastaavissa kansallisissa 
standardeissa tai parhaita toimintatapoja koskevissa oppaissa tai jotka 
viranomainen on asettanut. Ne saattavat tilan ja sen asettamien vaatimusten 
mukaan koskea valaistusvoimakkuutta, yleistasaisuutta, häikäisyn estoa ja 
värintoistoa. 

Urheilukeskus 7,5 
Kaupungintalo 12 

 
Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, joka 
osoittaa valaistuksen kokonaistehonkulutuksen, lamput, virranrajoittimet, 
anturit ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina, jaettuna rakennuksen kaikkien 
sisätilojen kokonaislattiapinta-alalla. Valaistussuunnittelijan olisi myös 
osoitettava, että valaistus täyttää asiaankuuluvat suorituskykyvaatimukset, 
jotka on asetettu EN 12464-1 -standardissa, vastaavissa kansallisissa 
standardeissa tai parhaita toimintatapoja koskevissa oppaissa tai jotka 
viranomainen on asettanut. Ne saattavat tilan ja sen asettamien vaatimusten 
mukaan koskea valaistusvoimakkuutta, yleistasaisuutta, häikäisyn estoa ja 
värintoistoa. 

2. Jos valaistus asennetaan rakennuksen yksittäiseen tilaan tai osaan, 
valaistuksen enimmäistehonkulutus tilassa jaettuna sen 
kokonaislattiapinta-alalla ja sen valaistusvoimakkuudella sadan luksin 
yksiköissä ei saa ylittää seuraavia arvoja: 

 
Tilan laji Valaistuksen 

normalisoitu 
tehotiheys 

(W/m2/100 luksia) 
Makuuhuoneet 7,5 
Ruokalat 3,5 
Autopaikoitustilat 2,2 
Kulkuväylät, kuten hissit ja portaat 3,2 
Kokoushuoneet 2,8 
Kuntoilutilat 2,8 
Salit 2,8 
Sairaaloiden osastot ja tutkimushuoneet 4 
Kotikeittiöt  5 
Ravintolakeittiöt 2,8 

2. Jos valaistus asennetaan rakennuksen yksittäiseen tilaan tai osaan, 
valaistuksen enimmäistehonkulutus tilassa jaettuna sen 
kokonaislattiapinta-alalla ja sen valaistusvoimakkuudella sadan luksin 
yksiköissä ei saa ylittää seuraavia arvoja: 

 
Tilan laji Valaistuksen 

normalisoitu 
tehotiheys 

(W/m2/100 luksia) 
Makuuhuoneet 6 
Ruokalat 3,2 
Autopaikoitustilat 2 
Kulkuväylät, kuten hissit ja portaat 3 
Kokoushuoneet 2,6 
Kuntoilutilat 2,6 
Salit 2,6 
Sairaaloiden osastot ja tutkimushuoneet 3,5 
Kotikeittiöt  4 
Ravintolakeittiöt 2,6 
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Laboratoriot 2,8 
Kirjastot 3,2 
Suuret oleskelutilat 6 
Pienet oleskelutilat 7,5 
Toimistot (avointa tilaa) 2,3 
Osastoihin jaetut toimistot 3 
Kasvihuoneet 3,2 
Postitustilat/puhelinkeskukset 3,2 
Vankiloiden sellit 4 
Vastaanottotilat 4 
Vessat ja kylpyhuoneet 5 
Vähittäiskaupat  3,5 
Koulujen luokkahuoneet 2,3 
Varastotilat 3,2 
Odotushuoneet 3,2 

 
Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, joka 
osoittaa valaistuksen koko tehonkulutuksen, lamput, virranrajoittimet, 
anturit ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina, jaettuna tilan 
kokonaislattiapinta-alalla ja valaistusvoimakkuuden yhdellä sadasosalla. 
Tällöin, jos valaistusvoimakkuus olisi 500 luksia, valaistusteho jaettaisiin 
lattiapinta-alalla ja viidellä.  
 
Laskelmassa käytettävä valaistusvoimakkuus on EN 12464-1 -standardissa 
tai vastaavassa kansallisessa standardissa suositeltu valaistusvoimakkuus tai 
asennettu ja ylläpidetty valaistusvoimakkuus, jos se on edellä tarkoitettua 
pienempi. Jos EN 12464-1 -standardissa tai vastaavassa kansallisessa 
standardissa ei ole annettu suositusta kyseistä tilaa varten, käytetään 
asennettua ja ylläpidettyä valaistusvoimakkuutta. 
 
Portaissa kokonaislattiapinta-alaan voidaan sisällyttää askelman rinnat ja 
vaakasuorat tasot. 

Laboratoriot 2,6 
Kirjastot 3 
Suuret oleskelutilat 4,5 
Pienet oleskelutilat 6 
Toimistot (avointa tilaa) 2 
Osastoihin jaetut toimistot 2,8 
Kasvihuoneet 3 
Postitustilat/puhelinkeskukset 3 
Vankiloiden sellit 3,5 
Vastaanottotilat 3,5 
Vessat ja kylpyhuoneet 4 
Vähittäiskaupat  3,2 
Koulujen luokkahuoneet 2 
Varastotilat 3 
Odotushuoneet 3 

 
Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, joka 
osoittaa valaistuksen koko tehonkulutuksen, lamput, virranrajoittimet, 
anturit ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina, jaettuna tilan 
kokonaislattiapinta-alalla ja valaistusvoimakkuuden yhdellä sadasosalla. 
Tällöin, jos valaistusvoimakkuus olisi 500 luksia, valaistusteho jaettaisiin 
lattiapinta-alalla ja viidellä. 
  
Laskelmassa käytettävä valaistusvoimakkuus on EN 12464-1 -standardissa 
tai vastaavassa kansallisessa standardissa suositeltu valaistusvoimakkuus tai 
asennettu ja ylläpidetty valaistusvoimakkuus, jos se on edellä tarkoitettua 
pienempi. Jos EN 12464-1 -standardissa tai vastaavassa kansallisessa 
standardissa ei ole annettu suositusta kyseistä tilaa varten, käytetään 
asennettua ja ylläpidettyä valaistusvoimakkuutta. 
 
Portaissa kokonaislattiapinta-alaan voidaan sisällyttää askelman rinnat ja 
vaakasuorat tasot. 
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Tavallista pienemmissä tiloissa hankintaviranomainen voi suurentaa 
tavoitetehotiheyttä tai kriteerin täyttymistä ei tarvitse vaatia. 

 
Tavallista pienemmissä tiloissa hankintaviranomainen voi suurentaa 
tavoitetehotiheyttä tai kriteerin täyttymistä ei tarvitse vaatia. 

3. Valaistuksen ohjausjärjestelmän suunnittelu ja asentaminen 
 
Harvoin käytetyissä tiloissa valaistusta on voitava ohjata läsnäoloantureilla, 
jotka kytkevät valaistuksen pois päältä, kun tilaa ei enää käytetä, ellei tämä 
vaaranna turvallisuutta. 
 
Tiloissa, joita ei käytetä öisin tai viikonloppuisin ja joissa valot voisivat 
erehdyksessä jäädä päälle, valaistukseen on asennettava joko aikakytkimet 
tai läsnäoloanturit, jotka kytkevät valaistuksen pois päältä tilan ollessa 
käyttämättä öisin tai viikonloppuisin. 
 
Tiloissa, joissa on sivuikkunat, valaistusta on voitava säätää ikkunan 
suuntaisissa riveissä, jotta lähinnä ikkunaa olevat rivit voidaan erikseen 
kytkeä pois. 
 
Toimisto- ja kokoustiloissa, koulujen luokkahuoneissa ja laboratorioissa 
käyttäjien on voitava säätää valaistusta helppokäyttöisillä kytkimillä, jotka 
on sijoitettu käyttömukavuutta lisääviin paikkoihin. 
 
Kulkuväylissä ja vastaanottotiloissa, jotka saavat päivänvaloa, valaistusta on 
voitava säätää automaattisilla vakiovalosäätimillä (jotka joko kytkevät 
valaistuksen pois tai himmentävät sitä). 
 
Todentaminen:  
Valaistussuunnittelijan on toimitettava kaavio, josta käy ilmi kuhunkin tilaan 
asennettava valaistuksen ohjausjärjestelmä, sekä tuotekuvaukset tai 
valmistajan tuoteselosteet, joista järjestelmän toiminta selviää. 
 

3. Valaistuksen ohjausjärjestelmän suunnittelu ja asentaminen 
 
Harvoin käytetyissä tiloissa valaistusta on voitava ohjata läsnäoloantureilla, 
jotka kytkevät valaistuksen pois päältä, kun tilaa ei enää käytetä, ellei tämä 
vaaranna turvallisuutta. 
 
Tiloissa, joita ei käytetä öisin tai viikonloppuisin ja joissa valot voisivat 
erehdyksessä jäädä päälle, valaistukseen on asennettava joko aikakytkimet 
tai läsnäoloanturit, jotka kytkevät valaistuksen pois päältä tilan ollessa 
käyttämättä öisin tai viikonloppuisin. 
 
Tiloissa, joissa on sivuikkunat, valaistusta on voitava säätää ikkunan 
suuntaisissa riveissä, jotta lähinnä ikkunaa olevat rivit voidaan erikseen 
kytkeä pois. 
 
Toimisto- ja kokoustiloissa, luokkahuoneissa ja laboratorioissa valaistuksen 
on oltava himmennettävissä ja käyttäjien on voitava säätää valaistusta 
helppokäyttöisillä kytkimillä, jotka on sijoitettu käyttömukavuutta lisääviin 
paikkoihin. Tämän tyyppisissä tiloissa himmennettävää valaistusta on 
voitava säätää automaattisesti, jotta heti asennuksen jälkeen, kun lamput ja 
valaisimet ovat puhtaita ja kirkkaita, valaistusta voidaan himmentää 
vaadittavan ja ylläpidettävän valaistusvoimakkuuden aikaan saamiseksi, ja 
jos tila saa päivänvaloa, valaistusta on voitava himmentää automaattisesti 
valoisaan aikaan. Toimistoissa yksittäisten työtilojen valaistusta on voitava 
säätää erikseen.  
 
Kulkuväylissä ja vastaanottotiloissa, jotka saavat päivänvaloa, valaistusta on 
voitava säätää automaattisilla vakiovalosäätimillä (jotka joko kytkevät 
valaistuksen pois tai himmentävät sitä). 
 
Todentaminen:  
Valaistussuunnittelijan on toimitettava kaavio, josta käy ilmi kuhunkin tilaan 
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asennettava valaistuksen ohjausjärjestelmä, sekä tuotekuvaukset tai 
valmistajan tuoteselosteet, joista järjestelmän toiminta selviää. 
 

MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 
1. Tiloissa, joissa himmentämisestä olisi hyötyä, myönnetään lisäpisteitä 

sen mukaan, mikä kokonaisosuus valaistustehosta on tällaisissa tiloissa 
himmennettävissä. Valaistusta pidetään himmennettävänä, jos sitä on 
mahdollista säätää automaattisesti niin, että vaadittavan ja ylläpidettävän 
valaistusvoimakkuuden aikaan saamiseksi valaistusta voidaan 
himmentää heti asennuksen jälkeen, kun lamput ja valaisimet ovat 
puhtaita ja kirkkaita, ja jos tila saa päivänvaloa, valaistusta on voitava 
himmentää automaattisesti valoisaan aikaan. 

 
Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, josta käy 
ilmi koko valaistusjärjestelmän asennettu valaistusteho (lamppujen, 
virranrajoitinten, anturien ja ohjausjärjestelmän kuluttama teho mukaan 
luettuna) silloin, kun valaistuksen himmennettävä osa on kokonaan 
himmennetty, jaettuna asennetulla valaistusteholla, kun kaikki lamput 
antavat täyden valotehonsa. 

1. Tiloissa, joissa himmentämisestä olisi hyötyä, myönnetään lisäpisteitä 
sen mukaan, mikä kokonaisosuus valaistustehosta on tällaisissa tiloissa 
himmennettävissä. Tällöin tarkoitetaan muita tiloja kuin toimisto- ja 
kokoustiloja, luokkahuoneita ja laboratorioita, sillä niissä 
himmentämistä edellytetään. Valaistusta pidetään himmennettävänä, jos 
sitä on mahdollista säätää automaattisesti niin, että vaadittavan ja 
ylläpidettävän valaistusvoimakkuuden aikaan saamiseksi valaistusta 
voidaan himmentää heti asennuksen jälkeen, kun lamput ja valaisimet 
ovat puhtaita ja kirkkaita, ja jos tila saa päivänvaloa, valaistusta on 
voitava himmentää automaattisesti valoisaan aikaan. 
 

Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, josta käy 
ilmi koko valaistusjärjestelmän asennettu valaistusteho (lamppujen, 
virranrajoitinten, anturien ja ohjausjärjestelmän kuluttama teho mukaan 
luettuna) silloin, kun valaistuksen himmennettävä osa on kokonaan 
himmennetty, jaettuna asennetulla valaistusteholla, kun kaikki lamput 
antavat täyden valotehonsa. 

2. Lisäpisteitä myönnetään, jos tehotiheys on alle 90 prosenttia kriteeriä 1 
koskevassa taulukossa annetuista arvoista, tai vaihtoehtoisesti, jos 
tehotiheys on alle 90 prosenttia kriteeriä 2 koskevassa taulukossa 
annetuista arvoista. 
 

Todentaminen: Laskelma tehdään edellä kunkin kriteerin kohdalla 
esitetyllä tavalla. 
  

2. Lisäpisteitä myönnetään, jos tehotiheys on alle 90 prosenttia kriteeriä 1 
koskevassa taulukossa annetuista arvoista, tai vaihtoehtoisesti, jos 
tehotiheys on alle 90 prosenttia kriteeriä 2 koskevassa taulukossa 
annetuista arvoista. 
 

Todentaminen: Laskelma tehdään edellä kunkin kriteerin kohdalla 
esitetyllä tavalla. 
  

 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.3 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Sisävalaistuksen asentaminen 
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KOHDE KOHDE 
Resurssi- ja energiatehokkaan uuden valaistusjärjestelmän asentaminen tai 
nykyisen valaistusjärjestelmän kunnostaminen 

Resurssi- ja energiatehokkaan uuden valaistusjärjestelmän asentaminen tai 
nykyisen valaistusjärjestelmän kunnostaminen  

VALINTAKRITEERI VALINTAKRITEERI 
Jos asennetaan uutta tai kunnostettavaa valaistusjärjestelmää, tarjoajan on 
osoitettava, että asentajilla on vähintään kolmen vuoden kokemus 
valaistusjärjestelmien asentamisesta ja/tai että heillä on asiaankuuluva 
ammatillinen pätevyys sähkö- tai talotekniikassa tai valaistusalan 
ammatillisen elimen jäsenyys. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava luettelo henkilöistä, jotka 
vastaavat hankkeesta, myös johtohenkilöstöstä, ja luettelossa on ilmoitettava 
koulutus ja ammatillinen pätevyys sekä asiaankuuluva työkokemus. Jos 
työssä käytetään alihankintaa, tiedot on annettava myös alihankkijoiden 
palveluksessa olevista henkilöistä. Lisäksi tarjoajan on toimitettava luettelo 
valaistusjärjestelmistä, jotka tarjoaja on viimeisten kolmen vuoden aikana 
asentanut. 
 

Jos asennetaan uutta tai kunnostettavaa valaistusjärjestelmää, tarjoajan on 
osoitettava, että asentajilla on vähintään kolmen vuoden kokemus 
valaistusjärjestelmien asentamisesta ja/tai että heillä on asiaankuuluva 
ammatillinen pätevyys sähkö- tai talotekniikassa tai valaistusalan 
ammatillisen elimen jäsenyys. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava luettelo henkilöistä, jotka 
vastaavat hankkeesta, myös johtohenkilöstöstä, ja luettelossa on ilmoitettava 
koulutus ja ammatillinen pätevyys sekä asiaankuuluva työkokemus. Jos 
työssä käytetään alihankintaa, tiedot on annettava myös alihankkijoiden 
palveluksessa olevista henkilöistä. Lisäksi tarjoajan on toimitettava luettelo 
valaistusjärjestelmistä, jotka tarjoaja on viimeisten kolmen vuoden aikana 
asentanut. 
 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Tarjoajan on toimitettava seuraavat uusia tai kunnostettavia 

valaistusjärjestelmiä koskevat ohjeet: 
• valaisinten purkaminen 
• lamppujen vaihtaminen ja mitä lamppuja valaisimissa voidaan 

käyttää lisäämättä ilmoitettuja tehotiheyksiä 
• valaistuksen ohjausjärjestelmän käyttö ja huoltaminen 
• läsnäoloanturien herkkyyden ja aikaviipeen säätäminen ja kuinka se 

tehdään, jotta käyttäjien tarpeet voidaan ottaa huomioon parhaalla 
mahdollisella tavalla lisäämättä liikaa energiankulutusta 

• vakiovalosäädinten uudelleenkalibrointi ja mukauttaminen, jotta 
voidaan ottaa huomioon esimerkiksi muutokset tilankäytössä  

• aikakytkinten poiskytkentäajan muuttaminen ja kuinka se tehdään, 
jotta käyttäjien tarpeet voidaan ottaa huomioon parhaalla 
mahdollisella tavalla lisäämättä liikaa energiankulutusta. 

1. Tarjoajan on toimitettava seuraavat uusia tai kunnostettavia 
valaistusjärjestelmiä koskevat ohjeet: 
• valaisinten purkaminen 
• lamppujen vaihtaminen ja mitä lamppuja valaisimissa voidaan 

käyttää lisäämättä ilmoitettuja tehotiheyksiä 
• valaistuksen ohjausjärjestelmän käyttö ja huoltaminen 
• läsnäoloanturien herkkyyden ja aikaviipeen säätäminen ja kuinka se 

tehdään, jotta käyttäjien tarpeet voidaan ottaa huomioon parhaalla 
mahdollisella tavalla lisäämättä liikaa energiankulutusta 

• vakiovalosäädinten uudelleenkalibrointi ja mukauttaminen, jotta 
voidaan ottaa huomioon esimerkiksi muutokset tilankäytössä  

• aikakytkinten poiskytkentäajan muuttaminen ja kuinka se tehdään, 
jotta käyttäjien tarpeet voidaan ottaa huomioon parhaalla 
mahdollisella tavalla lisäämättä liikaa energiankulutusta. 
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Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava hankintaviranomaiselle kirjalliset 
ohjeet. 

 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava hankintaviranomaiselle kirjalliset 
ohjeet. 

2. Tarjoajan on toteutettava asianmukaiset ympäristötoimenpiteet uuden tai 
kunnostetun valaistusjärjestelmän asennustöiden aikana syntyvän jätteen 
vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi. Kaikki jätelamput, -valaisimet ja 
-säätimet on eriteltävä ja lähetettävä hyödynnettäväksi sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava kuvaus jätteen erittelystä, 
hyödyntämisestä tai kierrätyksestä. 

2. Tarjoajan on toteutettava asianmukaiset ympäristötoimenpiteet uuden tai 
kunnostetun valaistusjärjestelmän asennustöiden aikana syntyvän jätteen 
vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi. Kaikki jätelamput, -valaisimet ja 
-säätimet on eriteltävä ja lähetettävä hyödynnettäväksi sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava kuvaus jätteen erittelystä, 
hyödyntämisestä tai kierrätyksestä. 

SOPIMUSEHDOT SOPIMUSEHDOT 
1. Sopimuspuolen on varmistettava, että uudet tai kunnostetut 

valaistusjärjestelmät ja -säätimet toimivat asianmukaisesti eivätkä kuluta 
energiaa enemmän kuin on välttämätöntä.  
• Läsnäoloanturien herkkyys ja aikaviive on säädettävä 

asianmukaisille tasoille, jotta käyttäjien tarpeet voidaan täyttää 
ilman liiallista energiankulutusta. 

• Läsnäoloanturit on tarkistettava sen varmistamiseksi, että ne 
toimivat asianmukaisesti ja ovat riittävän herkkiä havaitsemaan 
käyttäjien tavanomaiset liikkeet. 

• Vakiovalosäätimet on kalibroitava sen varmistamiseksi, että ne 
kytkevät valaistuksen pois, kun on riittävän valoisaa. 

• Himmentimet on kalibroitava sen varmistamiseksi, että niillä 
voidaan ylläpitää tilassa tarvittavaa valaistustasoa yhdistämällä 
päivänvalo ja sähkövalo.  

• Aikakytkimet on säädettävä kytkemään valaistus pois käyttäjien 
tarpeiden mukaisesti ja ilman liiallista energiankulutusta. 

• Käyttäjien käyttöön tarkoitettujen kytkinten ja himmenninten 
johdotukset on tarkistettava sen varmistamiseksi, että niillä on 
mahdollista säätää asianmukaisia alueita tilassa. 

 
Jos valaistuksen ohjausjärjestelmä ei tilan käyttöönoton jälkeen näytä 

1. Sopimuspuolen on varmistettava, että uudet tai kunnostetut 
valaistusjärjestelmät ja -säätimet toimivat asianmukaisesti eivätkä kuluta 
energiaa enemmän kuin on välttämätöntä. 
• Läsnäoloanturien herkkyys ja aikaviive on säädettävä 

asianmukaisille tasoille, jotta käyttäjien tarpeet voidaan täyttää 
ilman liiallista energiankulutusta. 

• Läsnäoloanturit on tarkistettava sen varmistamiseksi, että ne 
toimivat asianmukaisesti ja ovat riittävän herkkiä havaitsemaan 
käyttäjien tavanomaiset liikkeet.  

• Vakiovalosäätimet on kalibroitava sen varmistamiseksi, että ne 
kytkevät valaistuksen pois, kun on riittävän valoisaa. 

• Himmentimet on kalibroitava sen varmistamiseksi, että niillä 
voidaan ylläpitää tilassa tarvittavaa valaistustasoa yhdistämällä 
päivänvalo ja sähkövalo.  

• Aikakytkimet on säädettävä kytkemään valaistus pois käyttäjien 
tarpeiden mukaisesti ja ilman liiallista energiankulutusta. 

• Käyttäjien käyttöön tarkoitettujen kytkinten ja himmenninten 
johdotukset on tarkistettava sen varmistamiseksi, että niillä on 
mahdollista säätää asianmukaisia alueita tilassa. 

 
Jos valaistuksen ohjausjärjestelmä ei tilan käyttöönoton jälkeen näytä 
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täyttävän kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia, sopimuspuolen on 
mukautettava järjestelmää ja/tai kalibroitava se tarpeen mukaan. 
 
Todentaminen: Sopimuspuolen ilmoitus, jonka mukaan asiaankuuluvat 
säädöt ja kalibroinnit on tehty. 
 

täyttävän kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia, sopimuspuolen on 
mukautettava järjestelmää ja/tai kalibroitava se tarpeen mukaan. 
 
Todentaminen: Sopimuspuolen ilmoitus, jonka mukaan asiaankuuluvat 
säädöt ja kalibroinnit on tehty. 

2. Sopimuspuolen on varmistettava, että valaistuslaitteet (lamput, 
valaisimet ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina) asennetaan täsmälleen 
alkuperäisessä suunnitelmassa esitetyllä tavalla. 

 
Todentaminen: Kaavio asennetuista valaistuslaitteista ja siihen liitetyt 
valmistajan laskut tai lähetysluettelot ja vahvistus, että laitteisto on 
alkuperäisen suunnitelman mukainen.  
 
Huomautus: Tällä sopimusehdolla pyritään estämään suunniteltua 
heikompilaatuisten valaistustuotteiden käyttö asennusvaiheessa. Jos 
korvaaminen on välttämätöntä, koska suunnitelman mukaista tuotetta ei ole 
saatavana, sopimuspuolen on esitettävä vaihtotaulukko ja laskelma, joka 
osoittaa, että kohdassa 3.2 esitetyt asiaankuuluvat valaistuksen 
suunnittelukriteerit täyttyvät korvaavien tuotteiden käytöstä huolimatta. 
 

2. Sopimuspuolen on varmistettava, että valaistuslaitteet (lamput, 
valaisimet ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina) asennetaan täsmälleen 
alkuperäisessä suunnitelmassa esitetyllä tavalla. 

 
Todentaminen: Kaavio asennetuista valaistuslaitteista ja siihen liitetyt 
valmistajan laskut tai lähetysluettelot ja vahvistus, että laitteisto on 
alkuperäisen suunnitelman mukainen.  
 
Huomautus: Tällä sopimusehdolla pyritään estämään suunniteltua 
heikompilaatuisten valaistustuotteiden käyttö asennusvaiheessa. Jos 
korvaaminen on välttämätöntä, koska suunnitelman mukaista tuotetta ei ole 
saatavana, sopimuspuolen on esitettävä vaihtotaulukko ja laskelma, joka 
osoittaa, että kohdassa 3.2 esitetyt asiaankuuluvat valaistuksen 
suunnittelukriteerit täyttyvät korvaavien tuotteiden käytöstä huolimatta. 

 
Selventävät huomautukset 
 
Hankintaviranomaiset voivat valaistusjärjestelmien hankinnassa tehdä eri urakoitsijoiden kanssa erillisiä sopimuksia (jotka koskevat muun muassa 
suunnittelua, laitetoimituksia ja asennuksia). Tässä tapauksessa eri urakoitsijat voivat olla vastuussa eri kriteerien täyttymisestä.  
 
Myöntämiskriteerit: Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta 
lisäpistettä kunkin myöntämiskriteerin perusteella annetaan. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämiskriteerien perusteella annettavien pisteiden olisi 
vastattava ainakin 15:tä prosenttia kaikista pisteistä. 
 
Lampun tehokkuuskriteerit: Ekologisen suunnittelun vaatimuksissa asetetaan lamppujen markkinoille saattamisen edellytykseksi myös lamppujen 
valotehokkuutta koskevat vaatimukset. Ne muuttuvat aiempaa tiukemmiksi huhtikuussa 2012. Joidenkin lampputyyppien osalta ekologisen suunnittelun 
vaatimukset saattavat olla tiukempia kuin edellä lamppuja koskevien kriteerien 1a ja 1b kohdalla on vahvistettu kunkin lamppuluokan 
vähimmäistehokkuudeksi. 
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Tehotiheyskriteerit: Kun asennetaan uutta valaistusta moneen eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuun kokonaiseen rakennukseen, hankintaviranomainen voi 
harkintansa mukaan joko vaatia, että rakennuksen jokainen osa täyttää kriteerin 2 asiaankuuluvat tehotiheysvaatimukset, tai vaihtoehtoisesti viranomainen voi 
asettaa koko rakennukselle kokonaistehotiheyskriteerin, joka perustuu eri käyttölajien painotettuun keskiarvoon.  
 
Kun asennetaan uutta valaistusta kokonaiseen rakennukseen, jonka käyttötarkoitus vaihtelee eri tiloissa epätavanomaisesti tai jonka tiloissa tarvitaan 
epätavanomaisen korkeaa valaistusvoimakkuutta havaitsemiseen perustuvien tehtävien asettamien vaatimusten takia taikka jollaista ei ole mainittu 
suunnittelukriteerin 2 kohdalla annetussa luettelossa, hankintaviranomainen voi harkintansa mukaan joko vaatia, että rakennuksen jokainen osa täyttää 
suunnittelukriteerin 3 asiaankuuluvat normalisoidut tehotiheysvaatimukset, tai vaihtoehtoisesti viranomainen voi asettaa koko rakennukselle 
kokonaistehotiheyskriteerin laskemalla yhteen kunkin tilan tehoarvot, jotka on saatu kertomalla tilan normalisoitu tehotiheyskriteeri sen pinta-alalla ja 
valaistusvoimakkuuden sadasosalla. 
 
Valaistuksen ohjausjärjestelmä: Ennen kuin valaistuksen ohjausjärjestelmä asennetaan, hankintaviranomaisen olisi ilmoitettava asentajalle tapa, jolla tilaa 
käytetään, ja mahdolliset turvallisuuteen ja suojaukseen liittyvät valaistuksen erityissäätövaatimukset. Turvallisuus- ja suojelunäkökohtia ei pidä liioitella. 
Tiloissa, joissa ei ole mitään ilmeisiä vaaroja, asianmukaisesti asennetut valaistusanturit toimivat tehokkaasti vaarantamatta käyttäjiä. Jos erityisiä 
huolenaiheita on, voidaan usein jättää vähäinen valaistus tärkeimpiin kohteisiin, kuten portaisiin, samalla kun valaistuksen pääosa kytketään pois.  
 
Valaistuksen ohjauskriteerissä asetetaan vähimmäisvaatimukset, ja usein hankintaviranomaisen kannattaa kustannussyistä vaatia enemmän 
säätömahdollisuuksia. Tilan ja sen käyttäjien vaatimusten mukaan sellaisia voivat olla 

• vakiovalosäätimet valaistuksen pois kytkemiseksi tai himmentämiseksi muissa valoisissa tiloissa sekä vastaanotto- ja läpikulkualueilla 
• läsnäoloanturit joissakin tilan osissa, jos tilan osat voivat olla käyttämättä pitkiä aikoja 
• yksittäisten käyttäjien käyttöön tarkoitetut kytkimet valaistuksen poiskytkemiseksi tai himmentämiseksi, mahdollisesti käyttämällä joustavia säätimiä, 

kuten infrapunasäätimiä 
• aikakytkimet, jos valaistusta tarvitaan vain tiettyinä kellonaikoina (esimerkiksi museoissa tai muissa rakennuksissa, joilla on kiinteät aukioloajat) 
• viivekytkimet, jos valaistusta tarvitaan vain tietyn aikaa esimerkiksi jonkin näyttelykohteen katsomista varten 
• avainkytkimet, jolloin valaistus kytkeytyy toimintaan vain avainkortilla aktivoimalla (esimerkiksi kasvi- tai makuuhuoneissa). 

 
Huolto: Valaistus vaatii säännöllistä huoltoa sen varmistamiseksi, että vaadittava valaistusvoimakkuus toteutuu jatkuvasti. Ajan mittaan useimpien lamppujen 
valaistusvoimakkuus pienenee ennen kuin lakkaa, ja valaisimet ja huoneen pinnat saattavat likaantua. Lampun käyttöiän loppuvaiheissa se tuottaa ehkä vain 
60–80 prosenttia alkuperäisestä valaistusvoimakkuudesta. Rikkoutuneiden lamppujen vaihtamisen lisäksi olisi määrättävä valaisinten ja huonepintojen 
säännöllisestä puhdistamisesta. Vanhat ajan mittaan himmentyneet lamput on ehkä vaihdettava, ennen kuin ne lakkaavat kokonaan toimimasta. Yleinen 
huolto-ohjelma, jossa kaikki lamput vaihdetaan ja valaisimet puhdistetaan säännöllisen aikataulun mukaan, saattaa olla kustannustehokas erityisesti tiloissa, 
joissa yksittäisten lamppujen vaihtaminen on vaikeaa tai häiritsevää.  
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Jotta järjestelmän ikääntymisen aiheuttama valotehon väheneminen voitaisiin ottaa huomioon, valaistusjärjestelmät ylimitoitetaan tavallisesti siten, että alussa 
ne tuottavat (usein 20–25 prosenttia) enemmän kuin ylläpidettäväksi vaaditun valaistusvoimakkuuden. Himmentimillä valaistuksen voimakkuutta voidaan 
vähentää automaattisesti, jolloin ylläpidettävä valaistusvoimakkuus toteutuu koko järjestelmän käyttöiän. Tästä saadaan energiansäästöjä erityisesti 
järjestelmän käytön alkuvaiheessa, jolloin lamput ja valaisimet ovat puhtaita ja kirkkaita. Kymmenen prosentin säästöt ovat tavanomaisia.  
 
 
Kustannusnäkökohdat 

 
Lamput ja valaisimet 
 
Pääosa rakennuksen valaistuksen kustannuksista aiheutuu yleensä energiakustannuksista. Esimerkiksi tavanomainen valaisin voi maksaa 50–100 euroa. 
Tällainen valaisin kuluttaa 20 vuoden käyttöiän aikana 400–500 euroa sähköä, jos sitä käytetään kahdeksan tuntia päivässä (oletushinta 10 senttiä/kWh). Näin 
ollen on tavallisesti kustannustehokasta käyttää kalliimpaa valaisinta, vaikka se olisi vain 10–20 prosenttia tehokkaampi. Tehokkaiden valaisinten käytön 
ansiosta on toisinaan mahdollista asentaa vähemmän valaisimia, ja näin säästetään pääomakustannuksia. 
 
Energiatehokkaat lamput kestävät pitempään kuin vastaavat metallilanka- ja halogeenilamput, millä vähennetään sekä huoltokustannuksia että 
energiankulutusta. Jos 35 watin halogeenisyväsäteilyvalaisin vaihdetaan vastaavaan laadukkaaseen 11 watin led-valaisimeen, se saattaa maksaa käypinä 
hintoina 50–80 euroa enemmän. Jos valaisinta käytetään kahdeksan tuntia päivässä, säästetään kymmenen vuoden kuluessa noin 70 euron edestä sähköä. 
Samana ajanjaksona lediä ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa, kun taas halogeenilamppu on vaihdettava 14 kertaa. Vaikka lamput ovat halpoja, niitä vaihtamaan 
tarvittava henkilöstö ei ole.  
 
Valaistuksen ohjausjärjestelmä 
 
Valaistuksen ohjausjärjestelmä voi olla erittäin kustannustehokas. Tavanomainen takaisinmaksuaika on kahdesta neljään vuotta, kun on kyse jälkiasennuksesta 
vanhaan järjestelmään. Uudessa järjestelmässä edistyneen valaistuksen ohjausjärjestelmän asennuskustannus saattaa olla sama kuin perinteisen manuaalisen 
kytkinjärjestelmän. Tämä johtuu siitä, että edistynyt ohjausjärjestelmä ei tarvitse johdotusta kuten seinälle asennettavat kytkimet. Automaattinen valaistuksen 
säätö voi säästää 30–40 prosenttia sähkökustannuksia aiheuttamatta lisää pääomakustannuksia. 
 
Ohjausjärjestelmä voi säästää energiaa, vaikka valaistus kytkettäisiin pois vain lyhyiksi ajoiksi. Se, että lamput kuluttaisivat paljon energiaa, kun ne kytketään 
toimintaan, on myytti. Kyseessä on enintään vain sama määrä, joka normaalitoiminnassa kuluu muutamassa sekunnissa. Lampun käyttöikä saattaa lyhentyä, 
jos muita lamppuja kuin ledejä kytketään päälle ja pois toistuvasti. Loisteputkilamppujen kytkeminen pois viidestä kymmeneen minuutiksi on yleensä 
kustannustehokasta (riippuen lampun wattimäärästä ja kytkentätavasta). 
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Elinkaarikustannus 
 
Vaihtoehtoisesti hankintaviranomainen voi teettää elinkaarikustannusarvioinnin tai vaatia urakoitsijaa tekemään sen. Arviointi käsittää alkuperäiset 
asennuskustannukset, arvioidun käyttöiän, lamppujen vaihtokustannukset ja niiden arvioidun käyttöiän ja valaistuksen energiakustannukset koko sen 
käyttöajalta. Hankintaviranomaisen on määriteltävä sähkönhinta, sähkönhinnan nousuaste ja investointien korkotaso. Esimerkki tällaisesta lähestymistavasta 
esitellään yksityiskohtaisesti Ruotsin Miljöstyrningsrådetin (valtion asiantuntijaelimen) sisävalaistustuotteita koskevissa hankintakriteereissä5, joissa on myös 
linkki laskentatyökaluun. Myös SMART-SPP-hankkeessa on kehitetty oma työkalu.6 

                                                 
5 Miljöstyrningsråd, Procurement Criteria for Indoor Lighting Products, versio 2.0, 18.1.2011. http://www.msr.se/en/green_procurement/criteria/Office/Lighting-products/ 
6 SMART SPP – innovaatioita kestävien hankintojen kautta http://www.smart-spp.eu/  

http://www.msr.se/en/green_procurement/criteria/Office/Lighting-products/
http://www.smart-spp.eu/
http://www.smart-spp.eu/
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