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EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet 
 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat on vapaaehtoinen menettely. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja koskevat kriteerit tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden 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 koskevat keskeisiä ympäristövaikutuksia. 

Ne on laadittu siten, että lisätodentamisen tarve tai kustannusten nousu on mahdollisimman vähäinen.  

 Lisäkriteerit on tarkoitettu niille, jotka haluavat hankkia parhaita markkinoilla olevia tuotteita. Ne saattavat edellyttää lisätodentamista tai 

nostaa hieman kustannuksia suhteessa muihin, samaan tarkoitukseen käytettäviin tuotteisiin. 

 

1. Määritelmä ja soveltamisala 
 

Tämä asiakirja koskee hankintatoimia tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden ostoa tai leasing-vuokrausta varten. 

Asianomaisia kriteerejä sovellettaessa tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden tuoteryhmä kattaa tuotteet, joita pidetään kaupan 

toimisto- tai kotitalouskäyttöä taikka molempia varten ja joiden tehtävä on toinen tai molemmat seuraavista: 

a) tuottaa paperi- tai valokuvatulosteita joko verkko- tai korttiliitännän kautta tulevasta digitaalisesta kuvasta tai paperioriginaalista skannaus-

/kopiointiprosessilla; 

b) tuottaa digitaalinen kuva paperioriginaalista skannaus-/kopiointiprosessilla. 

 

Näitä kriteerejä sovelletaan myös tuotteisiin, joita pidetään kaupan tulostimina, kopiokoneina ja monitoimilaitteina.  

 

 



 2 

Kriteerit eivät kata seuraavia tuotetyyppejä:  

- telekopiolaitteet (faksit), digitaaliset monistuslaitteet, postituslaitteet ja skannerit 

- isot tuotteet, joita ei tavanomaisesti käytetä toimistolaitteina, jos ne vastaavat jotakin seuraavista teknisistä eritelmistä: 

• vakiokokoisia mustavalkotulosteita tuottavat laitteet, joiden enimmäisnopeus on yli 66 A4-arkkia minuutissa  

• vakiokokoisia väritulosteita tuottavat laitteet, joiden enimmäisnopeus on yli 51 A4-arkkia minuutissa 

• A2- tai sitä suurempia vedoksia tuottavat laitteet tai  

• piirtureina kaupan pidettävät laitteet 

(nopeus pyöristetään lähimpään kokonaislukuun).  

 

Kyseiseen tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden määritelmät ovat seuraavat: 

 ”Tulostimella” tarkoitetaan kaupallisesti saatavilla olevaa laitetta, joka tuottaa paperitulosteita ja joka pystyy vastaanottamaan tietoa 

yksittäiskäyttäjien tietokoneista tai verkkotietokoneista taikka muista syöttölaitteista ja joka voi ottaa virtaa pistorasiasta tai data- tai 

verkkoyhteyden kautta.  

”Suuren kokoluokan tulostimella” tarkoitetaan tulostinta, joka on suunniteltu tuottamaan A2- ja sitä suurempia vedoksia, mukaan lukien 

laitteet, jotka on suunniteltu tulostamaan yli 406 mm leveälle jatkolomakkeelle. 

 ”Kopiokoneella” tarkoitetaan kaupallisesti saatavilla olevaa laitetta, jonka tehtävä on paperikopioiden tuottaminen paperioriginaalista ja joka 

voi ottaa virtaa pistorasiasta tai data- tai verkkoyhteyden kautta. 

 ”Monitoimilaitteella” tarkoitetaan kaupallisesti saatavilla olevaa laitetta, joka on fyysisesti integroitu laitteisto tai toiminnallisesti 

yhteenkuuluvien osien yhdistelmä ja jonka tulee voida tehdä kaksi tai useampia seuraavista perustoiminnoista: kopiointi, tulostus, skannaus tai 

telekopiointi (faksaus); laite voi ottaa virtaa pistorasiasta tai data- tai verkkoyhteyden kautta, ja kopiointitoiminto eroaa telekopiolaitteiden yhden 

sivun kopiointitoiminnosta.  
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Seuraavia määritelmiä käytetään, jotta voidaan erottaa energiankulutus valmiustilassa:  
 
”Verkkoon liitetyllä laitteella” tarkoitetaan laitetta, joka voidaan liittää verkkoon ja jossa on yksi tai useampi verkkoportti. 

”Verkkoportilla” tarkoitetaan laitteessa olevan verkkoyhteyden kiinteää tai langatonta fyysistä rajapintaa, jonka kautta laite voidaan 

etäkäynnistää. 

”Verkkoon liitetyllä laitteella, jonka verkkokäytettävyys on suuri” (HiNA-laite) tarkoitetaan tulostinta, kopiokonetta tai monitoimilaitetta, jolla 

on yksi tai useampi seuraavista toiminnoista: reititin, verkkokytkin tai langattoman verkon liitäntäpiste. 
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2. Keskeiset ympäristövaikutukset ja niihin liittyvät alat, joita kriteerit koskevat 
 
Tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden keskeiset ympäristövaikutukset johtuvat pääasiassa paperin kulutuksesta. Muut merkittävät 

ympäristövaikutukset liittyvät a) energian kulutukseen käyttövaiheessa, b) vaarallisten ainesosien käyttöön ja materiaalivalintoihin tuotteen 

suunnittelussa ja c) luonnonvarojen kulutukseen tuotteen elinkaaren aikana, mukaan lukien väriaine- ja mustekasettien käyttö.  

 
Tulostinten, kopiokoneiden ja 

monitoimilaitteiden elinkaaren aikaiset keskeiset 
ympäristövaikutukset ja niihin liittyvät keskeiset 

ympäristöasioiden alat 

 Ympäristöä säästävien julkisten 
hankintojen 

 mukainen lähestymistapa 

 
Keskeiset huomioon otettavat ympäristövaikutukset 
tuotteen elinkaaren aikana: 

• ilmaston lämpeneminen  
• happamoituminen  
• ekotoksisuus  
• myrkyllisyys ihmiselle  
• rehevöityminen  
• luonnonvarojen ehtyminen  
• energiankulutus 

 
Keskeiset ympäristöasioiden alat: 

• paperin kulutus (koskee vaikutuksia kaikkiin 
ympäristöluokkiin) 

• tulostinten, kopiokoneiden ja 
monitoimilaitteiden käytönaikainen 
energiankulutus (koskee vaikutuksia 
kaikkiin ympäristöluokkiin) 

• vaarallisten aineiden käyttö ja niiden 
ympäristövaikutukset (koskee vaikutuksia 
myrkyllisyyteen ihmiselle, 
ympäristömyrkyllisyyteen, rehevöitymiseen) 

 

  
 
 
 
• Hankitaan tuotteita, jotka 

säästävät paperia 
• Hankitaan energiatehokkaita 

malleja 
• Hankitaan tuotteita, jotka on 

suunniteltu resurssitehokkaiksi ja 
vähän jätettä tuottaviksi ja joiden 
uudelleenkäyttö ja kierrätys on 
helppoa  
 

Vaikutuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. 
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Teknisessä taustaraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden tuoteryhmästä, mukaan lukien 

tiedot asiaa koskevasta lainsäädännöstä ja muut tietolähteet. 
 
 
3. EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet 
 
Energiatehokkaiden ja vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden hankinnan edistämiseksi 

on teknisessä taustaraportissa esitettyjen tietojen perusteella laadittu seuraavat EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit:  

 

3.1 EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE KOHDE 
Energiatehokkaiden ja vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien 
tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden hankinta 

Energiatehokkaiden ja vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttavien 
tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden hankinta 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
(koskee ainoastaan sellaisia tulostimia, kopiokoneita ja 

monitoimilaitteita, joiden suurin tulostusnopeus yksiväritulostuksessa 

ja/tai -kopioinnissa on vähintään 25 A4-arkkia minuutissa) 

1. Kaksipuolinen tulostus 
Tulostin, kopiokone tai monitoimilaite on varustettava automaattisella 

kaksipuolisen tulostuksen/kopioinnin yksiköllä.  

Kaksipuolinen tulostus ja/tai kopiointi on asetettava oletustoiminnoksi 

valmistajan toimittamassa alkuperäisessä ohjelmistossa.  

 

Todentaminen 

(koskee ainoastaan sellaisia tulostimia, kopiokoneita ja 

monitoimilaitteita, joiden suurin tulostusnopeus yksiväritulostuksessa 

ja/tai -kopioinnissa on vähintään 25 A4-arkkia minuutissa) 

1. Kaksipuolinen tulostus 
Tulostin, kopiokone tai monitoimilaite on varustettava automaattisella 

kaksipuolisen tulostuksen/kopioinnin yksiköllä.  

Kaksipuolinen tulostus ja/tai kopiointi on asetettava oletustoiminnoksi 

valmistajan toimittamassa alkuperäisessä ohjelmistossa.  

 

Todentaminen 
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Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, tai joille on myönnetty 

Energy Star v 2.0 -merkintä (tai tapauksen mukaan uudempi), 

katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

Myös valmistajan lausunto, joka osoittaa kyseisten vaatimusten 

täyttyvän, hyväksytään. 

Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, tai joille on myönnetty 

Energy Star v 2.0 -merkintä (tai tapauksen mukaan uudempi), 

katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 
Myös valmistajan lausunto, joka osoittaa kyseisten vaatimusten 

täyttyvän, hyväksytään. 

2. Monisivutulostus yhdelle paperiarkille 
Tulostimissa, kopiokoneissa ja monitoimilaitteissa on oltava vakio-

ominaisuutena  

valmius tulostaa ja/tai kopioida asiakirjan kaksi tai useampia sivuja 

yhdelle paperiarkille, kun tuotteessa on valmistajan toimittama 

alkuperäinen ohjelmisto (tulostinajuri). 

 

Todentaminen 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 

vaatimusten mukaisia. 

Myös valmistajan lausunto, joka osoittaa kyseisten vaatimusten 

täyttyvän, hyväksytään. 

2. Monisivutulostus yhdelle paperiarkille 
Tulostimissa, kopiokoneissa ja monitoimilaitteissa on oltava vakio-

ominaisuutena  

valmius tulostaa ja/tai kopioida asiakirjan kaksi tai useampia sivuja 

yhdelle paperiarkille, kun tuotteessa on valmistajan toimittama 

alkuperäinen ohjelmisto (tulostinajuri). 

 

Todentaminen 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 

vaatimusten mukaisia. 

Myös valmistajan lausunto, joka osoittaa kyseisten vaatimusten 

täyttyvän, hyväksytään. 

3. Energiatehokkuus käyttötilassa 

Tuotteen käytönaikaisen energiankulutuksen on täytettävä vähintään 

Energy Star v.2.0:n mukaiset tulostinten, kopiokoneiden ja 

3. Energiatehokkuus käyttötilassa 

Tuotteen käytönaikaisen energiankulutuksen on täytettävä vähintään 

Energy Star v.2.0:n mukaiset tulostinten, kopiokoneiden ja 
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monitoimilaitteiden energiatehokkuutta koskevat kriteerit.  

Energiankulutus on mitattava seuraavan testausmenetelmän tai sitä 

vastaavan menetelmän mukaisesti: Test Method for Determining 

Imaging Equipment Energy Use Version 2.01 – Final May 2012. 

Todentaminen 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, tai joille on myönnetty 

Energy Star v 2.0 -merkintä (tai tapauksen mukaan uudempi), 

katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

Myös valmistajan tekniset asiakirjat tai testausseloste, joka osoittaa 

kyseisten vaatimusten täyttyvän, hyväksytään. 

monitoimilaitteiden energiatehokkuutta koskevat kriteerit. 

Energiankulutus on mitattava seuraavan testausmenetelmän tai sitä 

vastaavan menetelmän mukaisesti: Test Method for Determining 

Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May 2012. 

Todentaminen 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, tai joille on myönnetty 

Energy Star v 2.0 -merkintä (tai tapauksen mukaan uudempi), 

katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

Myös valmistajan tekniset asiakirjat tai testausseloste, joka osoittaa 

kyseisten vaatimusten täyttyvän, hyväksytään. 

4. Ympäristötehokkuuden hallintaa koskevat käyttöohjeet  
 
Laitteen mukana on toimitettava opas, jossa annetaan ohjeita 

kyseessä olevan tulostimen, kopiokoneen tai monitoimilaitteen 

käyttämiseksi mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla 

(paperinhallintatoiminnot, energiatehokkuutta parantavat toiminnot ja 

kulutustarvikkeisiin kuten muste- ja/tai väriainekasetteihin liittyvät 

toiminnot), kirjallisessa muodossa käyttöohjeiden erillisenä osiona 

ja/tai digitaalisessa muodossa valmistajan verkkosivuilla olevan linkin 

kautta. 

4. Ympäristötehokkuuden hallintaa koskevat käyttöohjeet  
 
Laitteen mukana on toimitettava opas, jossa annetaan ohjeita 

kyseessä olevan tulostimen, kopiokoneen tai monitoimilaitteen 

käyttämiseksi mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla 

(paperinhallintatoiminnot, energiatehokkuutta parantavat toiminnot ja 

kulutustarvikkeisiin kuten muste- ja/tai väriainekasetteihin liittyvät 

toiminnot), kirjallisessa muodossa käyttöohjeiden erillisenä osiona 

ja/tai digitaalisessa muodossa valmistajan verkkosivuilla olevan linkin 

kautta. 

                                                 
1 Ks. https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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Todentaminen 

Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 

vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 

hyväksytään. Hyväksyttävä todistus on esimerkiksi valmistajan 

antama kirjallinen todentava aineisto siitä, että edellä olevaa 

lauseketta noudatetaan. 

 
Todentaminen 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 

vaatimusten mukaisia. Myös muut asianmukaiset todistuskeinot 

hyväksytään. Hyväksyttävä todistus on esimerkiksi valmistajan 

antama kirjallinen todentava aineisto siitä, että edellä olevaa 

lauseketta noudatetaan. 
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5. Tuotteen pitkäikäisyys ja takuu 
(ei koske leasing-vuokrasopimuksia, joihin sisältyy huolto) 

Takuun on katettava tuotteen korjaus tai vaihto vähintään viiden 

vuoden ajan. Tarjoajan on lisäksi varmistettava, että alkuperäisiä tai 

niitä vastaavia varaosia on saatavilla (siltä suoraan tai nimettyjen 

muiden toimittajien kautta) vähintään viiden vuoden ajan 

ostopäivämäärästä. Tätä lauseketta ei sovelleta tilapäisissä 

olosuhteissa, joita ei voida välttää ja joita valmistajan ei ole 

mahdollista hallita, kuten luonnononnettomuuksien tapauksessa. 

 

Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty asiaankuuluva tyypin 1 

ympäristömerkki ja jotka täyttävät luetellut vaatimukset, katsotaan 

olevan vaatimusten mukaisia. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 

todistus on esimerkiksi valmistajan oma vakuutus siitä, että edellä 

olevaa lauseketta noudatetaan.  

5. Tuotteen pitkäikäisyys ja takuu 
(ei koske leasing-vuokrasopimuksia, joihin sisältyy huolto) 

Takuun on katettava tuotteen korjaus tai vaihto vähintään viiden 

vuoden ajan. Tarjoajan on lisäksi varmistettava, että alkuperäisiä tai 

niitä vastaavia varaosia on saatavilla (siltä suoraan tai nimettyjen 

muiden toimittajien kautta) vähintään viiden vuoden ajan 

ostopäivämäärästä. Tätä lauseketta ei sovelleta tilapäisissä 

olosuhteissa, joita ei voida välttää ja joita valmistajan ei ole 

mahdollista hallita, kuten luonnononnettomuuksien tapauksessa. 

 

Todentaminen: 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 

vaatimusten mukaisia. 

Myös muut asianmukaiset todistuskeinot hyväksytään. Hyväksyttävä 

todistus on esimerkiksi valmistajan oma vakuutus siitä, että edellä 

olevaa lauseketta noudatetaan. 

(Vaatimus ei koske tulostimia, kopiokoneita ja monitoimilaitteita, 
joissa ei käytetä värikasetteja)  
 
6. Värikasettien resurssitehokkuus: Väriaine- ja/tai 
mustekasettien uudelleenkäytettävyys 
 
Tuotteissa on voitava käyttää uusioituja väriaine- ja/tai 

mustekasetteja. 

(Vaatimus ei koske tulostimia, kopiokoneita ja monitoimilaitteita, 
joissa ei käytetä värikasetteja)  
 
6. Värikasettien resurssitehokkuus: Väriaine- ja/tai 
mustekasettien uudelleenkäytettävyys 
 
Tuotteissa on voitava käyttää uusioituja väriaine- ja/tai 

mustekasetteja. 
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Tuotteissa ei saa olla sellaisia laitteita eikä soveltaa sellaisia 

käytäntöjä, jotka estäisivät väriaine- ja/tai mustekasettien 

uudelleenkäytön.  
 
Todentaminen 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 

vaatimusten mukaisia.  

Myös valmistajan tekniset asiakirjat tai testausseloste, joka osoittaa 

kyseisten vaatimusten täyttyvän, hyväksytään. 

Tuotteissa ei saa olla sellaisia laitteita eikä soveltaa sellaisia 

käytäntöjä, jotka estäisivät väriaine- ja/tai mustekasettien 

uudelleenkäytön.  
 
Todentaminen 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 

vaatimusten mukaisia.  

Myös valmistajan tekniset asiakirjat tai testausseloste, joka osoittaa 

kyseisten vaatimusten täyttyvän, hyväksytään. 

MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 

Pisteitä myönnetään seuraavista seikoista: Pisteitä myönnetään seuraavista seikoista: 

1. Parempi energiatehokkuus käyttötilassa 

Pisteitä myönnetään teknisissä eritelmissä mainittua käytönaikaista 

energiankulutusta pienemmästä kulutuksesta aina 5 prosentin välein; 

mittaamiseen käytetään seuraavaa testausmenetelmää tai sitä 

vastaavaa menetelmää: Test Method for Determining Imaging 

Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May 2012. 

 

Todentaminen 

Valmistajan tekniset asiakirjat tai testausseloste, josta käy ilmi 

käytönaikainen energiankulutus, hyväksytään. 

1. Parempi energiatehokkuus käyttötilassa 

Pisteitä myönnetään teknisissä eritelmissä mainittua käytönaikaista 

energiankulutusta pienemmästä kulutuksesta aina 5 prosentin välein; 

mittaamiseen käytetään seuraavaa testausmenetelmä tai sitä 

vastaavaa menetelmää: Test Method for Determining Imaging 

Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May 2012. 

 

Todentaminen 

Valmistajan tekniset asiakirjat tai testausseloste, josta käy ilmi 

käytönaikainen energiankulutus, hyväksytään. 
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 (Koskee ainoastaan sellaisia tulostimia, kopiokoneita ja 

monitoimilaitteita, joiden suurin tulostusnopeus yksiväritulostuksessa 

ja/tai -kopioinnissa on alle 25 A4-arkkia minuutissa) 

2. Kaksipuolinen tulostus 
Pisteitä myönnetään tulostimille, kopiokoneille ja monitoimilaitteille, 

jotka on varustettu automaattisella kaksipuolisen 

tulostuksen/kopioinnin yksiköllä (duplex-yksiköllä). 

Kaksipuolinen tulostus ja/tai kopiointi on asetettava oletustoiminnoksi 

valmistajan toimittamassa alkuperäisessä ohjelmistossa. 

Todentaminen 
Tuotteiden, joille on myönnetty luetellut vaatimukset täyttävä 

asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkki, katsotaan olevan 

vaatimusten mukaisia. Myös valmistajan lausunto, joka osoittaa 

kyseisten vaatimusten täyttyvän, hyväksytään. 

 
3. Energiatehokkuus valmiustilassa 
 
Pisteitä myönnetään sen mukaan, mikä on tehonkulutus 

verkkovalmiustilassa, johon tehonhallintatoiminto tai vastaava 

toiminto siirtää laitteen. Mitä alhaisempi tehonkulutus, sitä enemmän 

pisteitä myönnetään.  

Energiankulutus on mitattava seuraavan testausmenetelmän tai sitä 

vastaavan menetelmän mukaisesti: Test Method for Determining 

Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May 2012. 

 
3. Energiatehokkuus valmiustilassa 
 
Pisteitä myönnetään sen mukaan, mikä on tehonkulutus 

verkkovalmiustilassa, johon tehonhallintatoiminto tai vastaava 

toiminto siirtää laitteen. Mitä alhaisempi tehonkulutus, sitä enemmän 

pisteitä myönnetään.  

Energiankulutus on mitattava seuraavan testausmenetelmän tai sitä 

vastaavan menetelmän mukaisesti: Test Method for Determining 

Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May 2012. 
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Todentaminen 

Myös valmistajan tekniset asiakirjat tai testausseloste, joka osoittaa 

kyseisten vaatimusten täyttyvän, hyväksytään. 

 

Todentaminen 

Myös valmistajan tekniset asiakirjat tai testausseloste, joka osoittaa 

kyseisten vaatimusten täyttyvän, hyväksytään. 

 

Selittävät huomautukset 
Hankintaviranomaiset voivat tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden hankinnassa tehdä erillisiä sopimuksia (jotka koskevat esimerkiksi 

laitetoimituksia ja asennuksia) eri urakoitsijoiden kanssa. Tällaisissa tapauksissa eri kriteerien täyttymisestä voivat olla vastuussa eri 

urakoitsijat.  

Myöntämisperusteet: Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka 

monta lisäpistettä kunkin myöntämisperusteen perusteella myönnetään. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämisperusteiden osuuden kaikista 

saatavilla olevista pisteistä olisi oltava vähintään 15 prosenttia. 

 
Jos vaatimustenmukaisen tulostusjärjestelmän käyttäjä käyttää eri tulostustarviketta – uudelleen täytettyä tai uusiovalmistettua –, alkuperäisen 

toimittajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole voimassa. Pitääkseen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voimassa käyttäjän on 

otettava yhteyttä uudelleen täytettyjen / uusiovalmistettujen tulostustarvikkeiden toimittajaan ja saatava siltä uusi 

vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

Elinkaarikustannukset 
Yksi tärkeimmistä näkökohdista ympäristöä säästävien julkisten hankintojen toteuttamista varten on analysoida ympäristön kannalta parhaiden 

tuotteiden elinkaaren aikaiset kustannukset verrattuna keskimääräisiin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Kustannuskysymykset ovat erityisen 

tärkeitä julkisissa hankinnoissa, koska julkiset menot on perusteltava. Jäsenvaltioita olisi kannustettava tekemään valintoja, jotka ovat 

taloudellisesti edullisia pitkällä aikavälillä ja jotka sopivat yhteen laajempien toimintalinjojen kanssa. 
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Tällaiseen lähestymistapaan olisi sisällyttävä laitteen alkuperäiset käyttöönottokustannukset, sen arvioitu elinkaari (tulostinten, kopiokoneiden ja 

monitoimilaitteiden ohjeellinen keskimääräinen käyttöikä on 5) ja käyttökustannukset, mukaan luettuina väriaine- ja/tai mustetarvikkeista 

aiheutuvat kustannukset ja sähkön kulutus. Käyttökustannukset johtuvat pääasiassa käyttötarvikkeiden (muste- ja väriainekasettien) 

hankinnasta ja toiseksi eniten käytetyn sähkön määrästä, ja ne ovat huomattavasti korkeammat kuin tulostinten, kopiokoneiden ja 

monitoimilaitteiden alkuperäinen ostohinta. 

 

Energiatehokkaiden mallien hankinta on, kuten minkä tahansa sähkökäyttöisen tuotteen kohdalla, kaikin puolin kannattava vaihtoehto – se sekä 

pienentää käyttökustannuksia että vähentää ympäristövaikutuksia. Yleensä tuotteen energiatehokkuus vaikuttaa suhteellisen vähän 

ostohintaan, etenkin jos on kyseessä malli, joka kuuluu tehokkaimpiin 25 prosenttiin markkinoilla olevista malleista. 

 

Jäljempänä esitetään laskelmia todennäköisestä paperin säästöstä, joka saavutetaan vaatimuksella kaksipuolisesta tulostuksesta kahdessa 

erityyppisessä tulostimessa: 

 
Taulukko 1 Kaksipuolista tulostusta koskevalla vaatimuksella saavutettava säästö vuoden aikana, tiedot koskevat vuotta 2005. Lähde: EuP Preparatory 
Studies 
”Imaging Equipment” (Lot 4)  

Tulostintyyppi Tulosteita minuutissa Sivuja päivässä Päiviä vuodessa Sivun hinta (euroa) 2 Kaksipuolisuusvaatimuksella 

saavutettava säästö (euroa) 

EP-tulostin 

(elektrograafinen tulostin) 

15 101 260 0,012 56,157 

EP-tulostin 

(elektrograafinen tulostin) 

26  335 260 0,012 527,28 

EP-tulostin 

(elektrograafinen tulostin) 

30 450 260 0,012 702 

                                                 
2 Hinta ei sisällä musteita ja väriaineita. 
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Mustesuihkutulostin, 

työkäyttö 

15 16,6 260 0,012 25,9 

Mustesuihkutulostin, 

kotikäyttö 

4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Kaksipuolisella tulostuksella saavutettavat mahdolliset vuotuiset kustannussäästöt verrattuna yksipuoliseen tulostukseen 15 kuvaa minuutissa 

tuottavan EP-tulostimen osalta yhden vuoden aikana on laskettu seuraavasti: 

Kaksipuolisella tulostuksella saavutettava vuotuinen säästö = (101 sivua päivässä * 260 päivää) / 2 * 0,012 euroa = 157,56 euroa vuodessa  

Edellä esitetyt laskelmat osoittavat, että säännöllisellä kaksipuolisella tulostuksella saavutetaan yksipuoliseen tulostukseen verrattuna 

merkittävästi säästöä EP-tulostinten osalta ja että säästöt ovat huomattavat työkäytössä olevien mustesuihkutulostinten osalta. Säästöt voivat 

olla merkittävästi suuremmat, jos valitaan vaihtoehto "monisivutulostus yhdelle paperiarkille" (ks. teknisten eritelmien kohta 2). 

 

On laskettu3, että Energy Star -merkintäohjelman nykyversioon verrattuna ne kaupalliseen käyttöön tarkoitetut tulostimet, kopiokoneet ja 

monitoimilaitteet, jotka täyttävät Energy Star -ohjelman 2.0-version vaatimukset, ovat keskimäärin 44 prosenttia energiatehokkaampia kuin 

perinteiset mallit. Tällaisten laitteiden käytöstä aiheutuvat energiakustannukset ovat merkittävästi pienemmät verrattuna vähemmän tehokkaisiin 

malleihin. 

 

Lisäksi on arvioitu, että jos kaikki Amerikan yhdysvalloissa (samankokoiset markkinat kuin Euroopan unionissa) yhden vuoden aikana myytävät 

tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet täyttäisivät ENERGY STAR -version 2.0 uudet vaatimukset, sähkön kokonaiskustannukset alenisivat 

1,7 miljardia dollaria ja vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät määrällä, joka vastaa yli 240 000 auton päästöjä. 

 

                                                 
3 Laskelma perustuu asiakirjasta ENERGY STAR Final Version 2.0 Imaging Equipment Savings Analysis, maaliskuu 2013, saatuihin tietoihin. 
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EU:n Energy Star -verkkosivulla on hyödyllinen väline, jolla voi laskea tehokkaampien tuotteiden ostamisen mahdolliset kustannussäästöt: 

http://www.eu-energystar.org/fi/fi_007.shtml.  
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