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Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tie- ja katuvalaistus sekä liikennevalot 
 
Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
tie- ja katuvalaistuksen sekä liikennevalojen 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 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 
 
Nämä EU:n ympäristöä säästävät julkisen hankinnan kriteerit koskevat tie- ja katuvalaistukseen sekä liikennevaloihin käytettäviä laitteistoja. Pylväät, telineet 
ja muut tukialustat ja kiinnikkeet eivät kuulu näiden kriteerien soveltamisalaan. Niitä koskevat ympäristöä säästävät julkisen hankinnan kriteerit on annettu 
rakentamista koskevissa tuotekohtaisissa ohjeissa. 
 
1.1 Tie- ja katuvalaistus 
 
Näissä EU:n ympäristöä säästävissä julkisen hankinnan kriteereissä tie- ja katuvalaistuksella tarkoitetaan 
 

valaistustapaa ja -tyyppiä, jonka tarkoituksena on tarjota hyvä näkyvyys yleisten teiden ja katujen käyttäjille pimeän ajan liikenneturvallisuuden, 
liikenteen sujuvuuden ja yleisen turvallisuuden parantamiseksi.1  

 
Määritelmä on johdettu EN 13201 -standardista, eivätkä sen piiriin kuulu tunnelivalaistus, yksityisten pysäköintilaitosten valaistus, kaupallinen tai teollinen 
ulkovalaistus, urheilukentät eivätkä valonheitinjärjestelmät (esimerkiksi muistomerkin, rakennuksen tai puun valaisemista varten). Sen sijaan määritelmä 
sisältää jalankulku- ja pyöräteiden toimintavalaistuksen sekä ajoratojen valaistuksen. 
 
Suurin osa säännöllisistä hankinnoista koskee vaihtolamppuja, ja näissä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen vaihtolamppuja koskevissa kriteereissä 
käsitellään vain tie- ja katuvalaistukseen tarkoitettuja suurpainepurkauslamppuja. Lamppujen tehokkuuskriteereissä keskitytään erityisesti 

                                                 
1 Ekologista suunnittelua koskevan tutkimuksen tie- ja katuvalaistusta käsittelevä osa 9: Public Street Lighting, VITO, tammikuu 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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suurpainenatriumlamppuihin ja monimetallilamppuihin. Molempia käytetään tie- ja katuvalaistuksessa, mutta niitä käytetään erilaisissa sovelluksissa, joilla 
kullakin on omat etunsa. Monimetallilamput soveltuvat esimerkiksi parhaiten kirkkaaseen valkoiseen valaistukseen muun muassa kaupunkien keskustoissa, 
joissa valo toistaa ympäröivien esineiden värit oikein, kun taas suurpainenatriumlamput soveltuvat hyvin yleiseen tie- ja katuvalaistukseen, koska ne ovat 
väriltään keltaisia, minkä takia ne houkuttavat vähemmän hyönteisiä eivätkä siten vaadi yhtä paljon huoltoa ja puhdistusta. Niillä on myös pitkä käyttöaika, 
kolmesta kuuteen vuotta.2 
 
Teknisessä taustaraportissa selvitetään tarkemmin, miksi kriteereissä käsitellään ensisijaisesti suurpainepurkauslamppuja, mutta lyhyesti syyt siihen voidaan 
esittää seuraavasti: 

• Sekä tie- ja katuvalaistuksen ekologista suunnittelua koskevassa tutkimuksessa (osa 9)3 että tärkeimmän lamppuvalmistajia edustavan järjestön 
etenemissuunnitelmassa4 todetaan, että tie- ja katuvalaistuksessa käytetään yleisimmin suurpainepurkauslamppuja.  

• Pienloistelamppuja käytetään vain hitaalle liikenteelle tarkoitetuilla teillä; niitä ei käytetä lainkaan keskinopeissa ja nopeissa tieluokissa. Jopa hitailla 
teillä myynti on rajoitettua (13 prosenttia) verrattuna suurpainepurkauslamppujen osuuteen (87 prosenttia).5 

• Hankintapäätöksissä tieluokalla on suuri merkitys, koska eri lampputyypeillä on samassa tieluokassa vertailukelpoiset ympäristövaikutukset.6 
• Pienloistelamppuja käytetään etupäässä kotitalouksissa ja toimistovalaistuksessa, jotka muodostavat tie- ja katuvalaistuksesta ja liikennevaloista 

erillisen tuoteryhmän. 
• Vaikka ledien käyttö tie- ja katuvalaistuksessa lisääntyy, vaihtolamppujen kysyntä on rajoitettua, osittain koska led-valaistusjärjestelmiä on vähän 

mutta myös koska ledien käyttöikä on pitkä.  
 
Valaisimia ja valaistusjärjestelmiä koskevat kriteerit kattavat kaikki lampputyypit, myös pienloiste-, led- ja suurpainepurkauslamput. Uuden 
valaistusjärjestelmän suunnittelussa sovelletaan järjestelmäkohtaista lähestymistapaa, joka perustuu energiatehokkuusindikaattoriin. Se muodostuu 
järjestelmän keskimääräisestä tehosta jaettuna valaistavalla pinta-alalla ja vaadittavalla tien pinnan luminanssilla (ME- tai MEW-luokat EN 13201-1 
-standardissa) tai vaadittavalla vaakatason valaistusvoimakkuudella (CE- tai S-luokat EN 13201-1 -standardissa). Teknisessä taustaraportissa on lisätietoja 
tehotiheyskriteereistä ja siitä, kuinka ne on johdettu. 
 
Lisäkriteereissä ehdotetaan peruskriteerejä kovempia energiatehokkuusrajoja. Vaadittua tasoa vielä pienempiä energiatehokkuusindikaattoreita käytetään 
myöntämiskriteereinä sekä perus- että lisäkriteereissä.  
 

                                                 
2 European Lamp Companies Federation, Saving Energy through Lighting (Energian säästäminen valaistuksessa). Saatavana verkko-osoitteessa 
http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf  
3 Ekologista suunnittelua koskevan tutkimuksen tie- ja katuvalaistusta käsittelevä osa 9: Public Street Lighting, VITO, tammikuu 2007, http://www.eup4light.net 
4 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf 
5 Ekologista suunnittelua koskevan tutkimuksen tie- ja katuvalaistusta käsittelevä osa 9: Public Street Lighting, VITO, tammikuu 2007, http://www.eup4light.net 
6 Ekologista suunnittelua koskevan tutkimuksen tie- ja katuvalaistusta käsittelevä osa 9: Public Street Lighting, VITO, tammikuu 2007, http://www.eup4light.net 

http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Himmentäminen voi säästää energiaa, ja hankintakriteereihin on sisällytetty myös himmennettävän valaistuksen osuutta koskeva myöntämiskriteeri. On 
tärkeää, että valaistuksen ohjausjärjestelmä tilataan siten, että se toimii moitteetta ja että huoltohenkilöstö voi mukauttaa sitä. Tästä syystä esitetään 
sopimusehtoa valaistuksen tilaamista varten. Toinen sopimusehto koskee tietojen antamista, jotta huoltohenkilöstö voi tehdä tarvittavat muutokset. 
 
Kun valaistusjärjestelmä korvataan uudella, syntyy jätettä. Sopimusehdossa vaaditaan asentajia käyttämään asiaankuuluvia kanavia korvattavien 
valaistusjärjestelmien talteen ottamiseksi ja kierrättämiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti. 
 
1.2 Liikennevalot 
 
Tässä raportissa liikennevaloilla tarkoitetaan  
 

pyöreitä punaisia, keltaisia ja vihreitä tieliikenteen merkkivaloja 200:n ja 300 millimetrin halkaisijalla. Kannettavat liikennevalot suljetaan 
nimenomaan soveltamisalan ulkopuolelle. 

 
Määritelmä on vuodelta 2006 olevan SFS-EN 12368:en -standardin ”Liikenteen valo-ohjauslaitteet. Opastimet” mukainen. 
 
 
2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
 
Tie- ja katuvalaistuksen sekä liikennevalojen merkittävin ympäristövaikutus on energiankulutus käyttövaiheessa ja siihen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt. 
Muita ympäristövaikutuksia voi mahdollisesti aiheutua tiettyjen aineiden, kuten elohopean, käytöstä ja valosaasteesta, joka riippuu valaistuksen sijainnista. 
Tästä syystä peruskriteereissä painotetaan energiankulutusta, erityisesti tie- ja katuvalaistuksessa käytettävien lamppujen valotehokkuutta ja virranrajoittimien 
hyötysuhdetta, sekä led-valojen käytön edistämistä liikennevaloissa. Lamppujen energiatehokkuusvaatimukset johtavat niiden kokonaiselohopeapitoisuuden 
pienenemiseen. Lisäkriteereissä käsitellään muita energiankulutuksen ja valaisinsuunnittelun näkökohtia tasapainossa vaadittujen energiatehokkuuskriteerien 
kanssa. 
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Merkittävimmät ympäristövaikutukset  Lähestymistapa 
• Energiankulutus kaikissa vaiheissa, mutta erityisesti 

tie- ja katuvalaistuksen sekä liikennevalojen 
käyttövaiheessa  

• Liikennevaloissa käytettävien hehkulamppujen suuri 
energiankulutus 

• Luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö sekä 
(vaarallisen ja vaarattoman) jätteen tuottaminen 

• Mahdollinen ilman, maan ja veden pilaantuminen 
vaarallisten aineiden, kuten elohopean, käytön takia 

Tie- ja katuvalaistuksesta aiheutuva valosaaste 
 

 • Hankitaan erittäin valotehokkaita lamppuja. 
• Hankitaan tehokkaita virranrajoittimia. 
• Edistetään sellaisten valaistusjärjestelmien hankintaa, jotka kuluttavat 

vähän energiaa tuotettuun valoon verrattuna. 
• Edistetään ledien käyttöä liikennevaloissa. 
• Kannustetaan himmennettävien virranrajoittimien käyttöä, jos 

mahdollista. 
• Suositaan lamppuja, joiden elohopeapitoisuus on alhainen. 

Edistetään sellaisten valaisimien käyttöä, joilla rajoitetaan vaakatason 
yläpuolelle suuntautuvaa valoa.7 

Huomaa, että vaikutuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. 
 
Teknisessä taustaraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot tie- ja katuvalaistuksen sekä liikennevalojen tuoteryhmästä, myös lainsäädäntöä koskevat tiedot ja 
muut tietolähteet. 
 
 
3. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tie- ja katuvalaistus sekä liikennevalot 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.l Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tie- ja katuvalaistuslaitteet 

KOHDE KOHDE 
Hankitaan valaistuslaitteita (lamppuja, virranrajoittimia ja valaisimia), joilla 
on korkea hyötysuhde. 

Hankitaan valaistuslaitteita (lamppuja, virranrajoittimia ja valaisimia), joilla on 
korkea hyötysuhde. 

                                                 
7 Katso häiriövaloa koskeva CELMAn opas, joka on saatavana verkko-osoitteessa: http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf 

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Suurpainenatriumlampuilla, joiden värintoistoindeksi eli Ra-indeksi on 

alle 60, on oltava vähintään seuraava valotehokkuus: 
 

Lampun  Lampun  Lampun  
nimellinen  tehokkuuden  tehokkuuden  
teho (W) mitoitusarvo mitoitusarvo 
  (lm/W) – kirkkaat (lm/W) – päällystetyt 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 91 ≥ 82 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 114 ≥ 107 
155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Edellä annetut eritelmät täyttäviä lamppuja hankitaan nykyisiin tie- ja 
katuvalaistusjärjestelmiin, joissa nykyinen järjestelmä mahdollistaa nämä 
vaatimukset täyttävien lamppujen käytön. Kaikkiin uusiin järjestelmiin 
asennetaan laitteet, jotka soveltuvat edellä mainitun eritelmän mukaisille 
lampuille. Vaatimuksesta vapautetaan suurpainenatriumlamput, jotka on 
tarkoitettu toimimaan suurpaine-elohopeavirranrajoittimissa. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 

1. Suurpainenatriumlampuilla, joiden värintoistoindeksi eli Ra-indeksi on 
alle 60, on oltava vähintään seuraava valotehokkuus:  
 

Lampun  Lampun  Lampun  
nimellinen  tehokkuuden  tehokkuuden  
teho (W) mitoitusarvo mitoitusarvo 
  (lm/W) – kirkkaat (lm/W) – päällystetyt 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Edellä annetut eritelmät täyttäviä lamppuja hankitaan nykyisiin tie- ja 
katuvalaistusjärjestelmiin, joissa nykyinen järjestelmä mahdollistaa nämä 
vaatimukset täyttävien lamppujen käytön. Kaikkiin uusiin järjestelmiin 
asennetaan laitteet, jotka soveltuvat edellä mainitun eritelmän mukaisille 
lampuille. Vaatimuksesta vapautetaan suurpainenatriumlamput, jotka on 
tarkoitettu toimimaan suurpaine-elohopeavirranrajoittimissa. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
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2. Monimetallilampuilla, joiden värintoistoindeksi eli Ra-indeksi on 
alle 80, on oltava vähintään seuraava valotehokkuus:  

 
Lampun  Lampun  Lampun  
nimellinen  tehokkuuden  tehokkuuden  
teho (W) mitoitusarvo mitoitusarvo 
  (lm/W) – kirkkaat (lm/W) – päällystetyt 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 
105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 
155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 
255 < W ≥ 92 ≥ 100 

 
Edellä annetut eritelmät täyttäviä lamppuja hankitaan nykyisiin tie- ja 
katuvalaistusjärjestelmiin, joissa nykyinen järjestelmä mahdollistaa nämä 
vaatimukset täyttävien lamppujen käytön. Kaikkiin uusiin järjestelmiin 
asennetaan laitteet, jotka soveltuvat edellä mainitun eritelmän mukaisille 
lampuille. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy.  
 

2. Monimetallilampuilla, joiden värintoistoindeksi eli Ra-indeksi on 
alle 80, on oltava vähintään seuraava valotehokkuus:  
 

Lampun  Lampun  Lampun  
nimellinen  tehokkuuden  tehokkuuden  
teho (W) mitoitusarvo mitoitusarvo 
  (lm/W) – kirkkaat (lm/W) – päällystetyt 

W ≤ 55 ≥ 95 ≥ 85 
55 < W ≤ 75 ≥ 105 ≥ 90 
75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
255 < W ≥ 110 ≥ 105 

 
Edellä annetut eritelmät täyttäviä lamppuja hankitaan nykyisiin tie- ja 
katuvalaistusjärjestelmiin, joissa nykyinen järjestelmä mahdollistaa nämä 
vaatimukset täyttävien lamppujen käytön. Kaikkiin uusiin järjestelmiin 
asennetaan laitteet, jotka soveltuvat edellä mainitun eritelmän mukaisille 
lampuille. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
 



7 
 

3. Monimetallilampuilla, joiden värintoistoindeksi eli Ra-indeksi on 
vähintään 80, on oltava vähintään seuraava valotehokkuus:  
 

Lampun  Lampun  Lampun  
nimellinen  tehokkuuden  tehokkuuden  
teho (W) mitoitusarvo mitoitusarvo 
  (lm/W) – kirkkaat (lm/W) – päällystetyt 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Edellä annetut eritelmät täyttäviä lamppuja hankitaan nykyisiin tie- ja 
katuvalaistusjärjestelmiin, joissa nykyinen järjestelmä mahdollistaa nämä 
vaatimukset täyttävien lamppujen käytön. Kaikkiin uusiin järjestelmiin 
asennetaan laitteet, jotka soveltuvat edellä mainitun eritelmän mukaisille 
lampuille. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 

3. Monimetallilampuilla, joiden värintoistoindeksi eli Ra-indeksi on 
vähintään 80, on oltava vähintään seuraava valotehokkuus:  
 

Lampun  Lampun  Lampun  
nimellinen  tehokkuuden  tehokkuuden  
teho (W) mitoitusarvo mitoitusarvo 
  (lm/W) – kirkkaat (lm/W) – päällystetyt 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Edellä annetut eritelmät täyttäviä lamppuja hankitaan nykyisiin tie- ja 
katuvalaistusjärjestelmiin, joissa nykyinen järjestelmä mahdollistaa nämä 
vaatimukset täyttävien lamppujen käytön. Kaikkiin uusiin järjestelmiin 
asennetaan laitteet, jotka soveltuvat edellä mainitun eritelmän mukaisille 
lampuille. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
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4. Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimilla on oltava seuraava 
vähimmäishyötysuhde: 
 

Lampun nimellinen teho Virranrajoittimen vähimmäishyötysuhde 
 (W) (ηballast) % 

W < 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W < 405 91 

 
Tällöin 
• virranrajoittimen hyötysuhteella (ηballast) tarkoitetaan lampun tehon 

(virranrajoittimen lähtötehon) suhdetta lamppu-virranrajoitinpiirin 
tulotehoon, kun mahdolliset anturit, verkkoliitännät ja muut 
apukuormitukset on kytketty irti. 

 
Sellaisten virranrajoittimien, joita voidaan käyttää eri tehoilla 
(multiwattage), on täytettävä vaatimukset niiden kunkin käyttötehon 
mukaan. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava virranrajoittimen tekninen 
eritelmä tai kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
Mittausmenetelmä annetaan parhaillaan valmisteltavana olevassa 
IEC/EN 62442-2 -standardissa. 

4. Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimilla on oltava seuraava 
vähimmäishyötysuhde8: 

 
Lampun nimellinen teho Virranrajoittimen vähimmäishyötysuhde 
 (W) (ηballast) % 

W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W < 405 93 

 
Tällöin 
• virranrajoittimen hyötysuhteella (ηballast) tarkoitetaan lampun tehon 

(virranrajoittimen lähtötehon) suhdetta lamppu-virranrajoitinpiirin 
tulotehoon, kun mahdolliset anturit, verkkoliitännät ja muut 
apukuormitukset on kytketty irti. 

 
Sellaisten virranrajoittimien, joita voidaan käyttää eri tehoilla 
(multiwattage), on täytettävä vaatimukset niiden kunkin käyttötehon 
mukaan. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava virranrajoittimen tekninen 
eritelmä tai kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
Mittausmenetelmä annetaan parhaillaan valmisteltavana olevassa 
IEC/EN 62442-2 -standardissa. 
 

5. Valaistuslaitteiden pakkauksia koskevat vaatimukset 
 
Jos käytetään pahvirasioita, niiden valmistusmateriaalista vähintään 
80 prosenttia on oltava kierrätettyä kulutusjätettä.  
 

5. Valaistuslaitteiden pakkauksia koskevat vaatimukset 
 
Laminaattia ja komposiittimuoveja ei saa käyttää. Jos käytetään 
pahvirasioita, niiden valmistusmateriaalista vähintään 80 prosenttia on 
oltava kierrätettyä kulutusjätettä. Jos käytetään muovia, sen 

                                                 
8 Nämä kriteerit perustuvat ekologisen suunnittelun kolmannen vaiheen vaatimuksiin, joiden on määrä tulla voimaan kahdeksan vuoden kuluttua palvelusektorin valaistuslaitteiden ekologista 
suunnittelua koskevan asetuksen voimaantulosta eli huhtikuussa 2017. 
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Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten valmistajan kirjallinen todiste, 
jonka mukaan edellä mainittu ehto täyttyy. 

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 valmistajan kirjallinen todiste, 
jonka mukaan edellä mainittu ehto täyttyy. 
 

 6. Pienloistelampuissa on käytettävä pelkästään elektronisia 
virranrajoittimia. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava virranrajoittimen tekninen 
eritelmä tai kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
 

 7. Suurpainenatriumlampuilla ja monimetallilampuilla on oltava seuraavat 
valovirran alenemakertoimen (Lamp Lumen Maintenance Factor, 
LLMF) ja lampun eloonjäämiskertoimen (Lamp Survival Factor, LSF) 
arvot: 

 
Lampputyyppi Käyttötunnit LLMF LSF 
Monimetallilamput 12 000 (W ≤ 405) ≥ 0,80 ≥ 0,90 
Suurpainenatriumlamput 12 000 (W ≤ 75) ≥ 0,80 ≥ 0,90 
Suurpainenatriumlamput 16 000 (75 < W ≤ 605) ≥ 0,85 ≥ 0,90 

 
Lampun valovirran alenemiskertoimella tarkoitetaan lampun määrätyn 
käyttöajan jälkeen emittoiman valovirran suhdetta alkuperäiseen valovirtaan. 
 
Lampun eloonjäämiskertoimella tarkoitetaan sitä osuutta lamppujen 
kokonaismäärästä, joka toimii edelleen määrätyn ajan jälkeen määrätyissä 
olosuhteissa ja määrätyllä sytytystiheydellä.  
 
Valovirralla tarkoitetaan suuretta, joka johdetaan säteilytehosta arvioimalla 
säteilyä ihmisen silmän spektrisen herkkyyden perusteella. W on lampun 
teho watteina. 
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Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy.  
 

 8. Valaisimien optiikalla on oltava seuraava kotelointiluokka: 

a. IP65 tieluokille ME1–ME6 ja MEW1–MEW6 
b. IP54 tieluokille CE0–CE5, S1–S6, ES, EV ja A.  

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava valaisimen tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. Tieluokat 
selitetään EN 13201-1 -standardissa. 

 
MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 
1. Lisäpisteitä myönnetään lampuista, jotka täyttävät seuraavat valovirran 

alenemakertoimen (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF) ja 
lampun eloonjäämiskertoimen (Lamp Survival Factor, LSF) arvot: 
 

Käyttötunnit 2 000 4 000 8 000 16 000 
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 

1. Lisäpisteitä myönnetään nykyisissä järjestelmissä käytettävistä 
vaihtolampuista, jotka täyttävät seuraavat valovirran alenemakertoimen 
(Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF) ja lampun 
eloonjäämiskertoimen (Lamp Survival Factor, LSF) arvot: 
 

Käyttötunnit 2 000 4 000 8 000 16 000 
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
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2. Lisäpisteitä myönnetään suurpainepurkauslampuista, joiden 
elohopeapitoisuus ei ylitä seuraavassa taulukossa annettuja arvoja. W on 
lampun teho watteina. 
 

Lampputyyppi Elohopeapitoisuus (mg/lamppu) 
Suurpainenatriumlamput (W ≤ 155) 25 
Suurpainenatriumlamput (155 < W ≤ 405) 30 
Suurpainenatriumlamput (W > 405) 40 
Monimetallilamput (W ≤ 95) 5 
Monimetallilamput (95 < W ≤ 245) 15 
Monimetallilamput (W > 245) 30 
 

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 tarjoajan sivustoon, jossa elohopeapitoisuus ilmoitetaan. 
 

2. Lisäpisteitä myönnetään suurpainepurkauslampuista, joiden 
elohopeapitoisuus ei ylitä seuraavassa taulukossa annettuja arvoja. W on 
lampun teho watteina. 
 

Lampputyyppi Elohopeapitoisuus (mg/lamppu) 
Suurpainenatriumlamput (W ≤ 155) 20 
Suurpainenatriumlamput (155 < W ≤ 405) 25 
Suurpainenatriumlamput (W > 405) 35 
Monimetallilamput (W ≤ 95) 2 
Monimetallilamput (95 < W ≤ 245) 9 
Monimetallilamput (W > 245) 27 
 

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 tarjoajan sivustoon, jossa elohopeapitoisuus ilmoitetaan. 
 

3. Lisäpisteitä myönnetään suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimista, 
joilla on seuraava vähimmäishyötysuhde: 

 
Lampun nimellinen teho Virranrajoittimen vähimmäishyötysuhde 
 (W) (ηballast) % 

W ≤ 100 85 
100 < W 92 

 
Tällöin 
• virranrajoittimen hyötysuhteella (ηballast) tarkoitetaan lampun tehon 

(virranrajoittimen lähtötehon) suhdetta lamppu-virranrajoitinpiirin 
tulotehoon, kun mahdolliset anturit, verkkoliitännät ja muut 
apukuormitukset on kytketty irti. 

 
Sellaisten virranrajoittimien, joita voidaan käyttää eri tehoilla 
(multiwattage), on täytettävä vaatimukset niiden kunkin käyttötehon 

3. Lisäpisteitä myönnetään suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimista, 
joilla on seuraava vähimmäishyötysuhde: 

 
Lampun nimellinen teho Virranrajoittimen vähimmäishyötysuhde 
 (W) (ηballast) % 

W ≤ 100 90 
100 < W 94 

 
Tällöin 
• virranrajoittimen hyötysuhteella (ηballast) tarkoitetaan lampun tehon 

(virranrajoittimen lähtötehon) suhdetta lamppu-virranrajoitinpiirin 
tulotehoon, kun mahdolliset anturit, verkkoliitännät ja muut 
apukuormitukset on kytketty irti. 

 
Sellaisten virranrajoittimien, joita voidaan käyttää eri tehoilla 
(multiwattage), on täytettävä vaatimukset niiden kunkin käyttötehon 
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mukaan. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava virranrajoittimen tekninen 
eritelmä tai kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
Mittausmenetelmä annetaan parhaillaan valmisteltavana olevassa 
IEC/EN 62442-2 -standardissa. Myös sitä vastaava mittausmenetelmä 
voidaan hyväksyä. 
 

mukaan. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava virranrajoittimen tekninen 
eritelmä tai kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
Mittausmenetelmä annetaan parhaillaan valmisteltavana olevassa 
IEC/EN 62442-2 -standardissa. Myös sitä vastaava mittausmenetelmä 
voidaan hyväksyä. 

 
4. Jos monimetallilamput on todettu parhaiten soveltuvaksi 

lampputyypiksi, lisäpisteitä myönnetään lampuista, jotka täyttävät 
valotehokkuuden asianomaisen lisäkriteerin. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava lampun tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
 

4. Lisäpisteitä myönnetään, jos valaisimet sopivat yhteen sellaisten 
järjestelmien kanssa, jotka on varustettu asianmukaisilla himmennys- ja 
ohjausjärjestelmillä, joissa otetaan huomioon päivänvalon saatavuus, 
liikenne- ja sääolot ja joissa myös korvataan ajan mittaan pinnan 
heijastuksissa tapahtuva muuntelu ja lampun valovirran 
alenemakertoimesta johtuva järjestelmän alkuperäinen mitoitus. 

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava valaisimen tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
 

 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.2 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tie- ja katuvalaistuksen 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 
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. 
 

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. 
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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 
suunnitellut. 

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 
suunnitellut. 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Jos uutta valaistusjärjestelmää suunnitellaan liikennereitille 

(EN 13201-1 -standardin mukaiset tieluokat ME tai MEW), 
energiatehokkuusindikaattorin enimmäisarvo ei saa ylittää seuraavia 
arvoja. Energiatehokkuusindikaattori saadaan jakamalla järjestelmän 
keskimääräinen teho vaadittavalla tien pinnan luminanssilla ja 
valaistavalla alueella. 

 
Lampun teho (W) Energiatehokkuusindikaattorin 
 enimmäisarvo (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,974 
55 < W ≤ 155 0,824 
155 < W 0,674 

 
Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, josta 
käyvät ilmi valaistusjärjestelmän kuluttama kokonaisteho ja keskimääräinen 
teho, lamput, virranrajoittimet, anturit ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina, 
jaettuna vaadittavalla tien pinnan luminanssilla ja valaistavalla 
kokonaisalalla (ajorata ja tarvittaessa jalkakäytävä mukaan luettuina). Jos 
valaistusta voidaan himmentää, järjestelmän keskimääräinen teho on 
järjestelmän kuluttama keskiteho, joka on saatu laskemalla eri kulutukseen 
perustuvien ajanjaksojen keskiarvo. Valaistussuunnittelijan olisi myös 
osoitettava, että valaistus täyttää suorituskykyvaatimukset, jotka on asetettu 
EN 13201 -standardissa, vastaavissa kansallisissa standardeissa tai parhaita 
toimintatapoja koskevissa oppaissa tai jotka viranomainen on asettanut. Ne 
saattavat tietyypin ja sen asettamien vaatimusten mukaan koskea 
luminanssia, yleistasaisuutta, häikäisyn estoa ja ympäristön valaisua. 

1. Jos uutta valaistusjärjestelmää suunnitellaan liikennereitille 
(EN 13201-1 -standardin mukaiset tieluokat ME tai MEW), 
energiatehokkuusindikaattorin enimmäisarvo ei saa ylittää seuraavia 
arvoja. Energiatehokkuusindikaattori saadaan jakamalla järjestelmän 
keskimääräinen teho vaadittavalla tien pinnan luminanssilla ja 
valaistavalla alueella. 

 
Lampun teho (W) Energiatehokkuusindikaattorin 
 enimmäisarvo (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,824 
55 < W ≤ 155 0,674 
155 < W 0,524 

 
Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, josta 
käyvät ilmi valaistusjärjestelmän kuluttama kokonaisteho ja keskimääräinen 
teho, lamput, virranrajoittimet, anturit ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina, 
jaettuna vaadittavalla tien pinnan luminanssilla ja valaistavalla 
kokonaisalalla (ajorata ja tarvittaessa jalkakäytävä mukaan luettuina). Jos 
valaistusta voidaan himmentää, järjestelmän keskimääräinen teho on 
järjestelmän kuluttama keskiteho, joka on saatu laskemalla eri kulutukseen 
perustuvien ajanjaksojen keskiarvo. Valaistussuunnittelijan olisi myös 
osoitettava, että valaistus täyttää suorituskykyvaatimukset, jotka on asetettu 
EN 13201 -standardissa, vastaavissa kansallisissa standardeissa tai parhaita 
toimintatapoja koskevissa oppaissa tai jotka viranomainen on asettanut. Ne 
saattavat tietyypin ja sen asettamien vaatimusten mukaan koskea 
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Viranomainen voi hyväksyä edellä mainittuja korkeamman 
energiatehokkuusarvon, jos valaistukseen liittyy erityisiä rajoituksia, 
esimerkiksi epätavallinen asennuskorkeus tai pylväiden sijainti taikka jos 
tie- tai katuvalaistuksen on tarkoitus olla koristeellinen tai jos valaistuksella 
on epätavallisen tiukat hukkavaloa koskevat rajat tai vaativat 
värintoistovaatimukset. Joissakin tapauksissa voidaan hyväksyä arvo, joka 
on jopa kaksinkertainen edellä mainittuun energiatehokkuusindikaattorin 
enimmäisarvoon nähden. 

luminanssia, yleistasaisuutta, häikäisyn estoa ja ympäristön valaisua. 
Viranomainen voi hyväksyä edellä mainittuja korkeamman 
energiatehokkuuskriteerin arvon, jos valaistukseen liittyy erityisiä 
rajoituksia, esimerkiksi epätavallinen asennuskorkeus tai pylväiden sijainti 
taikka jos tie- tai katuvalaistuksen on tarkoitus olla koristeellinen tai jos 
valaistuksella on epätavallisen tiukat hukkavaloa koskevat rajat tai vaativat 
värintoistovaatimukset. Joissakin tapauksissa voidaan hyväksyä arvo, joka 
on jopa kaksinkertainen edellä mainittuun energiatehokkuusindikaattorin 
enimmäisarvoon nähden. 
 

2. Jos uutta valaistusjärjestelmää suunnitellaan törmäysuhka-alueelle, 
kuten liittymäalueelle, taikka liike- tai asuntokadulle, polulle tai 
pyörätielle (EN 13201-1 -standardin mukaiset tieluokat CE tai S), 
energiatehokkuusindikaattorin enimmäisarvo ei saa ylittää seuraavia 
arvoja. Energiatehokkuusindikaattori saadaan jakamalla järjestelmän 
keskimääräinen teho vaadittavalla vaakatason valaistusvoimakkuudella 
ja valaistavalla alueella. 

 
Vaadittava  Energiatehokkuusindikaattorin  
valaistusvoimakkuus  enimmäisarvo 
(luksia) (W/lx·m2) 

E ≤ 15 lx 0,054 
E > 15 lx 0,044 

 
Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, josta käy 
ilmi valaistusjärjestelmän kuluttama kokonaisteho (lamput, virranrajoittimet, 
anturit ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina) jaettuna vaadittavalla 
vaakatason valaistusvoimakkuudella ja valaistavalla kokonaisalalla. Jos 
valaistusta voidaan himmentää, järjestelmän keskimääräinen teho on 
järjestelmän kuluttama keskiteho, joka on saatu laskemalla eri kulutukseen 
perustuvien ajanjaksojen keskiarvo. Valaistussuunnittelijan olisi myös 
osoitettava, että valaistus täyttää suorituskykyvaatimukset, jotka on asetettu 
EN 13201 -standardissa, vastaavissa kansallisissa standardeissa tai parhaita 
toimintatapoja koskevissa oppaissa tai jotka viranomainen on asettanut. 

2. Jos uutta valaistusjärjestelmää suunnitellaan törmäysuhka-alueelle, 
kuten liittymäalueelle, taikka liike- tai asuntokadulle, polulle tai 
pyörätielle (EN 13201-1 -standardin mukaiset tieluokat CE tai S), 
energiatehokkuusindikaattorin enimmäisarvo ei saa ylittää seuraavia 
arvoja. Energiatehokkuusindikaattori saadaan jakamalla järjestelmän 
keskimääräinen teho vaadittavalla vaakatason valaistusvoimakkuudella 
ja valaistavalla alueella. 

 
Vaadittava  Energiatehokkuusindikaattorin  
valaistusvoimakkuus  enimmäisarvo 
(luksia) (W/lx·m2) 

E ≤ 15 lx 0,044 
E > 15 lx 0,034 

 
Todentaminen: Valaistussuunnittelijan on toimitettava laskelma, josta käy 
ilmi valaistusjärjestelmän kuluttama kokonaisteho (lamput, virranrajoittimet, 
anturit ja ohjausjärjestelmä mukaan luettuina) jaettuna vaadittavalla 
vaakatason valaistusvoimakkuudella ja valaistavalla kokonaisalalla. Jos 
valaistusta voidaan himmentää, järjestelmän keskimääräinen teho on 
järjestelmän kuluttama keskiteho, joka on saatu laskemalla eri kulutukseen 
perustuvien ajanjaksojen keskiarvo. Valaistussuunnittelijan olisi myös 
osoitettava, että valaistus täyttää suorituskykyvaatimukset, jotka on asetettu 
EN 13201 -standardissa, vastaavissa kansallisissa standardeissa tai parhaita 
toimintatapoja koskevissa oppaissa tai jotka viranomainen on asettanut. 
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Tietyypin ja sen asettamien vaatimusten mukaan sellaisia voivat olla 
valaistusvoimakkuus ja yleistasaisuus. Viranomainen voi hyväksyä edellä 
mainittuja korkeamman energiatehokkuusarvon, jos valaistukseen liittyy 
erityisiä rajoituksia, esimerkiksi epätavallinen asennuskorkeus tai pylväiden 
sijainti taikka jos tie- tai katuvalaistuksen on tarkoitus olla koristeellinen tai 
jos valaistuksella on epätavallisen tiukat hukkavaloa koskevat rajat tai 
vaativat värintoistovaatimukset. Joissakin tapauksissa voidaan hyväksyä 
arvo, joka on jopa kaksinkertainen edellä mainittuun 
energiatehokkuusindikaattorin enimmäisarvoon nähden. 
 

Tietyypin ja sen asettamien vaatimusten mukaan sellaisia voivat olla 
valaistusvoimakkuus ja yleistasaisuus. Viranomainen voi hyväksyä edellä 
mainittuja korkeamman energiatehokkuusarvon, jos valaistukseen liittyy 
erityisiä rajoituksia, esimerkiksi epätavallinen asennuskorkeus tai pylväiden 
sijainti taikka jos tie- tai katuvalaistuksen on tarkoitus olla koristeellinen tai 
jos valaistuksella on epätavallisen tiukat hukkavaloa koskevat rajat tai 
vaativat värintoistovaatimukset. Joissakin tapauksissa voidaan hyväksyä 
arvo, joka on jopa kaksinkertainen edellä mainittuun 
energiatehokkuusindikaattorin enimmäisarvoon nähden. 

 3. Valaisimien suunnittelussa ja asennuksessa on varmistettava, että 
valaisimesta vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon osuus (ULR) on 
rajattu seuraavassa taulukossa esitetyn mukaisesti tämän kuitenkaan 
vaikuttamatta haitallisesti sen järjestelmän 
kokonaisenergiatehokkuuteen, johon valaisin on suunniteltu. 

 
Teiden viite- Tie- ja katuvalaisimien enimmäis-ULR 
valaistusluokat  
 Toiminnallinen (*) Viihtyvyyden  
  takia asennettu (*) 

ME1 3 % - 
ME2 3 % - 
ME3 3 % - 
ME4 5 % - 
ME5 10 % - 
ME6 10 % - 
CE0 3 % 10 % 
CE1 3 % 15 % 
CE2 3 % 15 % 
CE3 3 % 15 % 
CE4 5 % 20 % 
CE5 10 % 20 % 
S1 3 % 15 % 
S2 5 % 20 % 
S3 10 % 20 % 
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S4 - 25 % 
S5 - 25 % 
S6 - 25 % 
S7 - 25 % 

  
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava valaisimen tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. Muu mahdollinen 
näyttö on hyväksyttävä. 
 

MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 
1. Kun hankitaan uusi valaistusjärjestelmä, lisäpisteitä annetaan, jos 

energiatehokkuusindikaattorit ovat alle 90 prosenttia edellä kriteerejä 1 
ja 2 koskevissa asianomaisissa taulukoissa annetuista arvoista. 

 
Todentaminen: Laskelma tehdään edellä kunkin kriteerin kohdalla 
esitetyllä tavalla. 

1. Kun hankitaan uusi valaistusjärjestelmä, lisäpisteitä annetaan, jos 
energiatehokkuusindikaattorit ovat alle 90 prosenttia edellä lisäkriteerejä 
1 ja 2 koskevissa asianomaisissa taulukoissa annetuista arvoista. 

 
Todentaminen: Laskelma tehdään edellä kunkin kriteerin kohdalla 
esitetyllä tavalla. 
 

2. Jos himmennystä vaaditaan ja/tai siitä on hyötyä, lisäpisteitä 
myönnetään suhteessa himmennettävän valaistuksen prosentuaaliseen 
osuuteen lampputehosta. 

 
Huomautus: Himmennettävien virranrajoittimien käyttö riippuu sijainnista 
ja muista näkökohdista, esimerkiksi ympäristön valotasoista.  

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava virranrajoittimen tekninen 
eritelmä tai kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
 

2. Jos himmennystä vaaditaan ja/tai siitä on hyötyä, lisäpisteitä 
myönnetään suhteessa himmennettävän valaistuksen prosentuaaliseen 
osuuteen lampputehosta. 

 
Huomautus: Himmennettävien virranrajoittimien käyttö riippuu sijainnista 
ja muista näkökohdista, esimerkiksi ympäristön valotasoista.  

 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava virranrajoittimen tekninen 
eritelmä tai kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
 

 3. Lisäpisteitä myönnetään valaisimista suhteessa siihen, kuinka paljon yli 
lisäkriteerissä 3 esitettyjen vaatimusten valaisimesta vaakatason 
yläpuolelle suuntautuvan valon osuutta (ULR) on onnistuttu 
pienentämään tämän kuitenkaan vaikuttamatta haitallisesti sen 
järjestelmän kokonaisenergiatehokkuuteen, johon valaisin on 
suunniteltu. 
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Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava valaisimen tekninen eritelmä tai 
kirjallinen vakuutus, jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy.  
 

 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.3 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tie- ja katuvalaistuksen asentaminen 

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

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

käyttää pienentämättä ilmoitettua energiatehokkuutta 
• valaistuksen ohjausjärjestelmän käyttö ja huoltaminen 
• vakiovalosäätimien uudelleenkalibrointi ja mukauttaminen  
• aikakytkimien poiskytkentäajan muuttaminen ja kuinka se tehdään, 

jotta havaitsemistarpeet voidaan täyttää parhaalla mahdollisella 
tavalla lisäämättä liikaa energiankulutusta. 

 
Todentaminen: Vahvistus, että kirjalliset ohjeet toimitetaan 
hankintaviranomaiselle. 
 

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

käyttää pienentämättä ilmoitettua energiatehokkuutta 
• valaistuksen ohjausjärjestelmän käyttö ja huoltaminen 
• vakiovalosäätimien uudelleenkalibrointi ja mukauttaminen  
• aikakytkimien poiskytkentäajan muuttaminen ja kuinka se tehdään, 

jotta havaitsemistarpeet voidaan täyttää parhaalla mahdollisella 
tavalla lisäämättä liikaa energiankulutusta. 

 
Todentaminen: Vahvistus, että kirjalliset ohjeet toimitetaan 
hankintaviranomaiselle. 

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

valaistusjärjestelmät ja -säätimet toimivat asianmukaisesti eivätkä kuluta 
energiaa enemmän kuin on välttämätöntä.  
• Vakiovalosäätimet on kalibroitava sen varmistamiseksi, että ne 

kytkevät valaistuksen pois, kun päivänvaloa on riittävästi. 
• Aikakytkimet on säädettävä kytkemään valaistus pois 

havaitsemistarpeiden mukaisesti ja ilman liiallista energiankulutusta. 
 
Jos valaistuksen ohjausjärjestelmä ei järjestelmän tilaamisen jälkeen näytä 
täyttävän kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia, tarjoajan on mukautettava 
järjestelmää ja/tai kalibroitava se tarpeen mukaan. 
 
Todentaminen: Tarjoajan ilmoitus, jonka mukaan asiaankuuluvat säädöt ja 
kalibroinnit on tehty. 
 

1. Tarjoajan on varmistettava, että uudet tai kunnostetut 
valaistusjärjestelmät ja -säätimet toimivat asianmukaisesti eivätkä kuluta 
energiaa enemmän kuin on välttämätöntä.  
• Vakiovalosäätimet on kalibroitava sen varmistamiseksi, että ne 

kytkevät valaistuksen pois, kun päivänvaloa on riittävästi. 
• Aikakytkimet on säädettävä kytkemään valaistus pois 

havaitsemistarpeiden mukaisesti ja ilman liiallista energiankulutusta. 
 
Jos valaistuksen ohjausjärjestelmä ei järjestelmän tilaamisen jälkeen näytä 
täyttävän kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia, tarjoajan on mukautettava 
järjestelmää ja/tai kalibroitava se tarpeen mukaan. 
 
Todentaminen: Tarjoajan ilmoitus, jonka mukaan asiaankuuluvat säädöt ja 
kalibroinnit on tehty. 

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

2. Tarjoajan on varmistettava, että valaistuslaitteet (lamput, valaisimet ja 
ohjausjärjestelmä mukaan luettuina) asennetaan täsmälleen 
alkuperäisessä suunnitelmassa esitetyllä tavalla. 
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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, tarjoajan on esitettävä vaihtotaulukko ja laskelma, joka osoittaa, 
että kohdassa 3.2 esitetyt asiaankuuluvat valaistuksen suunnittelukriteerit 
täyttyvät korvaavien tuotteiden käytöstä huolimatta. 
 

 
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, tarjoajan on esitettävä vaihtotaulukko ja laskelma, joka osoittaa, 
että kohdassa 3.2 esitetyt asiaankuuluvat valaistuksen suunnittelukriteerit 
täyttyvät korvaavien tuotteiden käytöstä huolimatta. 

3. 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 kirjallinen vahvistus jätteen 
erittelystä, hyödyntämisestä tai kierrätyksestä.  
 

3. 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 kirjallinen vahvistus jätteen 
erittelystä, hyödyntämisestä tai kierrätyksestä.  

 
 
Selventävät huomautukset 
 
Hankintaviranomainen ottaa huomioon paikalliset olosuhteet (tietyyppi, käyttö, keskimääräiset ilmasto-olot) ja eri tie- ja katuvalaistustekniikoiden 
saatavuuden markkinoilla määrittääkseen, mikä on paras saatavana oleva tekniikka kulloiseenkin yksilöityyn tarpeeseen. Hankintaviranomaisen olisi 
mahdollisuuksien mukaan otettava tässä tuotekohtaisessa ohjeessa esitettyjen ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerien lisäksi huomioon, että 
uudet tie- ja katuvalaistusjärjestelmät ovat käytössä huomattavan monia vuosia, ja siitä syystä olisi valittava yksilöityyn erityistarpeeseen paras saatavana 
oleva tekniikka. 
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Erityisesti tarve torjua valosaastetta saattaa olla joissakin paikoissa tavallista suurempi, esimerkiksi maaseutualueilla tai asuntojen lähellä. 
Hankintaviranomainen voi halutessaan määrittää edellä esitettyjä ULR-arvoja matalammat arvot ja ottaa käyttöön lisävaatimuksia, joilla rajoitetaan asuntoihin 
kohdistuvaa hukkavaloa. Näitä kysymyksiä koskevia ohjeita annetaan kansallisissa standardeissa ja kansainvälisen valaistuskomission (CIE) teknisessä 
raportissa CIE-1509. 
 
Hankintaviranomaisen olisi otettava huomioon vain lamput, jotka täyttävät kriteereissä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Suurpaine-elohopealamppujen 
hankintaa olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä, koska ne on tarkoitus poistaa markkinoilta vuonna 2015. Jos muiden kuin monimetalli- ja 
suurpainenatriumlamppujen katsotaan soveltuvan tarkoitettuun käyttöön, hankintaviranomaisen olisi varmistettava valitsevansa parhaan saatavana olevan 
tekniikan. Tällainen saattaisi olla esimerkiksi led-tekniikka. Ledeillä on useita mahdollisia etuja, muun muassa energiankulutuksen säästöt ja siihen liittyvä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennys, lyhyet investointien takaisinmaksuajat, koko käyttöiän jatkuva kirkkaus ja lamppujen pitkästä käyttöiästä johtuva 
vähentynyt huoltotarve. Ledien käyttöä olisi kuitenkin harkittava tapauskohtaisesti ottamalla huomioon kulloisetkin erityisolosuhteet ja vaatimukset, jotta 
varmistetaan ledien käytön soveltuvuus. 
 
Ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit ovat erilaisia lampuille, joilla on korkea värintoistoindeksi, kuten suurpainenatriumlampuille, joiden 
värintoistoindeksi on vähintään 60, ja monimetallilampuille, joiden värintoistoindeksi on vähintään 80. Korkean värintoistoindeksin ansiosta värit näyttävät 
melko luonnollisilta, samanlaisilta kuin päivänvalossa tai metallilankalampun valossa. Koska nämä lamput eivät yleensä ole kovin energiatehokkaita, niitä 
olisi hankittava vain, kun siihen on erityinen syy, esimerkiksi kiireiselle liikekadulle, jolla ihmiset kokoontuvat. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää valkoista 
valoa, jolla on hyvä värintoistoindeksi (kuten monimetallilamput, joiden värintoistoindeksi on 60–80), minkä ansiosta valaistusvoimakkuutta voidaan alentaa 
ja sitä kautta säästää energiaa. 
 
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. 
 
Kun loistelamppuja korvataan, hankintaviranomaista neuvotaan varmistamaan, että korvaamiseen käytetään energiatehokkaimpia versioita.  
 
Huomautus: Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimien hyötysuhteen mittausta koskevia standardeja valmistellaan parhaillaan, ja niistä tulee vaatimus 
asetuksen N:o 245/2009 kolmannessa vaiheessa. 
 

                                                 
9 CIE Technical Report 150. Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations (Ulkovalaistusjärjestelmistä peräisin olevan häiriövalon vaikutusten 
rajoittamista koskeva opas). CIE, Wien, 2003. 
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Kustannusnäkökohdat 
 
Suurpainepurkauslamppujen hankinnassa on tärkeää ottaa huomioon lamppujen hankintahinnan lisäksi myös lampun tehokkuus. Vaikka korkeapaine-
elohopealamput saattavat vaikuttaa halvoilta, on muistettava, että tämäntyyppisillä lampuilla on heikohko valovirtahyötysuhde. Tästä syystä ne vaativat samaa 
valotehoa varten enemmän watteja kuin suurpainenatriumlamput tai monimetallilamput. 
 
Siirtyminen pois suurpaine-elohopealampuista säästää energiaa ja siten vähentää kustannuksia, koska suurpainenatriumlamput ja monimetallilamput kuluttavat 
vähemmän energiaa (watteja) kuin suurpaine-elohopealamput tuottaakseen saman valotehon. Edut riippuvat kuitenkin muistakin tekijöistä, kuten siitä, ovatko 
kannat samoja ja muuttuuko valon jakautuminen siten, että tarvitaan muita muutoksia tie- tai katuvalaistusjärjestelmään, esimerkiksi erilaiset valaisimet tai 
virranrajoittimet. Jos koko asennus on vaihdettava, eli lamppu, virranrajoitin ja valaisin, lienee pelkällä vaihtoperusteella odotettavissa pitkä 
takaisinmaksuaika, jopa yli kymmenen vuotta10. 
 
Tästä syystä kustannusnäkökohtien kannalta on tärkeää, että hankintaviranomainen ottaa huomioon nämä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen 
eritelmät sekä parhaat saatavana olevat uudet valaistusjärjestelmät ja nykyisten järjestelmien kunnostusmahdollisuudet – esimerkiksi ajantasaistamalla 
virranrajoittimet –, jotta voidaan varmistaa tie- ja katuvalaistuksen mahdollisimman suuret energiansäästöt kohtuullisilla pääomakustannuksilla. On selvää, 
että jos laitteisto sen mahdollistaa, olisi käytettävä aiempaa tehokkaampia lamppuja sijainnin ja erityisten valonkäyttövaatimusten mukaan. 
 
Eräät hankintaviranomaiset eivät mittaa tie- ja katuvalaistuksen sähkönkulutusta, ja sähkönhinta lasketaan pelkästään yksikkömäärän ja niiden nimellisen 
tehon perusteella siten, että nämä kerrotaan käyttötuntien määrällä. Kun tie- ja katuvalaistus saatetaan ajan tasalle energiatehokkuuden parantamiseksi, 
hankintaviranomaisen olisi tavallisesti pyrittävä neuvottelemaan sähkömaksut uudelleen. 
 
Hyvällä tie- ja katuvalaistuksen suunnittelulla saattaa olla mahdollista vähentää kustannuksia pidentämällä valaisimien välistä etäisyyttä ja vähentämällä 
lamppujen tehoa. Tässä on kuitenkin tasapainoisesti otettava huomioon muut vaatimukset, kuten välimatkaa ja erityiskäyttöön tarkoitettujen tilojen valaistusta 
koskevat paikalliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.  
 
Lisäksi, kun käytetään lamppuja, joiden käyttöikä on pidempi ja valovirran alenema pienempi, myös huoltoajat pitenevät ja siten vähennetään kustannuksia. 
Tämä vähentää myös lamppujen vaihtamisesta ja huollosta aiheutuvia välillisiä vaikutuksia, kuten ajoneuvojen päästöjä ja osien, pääasiassa lamppujen, 
valmistukseen ja jakeluun liittyviä vaikutuksia. Tie- ja katuvalaistuksen ekologista suunnittelua koskevassa tutkimuksessa (osa 9)11 on esitetty 
yksityiskohtainen elinkaarikustannusanalyysi. 
 
On huomattava, että tie- ja katuvalaistuksen kustannusnäkökohdista on saatavana rajoitetusti tietoa. 
 
                                                 
10 Policy Brief: Improving the energy performance of street lighting and traffic signals (Toimintalinjoja tie- ja katuvalaistuksen sekä liikennevalojen energiatehokkuuden parantamiseen), 
DEFRA, heinäkuu 2008. Saatavana verkko-osoitteessa http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf 
11 Ekologista suunnittelua koskevan tutkimuksen tie- ja katuvalaistusta käsittelevä osa 9: Public Street Lighting, VITO, tammikuu 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.4 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Liikennevalot 

KOHDE KOHDE 
Hankitaan energiatehokkaita liikennevaloja. 
 

Hankitaan energiatehokkaita liikennevaloja. 
 

TEKNISET ERITELMÄT TEKNISET ERITELMÄT 
1. Jos hankintaviranomaiset asennuttavat uusia tai kunnostuttavat vanhoja 

liikennevaloja, valomoduulien kuluttama teho ei saa ylittää seuraavia 
arvoja:  

Moduulityyppi Käyttöteho (25 ºC:ssa) 
300 mm:n punainen pallo-opastin  10 
200 mm:n punainen pallo-opastin  8 
300 mm:n punainen nuoliopastin  9 
  
300 mm:n keltainen pallo-opastin  10 
200 mm:n keltainen pallo-opastin  8 
300 mm:n keltainen nuoliopastin  9 
  
300 mm:n vihreä pallo-opastin  12 
200 mm:n vihreä pallo-opastin  9 
300 mm:n vihreä nuoliopastin  9 

 
Taulukossa annetut tehovaatimukset koskevat yksittäistä moduulia, ei koko 
liikennevalo-opastinta. Lampun päävirtapiirin vaatima teho sisältyy 
annettuun arvoon. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava liikennevalo-opastimeen 
kuuluvien yksittäisten moduulien tekninen eritelmä tai kirjallinen vakuutus, 
jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 

1.  Jos hankintaviranomaiset asennuttavat uusia tai kunnostuttavat vanhoja 
liikennevaloja, tarjouspyyntöasiakirjoihin olisi sisällytettävä seuraavat 
vähimmäisvaatimukset.  

 
Moduulityyppi Käyttöteho (25 ºC:ssa) 

300 mm:n punainen pallo-opastin  8 
200 mm:n punainen pallo-opastin  7,5 
300 mm:n punainen nuoliopastin  7 
  
300 mm:n keltainen pallo-opastin  9 
200 mm:n keltainen pallo-opastin  8 
300 mm:n keltainen nuoliopastin  7 
  
300 mm:n vihreä pallo-opastin  9,5 
200 mm:n vihreä pallo-opastin  8 
300 mm:n vihreä nuoliopastin  7 

 
Taulukossa annetut tehovaatimukset koskevat yksittäistä moduulia, ei koko 
liikennevalo-opastinta. Lampun päävirtapiirin vaatima teho sisältyy 
annettuun arvoon. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava liikennevalo-opastimeen 
kuuluvien yksittäisten moduulien tekninen eritelmä tai kirjallinen vakuutus, 
jossa osoitetaan, että kriteeri täyttyy. 
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2. Liikennevalohankintojen pakkauksia koskevat vaatimukset 
 
Jos käytetään pahvirasioita, niiden valmistusmateriaalista vähintään 
80 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 valmistajan kirjallinen todiste, 
jonka mukaan edellä mainittu ehto täyttyy. 
 

2. Liikennevalohankintojen pakkauksia koskevat vaatimukset 
 
Laminaattia ja komposiittimuoveja ei saa käyttää. Jos käytetään 
pahvirasioita, 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 valmistajan kirjallinen todiste, 
jonka mukaan edellä mainittu ehto täyttyy. 
 

 
 
Selventävät huomautukset 
 
Hankintaviranomaisen olisi tarjouspyyntöasiakirjoissa täsmennettävä, minkä järjestelmän tai järjestelmän osan olisi täytettävä kriteerit. Tällä hetkellä led-
lamput täyttävät edellä annetut tehovaatimukset. 
 
Tyypin 1 tai ISO 14024 -standardin mukaisten ympäristömerkkien peruskriteerit asettaa riippumaton elin, ja niitä valvotaan todistusten ja tarkastusten avulla. 
Siten merkit tarjoavat avointa, luotettavaa ja riippumatonta tietoa. Ympäristömerkkien on täytettävä seuraavat ehdot:  

• Merkkiä koskevat vaatimukset perustuvat tieteelliseen näyttöön.  
• Ympäristömerkit on hyväksytty menettelyllä, johon osallistuvat asianomaiset tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, jakelijat ja 

ympäristöjärjestöt.  
• Merkit ovat kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla. 

 
Julkisissa hankinnoissa hankintaviranomaiset voivat vaatia, että tietyn ympäristömerkin vaatimusten on täytyttävä ja että ympäristömerkkiä on voitava käyttää 
myös todisteena vaatimusten täyttymisestä. Hankintaviranomaiset eivät kuitenkaan voi vaatia, että tuotteella on oltava ympäristömerkki. Lisäksi 
hankintaviranomaiset voivat käyttää vain sellaisia ympäristömerkin vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin tai tuotantoprosessiin. 
Yrityksen yleiseen hallintaan liittyviä vaatimuksia ei voi käyttää. 
 
Jos kriteerien todentamista koskevissa ohjeissa todetaan, että myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, näytöksi kelpaavat valmistajan laatimat tekniset 
asiakirjat, tunnustetun laitoksen testausseloste tai muut pätevät todisteet. Hankintaviranomaisen on varmistettava tapauskohtaisesti 
teknisestä/lainsäädännöllisestä näkökulmasta, voidaanko toimitettuja todisteita pitää asianmukaisina. 
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Kustannusnäkökohdat 
 
Liikennevalohankintoja tekevän hankintaviranomaisen on otettava huomioon useita kustannusnäkökohtia. 
 
Valoa säteileviin diodeihin eli ledeihin perustuvien liikennevalojen hinta on ollut esteenä tämäntyyppisten liikennevalojen laajalle käytölle viime vuosina, 
vaikka jotkin maat, kuten USA ja Saksa, ovat toteuttaneet korvausohjelmia, joissa liikennevalot on muutettu led-valoiksi.  
 
Punaisen, keltaisen ja vihreän hehkulampulla varustetun vakio-opastimen hinta12 on tällä hetkellä noin 187,50 euroa verrattuna vastaavan led-mallin hintaan, 
joka on yli 750 euroa. Ledien hinnat laskevat kuitenkin nopeasti. Näin ollen vaikka alkuvaiheen kustannus on led-valoissa suurempi, 
kokonaiselinkaarikustannukset ovat matalammat, koska energiaa kuluu vähemmän ja huoltokustannukset ovat huomattavasti pienemmät.13 Joissakin malleissa 
on mahdollista käyttää ledejä tavallisten liikennevalojen ohjausjärjestelmien kanssa, mikä pienentää vaihtokustannukset 250–375 euroon opastinta kohden.14 
 
Vaikka led-liikennevalojen asennuksesta aiheutuva alkupääomakustannus on suurempi kuin perinteisen (hehkulamppu)version, led-liikennevalojen 
asentamisen takaisinmaksuaika on osoittautunut suhteellisen lyhyeksi sähkö- ja huoltokustannusten pienenemisen takia, kuten jäljempänä esitetyt esimerkit 
osoittavat. Hyödyt kasvavat edelleen, jos energianhinta edelleen jatkaa viimeaikaista noususuuntaustaan. 
 
Eurooppalainen esimerkki perinteisten liikennevalojen vaihtamisesta led-liikennevaloihin saadaan Saksasta Freiburgin kaupungista. Siellä korvattiin 
53 liikennevaloa vuonna 2006. Ennakoidut vuotuiset säästöt ovat 155 000 euroa, jotka saadaan, kun huoltokustannukset alenevat ja energiankulutus pienenee 
350 000 kilowatilla, mikä puolestaan vastaa hiilidioksipäästöjen vähenemistä 240 tonnilla. Hankkeen rahoitus jakautuu yli 15 vuodelle siten, että vuotuinen 
takaisinmaksumäärä on 140 000 euroa eli vähemmän kuin vuotuiset kokonaissäästöt.15 
 
USA:ssa esimerkiksi Kalifornian energiavirasto on arvioinut, että kaupungissa, jossa kaikki liittymissä (risteyksissä) sijaitsevat liikennevalot vaihdetaan 
ledeiksi, energiankulutus vähenee arviolta 70 prosenttia, jolloin takaisinmaksuaika on vain kolmesta viiteen vuotta. Portlandin kaupungissa Oregonissa lähes 
kaikki punaiset ja vihreät hehkulamppuliikennevalot vaihdettiin vuonna 2001 ledeiksi. Tämä johti nettoinvestoinnin takaisinmaksuun alle kolmessa vuodessa 
yhteensä 400 000 dollarin12 eli noin 284 000 euron16 energia- ja huoltokustannussäästöjen ansiosta.  
 

                                                 
12 Kustannukset on muunnettu Englannin punnista euroiksi käyttämällä vaihtokurssia 1,25 euroa 1 puntaan. 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm 
14 Quick Hits 3. Traffic Signals (Liikennevalot) UK ERC, joulukuu 2006. Saatavana verkko-osoitteessa http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm 
16 Kustannukset on muunnettu Yhdysvaltain dollareista euroiksi käyttämällä vaihtokurssia 0,71 euroa 1 puntaan. 
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