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1 JOHDANTO 
 

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit (GPP-kriteerit) on laadittu auttamaan viranomaisia sellaisten tuotteiden, palvelujen ja 

töiden hankinnassa, joilla on vain vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu niin, 

että yksittäinen viranomainen voi halutessaan mahdollisimman pienin toimituksellisin muutoksin sisällyttää ne (osittain tai kokonaan) 

tarjouskilpailuasiakirjoihinsa. Ennen tarjouspyynnön julkaisemista viranomaisten olisi tarkistettava, onko markkinoilla, joilla ne toimivat, saatavilla 

sellaisia tuotteita, palveluja ja töitä, joita ne aikovat hankkia. Jos hankintaviranomainen aikoo käyttää tässä asiakirjassa ehdotettuja kriteereitä, sen on 

tehtävä tämä tavalla, jolla varmistetaan julkisia hankintoja koskevan EU:n lainsäädännön noudattaminen (ks. esimerkiksi direktiivin 2014/24/EU1 42 ja 

43 artikla, 67 artiklan 2 kohta tai 68 artikla ja samanlaiset säännökset muussa julkisia hankintoja koskevassa EU:n lainsäädännössä). Tätä aihetta 

koskevia käytännön näkökohtia esitetään myös vuonna 2016 julkaistussa ympäristöä säästäviä hankintoja koskevassa käsikirjassa, joka on saatavilla 

osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_fi.htm. 

Hankintaviranomaisten olisi myös oltava tietoisia siitä, että keskushallinnon toimielinten julkiset hankkijat ovat energiatehokkuusdirektiivin2 6 artiklan 

nojalla velvollisia hankkimaan ainoastaan tuotteita, jotka vastaavat täytäntöönpanotoimenpiteissä määriteltyjä energiatehokkuuden viitearvoja, jos 

tuote kuuluu tällaisen täytäntöönpanotoimenpiteen piiriin ekosuunnitteludirektiivin3 nojalla. Tievalaisimien osalta asetus (EY) N:o 245/20094 on tällä 

hetkellä voimassa, ja se kumotaan myöhemmin uudella komission asetuksella. Tämänhetkisessä ehdotusluonnoksessa5 LED-valaisimille asetettavat 

valotehokkuusvaatimukset (120 lm/W) eivät ole tiukemmat kuin EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevissa kriteereissä määritellyt 

vaatimukset. 

Tässä asiakirjassa esitetään EU:n GPP-kriteerit tuoteryhmälle ”tievalaisimet ja liikennevalot”.  

                                                           
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1). 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10). 

4 Asetus (EY) N:o 245/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa 

voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamisesta (EUVL L 76, 24.3.2009, s. 17). 
5 Luonnos: Komission asetus ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta valonlähteille ja erillisille liitäntälaitteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetusten (EY) N:o 244/2009, (EY) N:o 245/2009 ja (EU) N:o 1194/2012 

kumoamisesta. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fi.pdf
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Tievalaisimia koskevien EU:n GPP-kriteerien kattamat ympäristönäkökohdat jaetaan kolmeen laajaan osaan: energiankulutus, valosaaste ja käyttöikä. 

Liitteenä olevassa teknisessä raportissa esitellään lisäperustelut näiden kriteerien valinnan tueksi ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. Liikennevalojen 

hankintaa käsitellään erikseen käyttäen kriteereitä, joissa keskitytään pääasiassa elinkaarikustannuksiin.  

Kriteerit koostuvat valintaperusteista, teknisistä eritelmistä, myöntämisperusteista ja sopimusten toteuttamista koskevista lausekkeista. Ne voidaan 

jakaa kahteen tasoon: 

 Peruskriteerit on tarkoitettu ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien soveltamisen helpottamiseen, ja niissä keskitytään 

tuotteen ympäristötehokkuuden tärkeimpiin osa-alueisiin. Ne on laadittu siten, että yrityksille kertyvät hallinnolliset kulut jäävät 

mahdollisimman pieniksi. 

 Lisäkriteereissä huomioidaan ympäristötehokkuuden muitakin osa-alueita tai sen korkeampia tasoja. Ne on tarkoitettu viranomaisille, jotka 

haluavat tukea voimakkaammin ympäristö- ja innovointitavoitteita. 

Lauseke ”perus- ja lisäkriteerit samat” lisätään, jos kriteerit ovat kummassakin ryhmässä samat. 

Tuoteryhmään kuuluvien tievalaistuslaitteiden luonne voi vaihdella suuresti, ja niiden kehitys on nopeaa. Tästä syystä useisiin kriteereihin on liitetty 

ehdollinen lauseke, josta käy ilmi, missä olosuhteissa kyseistä kriteeriä voidaan pitää niin merkittävänä, että se kannattaa sisällyttää tarjouspyyntöön. 

Tämän asiakirjan sisältämät kriteerit saattavat kiinnostaa kaikkia viranomaisia, jotka omistavat tai hallinnoivat tievalaistuslaitteita ja/tai joiden on 

hankittava uusia tievalaistuslaitteita. Kansallisessa tai alueellisessa kaavoituslainsäädännössä viime kädessä määrätään, onko tie valaistava, ja jos on, 

minkä tasoisesti (ks. teknisen raportin kaavio 15). On hyvin suositeltavaa, että ennen päätöstä tarjouspyynnön julkaisemisesta viranomainen arvioi sen 

infrastruktuurissa tällä hetkellä käytettävät valaistuslaitteet ja vertailee nykyistä teknistä suorituskykyä ja kustannustekijöitä markkinoilla saatavilla 

oleviin tuotteisiin. Jos alustavat elinkaarikustannukset viittaavat siihen, että energia-/huoltokustannuksissa on mahdollista saada aikaan merkittäviä 

säästöjä, EU:n GPP-kriteerien sisällyttäminen tarjouspyyntöön on erityisen aiheellista. Eri kriteerien merkitys vaihtelee tilanteen mukaan (esimerkiksi 

uusi laitteisto, laitteiston jälkiasennus ja uudelleensuunnittelu, pelkkä laitteiston jälkiasennus, vain ohjauslaitteiden jälkiasennus tai vain lamppujen 

vaihto samanlaisiin lamppuihin) (ks. teknisen raportin kaavio 4).  

 

1.1 Määritelmä ja soveltamisala 
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Tievalaisimet: Nämä kriteerit kattavat valaistuslaitteiden hankinnat seuraaviin tarkoituksiin:  

- tievalaisimet uusissa valaistusjärjestelmissä;  

- erilaisten valaisimien jälkiasennus olemassa oleviin valaistusjärjestelmiin;  

- erilaisten valonlähteiden tai ohjauslaitteiden jälkiasennus olemassa oleviin valaisimiin; tai  

- valonlähteiden, lamppujen tai valaisimien vaihtaminen samanlaisiin tuotteisiin olemassa olevissa valaistusjärjestelmissä.  

Standardin EN 13201-1 mukaan ”tievalaisimilla” tarkoitetaan kiinteitä valaistusjärjestelmiä, joilla on tarkoitus taata hyvä näkyvyys ulkotilojen 

julkisten liikennealueiden käyttäjille pimeänä aikana liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja yleisen turvallisuuden edistämiseksi.  

Siinä suljetaan nimenomaisesti määritelmän ulkopuolelle tunnelien, tiemaksuasemien, kanavien ja sulkujen, pysäköintialueiden, kaupallisten tai 

teollisuusalueiden, liikuntapaikkojen, monumenttien ja rakennusten julkisivujen valaistusjärjestelmät. 

Seuraavat tekniset määritelmät auttavat kriteerien soveltamisessa (teknisessä raportissa on tarkempia tietoja ja lähempiä teknisiä määritelmiä): 

’valotehokkuus’: valaisimen emittoiman valovirran (lumenia) suhde sen kuluttamaan tehoon (wattia) 

 

Liikennevalot: Standardin EN 12368 mukaiset punaiset, keltaiset ja vihreät tieliikenteen opastinvalot, joiden halkaisija on 200 mm ja 300 mm, 

sisältyvät määritelmään. Siirrettävät opastinvalot on nimenomaisesti jätetty määritelmän ulkopuolelle. 

 

1.2 Todentamista koskeva yleinen huomautus 
 

Joidenkin kriteerien osalta ehdotettu todentamiskeino edellyttää testaustietojen tai -selosteiden käyttöä. Kustakin kriteeristä esitetään oleelliset 

testausmenetelmät, mikäli mahdollista. Viranomaisen tehtävä on päättää, olisiko testitulokset toimitettava ennen hankintasopimuksen tekemistä vai sen 

jälkeen. Tavallisesti ei ole tarpeen velvoittaa kaikkia tarjoajia toimittamaan testituloksia menettelyn alkuvaiheessa. Tarjoajiin ja viranomaisiin 

kohdistuvan rasitteen vähentämiseksi oma ilmoitus voidaan tarjousten toimittamisen yhteydessä katsoa riittäväksi. Tämän jälkeen voidaan määrittää 

seuraavien eri vaihtoehtojen avulla, edellytetäänkö testejä ja missä vaiheessa niitä edellytetään: 
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a) Tarjouskilpailuvaiheessa: 

Kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta näyttöä voidaan edellyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijältä. Jos näyttö 

katsotaan riittäväksi, sopimus voidaan tehdä. Jos näyttö katsotaan riittämättömäksi tai vaatimusten vastaiseksi ja 

i) todentamiskeino koskee teknisiä eritelmiä, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka kanssa sopimus voidaan 

tehdä 

ii) todentamiskeino koskee myöntämisperusteita, annetut lisäpisteet poistetaan ja tarjousten järjestys lasketaan uudelleen kaikkine siitä 

aiheutuvine seurauksineen. 

Testausselosteella todennetaan, että tiettyjä vaatimuksia on testattu näytetuotteesta, ei sopimuksen mukaisesti todellisuudessa toimitettavista 

tuotteista. Puitesopimuksissa tilanne saattaa olla erilainen. Tätä skenaariota tarkastellaan enemmän seuraavassa kohdassa, joka koskee 

sopimusten täytäntöönpanoa, ja jäljempänä esitettävissä lisäselityksissä. 

 

b) Sopimuksen täytäntöönpanon aikana: 

Testituloksia olisi pyydettävä yhden tai useamman sopimuksen nojalla toimitetun tuotteen osalta joko yleisesti tai jos on aihetta epäillä vääriä 

ilmoituksia. Tämä on tärkeää erityisesti, kun kyseessä on puitesopimus, jossa ei anneta ensimmäistä tilausta koskevia määräyksiä. 

Sopimukseen on suositeltavaa sisällyttää täsmälliset sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet. Niissä olisi määrättävä, että 

hankintaviranomaisella on oikeus toteuttaa satunnaisia todennustestejä koska tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Jos testitulokset 

osoittavat, että toimitetut tuotteet eivät täytä kriteerejä, hankintaviranomaisella on oikeus soveltaa seuraamuksia ja se voi irtisanoa sopimuksen. 

Jotkin hankintaviranomaiset sisällyttävät sopimuksiin ehtoja, joiden mukaan hankintaviranomainen vastaa testauskustannuksista, kun tuote 

täyttää vaatimukset testissä, mutta jos vaatimukset eivät täyty, kustannuksista vastaa toimittaja. 

Puitesopimuksissa ajankohta, jona näyttö on toimitettava, riippuu erityisesti sopimuksen rakenteesta: 
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i) Kun puitesopimus on tehty yhden toimijan kanssa ja toimitettavat yksittäiset tuotteet määritetään puitesopimuksen tekemisen 

yhteydessä, jolloin kyse on vain siitä, kuinka monta kappaletta tarvitaan, sovelletaan samaa periaatetta kuin edellä kuvattujen 

kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta. 

ii) Kun puitesopimus tehdään valittujen mahdollisten toimijoiden kanssa ja näiden kesken järjestetään myöhemmin kilpailumenettelyjä, 

tarjoajien on tässä alustavan valinnan vaiheessa osoitettava ainoastaan valmiutensa toimittaa puitesopimuksen 

vähimmäislaatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Seuraavissa täytäntöönpanosopimuksissa (tai tilauksissa), jotka tehdään valikoitujen 

toimittajien kilpailun perusteella, sovelletaan periaatteessa samoja perusteita kuin edellä a ja b kohdassa, jos kilpailussa on osoitettava 

lisävaatimusten täyttyminen. Jos kilpailu ratkaistaan pelkästään hinnan perusteella, tarkistusta olisi harkittava sopimuksen 

toteutusvaiheessa. 

On myös huomattava, että direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisen on hyväksyttävä myös muu 

asianmukainen näyttö. Tämä voi käsittää valmistajan tekniset asiakirjat, jos testitulokset eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan 

käytettävissä eikä toimijan ole ollut mahdollista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa. Tässä tapauksessa talouden toimijan on 

osoitettava, että käyttömahdollisuuden puuttuminen ei johtunut asianomaisesta talouden toimijasta ja että sen toimittamat työt, tavarat tai 

palvelut täyttävät teknisissä eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, hankintasopimuksen myöntämisperusteet tai sopimuksen 

toteuttamisen ehdot. Jos testien osalta viitataan erityisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antamiin todistuksiin/testituloksiin, 

hankintaviranomaisten on hyväksyttävä myös vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamat todistukset. 
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MERKITTÄVIMMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään kokoavasti tievalaisimien ja liikennevalojen saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella merkittävimmät 

ympäristövaikutukset elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna (lisätietoja on teknisessä raportissa). Samassa taulukossa esitetään myös ympäristöä 

säästäviä hankintoja koskeva EU:n lähestymistapa, jolla pyritään lieventämään tai vähentämään kyseisiä ympäristövaikutuksia. 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset tievalaisimen elinkaaren 

aikana 

 Ehdotettu EU:n ympäristöä säästävien hankintojen lähestymistapa 

tievalaisimien osalta 

 Hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöt 

tievalaisimien käytössä tarvittavan sähkönkulutuksen 

seurauksena 

 Happamuutta aiheuttavien kaasujen päästöt tievalaisimien 

käytössä tarvittavan sähkönkulutuksen seurauksena 

 Suojaamattomien valaisimien lähettämän ylöspäin 

suuntautuvan valon ja maasta heijastumisen aiheuttama 

tähtien näkyvyyden heikentyminen 

 Etenkin sinisen valon aiheuttama yöeläinten käyttäytymisen 

häiriintyminen, mikä saattaa haitata luonnon 

monimuotoisuutta 

 Huono resurssitehokkuus, jos tuotteet tai komponentit on 

vaihdettava ennen niiden ilmoitetun käyttöiän päättymistä 

esimerkiksi heikkolaatuisempien (ja halvempien) LED-

sirujen käytön, korjausvaikeuksien tai huonon asennuksen 

takia 

 

  Hankitaan valaisimia, lamppuja tai valonlähteitä, jotka ylittävät 

vähimmäisvalotehokkuuden. 

 Kannustetaan käyttämään himmennystä ja mittausta käyttöä, jotta tietyn 

valaistusjärjestelmän energiankulutus voidaan optimoida ja sitä voidaan 

seurata reaaliajassa. 

 Vaaditaan, että kaikkien valaisimien vaakatason yläpuolelle suuntautuvan 

valon hyötysuhde on 0,0 prosenttia, jotta varmistetaan, että 97 prosenttia 

kaikesta valosta suuntautuu vähintään 75,5 asteen kulmassa alaspäin 

häiriövalon ja häikäisyn vähentämiseksi. 

 Kannustetaan käyttämään pakollista himmennystä ongelma-alueilla ja 

rajoittamaan sinisen valon osuutta (G-indeksi) lamppujen/valaisimien 

valotehosta. 

 Hankitaan kestäviä ja käyttötarkoitukseen sopivia tievalaistuslaitteitta, jotka 

voidaan korjata ja joilla on takuu tai laajennettu takuu. 

 Asetetaan valaistusjärjestelmän hyväksymisestä vastaavaa henkilöä 

koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Vaikutuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. 

Lisätietoja tievalaisimien ja liikennevalojen ympäristövaikutuksista on teknisessä raportissa. 
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2 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT – 

SUUNNITTELUPALVELUJEN HANKINTA, VALAISTUSLAITTEIDEN HANKINTA JA/TAI TIEVALAISIMIEN 

ASENNUSTÖIDEN HANKINTA 
 

2.1 Nykyisen valaistusinfrastruktuurin alustava arviointi ja erillisten mittarien asentaminen 
 

KOHDE 

Kohdassa 3.1 esitetty kriteeri koskee erityisesti olemassa olevien tievalaistusinfrastruktuurin, lamppujen, apulaitteiden ja huoltoa ja sähkönkulutusta 

koskevan kirjanpidon arviointia ja auditointia. 

 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

CPC1. Nykyisen valaistusinfrastruktuurin alustava arviointi ja erillisten mittarien asentaminen  

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

(Tätä sopimusta olisi pidettävä erillisenä alustavana menettelynä. Se ei liity suorasti mihinkään myöhempään tievalaistuslaitteiden 

hankintamenettelyyn tai jäljempänä tässä asiakirjassa esitettyihin EU:n GPP-kriteereihin. Tätä alustavaa arviointia olisi sovellettava vain, jos 

hankintaviranomainen toteaa olevan tarpeen parantaa tietämystä sen nykyisistä asennetuista tievalaistuslaitteista; jos on tarpeen asentaa 

erityisesti tievalaisimia koskevia sähkömittareita; tai jos hankkija päättää olla käyttämättä omaa henkilöstöään tämän arvioinnin tekemiseen.) 

Hankkijan määrittelemät määrätylle alueelle tällä hetkellä asennetut tievalaistuslaitteet on arvioitava seuraavien seikkojen osalta: 

 valopisteiden kartoitus ja yksilöivien tunnistenumeroiden osoittaminen niille (ellei tätä ole jo tehty) 

 valaisimen malli, tehokkuus, vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon hyötysuhde ja asennusvuosi (mikäli tiedot ovat saatavilla) 
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 lampun teknologia, nimellisteho, ekvivalentti värilämpötila (CCT) ja asennusvuosi 

 onko käytössä himmentimiä vai ei.  

Koko valaistusverkosto on jaettava osa-alueisiin (ellei hankintaviranomainen ole jo tehnyt tätä) ja kukin osa-alue on arvioitava sen selvittämiseksi, 

onko käytössä erityisiä mittareita tievalaistuksen sähkönkulutuksen mittaamiseksi. 

Jos erityisiä mittareita ei ole käytössä, on asennettava uusia mittareita ja tarvittaessa liitäntärasioita. 

Kun asianmukaiset mittarit on asennettu, kunkin määritellyn osa-alueen tievalaistuksen toiminnasta aiheutuvasta sähkönkulutuksesta on pidettävä 

kirjaa. Hankkija käyttää sitten näitä tietoja tulevien kustannus-hyötyanalyysien perustana harkitessaan uusien valaistuslaitteiden hankintaa. 
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2.2 Valintakriteerit (SC) ja sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet (CPC) 
 

KOHDE 

Kohdassa 3.2 esitetyt kriteerit koskevat erityisesti toimitettavien palveluiden ja/tai töiden suunnittelu- ja/tai asennusryhmän pätevyyttä ja 

kokemusta. Näitä valintakriteereitä voidaan soveltaa täysin tai osittain sopimuksiin, joiden kohde määritellään jäljempänä 3.3 jaksossa 

(energiatehokkaiden tievalaistuslaitteiden hankinta), 3.4 jaksossa (vähän valosaastetta aiheuttavien tievalaistuslaitteiden hankinta) ja 3.5 jaksossa 

(laadukkaiden ja kestävien tievalaistuslaitteiden hankinta). 

 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

VALINTAPERUSTEET 

SC1. Suunnitteluryhmän pätevyys 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

(Sovelletaan, kun hankinta edellyttää valaistuksen suunnittelua.) 

 

Tarjoajan on osoitettava, että suunnittelun tarkistaa ja hyväksyy henkilöstö, jolla on vähintään seuraava kokemus ja pätevyys: 

 vähintään kolmen vuoden kokemus valaistussuunnittelusta, virtapiirien mitoituksesta ja sähkönjakeluverkoista,  

 osallistuminen vähintään kolmen eri ulkovalaistusjärjestelmän suunnitteluun,  

 todistettu pätevyystaso valaistussuunnitteluohjelmistojen käytössä tehotiheysindikaattorin (PDI) ja vuotuisen energiankulutuksen 

indikaattorin (AECI) laskemiseksi (esimerkiksi European Lighting Expert -sertifikaatti),  
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 kokemus validoidun valaistuslaskentaohjelman käytöstä (esimerkiksi CIE 171 -standardin, tienpinnan heijastustaulukkojen tai muiden asiaa 

koskevien standardien mukaisesti), 

 soveltuva ammatillinen pätevyys valaistustekniikassa tai jäsenyys valaistussuunnittelualan ammattialajärjestössä.  

Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava luettelo henkilöistä, jotka vastaavat hankkeesta, mikäli tarjous hyväksytään, ja ilmoitettava näiden 

koulutus ja ammatillinen pätevyys, merkityksellinen suunnittelukokemus todellisista hankkeista ja soveltuvin osin kokemus mahdollisesti käytetystä 

valaistussuunnitteluohjelmasta sekä ohjelman nimi. Tähän olisi sisällytettävä alihankkijoiden palveluksessa olevat henkilöt, jos suunnittelutyö 

ulkoistetaan alihankkijalle. 

Hankintaviranomainen voi harkintansa mukaan hyväksyä kokemuksen alle kolmen valaistusjärjestelmän suunnittelusta, jos suunnitteluhankkeen tai 

-hankkeiden laajuus on ollut riittävän suuri (vähintään 70 prosenttia tarjouspyynnön kohteena olevan suunnitteluhankkeen laajuudesta) ja kesto 

riittävän pitkä (vähintään kolme vuotta). 

SC2. Asennusryhmän pätevyys 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

(Sovelletaan, jos hankintaviranomaisen oma huoltohenkilöstö ei vastaa asennuksesta.) 

 

Tarjoajan on osoitettava, että asennustyöt suunnittelee, tarkastaa ja hyväksyy henkilöstö, jolla on vähintään seuraava kokemus ja pätevyys:  

 vähintään kolmen vuoden merkityksellinen kokemus ulkovalaistusjärjestelmien asentamisesta, 

 osallistuminen vähintään kolmen eri valaistusjärjestelmän asentamiseen; 

 soveltuva sähkötekniikan ammattipätevyys ja jäsenyys työn kannalta merkityksellisessä ammattialajärjestössä (esimerkiksi sertifioitu 

valaistusteknikko). Asianomaiset asennetut valaistusjärjestelmät ja niihin liittyvä ”hankkeen laajuus” olisi ilmoitettava. 

 

Todentaminen: 
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Tarjoajan on toimitettava luettelo henkilöistä, jotka vastaavat asennustöistä, jos tarjous hyväksytään, ja ilmoitettava näiden koulutus ja ammatillinen 

pätevyys, koulutusta koskeva kirjanpito ja merkityksellinen asennuskokemus todellisista hankkeista. Tähän olisi sisällytettävä alihankkijoiden 

palveluksessa olevat henkilöt, jos asennustyö ulkoistetaan alihankkijalle.  

Hankintaviranomainen voi harkintansa mukaan hyväksyä kokemuksen alle kolmen valaistusjärjestelmän asennuksesta, jos töiden laajuus on ollut 

riittävän suuri (vähintään 70 prosenttia tarjouspyynnön kohteena olevan suunnitteluhankkeen laajuudesta) ja kesto riittävän pitkä (vähintään kolme 

vuotta). 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

CPC2. Vakuutus henkilöstön pätevyydestä suorittamaan sopimuksen kohteena olevat tehtävät 

(Sovelletaan kriteereihin SC1 ja SC2.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Valitun tarjoajan (toimeksisaajan) on varmistettava, että kriteerien SC1 ja/tai SC2 täyttymisen osoittamiseksi toimitetuissa asiakirjoissa mainittu 

henkilöstö todella osallistuu sopimuksen kattamiin töihin. 

Jos hankkeeseen alun perin osoitettu henkilöstö ei ole käytettävissä, toimeksisaajan on ilmoitettava tästä hankintaviranomaiselle ja toimitettava 

vähintään yhtä kokenut ja pätevä sijainen tai sijaiset. 

Todisteet korvaavan henkilöstön pätevyydestä on toimitettava kriteereissä SC1 ja/tai SC2 kuvaillulla tavalla tapauksen mukaan. 
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2.3 Energiatehokkaat valaistuslaitteet: tekniset eritelmät (TS), myöntämisperusteet (AC) ja niihin liittyvät 

sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet (CPC) 
 

 

KOHDE 

Kohdassa 3.3 esitetyt kriteerit koskevat erityisesti energiatehokkaiden tievalaistuslaitteiden hankintaa seuraaviin tarkoituksiin: uudet 

valaistusjärjestelmät, olemassa olevien valaistusjärjestelmien uudistaminen, uusien valaisimien jälkiasennus olemassa oleviin järjestelmiin tai 

uusien valonlähteiden tai ohjauslaitteiden jälkiasennus olemassa oleviin valaisimiin. AECI-kriteeriin (TS4) sisältyy myös suunnittelupalvelujen 

hankinta. 

 

 

 

 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET VAATIMUKSET 

TS1. Valotehokkuus 

(Sovelletaan, jos tarkoitus on korvata olemassa olevan 

valaistusjärjestelmän valonlähteet tai valaisimet ilman 

uudelleensuunnittelua. Tavoitetasoja ei sovelleta, jos valonlähteiden 

ekvivalentin värilämpötilan mitoitusarvon vaaditaan olevan ≤ 2 700 K.) 

TS1. Valotehokkuus 

(Sovelletaan, jos tarkoitus on korvata olemassa olevan 

valaistusjärjestelmän valonlähteet tai valaisimet ilman 

uudelleensuunnittelua. Tavoitetasoja ei sovelleta, jos valonlähteiden 

ekvivalentin värilämpötilan mitoitusarvon vaaditaan olevan 
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Asennettavien valaistuslaitteiden valotehokkuuden on oltava seuraavassa 

ilmoitettuja viitearvoja suurempi. 

 

Tarjouspyynnön 

vuosi* 

Valotehokkuus 

(lm/W) 

2018–19 120 

2020–21 137 

2022–23 155 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava yleisten valaistussuunnitteluohjelmien kanssa 

yhteensopivat vakiomuotoiset fotometriset tiedot, jotka sisältävät tekniset 

eritelmät valaisimen valotehosta ja energiankulutuksesta mitattuina 

luotettavilla, tarkoilla, toistettavilla ja tekniikan viimeisintä kehitystä 

edustavilla menetelmillä. Menetelmien on noudatettava asianomaisia 

kansainvälisiä standardeja, jos sellaisia on. 

 

*LED-pohjaisen valaistuksen valotehokkuuden nopean teknisen 

kehityksen vuoksi ehdotetaan, että tässä tarjouskilpailuja varten 

ehdotettuja viitearvoja korotetaan seuraavien kuuden vuoden aikana, 

jotta ne eivät vanhennu ennen kuin EU:n GPP-kriteereitä on jälleen 

määrä tarkistaa. 

≤ 2 700 K.) 

 

Asennettavien valaistuslaitteiden valotehokkuuden on oltava 

seuraavassa ilmoitettuja viitearvoja suurempi. 

 

Tarjouspyynnön 

vuosi* 

Valotehokkuus 

(lm/W) 

2018–19 130 

2020–21 147 

2022–23 165 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava yleisten valaistussuunnitteluohjelmien kanssa 

yhteensopivat vakiomuotoiset fotometriset tiedot, jotka sisältävät 

tekniset eritelmät valaisimen valotehosta ja energiankulutuksesta 

mitattuina luotettavilla, tarkoilla, toistettavilla ja tekniikan viimeisintä 

kehitystä edustavilla menetelmillä. Menetelmien on noudatettava 

asianomaisia kansainvälisiä standardeja, jos sellaisia on. 

 

*LED-pohjaisen valaistuksen valotehokkuuden nopean teknisen 

kehityksen vuoksi ehdotetaan, että tässä tarjouskilpailuja varten 

ehdotettuja viitearvoja korotetaan seuraavien kuuden vuoden aikana, 

jotta ne eivät vanhennu ennen kuin EU:n GPP-kriteereitä on jälleen 

määrä tarkistaa. 
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TS2. Yhteensopivuus himmentimen kanssa 

(Sovelletaan kaikkiin tarjouspyyntöihin.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Valaistusjärjestelmän on oltava yhteensopiva himmentimien kanssa ja mahdollistettava ohjelmoitu sammutus yöaikaan, kun tienkäyttö on vähäistä. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on selitettävä, miten ehdotettu valaistusjärjestelmä on yhteensopiva ohjelmoidun himmennyksen ja poiskytkennän kanssa. Selitykseen 

olisi liitettävä tarjoajan käytettäväksi ehdottamien valonlähteiden ja valaisimien valmistajan/valmistajien asiaa koskevat asiakirjat.  

Jos ohjauslaitteita ei ole integroitu valaisimeen, asiakirjoissa on ilmaistava, mitä ohjausliittymiä voidaan käyttää himmennykseen.  

Asiakirjoissa on myös ilmoitettava, mitkä himmennysmenetelmät ovat yhteensopivia, esimerkiksi: 

 himmennys, joka perustuu ennalta asetettuun ajanjaksoon yöaikaan, kun tienkäytön odotetaan olevan vähäistä, 

 ylimitoitettujen valaistusjärjestelmien alustava himmennys, jolla korvataan valotehon asteittainen heikentyminen, 

 vaihteleva himmennys halutun valaistusvoimakkuuden ylläpitämiseksi vaihtelevissa sääolosuhteissa. 

TS3. Vähimmäishimmennyskyky 

(Sovelletaan kaikkiin tarjouspyyntöihin, ellei ole selvää, että 

himmentimet johtaisivat suurempiin kokonaiskäyttökustannuksiin. 

Hankkijoiden olisi määriteltävä haluttu himmennyskyky selvästi 

tarjouspyynnössä.) 

TS3. Vähimmäishimmennyskyky 

(Sovelletaan kaikkiin tarjouspyyntöihin, ellei ole selvää, että 

himmentimet johtaisivat suurempiin kokonaiskäyttökustannuksiin. 

Hankkijoiden olisi määriteltävä haluttu himmennyskyky selvästi 

tarjouspyynnössä.) 
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Kaikki valonlähteet ja valaisimet on asennettava täysin toimintakuntoisin 

himmentimin, jotka voidaan ohjelmoida vähintään yhteen ennalta 

asetettuun himmennystasoon, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia 

suurimmasta valotehosta. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava tarjoajan ehdottamien valonlähteiden ja 

valaisimien valmistajan/valmistajien asiaa koskevat asiakirjat, joista käy 

ilmi, että valonlähteet ja valaisimet ovat yhteensopivia himmentimien 

kanssa.  

Asiakirjoissa on myös ilmoitettava, mitkä himmentimet tuotteisiin 

sisältyvät, esimerkiksi: 

 ennalta asetettu himmennys tai 

 sääolosuhteiden tai liikennemäärän mukaan vaihteleva 

himmennys.  

Asiakirjoissa on myös esitettävä selvästi tehokäyrä, joka osoittaa 

valotehon suhteessa sähkönkulutukseen, ilmoitettava suurin mahdollinen 

himmennys ja annettava ohjeita ohjauslaitteiden ohjelmoinnista ja 

uudelleenohjelmoinnista. 

 

Kaikki valonlähteet ja valaisimet on asennettava täysin 

toimintakuntoisin himmentimin, jotka voidaan ohjelmoida vähintään 

kahteen ennalta asetettuun himmennystasoon, joiden on oltava 

vähintään 10 prosenttia suurimmasta valotehosta. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava tarjoajan ehdottamien valonlähteiden ja 

valaisimien valmistajan/valmistajien asiaa koskevat asiakirjat, joista 

käy ilmi, että valonlähteet ja valaisimet ovat yhteensopivia 

himmentimien kanssa.  

Asiakirjoissa on myös ilmoitettava, mitkä himmentimet tuotteisiin 

sisältyvät, esimerkiksi: 

 ennalta asetettu himmennys tai 

 sääolosuhteiden tai liikennemäärän mukaan vaihteleva 

himmennys.  

Asiakirjoissa on myös esitettävä selvästi tehokäyrä, joka osoittaa 

valotehon suhteessa sähkönkulutukseen, ilmoitettava suurin 

mahdollinen himmennys ja annettava ohjeita ohjauslaitteiden 

ohjelmoinnista ja uudelleenohjelmoinnista.  

TS4. Vuotuisen energiankulutuksen indikaattori (AECI) 

(Sovelletaan, kun uutta valaistusjärjestelmää suunnitellaan tai kun tarvitaan uudelleensuunnittelua olemassa olevan valaistusjärjestelmän 

uudistamisen tai uusien valaisimien jälkiasennuksen vuoksi. Hankkijoiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota suunnittelijan/tarjoajan 

toimittamiin alenemakerrointa ja hyötysuhdetta koskeviin lukuihin ja varmistettava, että ne ovat realistisia ja perusteltavissa.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat, mutta PDI-viitearvot ovat suuremmat lisäkriteerien osalta – ks. tekninen liite I) 
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Hankkijan on toimitettava tekniset piirustukset tien mitoituksesta sekä valaistavista alueista ja valaistusvoimakkuutta/luminanssia koskevista 

vaatimuksista.  

Luokkaan M kuuluvien teiden osalta hankkijan on määriteltävä tienpinnan heijastuskerroin, jota tarjoajien olisi käytettävä luminanssilaskelmissaan. 

Hankkijan olisi määritettävä, kuinka usein valaisimet puhdistetaan, auttaakseen tarjoajia määrittämään suunnittelussa käytettävät alenemakertoimet. 

Hankkijan määrittämän keskimääräisen jatkuvan valaistusvoimakkuuden/luminanssin osalta suunnittelun AECI-indikaattorin on oltava seuraavan 

yhtälön mukainen: 

 

AECIsuunnittelu ≤ PDIviite x Em x FD x T x 0,001 

 

jossa:  

PDI on tehotiheysindikaattori yksikköinä W.lx-1.m-2 

Em on suurin jatkuva valaistusvoimakkuus (lx)  

FD on ohjelmoidun himmennyksen himmennyskerroin 

T on toiminta-aika (t.vuosi-1) 

0,001 on kilowattien määrä yhdessä watissa 

 

Käytetty PDIref:n arvo riippuu tekniseen liitteeseen I merkitystä tien leveydestä ja vuodesta. Tekniseen liitteeseen I merkittyjä arvoja alemmat 

PDIref:n arvot ovat perusteltuja tapauksissa, joissa vaaditaan myös valonlähteitä, joiden ekvivalentti värilämpötila on ≤ 2 700 K. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on ilmoitettava, mitä valaistussuunnitteluohjelmistoa PDI-arvon laskennassa on käytetty, ja toimitettava selkeä laskelma, josta käyvät ilmi 

sen ehdotetussa suunnittelussa käytetyt valotehokkuuden, alenemakertoimen ja hyötysuhteen arvot. Laskelman tuloksiin on sisällyttävä 

mittausruudukko ja lasketut valaistusvoimakkuuden/luminanssin arvot. 
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TS5. Mittaaminen  

(Sovelletaan kaikkiin tarjouksiin, joissa ei vielä ole käytössä 

valaistusjärjestelmää koskevaa erillistä mittaria). 

 

Hankkijan on ilmoitettava mittausjärjestelmän erityiset tekniset 

vaatimukset tarjouspyynnössä. 

Tarjoajan on toimitettava tiedot tarjouspyynnön kohteena olevaa 

valaistusjärjestelmää varten ehdotetusta mittauslaitteistosta ja 

mahdollisista apulaitteista, joita tarvitaan sähkönkulutuksen seuraamiseen 

valaistusjärjestelmän tasolla. 

 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava mittari- ja mittausjärjestelmän tekniset eritelmät 

ja selkeät ohjeet tämän järjestelmän käytöstä ja kunnossapidosta. 

Kustakin valvottavasta alueesta on toimitettava mittauslaitteista annetun 

direktiivin 2004/22/EY mukainen kalibrointitodistus. 

TS5. Mittaaminen  

(Sovelletaan kaikkiin tarjouksiin, joissa ei vielä ole käytössä 

valaistusjärjestelmää koskevaa erillistä mittaria). 

 

Hankkijan on ilmoitettava mittausjärjestelmän erityiset tekniset 

vaatimukset tarjouspyynnössä. 

Tarjoajan on toimitettava tiedot tarjouspyynnön kohteena olevaa 

valaistusjärjestelmää varten ehdotetusta mittauslaitteistosta ja 

mahdollisista apulaitteista, joita tarvitaan sähkönkulutuksen 

seuraamiseen valaistusjärjestelmän tasolla. 

Mittauslaitteen on pystyttävä kirjaamaan tietoja ympärivuorokautisesti 

ja tiedot on voitava noutaa myöhemmin joko käsin tai etätoimintona. 

 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava mittari- ja mittausjärjestelmän tekniset 

eritelmät ja selkeät ohjeet tämän järjestelmän käytöstä ja 

kunnossapidosta. Kustakin valvottavasta alueesta on toimitettava 

mittauslaitteista annetun direktiivin 2004/22/EY mukainen 

kalibrointitodistus. 

TS6. Tehokerroin 

(Sovelletaan hankittaessa LED-valaisimia.) 

 

Asennettavan valaisimen tehokertoimen on oltava ≥ 0,90. 

 

Todentaminen: 

TS6. Tehokerroin 

(Sovelletaan hankittaessa LED-valaisimia.) 

 

Asennettavan valaisimen tehokertoimen on oltava ≥ 0,95. 

 

Todentaminen: 
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Tarjoajan on toimitettava vakuutus siitä, että valaistuslaitteet, jotka se 

aikoo toimittaa, täyttävät tämän kriteerin, sekä valmistajan ilmoitus ja 

standardin IEC 61000-3-2 mukaisesti suoritettujen testien tulokset tämän 

vakuutuksen tueksi. 

Tarjoajan on toimitettava vakuutus siitä, että valaistuslaitteet, jotka se 

aikoo toimittaa, täyttävät tämän kriteerin, sekä valmistajan ilmoitus ja 

standardin IEC 61000-3-2 mukaisesti suoritettujen testien tulokset 

tämän vakuutuksen tueksi. 

 

 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

AC1. Suurempi valotehokkuus 

(Sovelletaan kriteeriin TS1.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Enintään X pistettä annetaan tarjoajille, jotka pystyvät toimittamaan valonlähteitä tai valaisimia, jotka ylittävät kriteerissä TS1 määritellyn 

vähimmäisvalotehokkuuden. 

Enimmäismäärä (X) pisteitä annetaan tarjoajalle, jonka valotehokkuusarvo on suurin, ja muille tarjoajille, joiden valonlähteet tai valaisimet ylittävät 

kriteerin TS1 vähimmäisvaatimukset, mutta eivät yllä suurimman valotehokkuuden sisältävän tarjouksen arvoon, annetaan pisteitä suhteellisesti 

tämän mukaan. 

AC2. Parempi AECI-arvo 

(Sovelletaan kriteeriin TS4.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Enintään X pistettä annetaan tarjoajille, jotka pystyvät toimittamaan malleja, jotka johtavat kriteerissä TS4 määritellyn enimmäisrajan alittavaan 

AECI-arvoon. 

Enimmäismäärä (X) pisteitä annetaan tarjoajalle, jonka AECI-arvo on pienin, ja muille tarjoajille, joiden mallit alittavat kriteerissä TS4 määritellyn 
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enimmäisrajan, mutta eivät yllä pienimmän energiankulutuksen sisältävän tarjouksen arvoon, annetaan pisteitä suhteellisesti tämän mukaan. 

 

 

 

 

 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

CPC3. Himmennin 

(Sovelletaan kriteereihin TS2 ja TS3.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Jos toimeksisaaja vaihtaa mistä tahansa syystä valonlähteet ja/tai valaisimet muiksi kuin valitussa tarjouksessa määritellyiksi, uusien valonlähteiden 

ja/tai valaisimien on täytettävä vähintään seuraavat ehdot:  

 Niiden on oltava yhtä yhteensopivia himmentimien kanssa kuin alkuperäisten valonlähteiden/valaisimien.  

 Niiden on oltava yhtä joustavasti ohjelmoitavissa.  

 Niillä on pystyttävä saamaan aikaan vähintään samantasoinen himmennys. 

 Niillä on oltava samanlainen tehokäyrä.  

Tämän vaatimuksen täyttyminen osoitetaan toimittamalla samanlaiset uusien valonlähteiden ja/tai valaisimien valmistajan tai valmistajien asiakirjat, 

jotka toimisivat uusien valaisimien ja/tai valonlähteiden valinnan perusteina. 

CPC4. Valaistusjärjestelmien ohjauslaitteiden käyttöönotto ja asianmukainen toiminta 

(Sovelletaan kriteereihin TS2 ja TS3.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 
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Valitun tarjoajan (toimeksisaajan) on varmistettava, että uudet tai kunnostetut valaistusjärjestelmät ja ohjauslaitteet toimivat asianmukaisesti.  

 Päivänvaloon kytketyt ohjauslaitteet on kalibroitava sen varmistamiseksi, että ne sammuttavat valaistuksen, kun päivänvaloa on riittävästi. 

 Mahdolliset liikennesensorit on testattava sen varmistamiseksi, että ne havaitsevat tapauksen mukaan ajoneuvot, polkupyörät ja jalankulkijat. 

 Aikakytkimien, vakiovalovirtaohjaimien (CLO) ja himmentimien on osoitettava täyttävän hankintaviranomaisen tarjouspyynnössä 

määrittämät asiaa koskevat vaatimukset. 

Jos järjestelmän käyttöönoton jälkeen valaistusjärjestelmän ohjauslaitteet eivät vaikuta täyttävän edellä mainittuja vaatimuksia, toimeksisaajan on 

mukautettava ohjauslaitteita ja/tai kalibroitava ne uudelleen ilman hankintaviranomaiselle aiheutuvia lisäkustannuksia. 

Toimeksisaajan on toimitettava raportti, jossa selostetaan, miten asianmukaiset mukautukset ja kalibroinnit on suoritettu ja miten asetuksia voidaan 

käyttää. 

 

Huomautus: Suurien laitosten kohdalla uuden tai kunnostetun järjestelmän on ehkä oltava yhteensopiva laajemmassa valaistusverkostossa 

käytettävien olemassa olevien ohjausjärjestelmien kanssa. Tässä tilanteessa tämä sopimuksen toteuttamista koskeva lauseke viitaa myös 

ohjauslaitteiden yhteensopivuuteen olemassa olevan ohjausjärjestelmän kanssa. 

CPC5. Alun perin määriteltyjen valaistuslaitteiden toimittaminen 

(Koskee kriteerejä TS1-6 ja AC1-2.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Toimeksisaajan on varmistettava, että valaistuslaitteet (mukaan lukien valonlähteet, valaisimet ja ohjauslaitteet) asennetaan alkuperäisen 

tarjouspyynnön eritelmien mukaisesti.  

Jos toimeksisaaja vaihtaa valaistuslaitteet muiksi kuin alkuperäisessä tarjouspyynnössä määritellyiksi, tästä muutoksesta on toimitettava kirjallinen 

selitys ja korvaavien laitteiden on täytettävä tai ylitettävä alkuperäisten valaistuslaitteiden tekniset eritelmät (esimerkiksi valotehokkuus, 

himmennettävyys, ULOR). 

Kummassakin tapauksessa toimeksisaajan on toimitettava liitteessä suunnitelma tosiasiallisesti asennetuista valaistuslaitteista sekä valmistajan 
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laskut tai toimitusasiakirjat.  

Jos asennetaan vaihtoehtoisia valaistuslaitteita, on toimitettava uusien valonlähteiden ja valaisimien valmistajan/valmistajien testitulokset ja 

-selosteet sekä asianmukaiset asiakirjat, joista käy ilmi uusien valaistuksen ohjauslaitteiden suorituskyky. 

 

 

 

 

 

 CPC6. Todellisten energiatehokkuus- ja valaistustasojen 

vastaavuus suunnittelussa esitettyjen väitteiden kanssa 

(Suositellaan vain suuriin järjestelmiin, joissa on huomattavasti 

asennettua tehoa taajamien ulkopuolisilla alueilla.) 

 

Tarvittaessa hankkijan on valittava soveltuva taajamien ulkopuolinen 

tien osa-alue, jossa valaisimien sijoittelu vastaa PDI-arvon fotometristä 

tutkimusta, fotometrisiä in situ -mittauksia (standardin EN 13032-2 

mukaisesti) ja energian kulutuksen mittauksia (standardin EN 13201-5 

mukaisesti) varten ennalta sovituksi viikon ajaksi.  

Valitulla osa-alueella ei saa olla puista, bussipysäkeistä tai 

pysäköidyistä ajoneuvoista ja mainostauluista tai rakennuksista 

johtuvasta taustavalotasosta aiheutuvia merkittäviä valaistusta 

häiritseviä tekijöitä.  

Luokkaan M kuuluvilla teillä, joilla on luminanssia koskevia 

vaatimuksia, on hyväksyttävää toimittaa tämän sijasta 
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valaistusvoimakkuutta koskevat tiedot, jos huoli siitä, että todellisen 

tienpinnan suunnitteluolettamista huomattavasti poikkeava heijastavuus 

vaikuttaa tuloksiin, on perusteltu.  

Standardin EN 13201-4 liitteessä F mainitut valaistusmittausten 

epävarmuuteen vaikuttavat muuttujat olisi otettava huomioon. On 

suositeltavaa käyttää automatisoituja valaistusmittausjärjestelmiä ja 

sopia valaistustehokkuuden ja tietopisteiden toleranssista ennen 

hanketta (toleranssiksi ehdotetaan ± 10 prosenttia).  

Samana viikon ajanjaksona mitataan ja/tai lasketaan asianomaisten 

valopisteiden huipputeho [W] ja energiankulutus [kWh].  

Itse kohteessa mitattujen PDI- ja AECI-arvojen on oltava 

± 10 prosenttia AECI-suunnitteluarvosta ja ± 15 prosenttia PDI-

suunnitteluarvosta. 

Huomautus: PDI- ja/tai AECI-suunnitteluarvojen noudattamatta 

jättämisen seuraukset olisi määriteltävä tarjouspyynnössä. Vaihtoehtoja 

voivat olla muun muassa seuraavat:  

 Suoritetaan korjaavia töitä ilman hankkijalle aiheutuvia 

lisäkustannuksia. 

 Määrätään taloudellisia seuraamuksia suhteessa noudattamatta 

jättämisen asteeseen (esimerkiksi suorituskyvyltään heikomman 

järjestelmän tiettynä ajanjaksona aiheuttamiin ennakoitavissa 

oleviin ylimääräisiin sähkökustannuksiin).  

Tapauksissa, joissa noudattamatta jättäminen kiistetään, toimeksisaaja 

voi toistaa mittaukset samalla osa-alueella, tai valita toisen osa-alueen, 

jos voidaan väittää, ettei osa-alue soveltunut mittaukseen. Hankkija ei 
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vastaa lisämittausten kustannuksista. 

Jos suorituskyky on tosiasiallisesti parempi kuin suunnittelussa on 

ennakoitu, voidaan soveltaa taloudellisia bonuksia, mikäli hankkija 

päättää määritellä ne tarjouspyynnössä. 
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2.4 Vähän valosaastetta aiheuttavat valaistuslaitteet: tekniset eritelmät (TS), myöntämisperusteet (AC) ja niihin 

liittyvät sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet (CPC) 
 

KOHDE 

Kohdassa 3.4 esitetyt kriteerit koskevat erityisesti vähän valosaastetta aiheuttavien tievalaistuslaitteiden hankintaa seuraaviin tarkoituksiin: uudet 

valaistusjärjestelmät; olemassa olevien valaistusjärjestelmien uudistaminen; uusien valaisimien jälkiasennus olemassa oleviin valaistusjärjestelmiin; 

tai uusien valonlähteiden tai ohjauslaitteiden jälkiasennus olemassa oleviin valaisimiin. 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET VAATIMUKSET 

TS7. Vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon hyötysuhde 

(ULOR) ja häiriövalo 

(Sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla hankitaan uusia valaisimia.) 

 

Kaikkien hankittavien valaisinmallien ULOR-mitoitusarvon on oltava 

0,0 prosenttia. 

Jos on käytettävä kulmavarsia joko pylvästiheyden optimoimiseksi tai 

sijoituspaikan pylväiden sijoittelulle asettamien rajoitteiden vuoksi, 0,0 

prosentin ULOR-arvo on saavutettava myös silloin, kun valaisin on 

kallistettu vaadittuun kulmaan. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava fotometriset tiedot. Niihin on sisällyttävä 

fotometrinen voimakkuustaulukko, josta ULOR-arvo lasketaan 

standardien EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, standardin IEC 

TS7. Vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon hyötysuhde 

(ULOR) ja häiriövalo 

(Sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla hankitaan uusia valaisimia. 

Tilanteissa, joissa häikäisy tai häiriövalo on ongelma, hankkijoiden 

olisi harkittava C3-valovirtakoodeja koskevan vaatimuksen 

asettamista.) 

 

Kaikkien hankittavien valaisinmallien ULOR-mitoitusarvon on oltava 

0,0 prosenttia ja C3-valovirtakoodin on oltava ≥ 97 fotometristen tietojen 

mukaan. 

Jos on käytettävä kulmavarsia joko pylvästiheyden optimoimiseksi tai 

sijoituspaikan pylväiden sijoittelulle asettamien rajoitteiden vuoksi, 0,0 

prosentin ULOR-arvo on saavutettava myös silloin, kun valaisin on 

kallistettu vaadittuun kulmaan. 
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62722-1 liitteen D tai muiden asiaa koskevien kansainvälisten 

standardien mukaisesti.  

Jos valaisimia ei asenneta horisontaalisesti, fotometrisillä tiedoilla on 

osoitettava, että joko  

– tietojen muuttaminen vastaamaan valaisimen kallistuskulmaa johtaa 

yhä tulokseen, jossa ULOR-arvo on 0,0 prosenttia tai 

– valaisimeen on asennettu lisäsuojaus ja suojatun valaisimen ULOR-

arvoksi on osoitettu 0,0 prosenttia, kun se on kallistettu suunniteltuun 

asennuskulmaan. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava fotometriset tiedot. Niihin on sisällyttävä 

fotometrinen voimakkuustaulukko, josta ULOR-arvo lasketaan 

standardien EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, standardin IEC 

62722-1 liitteen D tai muiden asiaa koskevien kansainvälisten 

standardien mukaisesti.  

Jos valaisimia ei asenneta horisontaalisesti, fotometrisillä tiedoilla on 

osoitettava, että joko  

– tietojen muuttaminen vastaamaan valaisimen kallistuskulmaa johtaa 

yhä tulokseen, jossa ULOR-arvo on 0,0 prosenttia ja C3-valovirtakoodin 

arvo on ≥ 97 tai 

– valaisimeen on asennettu lisäsuojaus ja suojatun valaisimen ULOR-

arvoksi on osoitettu 0,0 prosenttia ja C3-valovirtakoodin arvoksi ≥ 97, 

kun se on kallistettu suunniteltuun asennuskulmaan. 

TS8. Häiritsevyys 

(Ekvivalentin värilämpötilan arvo liittyy suorasti ihmisen havaintokykyyn ja tästä syystä se olisi määritettävä, jos ihmisten häiriintyminen on 

ongelma.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Ihmisten häiriintymisen riskin pienentämiseksi valonlähteiden ekvivalentin värilämpötilan on oltava asuinalueilla ≤ 3 000 K ja on käytettävä 

himmennys- tai sammutusohjelmaa*. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava kaikkien toimitettavien lamppujen valospektrit.  

Tarjoajan on toimitettava standardin CIE 15 mukaisesti raportoidut ekvivalentin värilämpötilan mittaukset.  

Himmennystä käytettäessä tarjoajan on toimitettava tiedot ehdotetuista himmentimistä ja himmennyskyvyn vaihteluväli, jonka on mahdollistettava 
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vähintään tähtitieteelliseen kelloon perustuva himmennys tai sammutus.  

*Hankkijan vaatimusten mukaan (jotka on mahdollisesti määritelty kriteerissä TS3, jos tämä sisältyy tarjouspyyntöön). 
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TS9. Valosaaste ja tähtien näkyvyys 

(G-indeksin arvo liittyy suorasti sinisen valon osuuteen ja olisi siksi 

määritettävä, jos valosaasteen vaikutukset luonnonvaraisiin eläimiin 

tai tähtien näkyvyyteen ovat ongelma.)  

 

Puistoissa, puutarhoissa ja hankkijan ekologisesti herkiksi katsomilla 

alueilla G-indeksin on oltava ≥ 1,5*. 

Yöaikaan avoimissa puistoissa ja puutarhoissa on käytettävä 

himmennysohjelmaa**.  

Valaistuksen sammutusohjelmaa on käytettävä aikana, jona puistot ja 

puutarhat eivät ole avoinna. 

Muilla ekologisesti herkillä alueilla on käytettävä himmennys- ja/tai 

sammutusohjelmaa**. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava G-indeksiä koskevat mittaukset***.  

 

*Jos G-indeksiä ei voida laskea, ekvivalenttia värilämpötilaa voidaan käyttää 

viitteenä, mutta on aina pidettävä mielessä, että sen käyttö sinisen valon 

mittarina ei ole paras vaihtoehto. G-indeksi, joka on ≥ 1,5, vastaa yleensä 

(mutta ei aina) ekvivalenttia värilämpötilaa ≤ 3 000 K.  

**Hankkijan vaatimusten mukaan (jotka on mahdollisesti määritelty kriteerissä 

TS3, jos tämä sisältyy tarjouspyyntöön). 

***G-indeksi voidaan laskea nopeasti ja helposti ekvivalentin värilämpötilan 

laskentaan käytetyillä fotometrisillä tiedoilla Excel-laskentataulukossa, joka on 

saatavilla seuraavalta verkkosivustolta: 

TS9. Valosaaste ja tähtien näkyvyys 

(G-indeksin arvo liittyy suorasti sinisen valon osuuteen ja olisi siksi 

määritettävä, jos valosaasteen vaikutukset luonnonvaraisiineläimiin 

tai tähtien näkyvyyteen ovat ongelma. Hankkijoiden olisi oltava 

tietoisia siitä, että tämän vaatimukset täyttävät valaisimet eivät 

todennäköisesti täytä valotehokkuutta koskevaa kriteeriä TS1.)  

 

Puistoissa, puutarhoissa ja hankkijan ekologisesti herkiksi katsomilla 

alueilla sekä 30 kilometrin säteellä taajama-alueella sijaitsevasta 

optisesta astronomisesta observatoriosta tai 100 kilometrin säteellä 

merkittävästä astronomisesta observatoriosta G-indeksin on oltava 

≥ 2,0*. 

Yöaikaan avoimissa puistoissa ja puutarhoissa on käytettävä 

himmennysohjelmaa**.  

Valaistuksen sammutusohjelmaa on käytettävä aikana, jona puistot ja 

puutarhat eivät ole avoinna. 

Muilla ekologisesti herkillä alueilla ja määritetyillä säteillä optisista 

observatorioista on käytettävä himmennys- ja/tai sammutusohjelmaa**. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava G-indeksiä koskevat mittaukset***.  

 

*Jos G-indeksiä ei voida laskea, ekvivalenttia värilämpötilaa voidaan käyttää 

viitteenä, mutta on aina pidettävä mielessä, että sen käyttö sinisen valon 

mittarina ei ole paras vaihtoehto. G-indeksi, joka on ≥ 2,0, vastaa yleensä 

(mutta ei aina) ekvivalenttia värilämpötilaa ≤ 2 700 K.  



 

  29   

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg **Hankkijan vaatimusten mukaan (jotka on mahdollisesti määritelty kriteerissä 

TS3, jos tämä sisältyy tarjouspyyntöön). 

***G-indeksi voidaan laskea nopeasti ja helposti ekvivalentin värilämpötilan 

laskentaan käytetyillä fotometrisillä tiedoilla Excel-laskentataulukossa, joka on 

saatavilla seuraavalta verkkosivustolta: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Laadukkaat ja kestävät valaistuslaitteet: tekniset eritelmät (TS), myöntämisperusteet (AC) ja niihin liittyvät 

sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet (CPC) 
 

KOHDE 

Kohdassa 3.5 esitetyt kriteerit koskevat erityisesti laadukkaiden ja kestävien tievalaistuslaitteiden hankintaa seuraaviin tarkoituksiin: uudet 

valaistusjärjestelmät; olemassa olevien valaistusjärjestelmien uudistaminen; uusien valaisimien jälkiasennus olemassa oleviin valaistusjärjestelmiin; 

tai uusien valonlähteiden tai ohjauslaitteiden jälkiasennus olemassa oleviin valaisimiin. 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET VAATIMUKSET 

TS10. Ohjeiden antaminen 

(Sovelletaan, jos tarjouspyynnössä vaaditut tietyn valaistusjärjestelmän laitteet ja/tai ohjauslaitteet poikkeavat muualla hankkijan käyttämässä 

laajemmassa valaistusverkostossa asennetuista tavanomaisista laitteista.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Tarjoajan on toimitettava uusien tai uudistettujen valaistusjärjestelmien asennuksen yhteydessä seuraavat tiedot: 

 valaisimien purkamisohjeet 

 ohjeet valonlähteiden vaihtamisesta (tarvittaessa) ja siitä, mitä lamppuja valaisimissa voidaan käyttää energiatehokkuuden kärsimättä 

 valaistuksen ohjauslaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet 

 päivänvaloon kytkettyjen ohjauslaitteiden osalta uudelleenkalibrointi- ja säätöohjeet sekä 

 aikakytkimien osalta ohjeet sammutusaikojen säätämisestä ja neuvot parhaista säätötavoista näkyvyystarpeiden täyttämiseksi lisäämättä 

liikaa energiankulutusta. 
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Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava vakuutus tämän kriteerin täyttymisestä sekä sitä tukevat esimerkit kirjallisista ohjeista, jotka toimitetaan 

hankintaviranomaiselle, jos tarjoaja valitaan. 
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TS11. Jätteen hyödyntäminen 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Tarjoajan on toteutettava asianmukaiset ympäristötoimenpiteet uuden tai uudistetun valaistusjärjestelmän asennuksen aikana syntyvän jätteen 

vähentämiseksi ja sen hyödyntämiseksi.  

Kaikki jätteeksi päätyvät lamput, valaisimet ja valaistuksen ohjauslaitteet on eroteltava ja lähetettävä hyödynnettäväksi sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin6 mukaisesti. Muut odotettavissa olevat syntyvät jätemateriaalit, jotka voidaan kierrättää, on kerättävä 

ja toimitettava asianmukaisiin laitoksiin. 

 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava tietoja käytössä olevista jätteenkäsittelymenetelmistä ja määritettävä soveltuvat paikat, joihin sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin mukaiset ja muut kierrätettävät materiaalit voidaan viedä tapauksen mukaan erottelua, kierrätystä ja 

lämmön talteenottoa varten.  

TS12. Tuotteen käyttöikä, varaosat ja takuu  

(Tässä määriteltyjä kynnysarvoja sovelletaan LED-pohjaisiin 

valonlähteisiin, lamppuihin ja valaisimiin.) 

 

LED-pohjaisten valonlähteiden käyttöiän mitoitusarvojen 25 °C:n 

lämpötilassa on oltava seuraavat:  

 L96: 6 000 tuntia, 

 L70: 50 000 tuntia (ennakoitu), 

TS12. Tuotteen käyttöikä, varaosat ja takuu  

(Tässä määriteltyjä kynnysarvoja sovelletaan LED-pohjaisiin 

valonlähteisiin, lamppuihin ja valaisimiin.) 

 

LED-pohjaisten valonlähteiden käyttöiän mitoitusarvojen 25 °C:n 

lämpötilassa on oltava seuraavat:  

 L96: 6 000 tuntia, 

 L70: 100 000 tuntia (ennakoitu), 

                                                           
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38). 
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 C0: 3 000 tuntia tai C10: 6 000 tuntia, 

 C50: 50 000 tuntia (ennakoitu). 

Takuun on katettava äkillisesti vioittuneiden LED-moduulien korjaus tai 

tarvittavien varaosien toimitus viiden vuoden ajan asennuspäivämäärästä.  

 

Todentaminen: 

Kansainvälisen akkreditointiorganisaation (International Laboratory 

Accreditation Cooperation, ILAC) akkreditoiman laboratorion, joka 

täyttää IES LM-80-standardin* tämänhetkisten tietojen osalta ja IES TM-

21-standardin* ennakoitujen tietojen osalta, on toimitettava 

valonlähteiden jatkuvaa valotehoa koskevat testitiedot. 

Tarjoajan on toimitettava jäljennös vähintään viiden vuoden takuusta, 

joka allekirjoitetaan, jos tarjoaja valitaan.  

Toimeksisaajan on toimitettava jäljennös takuusta, jota sovelletaan, jos 

tarjoaja valitaan, ja ilmoitettava tarvittavat yhteystiedot (vähintään 

puhelinnumero ja sähköpostiosoite) tähän liittyviä mahdollisia kyselyjä 

tai vaatimuksia varten.  

Selvyyden vuoksi takuun on katettava vähintään kustannukset, jotka 

aiheutuvat viallisten LED-moduulien osien korjaamisesta tai 

vaihtamisesta kohtuullisen ajan kuluessa vian ilmoittamisesta (hankkija 

määrittää tämän ajan tarjouspyynnössä) joko suoraan tai nimettyjen 

edustajien välityksellä. Varaosien olisi oltava samoja kuin 

alkuperäisosien, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää 

vastaavia varaosia, jotka täyttävät saman toiminnon vähintään yhtä 

 C0: 3 000 tuntia tai C10: 6 000 tuntia, 

 C50: 100 000 tuntia (ennakoitu). 

Takuun on katettava äkillisesti vioittuneiden LED-moduulien korjaus 

tai tarvittavien varaosien toimitus seitsemän vuoden ajan 

asennuspäivämäärästä.  

 

Todentaminen: 

Kansainvälisen akkreditointiorganisaation (International Laboratory 

Accreditation Cooperation, ILAC) akkreditoiman laboratorion, joka 

täyttää IES LM-80-standardin* tämänhetkisten tietojen osalta ja IES 

TM-21-standardin* ennakoitujen tietojen osalta, on toimitettava 

valonlähteiden jatkuvaa valotehoa koskevat testitiedot. 

Tarjoajan on toimitettava jäljennös vähintään seitsemän vuoden 

takuusta, joka allekirjoitetaan, jos tarjoaja valitaan.  

Toimeksisaajan on toimitettava jäljennös takuusta, jota sovelletaan, jos 

tarjoaja valitaan, ja ilmoitettava tarvittavat yhteystiedot (vähintään 

puhelinnumero ja sähköpostiosoite) tähän liittyviä mahdollisia kyselyjä 

tai vaatimuksia varten.  

Selvyyden vuoksi takuun on katettava vähintään kustannukset, jotka 

aiheutuvat viallisten LED-moduulien osien korjaamisesta tai 

vaihtamisesta kohtuullisen ajan kuluessa vian ilmoittamisesta (hankkija 

määrittää tämän ajan tarjouspyynnössä) joko suoraan tai nimettyjen 

edustajien välityksellä. Varaosien olisi oltava samoja kuin 

alkuperäisosien, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää 
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suorituskykyisesti.  

Takuu ei kata seuraavia: 

a) vandalismista, onnettomuuksista tai äärimmäisistä sääilmiöistä 

johtuva viallinen toiminta 

b) lamput tai valaisimet, jotka ovat toimineet huomattavan ajan 

epänormaaleissa olosuhteissa (esimerkiksi väärällä pääjännitteellä), 

jos toimeksisaaja voi todistaa tämän. 

*Päivitetään standardeiksi LM-84 ja TM 28, kun nämä versiot julkaistaan. 

 

vastaavia varaosia, jotka täyttävät saman toiminnon vähintään yhtä 

suorituskykyisesti.  

Takuu ei kata seuraavia: 

a) vandalismista, onnettomuuksista tai äärimmäisistä sääilmiöistä 

johtuva viallinen toiminta 

b) lamput tai valaisimet, jotka ovat toimineet huomattavan ajan 

epänormaaleissa olosuhteissa (esimerkiksi väärällä pääjännitteellä), 

jos toimeksisaaja voi todistaa tämän. 

*Päivitetään standardeiksi LM-84 ja TM 28, kun nämä versiot julkaistaan. 

 

TS13. Korjattavuus 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Tarjoajan on varmistettava, että alan ammattilaisen on mahdollista päästä helposti käsiksi komponentteihin (kuten valonlähteeseen, lamppuun, 

LED-moduuliin ja ohjaimeen) sen jälkeen, kun valaisin on otettu käyttöön. 

Komponenttien on oltava tunnistettavissa, saavutettavissa ja irrotettavissa komponenttia tai valaisinta vahingoittamatta.  

Komponenttien vaihto on voitava suorittaa itse paikalla (eli valaisimen asennuskorkeudessa) ilman työkaluja (”plug and play”) tai jollakin 

seuraavista ruuvitalttatyypeistä: 

– standardityyppi, Pozidriv, Phillips, Torx, koloavain tai kiintoavain. 

 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on toimitettava tekninen opas, jossa on valaisimen räjäytyskuva, jossa kuvataan saavutettavat ja vaihdettavat osat. Myös takuun 
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mukaisten palvelusopimusten kattamat osat on ilmoitettava. 

 

 

TS14. Kotelointiluokka (IP-luokka) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Luokkiin M ja C kuuluvien teiden valaisinten optiikan kotelointiluokan on oltava vähintään IP65 paikallisten olosuhteiden mukaan.  

Luokkaan P kuuluvien teiden valaisimien kotelointiluokan on oltava vähintään IP55 paikallisten olosuhteiden mukaan. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava tekniset eritelmät, joilla osoitetaan, että tämä kriteeri on täyttynyt, standardin IEC 60598-1 lausekkeen 9 mukaisesti.  

 

Huomautus: Kaikki standardissa IEC 60598-1 määritellyt pölyn, vieraiden esineiden ja kosteuden tunkeutumista koskevat testit eivät ole identtisiä standardin 

IEC 60529 testien kanssa valaisinten teknisten ominaisuuksien vuoksi. IP-numerointijärjestelmä selitetään standardin liitteessä J. 

TS15. Ohjauslaitteiden vikaantumisaste 

Ohjauslaitteiden määritetyn vikaantumisasteen on oltava alle 

0,2 prosenttia 1 000 tuntia kohti ja ohjauslaitteilla on oltava kahdeksan 

vuoden takuu. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava vakuutus edellä mainitun vikaantumisasteen 

TS15. Ohjauslaitteiden vikaantumisaste 

Ohjauslaitteiden määritetyn vikaantumisasteen on oltava alle 

0,1 prosenttia 1 000 tuntia kohti ja ohjauslaitteilla on oltava kymmenen 

vuoden takuu. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava vakuutus edellä mainitun vikaantumisasteen 
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noudattamisesta kaikkien sellaisten ohjauslaitteiden osalta, joita se aikoo 

toimittaa. Vakuutukseen on liitettävä asiaankuuluvat alan standardin 

mukaiset testausmenettelyt.  

 

noudattamisesta kaikkien sellaisten ohjauslaitteiden osalta, joita se 

aikoo toimittaa. Vakuutukseen on liitettävä asiaankuuluvat alan 

standardin mukaiset testausmenettelyt.  

TS16. LED-valaisimien merkinnät 

(Sovelletaan uusia LED-valaisimia asennettaessa.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Tarjoajan asennettaviksi ehdottamissa valaisimissa on oltava vähintään seuraavat tekniset tiedot: 

 valmistajan nimi, koodi, sarjanumero ja valmistuspäivä 

 nimellinen ottoteho 

 valovirta lämpötilassa 25 °C 

 vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon hyötysuhde 

 CIE-valovirtakoodit 

 ekvivalentti värilämpötila (CCT) 

 G-indeksi 

 ilmoitus himmennintekniikasta (soveltuvin osin). 

Tiedot olisi merkittävä valaisimeen ja mahdollisuuksien mukaan myös sellaiseen valaisinpylvään osaan, joka on saavutettavissa maatasosta. 

Tarjoajan olisi määritettävä täsmällisesti, miten nämä tiedot esitetään (esimerkiksi QR-koodin sisältävällä merkillä, kirjallista tietoa sisältävällä 

merkillä tai kaiverretulla metallilevyllä). 
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Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava näyte merkistä, jota se ehdottaa käytettävän valaistuslaitteissaan, jos sen tarjous valitaan. 

 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

AC3. Laajennettu takuu 

(Sovelletaan kriteeriin TS12.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Enintään X pistettä annetaan tarjoajille, jotka ovat valmiit antamaan kriteerissä TS12 mainitut vähimmäistakuuajat ylittävät ja jo tarjouksen hintaan 

sisältyvät alkuperäistakuut. Pisteitä annetaan suhteellisesti sen mukaan, kuinka paljon takuu ylittää vähimmäistakuun, seuraavasti: 

 Vähimmäisaika + 1 vuosi: 0,2X pistettä 

 Vähimmäisaika + 2 vuotta: 0,4X pistettä 

 Vähimmäisaika + 3 vuotta: 0,6X pistettä 

 Vähimmäisaika + 4 vuotta: 0,8X pistettä 

 Vähimmäisaika + 5 vuotta tai enemmän: X pistettä. 

Tarjoajat voivat myös esittää hintatarjouksia laajennetuista takuista, jotka eivät sisälly tarjouksen hintaan, mutta niistä ei anneta pisteitä. Tällaisissa 

tapauksissa laajennetusta takuusta ei vaadita maksua ennen alkuperäisen takuun viimeistä vuotta, jonka jälkeen hankkija suorittaa vuotuisia maksuja 

valitulle tarjoajalle laajennetun takuun jokaisen voimassaolovuoden alussa.  

Lisäksi hankkija voi käyttää tarjousta laajennetusta takuusta tai hylätä sen alkuperäisen takuun viimeiseen vuoteen asti; laajennetun takuun hinta on 

alun perin ehdotettu hinta, johon lisätään inflaatio. 
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SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 

CPC7. Jätteen hyödyntämistä ja kuljetusta soveltuviin käsittelypaikkoihin koskeva sitoumus 

(Sovelletaan kriteeriin TS11.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Toimeksisaajan on toimitettava hankkeen aikana kerättyä jätettä koskeva suunnitelma. Lisäksi toimeksisaajan on toimitettava tiedot lajittelusta, joka 

on suoritettu ennen kuljetusta alkuperäisessä tarjouksessa määriteltyihin soveltuviin käsittelypaikkoihin tai muihin soveltuviin paikkoihin, joissa jäte 

voidaan lajitella, käsitellä, kierrättää ja joissa sen lämpö voidaan tarvittaessa ottaa talteen. 

Toimituslaskut on toimitettava todisteena toimituksesta. 

 

 

CPC8. LED-valaisimien merkinnät 

(Sovelletaan kriteeriin TS16.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Toimeksisaajan on sitouduttava varustamaan toimittamansa valaisimet merkinnöillä, joissa on vähintään kriteerissä TS16 määritellyt tiedot. 
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3 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT – LIIKENNEVALOT 
 

3.1 Tekniset eritelmät (TS) ja myöntämisperusteet (AC) 
 

KOHDE 

Kohdassa 4.1 esitetyt kriteerit koskevat erityisesti liikenteen merkinannossa käytettävien valaistuslaitteiden hankintaa ja niiden käyttö- ja 

huoltokustannuksia tiettynä ajanjaksona.  

 

 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TEKNISET VAATIMUKSET 

TS1. Elinkaarikustannukset (LCC) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Elinkaarikustannukset on laskettava hankkijan asettamien eritelmien perusteella, joihin olisi sisällyttävä muun muassa: 

 ajanjakso (esimerkiksi kahdeksan vuotta) 

 luettelo tarvittavista liikennevaloista (esimerkiksi punaiset, keltaiset ja vihreät opastimet pyöreällä valoaukolla, vihreät nuoliopastimet, 

seisovaa ja kävelevää henkilöä esittävät jalankulkijaopastimet) 

 kunkin liikennevalon keskimääräinen käyttösuhde (esimerkiksi punainen opastin 55 prosenttia, keltainen opastin 2 prosenttia, vihreä opastin 

43 prosenttia) ja 

 sähkön hinta (esimerkiksi 0,12 euroa/kWh). 

Tarjoajan on toimitettava seuraavat tiedot elinkaarikustannusten arvioimiseksi: 
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 hehkulamppujen takuuaika äkillisen vian varalta 

 lampun käyttöiän mitoitusarvo (eli aika, jonka jälkeen lampun valotehon odotetaan laskevan 70 prosenttiin alkuperäisestä tehosta) 

 lamppujen hankintakustannukset (sekä alkuhankinta että määritellyn ajanjakson aikana tarvittava vaihto); 

 apulaitteiden hankintakustannukset 

 valaistuspylväiden, perustusten ja uusien sähköliitäntöjen hankintakustannukset ja 

 asennuskustannukset (työtunnit kerrottuna työn hinnalla sekä nostolaitteiden yms. kustannukset).  

Todentaminen: 

Hankkijan on toimitettava tarjoajille yleinen laskentataulukkopohjainen elinkaarikustannuslaskuri, johon on jo syötetty hankkijan vaatimat tiedot.  

Tarjoajan on toimitettava jäljennös täytetystä laskentataulukosta sekä vakuutus siitä, että kustannukset ovat päteviä vähintään sopimuksen alun perin 

suunnitellun toteuttamisajan kattavan määritellyn ajanjakson ajan sen jälkeen, kun päätös valitusta tarjoajasta on tehty. 
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TS2. Tuotteen käyttöikä, varaosat ja takuu  

(Tässä määriteltyjä kynnysarvoja sovelletaan LED-pohjaisiin 

valonlähteisiin, lamppuihin ja valaisimiin.) 

 

LED-pohjaisten valonlähteiden käyttöiän mitoitusarvojen 25 °C:n 

lämpötilassa on oltava seuraavat:  

 L96: 6 000 tuntia, 

 L70: 50 000 tuntia (ennakoitu), 

 L0C0: 3 000 tuntia tai C10: 6 000 tuntia, 

 C50: 50 000 tuntia (ennakoitu). 

Takuun on katettava äkillisesti vioittuneiden LED-moduulien korjaus tai 

tarvittavien varaosien toimitus viiden vuoden ajan 

asennuspäivämäärästä.  

 

Todentaminen: 

Kansainvälisen akkreditointiorganisaation (International Laboratory 

Accreditation Cooperation, ILAC) akkreditoiman laboratorion, joka 

täyttää IES LM-80-standardin* tämänhetkisten tietojen osalta ja IES 

TM-21-standardin* ennakoitujen tietojen osalta, on suoritettava testaus 

ja todentaminen. 

Tarjoajan on toimitettava jäljennös vähintään viiden vuoden takuusta, 

joka allekirjoitetaan, jos tarjoaja valitaan.  

TS2. Tuotteen käyttöikä, varaosat ja takuu  

(Tässä määriteltyjä kynnysarvoja sovelletaan LED-pohjaisiin 

valonlähteisiin, lamppuihin ja valaisimiin.) 

 

LED-pohjaisten valonlähteiden käyttöiän mitoitusarvojen 25 °C:n 

lämpötilassa on oltava seuraavat:  

 L96: 6 000 tuntia,  

 L70: 100 000 tuntia (ennakoitu), 

 L0C0: 3 000 tuntia tai C10: 6 000 tuntia, 

 C50: 100 000 tuntia (ennakoitu). 

Takuun on katettava äkillisesti vioittuneiden LED-moduulien korjaus tai 

tarvittavien varaosien toimitus seitsemän vuoden ajan 

asennuspäivämäärästä. 

 

Todentaminen: 

Kansainvälisen akkreditointiorganisaation (International Laboratory 

Accreditation Cooperation, ILAC) akkreditoiman laboratorion, joka 

täyttää IES LM-80-standardin* tämänhetkisten tietojen osalta ja IES 

TM-21-standardin* ennakoitujen tietojen osalta, on suoritettava testaus 

ja todentaminen. 

Tarjoajan on toimitettava jäljennös vähintään seitsemän vuoden 

takuusta, joka allekirjoitetaan, jos tarjoaja valitaan.  
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Toimeksisaajan on toimitettava jäljennös takuusta, jota sovelletaan, jos 

tarjoaja valitaan, ja ilmoitettava tarvittavat yhteystiedot (vähintään 

puhelinnumero ja sähköpostiosoite) tähän liittyviä mahdollisia kyselyjä 

tai vaatimuksia varten.  

Selvyyden vuoksi takuun on katettava vähintään kustannukset, jotka 

aiheutuvat viallisten LED-moduulien osien korjaamisesta tai 

vaihtamisesta kohtuullisen ajan kuluessa vian ilmoittamisesta (hankkija 

määrittää tämän ajan tarjouspyynnössä) joko suoraan tai nimettyjen 

edustajien välityksellä. Varaosien olisi oltava samoja kuin 

alkuperäisosien, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää 

vastaavia varaosia, jotka täyttävät saman toiminnon vähintään yhtä 

suorituskykyisesti.  

Takuu ei kata seuraavia: 

a) vandalismista, onnettomuuksista tai äärimmäisistä sääilmiöistä 

johtuva viallinen toiminta; 

b) lamput tai valaisimet, jotka ovat toimineet huomattavan ajan 

epänormaaleissa olosuhteissa (esimerkiksi väärällä pääjännitteellä), 

jos toimeksisaaja voi todistaa tämän. 

*Päivitetään standardeiksi LM-84 ja TM 28, kun nämä versiot 

julkaistaan. 

Toimeksisaajan on toimitettava jäljennös takuusta, jota sovelletaan, jos 

tarjoaja valitaan, ja ilmoitettava tarvittavat yhteystiedot (vähintään 

puhelinnumero ja sähköpostiosoite) tähän liittyviä mahdollisia kyselyjä 

tai vaatimuksia varten.  

Selvyyden vuoksi takuun on katettava vähintään kustannukset, jotka 

aiheutuvat viallisten LED-moduulien osien korjaamisesta tai 

vaihtamisesta kohtuullisen ajan kuluessa vian ilmoittamisesta (hankkija 

määrittää tämän ajan tarjouspyynnössä) joko suoraan tai nimettyjen 

edustajien välityksellä. Varaosien olisi oltava samoja kuin 

alkuperäisosien, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää 

vastaavia varaosia, jotka täyttävät saman toiminnon vähintään yhtä 

suorituskykyisesti.  

Takuu ei kata seuraavia: 

a) vandalismista, onnettomuuksista tai äärimmäisistä sääilmiöistä 

johtuva viallinen toiminta; 

b) lamput tai valaisimet, jotka ovat toimineet huomattavan ajan 

epänormaaleissa olosuhteissa (esimerkiksi väärällä pääjännitteellä), 

jos toimeksisaaja voi todistaa tämän. 

*Päivitetään standardeiksi LM-84 ja TM 28, kun nämä versiot 

julkaistaan. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

AC1. Pienimmät elinkaarikustannukset 

(Sovelletaan kriteeriin TS1.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 
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Enintään X pistettä annetaan tarjoajalle, jonka tarjouksen elinkaarikustannusten osoitetaan olevan alhaisimmat.  

Muille tarjoajille annetaan pisteitä suhteellisesti sen perusteella, mitkä niiden elinkaarikustannukset ovat verrattuna pienimpiin kustannuksiin, 

seuraavan kaavan mukaisesti: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑗𝑜𝑎𝑗𝑎𝑙𝑙𝑒 𝐴 𝑚𝑦ö𝑛𝑛𝑒𝑡𝑦𝑡 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡 =  𝑋 𝑥 
𝑘𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑜𝑎𝑗𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑖𝑚𝑚ä𝑡 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑎𝑎𝑟𝑖𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑡𝑎𝑟𝑗𝑜𝑎𝑗𝑎𝑛 𝐴 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑎𝑎𝑟𝑖𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
 

 

Todentaminen: 

Kun kaikki tarjoukset on saatu, hankkijan on pystyttävä määrittämään, minkä tarjouksen elinkaarikustannukset ovat pienimmät, ja käyttämään tätä 

kullekin tarjoajalle annettavien pisteiden määrittämiseen. 

AC2. Laajennettu takuu 

(Sovelletaan kriteeriin TS2.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Enintään X pistettä annetaan tarjoajille, jotka ovat valmiit antamaan kriteerissä TS2 mainitut vähimmäistakuuajat ylittävät ja jo tarjouksen hintaan 

sisältyvät alkuperäistakuut. Pisteitä annetaan suhteellisesti sen mukaan, kuinka paljon takuu ylittää vähimmäistakuun, seuraavasti: 

 Vähimmäisaika + 1 vuosi: 0,2X pistettä 

 Vähimmäisaika + 2 vuotta: 0,4X pistettä 

 Vähimmäisaika + 3 vuotta: 0,6X pistettä 

 Vähimmäisaika + 4 vuotta: 0,8X pistettä 

 Vähimmäisaika + 5 vuotta tai enemmän: X pistettä. 

Tarjoajat voivat myös esittää hintatarjouksia laajennetuista takuista, jotka eivät sisälly tarjouksen hintaan, mutta niistä ei anneta pisteitä. Tällaisissa 

tapauksissa laajennetusta takuusta ei vaadita maksua ennen alkuperäisen takuun viimeistä vuotta, jonka jälkeen hankkija suorittaa vuotuisia maksuja 
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valitulle tarjoajalle laajennetun takuun jokaisen voimassaolovuoden alussa.  

Lisäksi hankkija voi käyttää tarjousta laajennetusta takuusta tai hylätä sen alkuperäisen takuun viimeiseen vuoteen asti; laajennetun takuun hinta on 

alun perin ehdotettu hinta, johon lisätään inflaatio. 

 

AC3. Himmentimet 

(Sovelletaan kaikkiin tarjouspyyntöihin, ellei ole selvää, että himmentimet johtaisivat suuremiin kokonaiskäyttökustannuksiin. Hankkijoiden 

olisi määriteltävä haluttu himmennyskyky selvästi tarjouspyynnössä.) 

(perus- ja lisäkriteerit samat) 

 

Pisteitä annetaan tarjoajille, joiden tarjoamiin valonlähteisiin ja valaisimiin sisältyvät täysin toimintakykyiset himmentimet, jotka voidaan 

ohjelmoida himmennyksen mahdollistamiseksi yöaikaan, kun tienkäyttö on vähäistä. 

 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava tarjoajan ehdottamien valonlähteiden ja valaisimien valmistajan/valmistajien asiaa koskevat asiakirjat, joista käy ilmi, että 

valonlähteet ja valaisimet ovat yhteensopivia himmentimien kanssa.  

Asiakirjoissa on myös esitettävä tehokäyrä, joka osoittaa valotehon suhteessa sähkönkulutukseen, ilmoitettava suurin mahdollinen himmennys ja 

annettava ohjeita ohjauslaitteiden ohjelmoinnista ja uudelleenohjelmoinnista. 

 

  



 

  45   

 

4 ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA 
 

Elinkaarikustannukset ovat erittäin merkittävä aihe tievalaistuksen kannalta. Perinteisten suurpainepurkauslamppujen suurin elinkaarikustannus on aina 

ollut käyttövaiheen sähkönkulutus. LED-teknologia on tehokkaampaa, mutta vaikka sen kustannukset ovat laskeneet nopeasti viiden viime vuoden 

aikana, sen hankintakustannukset ovat myös kalliimmat. Tästä syystä viranomaisten on voitava tehdä objektiivinen päätös sen perusteella, mikä 

vaihtoehto on niille taloudellista kannalta paras. Tämä on erityisen arkaluontoinen asia, koska tievalaistusjärjestelmien muuntaminen 

suurpainepurkauslampuista LED-teknologiaan perustuvaksi edellyttää tavallisesti suuria pääomakustannuksia, jotka ylittävät viranomaisen vuotuiset 

tievalaistusmäärärahat. Tästä syystä rahoituksen saaminen järjestelmän muuttamiseksi LED-pohjaiseksi saattaa edellyttää sitä, että tällaisen 

järjestelmän pienemmät elinkaarikustannukset voidaan todistaa. 

Yhdysvaltojen kaupungeissa, joissa LED-teknologian käyttöönotto tievalaistusjärjestelmissä alkoi, on suoritettu useita elinkaarikustannusvertailuja. 

Seuraavassa kuvaillaan lyhyesti joitakin niistä. 

 Portlandin kaupunki investoi 18,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 45 000:n suurpainenatriumlamppuja käyttävän valopisteen korvaamiseen 

LED-lampuilla, joiden energiankulutus oli 50 prosenttia pienempi – näin säästettiin 1,5 miljoonaa dollaria pienempinä energia- ja 

huoltokustannuksina. Tämä vastaa kahdeksan vuoden takaisinmaksuaikaa, kun diskonttokorot otetaan huomioon (Portland, 2015). 

 Los Angelesin kaupunki investoi 57 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 140 000:n suurpainenatriumlamppuja käyttävän valopisteen korvaamiseen 

LED-lampuilla, joiden energiankulutus oli 3 prosenttia pienempi (Los Angeles, 2013). Energiansäästöksi odotettiin alun perin 40 prosenttia, 

mutta LED-teknologian kehitys ennen hanketta johti vielä suurempiin säästöihin. Tutkimuksessa huomautettiin myös yksikkökustannusten 

nopeasta laskusta (esimerkiksi vuoden 2012 maalis- ja syyskuun välillä kustannukset laskivat 495 dollarista 309 dollariin). Pelkästään 

huoltokustannuksissa odotetaan säästettävän 2,5 miljoonaa dollaria vuodessa LED-lamppujen alhaisemman vikaantumisasteen ansiosta 

(0,2 prosenttia, kun suurpainenatriumlamppujen vikaantumisasteen on 10 prosenttia). Kun sähkökustannuksissa säästetään 7,5 miljoonaa 

dollaria, vuotuisten 10 miljoonan dollarin kokonaissäästöjen perusteella takaisinmaksuaika on viidestä kuuteen vuotta. Tutkimuksessa 

kehotettiin kuitenkin varovaisuuteen LED-ratkaisujen hankinnassa, koska havaittiin, että 244 LED-yksiköstä vain 84 täytti katuvalaistuksesta 

vastaavan viraston (Bureau of Street Lighting) verkkosivustolla asetetut laatuvaatimukset (BSL, 2018). 

 Charlotten piirikunta harkitsi vuonna 2016 kustannuksia, jotka aiheutuisivat 2 145 valopisteen vaihtamisesta suurpainenatriumlampuista LED-

lamppuihin. Niiden tuolloisiksi huoltokustannuksiksi arvioitiin 28–55 dollaria valopistettä kohti tyypistä riippuen. Yhden 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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suurpainenatriumlampun sähkökustannukset olivat noin 12 dollaria kuukaudessa ja LED-lamppujen sähkökustannuksiksi oletettiin 6 dollaria 

kuukaudessa (50 prosenttia vähemmän). Tuolloiset (suurpainenatriumlamppujen) energiakustannukset olivat 310 000 dollaria ja 

huoltokustannukset 80 000 dollaria. Eri valaisintyyppien arvioidut kustannukset olivat seuraavat: varsivalaisimet (suurpainenatriumlamput 345 

dollaria, LED-lamput 780 dollaria) ja koristeelliset valaisimet (suurpainenatriumlamput 1 200 dollaria, LED-lamput 1 800 dollaria). 

Suurpainenatriumlamput arvioitiin vaihdettavan viiden vuoden välein, kuten myös LED-virtamoduulit (150 dollaria), ja LED-valaisimien 

optiikkamoduuli (750 dollaria) olisi vaihdettava 20 vuoden välein. Charlotten piirikunta päätteli, että suurpainenatriumlamppujen ja LED-

lamppujen kustannukset olivat yhtä suuret 20 vuoden ajanjaksolla, mutta LED-teknologian alenevat kustannukset tekisivät siitä pian 

taloudellisemman vaihtoehdon. 

 Minnesotassa (Chanhassenin kaupungissa) arvioitiin vuonna 2012, että jos suurpainepurkauslamput vaihdetaan LED-valaistukseen, 

yksinkertaiset takaisinmaksuajat olisivat 8–12 vuotta (Swanson ja Carlson, 2012). Suurpainepurkauslamppujen käyttöiäksi arvioitiin 6 vuotta 

(21 000 tuntia) ja LED-lamppujen käyttöiäksi 22 vuotta (78 000 tuntia) (kun vuosittainen käyttöaika on 3 550 tuntia). Tutkimuksen tekijät 

havaitsivat, että LED-valaisimien hankintahinnat vaihtelivat huomattavasti vaaditun tehokkuuden, tilauksen koon ja toimitusketjun pituuden 

mukaan. Hinnat 500 valaisimen eristä vaihtelivat 250 dollarista 1 325 dollariin LED-valaisimelta. Uuden suurpainenatriumlampun hinnaksi 

arvioitiin 11 dollaria ja uuden valaisinpylvään hinnaksi 800 dollaria. Uuden suurpainenatriumlampun tai uuden LED-valaisimen asennuksen 

arvioitiin maksavan 110 dollaria ja uuden pylvään asennuksen 1 500 dollaria. LED-valaisimien arvioitiin säästävän energiaa 60 prosenttia ja 

niiden kokonaiskäyttökustannuksiksi 22 vuoden aikana arvioitiin 220 dollaria. Laskelmissa sovellettiin 2 prosentin, 4 prosentin ja 8 prosentin 

diskonttokorkoja, sähkön hinnaksi oletettiin 0,046 dollaria/kWh ja huomioon otettiin kolme eri vuokraushintaa. Lähes kaikissa tapauksissa 

LED-vaihtoehto oli suurpainepurkauslamppuja halvempi elinkaarikustannusten näkökulmasta. Mitä korkeampi diskonttokorko oli, sitä 

edullisempi oli LED-vaihtoehto. 

 Phoenixissä harkittiin vuonna 2013 lähes 95 000 valopisteen vaihtamista suurpainenatriumlampuista LED-lamppuihin (Silsby, 2013). 

Tutkimuksessa verrattiin suurpainenatriumlamppuja ja LED-lamppuja 10 vuoden aikavälillä seuraavien ominaisuuksien perusteella: vuotuiset 

energiakustannukset valopistettä kohti (suurpainenatriumlamput 72,36 dollaria, LED-lamput 32,88 dollaria); valaisinten kustannukset 

(suurpainenatriumlamput 250 dollaria, LED-lamput 475 dollaria); valaisinten asennus (suurpainepurkauslamput 29 dollaria, LED-lamput 29 

dollaria); ja lamppujen käyttöikä (suurpainenatriumlamput 20 000 tuntia, LED-lamput 50 000 tuntia). LED-lamppujen havaittiin olevan noin 

20 prosenttia halvempia 10 vuoden aikana. Phoenixin kaupunkiin sovellettuna tämä vastasi noin 5 miljoonaa dollaria vuodessa, kun koko 

järjestelmä oli muunnettu. Jos LED-investointi olisi 1 miljoona dollaria, yksinkertaisen takaisinmaksuajan laskettiin olevan 9 vuotta.  

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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Näiden EU:n GPP-kriteerien liitteenä olevan teknisen raportin teknisessä liitteessä IV on esimerkkejä useista erilaisista hankintaskenaarioista; 

skenaarioissa käytetään Ruotsin julkisista hankinnoista vastaavan viranomaisen elinkaarikustannuslaskuria. Lukijoita, jotka haluavat lisäesimerkkejä 

elinkaarikustannuslaskennasta tievalaistushankinnoissa, kehotetaan tutustumaan tekniseen raporttiin.  
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5 TEKNINEN LIITE I: PDI- JA AECI-VIITEARVOT 

 
Vuosi 

Tavoitetaso ja tien (valaistava) leveys 
Peruskr. Lisäkr. Peruskr. Lisäkr. Peruskr. Lisäkr. Peruskr. Lisäkr. Peruskr. Lisäkr. Peruskr. Lisäkr. 

≤ 5 m ≤ 5 m 5–6 m 5–6 m 6–7 m 6–7 m 7–8 m 7–8 m 8–9 m 8–9 m ≥ 9 m ≥ 9 m 
PDI-viitearvot 

W.lx-1.m-2 

=1 / (valoteh. x alenemakerr. x 
hyötysuhde) 

2018–19 0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020–21 0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022–23 0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

AECI-indikaattorin ”perusarvot”  
kWh.m-2.vuosi-1.lx-1 

(PDI x 0.001kW/W x 4015 t/vuosi ja 
x 1.00 (perus) tai 0,73 (lisä) 

himmennyskerroin) 

2018–19 0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020–21 0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022–23 0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Tosiasialliset AECI-
viitearvot, jotka ovat 

yksinkertaisesti edellä 
esitetyt AECI-perusarvot 
valaistusvoimakkuudella 

(lux) kerrottuna.  
 

*C0- tai C1 tasojen on 
täytettävä 20 luxiin 

perustuva AECI-arvo (esim. 
tehokkaamman 

himmennyksen avulla). 
 

On huomattava, että 
luokkaan M kuuluvilla teillä 

on määritettävä 
luminanssi, johon 

vaikuttaa tienpinnan 
heijastavuus (luminanssi = 

valaistusvoimakkuus x 
heijastavuus). 

C0*, 
C1*, C2  
(keskim. 

20 
luxia) 

2018–19 1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020–21 1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022–23 1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3 / P1 
(keskim. 

15 
luxia) 

2018–19 1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020–21 1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022–23 1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4 / P2 
(keskim. 

10 
luxia) 

2018–19 0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020–21 0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022–23 0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5 / P3 
(keskim. 

7,5 
luxia) 

2018–19 0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020–21 0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022–23 0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(keskim. 

2018–19 0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020–21 0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022–23 0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 
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5 luxia) 

P5 
(keskim. 
3 luxia) 

2018–19 0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020–21 0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022–23 0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(keskim. 
2 luxia) 

2018–19 0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020–21 0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022–23 0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 

PDI-arvojen erot eri vuosina perustuvat valotehokkuuden vähittäiseen lisääntymiseen, jonka LED-teollisuuden odotetaan saavuttavan. Lisääntymisen odotetaan olevan 17 lm/W 
kahden vuoden välein vuosina 2018–2023. Valotehokkuuden lähtöarvot ovat 120 lm/W (peruskriteeri) ja 130 lm/W (lisäkriteeri) vuonna 2018. PDI-viitearvot on laskettu 
yksinkertaistetusti kaavalla PDI = 1 / (valotehokkuus x alenemakerroin x hyötysuhde). 

Kaikissa PDI-viitearvoissa alenemakertoimeksi (MF) oletetaan 0,85. Hyötysuhteen arvot vaihtelevat tien leveyden ja kriteerin tavoitetason mukaan seuraavasti: 

Peruskr./Lisäkr.: leveys ≤ 5 m (U=0,42/0,5); leveys 5–6 m (U=0,49/0,55); leveys 6–7 m (U=0,56/0,6); leveys 7–8 m (U=0,63/0,7); leveys 8–9 m (U=0,7/0,75); leveys ≥ 9 m 
(U=0,7/0,75).  

 


