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Lukijalle
Julkisella sektorilla valaistuksen osuus koko sähkönkulutuksesta saattaa olla 
jopa kolmasosa.  Energiatehokkaat valaistusratkaisut voivatkin merkittävästi 
vaikuttaa julkisen sektorin energiansäästötavoitteiden saavuttamiseen.

Tämän oppaan tarkoituksena on ohjata valaistusratkaisujen hankintaa niin, 
että energiatehokkuus tulee otettua huomioon hankintaprosessin kaikissa 
vaiheissa. Oppaassa ei kuitenkaan esitetä tarjouspyyntöasiakirjojen esimerk-
kikriteereitä eikä valmiita malleja.

Valaistushankinnoissa pitää pohtia koko valaistuksen elinkaarta suunnitte-
lusta ylläpitoon. Kyse ei koskaan ole vain lamppujen vaihtotalkoista. 

Koska tekniikka, vaatimukset ja käyttötarkoitus voivat huomattavasti 
muuttua elinkaaren aikana, vaaditaan valaistuksen toteutukselta muunnelta-
vuutta. Niinpä valaistuksen kustannukseen vaikuttavat myös muun muassa 
lamppujen ja valaisimien vaihtovälit ja huollot.

Valaistusratkaisujen energiatehokkuus perustuu pitkälti onnistuneeseen 
suunnitteluun. Se ottaa huomioon esimerkiksi valaisimien ja lamppujen valin-
nan, niiden oikean sijoittelun ja ohjaustekniikan.

Oppaan perustyön on tehnyt Citec Engineering Oy Motivan toimeksian-
nosta yhteistyössä keskeisten toimijoiden (Porin kaupunki, Porvoon Energia 
Oy, Suomen Kuntaliitto, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Turun kaupunki, 
Neuvottelevat sähkösuunnittelijat NSS ry kanssa.

Lisää tietoa julkisista hankinnoista löytyy www.motivanhankintapalvelu.fi 
-sivustolta.
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1.  Määrittely ja valmistelu

Hankkeen valmistelu alkaa tarveharkinnalla, jolloin katselmoidaan todelliset 
tarpeet. Tarveharkinta kannattaa aina tehdä niin uudis- kuin saneerauskoh-
teessa. Energiatehokkuuden kannalta oleellista on, että jo tässä vaiheessa 
otetaan kantaa elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin. 

Elinkaarikustannusten arvioinnissa kannattaa miettiä, mikä on toteutet-
tavan ratkaisun todellinen käyttöikä – 10, 20 vai 30 vuotta. Kuinka monta 
huoltoa tai lampun ja valaisimen vaihtoa joudutaan tuona aikana tekemään?  

Jo hankkeen valmisteluvaiheessa pitää ryhtyä miettimään ennakoitavissa 
olevia kustannuksia ja muuntojoustavuutta, joka tarkoittaa valaistuksen kykyä 
mukautua käyttötarkoituksen muutoksiin.

Samalla on syytä muistaa, että elinkaarensa aikana valaistuksen tekniikka 
ja vaatimukset voivat melkoisesti muuttua.  

1.1. Lähtötiedot

Käyttökohde, tila, tehtävät ja käyttäjät määrittelevät hyvän ja energiatehok-
kaan valaistusratkaisun lähtötiedot. Lähtötietoja varten kannattaa selvittää:
•  Millaista valaistustasoa kohteessa tarvitaan?
• Mikä on valaistuksen käyttöaika?
•  Millainen on tilan värimaailma, pintamateriaalit kalusteet yms? 
•  Miten kohteen käyttötarkoitus voi muuttua?
• Kuinka uudet laitteet sopivat yhteen nykyisen järjestelmän kanssa?
• Mitä lähtöarvoja (korko, laskentajakso, energian hinta yms.) elinkaarikus-

tannuksissa käytetään?
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• Mitkä ovat hankkeen elinkaarikustannukset?
 – investointikustannukset?
 – käyttökustannukset?
 – muut mahdolliset kustannukset?

Riittävän valmistelun jälkeen hankinnan lähtökohdaksi voidaan asettaa 
esimerkiksi: 
• energiatehokkaat ja kestävät valaisimet, lamput ja liitäntälaitteet
•  hyötysuhteeltaan korkea ja käytettävyydeltään hyvä valaistuksenohjaus-  

ja valaistusjärjestelmä.
 

Muita mietittäviä seikkoja ovat:
•  laadunseuranta ja -valvonta projektin aikana
•  sopimuskauden kesto
•  projektinhallinta
•  tarjoajan osuus hankinnan toteuttamisessa
•  vaadittava osaaminen
•  hankinnan toteuttamistapa
•  aikamääritykset.

1.2. Resurssien määrittely

On huolehdittava, että hankintayksikkö ymmärtää kohteen vaatimukset ja 
varaa riittävästi aikaa sekä hankinnan valmisteluun että sen toteutukseen.

Hanketta valmistelevat henkilöt määrittelevät myös hankinnan laajuuden 
ja tavoitteet. Siksi heiltä vaaditaan kokemusta ja tietämystä valaistushankkeen 
erityispiirteistä. 

Ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan käyttää lähes kaikissa hankkeen eri 
vaiheissa. Kaikkea hankkeeseen tarvittavaa osaamista ei välttämättä löydy 
yhdeltä asiantuntijalta tai hänen edustamaltaan yritykseltä tai organisaatiolta.  

Koska ulkopuolisen asiantuntijoiden valinta tulee tehdä hankintalain 
mukaisesti, heidän tarpeensa, määränsä ja tehtävänsä täytyy määrittää 
etukäteen.  
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1.3.  Markkinakartoitus

Ennen tarjouskilpailun käynnistämistä hankintayksikön tulee tietää: 
• Mitä ja miten tuotteita tai palveluita ollaan hankkimassa? 
• Millaisia tuotteita ja palveluita markkinoilla on? 
• Millaisia ratkaisuja on ylipäätään mahdollista hankkia? 

 
Markkinoiden kartoittaminen tehdään puolueettomasti ja koko tarjonnan kat-
tavasti. Markkinakartoituksen yhteydessä voi selvittää myös muiden kuntien 
kokemuksia käytössä olevista laitteista ja järjestelmistä. 

Markkinakartoitus auttaa määrittämään, millaisia vaatimuksia suunnitte-
lijoille, urakoitsijalle ja laitteille voidaan  asettaa. Se helpottaa myös tarjous-
pyynnön ja sopimusehtojen laatimista sekä hankintamenettelyn valintaa. 

 
Markkinakartoitus voi olla esimerkiksi:
• Hilmaan lähetettävä tietopyyntö
• lehti-ilmoitus
• kirjallinen pyyntö
• neuvotteluja tarjoajien kanssa.

 Muista: Mitä pienempi yritys, sitä huonoimmin  
 se saattaa tuntea Hilman.

Tarveharkinta ja markkinakartoitus hakevat vastauksia seuraaviin seikkoihin:

Hankintatapa

• Omana työnä?  
• Ulkoistettuna? 
• Avoin vai muu hankintamenettely?

Hankinnan luonne

• Kertahankinta?
• Jaettu hankinta?
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• Palveluhankinta?
• Vuosisopimus?

Hankinnan vaatimukset

•  Kelpoisuus?
•  Tekniset ja laatuun liittyvät vaatimukset tarjoajalle?

Hankintatavoitteet

•  Valaistuksen laatu?
•  Energiatehokkuus?
•  Kokonaistaloudellisuus?

Hankintatilanne

•  Täydennys olemassa olevaan järjestelmään?
•  Korvaamaan nykyistä järjestelmää?
•  Kokonaan uusi järjestelmä?

1.4.  Hankintojen valmistelun muistilista

• Tarkista olemassa olevat suositukset, tavoitteet ja lainsäädäntö sekä niiden 
vaikutus oman organisaation hankintoihin.

• Varmista oman organisaation resurssit tai käytä tarvittaessa ulkopuolista 
asiantuntemusta, kun kyse on: 

 –  valaistusmarkkinoista
 –  hankintamenettelyistä
 –  energiankäytön tehostamiskeinoista
 –  viestinnästä loppukäyttäjille
 –  projektinjohtamisesta ja seurannasta.

• Tee riittävän laaja tarve- ja investointiharkinta.
 –  Mitä uutta tarvitaan?
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 –  Voisiko vanhan järjestelmän tai sen osan kunnostaa?
 –  Onko vaihtoehtoista toteutustapaa tai ratkaisua?
 –  Onko investointi ajankohtainen juuri nyt vai lähitulevaisuudessa?

• Lähde liikkeelle tarpeista ja tavoitteista, älä teknisistä ratkaisuista.
• Ota hankintojen valmistelussa ja suunnittelussa huomioon mahdolliset tuet 

(energiatuki) ja käytettävissä olevat palvelut (esimerkiksi ESCO-palvelu).
• Onko tiedossa muita kuntia/kaupunkeja tai hankintayksiköitä, joilla on 

samankaltaisia investointitarpeita?
• Mieti mahdollista hankintayhteistyötä tai yhteishankintaa toisen kunnan  

tai kaupungin kanssa. Muista myös mahdolliset kuntaliitokset.
• Pohdi, kuuluuko energiatehokas valaistus osana isompaan rakennus- 

urakkaan vai toteutetaanko se erikseen. 

 Varmista, että uudistettu järjestelmä täyttää kaikki  
 sähköturvallisuusmääräykset ja -standardit.

2. Suunnittelu
Valaistushankintojen toteuttamisessa on mahdollista käyttää apuna tavoit-
teiltaan ja tarkkuudeltaan erilaisia suunnitelmia. Ulkovalaistuksen osalta 
kyseeseen tulevat tarveselvitykset, yleissuunnitelmat ja katusuunnitelmat, 
sisävalaistuksen osalta yleissuunnitelmat ja sähkösuunnitelmat, 

Ennen hankintoja kannattaa tarkistaa, mitä suunnitelmia on käytettävissä 
sekä tarvittaessa laadituttaa ja parantaa niitä.

Sähkösuunnitelma

Määrittelee sekä sähkölaitteistojen toiminnalliset tavoitteet että valaistuksen 
turvallisen ja toiminnallisen kokonaisuuden. Perusteellinen sähkösuunnitelma 
kannattaa teettää aina uutta suunnitellessa tai vanhaa kohdetta saneerattaessa. 
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Valaistuksen yleissuunnitelma

Voidaan määritellä esimerkiksi:
• valaistuksen laatuvaatimukset
• valopisteiden määrä
• valaisimien, lamppujen ja komponenttien energiatehokkuus
• valaistuksenohjaus
• valaisin- ja lamppuluettelo

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Tavallisesti ulkovalaistuksen tarveselvitykseen, ulko- tai kaupunkivalaistuksen 
yleissuunnitelmaan tai vastaavaan selvitykseen perustuva katukohtainen 
suunnitelma. Ensisijaisesti rakentamisen perusasiakirja, joka kuvaa työn 
lopputulosta ja toimii työnsuunnittelun lähtöasiakirjana.  

Katusuunnitelman valaistustiedot

Katusuunnitelmaan liitettävät valaistustiedot ja piirustukset varmistavat 
katuvalaistuksen toteuttamismahdollisuuden sekä vuorovaikutuksen muiden 
katurakenteiden ja ympäristön kanssa. 

Ulkovalaistuksen yleissuunnitelma

Tarkentaa tarveselvitystä, tarkastelee useita vaihtoehtoja tavoitteena riittävä 
visuaalinen vaikutus. Perinteisissä katuvalaistuskohteissa yleissuunnitelmaa ei 
tarvita, sillä sitä vastaavat näkökohdat esitetään katusuunnitelman valaistus-
tiedoissa.

Ulkovalaistuksen yleissuunnitelmassa on ainakin: 
• lyhyt perusteleva selostus
• valaisimien ja pylväiden sijoitteluperiaatteita esittävä kartta
• havainnollisia leikkauskuvia mm. valaistuista pinnoista, rakennuksista, 

puistoista,  patsaista
• perspektiivikuvia
• kalusteiden yleispiirustukset.
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Ulkovalaistuksen tarveselvitys

Esittää kaupunkiseudun, kaupungin tai kunnan tie- ja katuverkon ja muun 
julkisen valaistuksen pitkäaikaiset tavoitteet ja ohjelman. Analysoi valaistus-
tarpeen ja määrittelee valaistuksen kehittämisen ja parantamisen perusteet, 
joiden tarkoituksena on:
• yhtenäistää koko alueen valaistus johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi
• osoittaa ja määritellä ne kaupunginosat, katujaksot ja muut kohteet,  

joille laaditaan kaupunkivalaistuksen yleissuunnitelma
• toimia valaistustoimenpiteiden ohjelmoinnin ja päätöksenteon  

apuvälineenä sekä rakentamisen että parantamisen osalta
• toimia myöhempien suunnitelmien lähtökohtana ja ohjauskeinona
• esittää periaatteet valaistuksen ohjauksesta ja energian käytöstä.

2.1. Hankintavaihtoehtojen suunnittelu 

Valaistuskokonaisuuden voi hankkia joko pilkkomalle hanke pienempiin osiin 
tai kilpailuttamalla kerralla koko hanke. Toteutus tulee kilpailuttaa niin, että 
hankinnan lopputulos täyttää kaikki sille asetetut laatuvaatimukset. 

Mikäli hanke pilkotaan, sen osien pitää nivoutua yhteen ja muodostaa 
toimiva kokonaisuus. 

Hankintaa ei saa pilkkoa osiin kynnysarvojen ylittymisestä seuraavien 
hankintamenettelyjen välttämiseksi. 

Vaihtoehto 1 

Tilaaja tekee kaikki tarvittavat suunnitelmat ja kilpailuttaa niiden pohjalta 
valaistushankinnan rakennuttamisen/asennukset. Oma organisaatio vastaa 
kaikesta suunnitteluosaamisesta.

Vaihtoehto 2 

Tilaaja tekee kaikki tarvittavat suunnitelmat ja kilpailuttaa niiden pohjalta 
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valaistushankinnan rakennuttamisen/asennukset ja mahdollisen ylläpidon. 
Oma organisaatio vastaa kaikesta suunnitteluosaamisesta.

Vaihtoehto 3 

Tilaaja kilpailuttaa ja teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla tarvittavat suunni-
telmat, joiden perusteella organisaatio hoitaa valaistushankkeen rakennutta-
misen/asennukset. Toimintatapa mahdollistaa suunnittelijan asiantuntemuk-
sen, ammattitaidon ja innovaatioiden hyödyntämisen, mutta vaatii tilaajalta 
paljon resursseja rakennuttamiseen/asennuksiin ja ylläpitoon.

 

Vaihtoehto 4 

Tilaaja kilpailuttaa rakennuttamiseen rakennuttajakonsultin. Rakennuttajakon-
sultti toimii tilaajan tukena ja voi esimerkiksi ohjata hankkeen suunnittelua, 
päätöksentekoa ja sopimusehtojen varmistamista. 

Vaihtoehto 5 

Tilaaja kilpailuttaa hankinnan KVR-urakointina (kokonaisvastuurakentami-
nen). Tilaaja asettaa tavoitteet ja reunaehdot hankinnalle, minkä jälkeen 
KVR-urakoitsija ottaa kokonaisvastuun yksityiskohtaisesta suunnittelusta ja 
toteutuksesta.

Vaihtoehto 6 

Tilaaja kilpailuttaa koko valaistushankkeen palveluna (esimerkiksi ESCO), 
jossa tarjoaja laatii kaikki tarvittavat suunnitelmat, toteuttaa rakentamisen, 
hoitaa kunnossa- ja ylläpidon, maksaa hankintaan kuuluneen kokonaisuuden 
energiakustannukset sopimuskauden aikana sekä hoitaa takuutarkastukset.

Kun suunnittelijaa kilpailutetaan energiatehokkuustavoitteita sisältävässä 
valaistushankkeessa, johon halutaan valaistuksen elinkaaren kokonaistar-
kastelu, kannattaa kelpoisuusvaatimukseksi asettaa vankka energiatehok-
kuusosaaminen. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankekuvauksessa tulee 
selkeästi kuvata hankkeen energiatehokkuus- ja muut laatutavoitteet.
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3. Hankinnan toteutus 

3.1. Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä tyypillisesti esitetään erilaisia laitteille asetettavia vaati-
muksia, mutta energiankulutukseen liittyvät vaatimukset saattavat unohtua.

Mikäli valaistuksen tärkeyttä ja sen energiatehokkuutta halutaan korostaa 
ison rakennusurakan osana, on valaistukselle asetetut vaatimukset esitettävä 
tarjouspyyntöasiakirjoissa esimerkiksi erillisenä liitteenä. Tällöin ne pystytään 
yksilöimään ja tavoitteet tulevat selkeästi esille. 

Pelkkä maininta ”valaistus on toteutettava ottamalla huomioon energiate-
hokkuus” ei takaa tavoitteiden saavuttamista.

3.1.1. Kelpoisuusvaatimukset

Teknisiä kelpoisuusvaatimuksia suunnittelijalle, urakoitsijalle tai ylläpidosta 
vastaavalle voivat olla esimerkiksi: 
• Todistus vastuuhenkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä.
• Luettelo ja todistus viimeksi kuluneen enintään kolmen vuoden aikana 

toteutetuista suunnittelu- tai rakennusurakoista ja merkittävimpien urakoi-
den asianmukaisesta toteuttamisesta, jolloin toteutus saavutti energiate-
hokkuustavoitteet alentamatta valaistuksen laatua.

• Luettelo viimeksi kuluneen enintään kolmen vuoden aikana toteutetuista 
tärkeimmistä tavarantoimituksista tai palveluista arvoineen, ajankohtineen 
ja vastaanottajatietoineen.

• Selvitys ehdokkaan tai tarjoajan omista ja ulkopuolisista teknisistä asiantun-
tijoista tai teknisistä laitoksista.

• Ehdokkaan tai tarjoajan kuvaus laadunvarmistuksen hyödyntämistä tekni-
sistä välineistä ja tutkimus- ja kokeilujärjestelmistä.

• Selvitys palveluntarjoajan tai rakennusurakoitsijan käyttämistä työvälineistä, 
kalustosta ja teknisistä laitteista.
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3.1.2. Vähimmäisvaatimukset täyttävä ratkaisu

Valaistushankintojen vähimmäisvaatimukset pitää asettaa harkitusti, sillä 
ne ovat ehdottomia eikä niiden paremmuutta voi verrata tai korvata toisella 
ominaisuudella. 

Vähimmäisvaatimukset täyttävän ratkaisun tulee täyttää kaikki ne tekniset 
kelpoisuusehdot, jotka sille on tarjouspyynnössä asetettu.  

Vähimmäisvaatimuksiksi sopivat esimerkiksi valaistusta ja energiatehok-
kuutta koskevat vaatimukset, voimassa olevat säädökset sekä standardeissa 
esitetyt vaatimukset. Uusien ratkaisujen vakiinnuttua vähimmäisvaatimusten 
tasoa pystyy nostamaan ja niiltä voi vaatia entistä suurempaa energiatehok-
kuutta.

3.1.3. Parasta mahdollista tekniikkaa edustava ratkaisu

Parasta mahdollista tekniikkaa edustavan ratkaisun määritteleminen on 
valaistushankinnoissa hankalaa, koska markkinatilanne muuttuu nopeasti. 
Eikä kaikkein uusin tekniikka välttämättä heti täytä sille asetettuja vaatimuksia 
ja sitä on ehkä kokeiltu käytännössä vasta vähän aikaa. 

Parasta mahdollista tekniikkaan edustavaa ratkaisua etsittäessä hankin-
taprosessi vaatiikin hankintalain sallimia uudenlaisia käytäntöjä ja toimin-
tamalleja. Esimerkiksi kilpailullinen neuvottelumenettely sopii silloin, kun 
tavoitteet asetetaan nykytasoa korkeammiksi ja ratkaisu jätetään tarjoajien 
ehdottamaksi.

Usein painopistettä joutuu siirtämään perinteisestä hankeajattelusta 
uudenlaisiin käytäntöihin. Tilaaja voi vaikka teettää esiselvityksiä, myös vuoro-
vaikutus markkinoiden toimittajien kanssa saattaa nousta tärkeäksi.

Jos tavoitteena on hankkia markkinoiden energiatehokkain ratkaisu, 
energiatehokkuus voidaan nostaa keskeiseksi kilpailukohteeksi eli vertailukri-
teeriksi.  
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3.1.4. Innovatiiviset ratkaisut

Innovatiivisten valaistusratkaisujen kilpailuttaminen on aina haaste tilaajalle. 
Tämän takia hankintayksikön on syytä miettiä, millaista tekniikkaa se haluaa, 
saadaanko sillä aikaiseksi haluttu lopputulos, mitkä ovat riskit ja niiden vaiku-
tus.    

Valaistusratkaisuja voidaan kilpailuttaa määrittelemällä hankittavalle 
kohteelle tietyt raja-arvot, ominaisuudet sekä tarve, jonka ratkaisemiseksi 
tarjoajia kannustetaan suunnittelemaan, kehittämään tai tarjoamaan ratkai-
suja. Siksi myös vaihtoehtoiset tarjoukset on hyväksyttävä mukaan tarjouskil-
pailuun.

Täysin uudenlaiset valaistusratkaisut ovat investointikustannuksiltaan kal-
liimpia kuin perinteisin menetelmin toteutetut ratkaisut. Onkin tärkeää, että 
niiden elinkaarikustannuksista, hyödyistä ja mahdollisista säästöistä kerrotaan 
avoimesti kaikille päätöksentekoon osallistuville tahoille.

Ratkaisun määrittämisessä voidaan apuna käyttää LENI-lukua. 
Sopimusehtojen tulee kannustaa ja tukea hankinnan innovatiivisia tavoit-

teita. Kannustavassa sopimuksessa on esimerkiksi:
• joustava tai hieman normaalia pidempi sopimusaika
• palkkio onnistuneesta toteutuksesta
• sanktio epäonnistuneesta toteutuksesta.

3.2. Tarjousten vertailu

Tarjousvertailuun otetaan mukaan vain ne tarjoukset, jotka täyttävät tar-
jouspyynnössä esitetyt kelpoisuusvaatimukset. Tarjousvertailu tulee tehdä 
avoimesti ja puolueettomasti. 

Kun kyse on energiatehokkaasta valaistuksesta, hankintayksikön on järke-
vintä hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjouksen valintape-
rusteet pitää esittää hankintailmoituksessa/tarjouspyynnössä. 
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Tarjousvertailusta kannattaa tehdä taulukko tai muu yhteenveto, josta 
selkeästi käyvät ilmi ratkaisuun vaikuttaneet seikat. Tarjousvertailu varmistaa 
tarjoajille, että vertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti ja kaikkia 
tarjousvertailussa mukana olleita on kohdeltu tasapuolisesti.

3.2.1. Valaistushankintojen vertailuperusteet

Energiatehokkaissa valaistushankinnoissa vertailuperusteena kannattaa 
käyttää kokonaistaloudellisuutta. Kokonaistaloudellisuus valintaperusteena 
velvoittaa tuomaan vertailu- ja arviointiperusteet esille niin tarjouspyynnössä 
kuin soveltuvin osin hankintailmoituksessa. 

Kokonaistaloudellisuus tarkoittaa sitä, että tavoiteltavan palvelun hinnan ja 
laadun välinen suhde on paras mahdollinen asetettujen arviointiperusteiden 
mukaan tehtävässä vertailussa.

Kokonaistaloudellisen arvioinnin vertailuperusteina voidaan hinnan lisäksi 
käyttää esimerkiksi:
• elinkaarikustannuksia, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta
• energiatehokkuutta (LENI-luku)
• ammatillista pätevyyttä/teknisiä ansiota ja kokemusta vastaavista  

toimeksiannoista (vain siltä osin kuin niitä ei ole asetettu kelpoisuus- 
vaatimuksina, esimerkiksi valaistussuunnittelu erilaisissa  
kiinteistöissä ja olosuhteissa)

• toimitusaikaa
• huoltopalveluita ja teknistä tukea
• esteettisiä ominaisuuksia
• ympäristönäkökohtia, kuten kierrätettävyyttä ja käyttöikää,  

muuntojoustavuutta, CO2-päästöjä.



ENERGIATEHOKKAAT HANKINNAT

16

Laatuvaatimusten yksilöinti on haasteellista, mutta tarpeellista. Liian 
korkeat vaatimukset saattavat karsia liikaa tarjoajien määrää, liian alhaiset 
vaatimukset puolestaan heikentävät hankintojen laatua. Huolellisesti suori-
tettu markkinakartoitus auttaa asiassa. 

3.2.2. Vertailuperusteiden pisteytys

Parhaiten kokonaistaloudellisuuden kertovaa hinnan ja laadun välistä suhdetta 
pystyy käsittelemään, kun laadulliset vertailuperusteet mitataan tai määrite-
tään matemaattisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa vertailuperusteet on 
mahdollista pisteyttää seuraavan yksinkertaistetun esimerkin mukaisesti:

 
Elinkaarikustannukset .................................................................60 pistettä
Muut laatutekijät (muun muassaCO2-päästöt, 
ympäristönäkökohdat, huoltovarmuus) .................................40 pistettä
Yhteensä ....................................................................................... 100 pistettä

3.2.3. Tilaajavastuulaki 

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käy-
tettäessä eli tilaajavastuulaki velvoittaa palvelun tilaajan selvittämään ennen 
sopimuksen tekemistä, että sopimuskumppani on hoitanut yhteiskunnalliset 
velvoitteensa. 

 
Sopimuskumppanilta pitää pyytää:
• selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja  

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
• kaupparekisteriote
• todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelkaa 

koskevasta maksusuunnitelmasta
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• todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen  
suorittamisesta tai selvitys erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja  
koskevasta maksusopimuksesta

• selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä  
työehdoista.

4. Hankintasopimus ja seuranta

4.1. Hankintasopimus

Hankintasopimus pitää laatia niin, ettei siihen jää epäselviä tai tulkinnanvarai-
sia kohtia. 

Seurantamittarit määritellään tapauskohtaisesti todennettavissa olevin 
menetelmin. Tilaajan ja tarjoajan tulee tarkistaa ennen sopimuksen allekirjoit-
tamista, että sopimukseen on kirjattu kaikki hankintaan kuuluvat tehtävät ja 
tavoitteet sekä toteuttamisen kannalta oleelliset seikat. 

Lopullinen sopimus tilaajan ja tarjoajan välillä tarkennetaan ja viimeistel-
lään sopimusneuvottelujen yhteydessä. Sopimusneuvotteluissa ei saa poiketa 
hankinnan sisällöstä, ehdoista tai vaatimuksista. 

Mikäli kyseessä on energiansäästöpalvelu, tarjoajan pitää hankintasopi-
muksessa taata tavoitteiden onnistuminen ja säästöjen syntyminen.  

Hankintasopimuksissa määritellään muun muassa: 
• tilaajan tavoitteet hankinnalle
• sopimuskohde
• sopimusaika
• hankkeen toteutustapa ja sen seuranta
• osapuolten velvollisuudet hankkeen aikana
• mahdolliset sanktiot ja bonukset. 
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4.1.1.  Energiatehokkaan valaistushankkeen 
hankintasopimuksen sisältö 

• Perustiedot
 – Sopimuksen osapuolet
 – Hankinnan kohde
 – Toimituksen tai palvelun sisältö
 – Toimeksiannolle asetetut vaatimukset
 – Aikataulu
 – Hintatiedot

• Rakennuttaminen/suunnittelu
 –  Laskelmat
 –  Suunnittelu
 –  Toteutus

• Energiatehokkuuden todentaminen
 –  Laskelmat
 –  Suunnittelu
 –  Toteutus

• Huolto ja ylläpito
 –  Huolto ja ylläpito 

 –  Toimenpiteet
 –  Toteutus

 –  Tarkastukset
 –  Korjaukset

• Säästötakuut
 –  Säästötakuut

 –  Käyttökustannukset
 –  Ylläpitokustannukset

 –  Takuu investoinnin takaisinmaksusta
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• Kohteen luovutus ja vastaanotto
 –  Energiatehokkuusarviointi
 –  Suorituskyvyn arviointi
 –  Luovutusmittaukset 
 –  Vastaanottotarkastus
 –  Takuutarkastukset

4.2. Seuranta 

Hankkeen onnistuminen edellyttää tilaajan organisaation ja mahdollisten 
ulkopuolisten asiantuntijoiden tiivistä yhteistyötä hankkeen kaikissa vaiheissa. 

Hankkeen etenemisen seurantaan kannattaa määritellä valvoja joko 
omasta organisaatiosta tai käyttää ulkopuolista valvojaa. 

Jos ulkopuolinen valvoja on alansa ammattilainen, hän voi valvoa myös 
lopullisten rakennus- ja asennustöiden etenemistä ja laatua. Ulkopuolisen 
valvojan tehtävät täytyy aina kirjallisesti määritellä.  

 
Valvojaa voidaan käyttää teknisenä asiantuntijana esimerkiksi:
• kohteen määrittelyssä
•  vanhojen asennusten kunnon ja käyttökelpoisuuden arvioinnissa
•  tarvittavien kilpailutusten teknisenä asiantuntijana
•  sopimusten laatimisessa
•  työmaavalvonnassa
•  käyttöönottotarkastusten seurannassa
•  luovutusasiakirjojen vastaanotossa
•  takuutarkastusten ja -töiden valvonnassa.

 
Hankkeen vaadittu lopputulos tulee osoittaa teknisillä asiakirjoilla, laskel-

milla tai mittauksilla. Ne myös todentavat hankinnalle asetettujen vaatimus-
ten täyttymisen.
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Käsite Selitys

CE-merkki CE-merkityn laitteen valmistaja vakuuttaa, että laite 
täyttää kaikki sähkölaitteelle määritellyt turvallisuus-
vaatimukset (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 
sähkölaitteiden turvallisuudesta, EMC-direktiivi, 
Pienjännitedirektiivi). Valaisinrakennetta muutetta-
essa valmistajan vakuutus raukeaa.

Elinkaarikustannus Tuotteen elinkaari tarkoittaa sen käyttöaikaa suun-
nittelusta käytöstä poistumiseen asti. Tuotteen koko 
elinkaarelle lasketut kustannukset muodostavat 
elinkaarikustannuksen. Kustannukset koostuvat mm. 
hankinnasta, ylläpidosta ja energiasta.

ESCO-palvelu ESCO (Energy Service company) -palvelu soveltuu 
hankkeisiin, jotka voidaan kokonaan tai pääosin 
rahoittaa sen tuottamilla energian kustannussääs-
töillä. Tällöin ulkopuolinen energia-asiantuntija toteut-
taa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä 
energian säästämiseksi. 

Tukea ESCO-palvelun toteuttamiseksi tulee hakea 
ennen hankkeen aloittamista

Hyötysuhde Valaisimen hyötysuhde tarkoittaa valaisimesta 
hyödyksi saatavan valon osuutta lampun tuottamasta 
kokonaisvalovirrasta. 

Optinen hyötysuhde kertoo vain valaisimesta ”ulos 
tulevan” valon osuuden. Käyttöhyötysuhde sisältää 
myös lämpötilan vaikutuksen lamppujen valovirtaan.

Valaistushyötysuhde ottaa huomioon edellisten 
lisäksi lampun valontuoton alenemisen ja kohteesta 
”ohi menevän” valon. Valaisimen asennus vaikuttaa 
valaistushyötysuhteeseen.

Hyötysuhteita verrattaessa tulee tarkistaa, miten ne 
on mitattu. 

Liite 1
Käsitteitä
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Käsite Selitys

Lampputyypit Leditekniikka tarjoaa energiatehokkaimmat ja ohjatta-
vuudelta monipuolisimmat vaihtoehdot sekä sisä- että 
ulkovalaistukseen. Halogeenilamppu on paranneltu 
hehkulamppu eikä kovin energiatehokas. 

Sisävalaistuksessa käytetään yleisesti loistelamp-
puja (loisteputket, pienloistelamput), joiden valote-
hokkuus on parhaimmillaan 80–100 lm/W. 

Ulkovalaistuksessa yleiset elohopealamput (40–60 
lm/W) ovat poistumassa markkinoilta vuonna 2015. 
Korvaavia valonlähteitä ovat suurpainenatriumlamput 
(80–130 lm/W), joiden valo on keltaista, ja valkoista 
valoa tuottavat monimetallilamput (70–90 lm/W). 

Monimetallilamppuja käytetään myös sisävalais-
tuksessa. 

Induktiolamppua voi harkita puistojen ja ulkoaluei-
den valaisuun. 

LENI-luku LENI-luku on rakennuksen vuotuista valaistusenergiaa 
kuvaava luku, joka ilmoitetaan muodossa kWh/m2/
vuosi. LENI-luku lasketaan koko rakennuksen valais-
tukselle ja sitä voidaan käyttää valaistukseen käytetyn 
energian vertailulukuna. 

Liitäntälaitteet Hehkulamppuja lukuun ottamatta lamput tarvitsevat 
liitäntälaitteen, joka koostuu virranrajoittimesta ja 
mahdollisesta sytytinlaitteistosta. Yleensä liitäntälaite 
on rakennettu valaisimeen. Liitäntälaitteessa synty-
vät häviöt tulee ottaa huomioon energiankulutusta 
laskettaessa.
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Käsite Selitys

Ohjausratkaisut Ohjausjärjestelmät ovat tärkeimpiä seikkoja valaistuk-
sen kokonaisenergian käytön hallinnassa. 

Ohjaustapa valitaan tilan käyttötarkoituksen 
mukaan. 

Läsnäolotunnistin sytyttää valot tarvittaessa ja 
sammuttaa valot silloin, kun tiloissa ei oleskella. 
Vakiovalo-ohjaus vähentää valaistusta luonnonvalon 
riittävyyden mukaan. Perinteinen ohjaustapa on 
aikaohjelma. Ulkovalaistuksen ohjaukseen käytetään 
aikaohjelman lisäksi hämäräkytkintä ja sitä on myös 
mahdollista himmentää.

Standardi Standardi määrittelee, miten laite tulee suunnitella, 
valmistaa ja testata, jotta se täyttäisi  vaatimukset. 

Valaistustasot määritellään standardeilla yksiselit-
teisesti. Standardien perusteella suunnittelijat osaavat 
suunnitella ja määritellä vertailukelpoiset valaistusrat-
kaisujen tunnusluvut.

Valaistustavat Sisätilojen valaistus voidaan toteuttaa neljällä tavalla. 
Suorassa valaistuksessa valaisimet antavat valoa 

alaspäin suoraan kohteeseen. 
Epäsuorassa valaistuksessa valo heijastuu katon 

ja seinien kautta, jolloin saadaan häikäisemätön 
yleisvalaistus. 

Yhdistetyssä valaistuksessa osa valosta tulee 
suoraan työpisteisiin. Epäsuora hajavalo pehmentää 
varjoja ja antaa valoa myös seinille. 

Työpistevalaistus tarjoaa helpon tavan valaista työ-
kohde energiatehokkaasti. Sen lisäksi tarvitaan myös 
yleensä epäsuorana toteutettava yleisvalaistus.

Valaistus- 
voimakkuus

Valaistusvoimakkuus kertoo tietylle pinnalle (esim. 
työpöytä) tulevan valovirran suhteessa pinta-alaan. 
Valaistusvoimakkuuden yksikkö on luksi (lx). 
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Käsite Selitys

Valonjako Valonjaolla tarkoitetaan sitä, miten valaisimen tuot-
tama valo jakautuu ympäristöönsä. Valaisinvalmistaja 
ilmoittaa valaisimelle ns. valonjakokäyrän. Erityisesti 
valaistusratkaisuja saneerattaessa on otettava huo-
mioon uuden ja vanhan ratkaisun väliset mahdolliset 
erot.

Valotehokkuus Valotehokkuus kertoo lampun tuottaman valon mää-
rän (valovirta) suhteessa kulutettuun sähkötehoon. 
Valotehokkuuden yksikkö on lm/W. Mitä suurempi 
luku on, sitä energiatehokkaampi lamppu on kyseessä. 
Vertailtaessa koko valaistusratkaisun energiatehok-
kuutta täytyy ottaa huomioon myös liitäntälaitteiden 
vaikutus. 

Valovirta Valovirta kertoo lampun tuottaman valon kokonais-
määrän. Valovirran yksikkö on lumen (lm). Esimerk-
kejä valovirroista: 60 W hehkulamppu 710 lm, 58 W 
loisteputki 4600 lm, 49 W T5-loisteputki 4900 lm.

Värilämpötila Värilämpötila kuvaa lampun tuottaman valon värisä-
vyä. Värilämpötilan yksikkö on kelvin (K). 

Matalat värilämpötilat (2000 K) tarkoittavat 
lämmintä, punertavaa sävyä. Mitä korkeampi luku on, 
sitä kylmemmän valkoista valon väri on. Yli 6000 K:n 
värit ovat jo selvästi sinertäviä. Neutraalin valkoinen 
valo on värilämpötilaltaan n. 4000 K. 

Värintoistoindeksi Värintoistoindeksi (englanniksi CRI) eli Ra-indeksi 
kertoo valonlähteen tuottaman valon kyvystä toistaa 
värejä. 

Indeksin asteikko on välillä 0–100, jossa arvo 100 
vastaa täydellistä värintoistoa. Päivänvalon ja heh-
kulampun värintoistoindeksi on n. 100. Yleensä valo, 
jonka värintoistoindeksi on vähintään 80, koetaan 
luonnolliseksi. Matalammilla indekseillä valo voi 
tuntua epäluonnolliselta.
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Valaistustapa ja sijoittelu

Valonlähde - lampputyyppi
- valotehokkuus
- värintoisto
- värilämpötila

Valaisin - hyötysuhde
- valonjako
- liitäntälaitteet
- häikäisysuoja
- symmetrinen/epäsymmetrinen

Asennustapa - pinta-/uppoasennuksena
- katto-/seinäasennuksena
- suora/epäsuora valaistus

Tarpeenmukainen käyttö

Ohjaukset - työpistekohtainen
- liiketunnistin
- valonsäätö
- läsnäolotunnistin
- päivänvalotunnistin
- kellokytkin

Ympäristö

Luonnonvalo - rakenteet
- vakiovalosäätö

Huonetila - huonepintojen väri ja materiaali
- käyttötarkoitus
- työpisteet

Liite 2
Sisävalaistuksen energiatehokkuuteen 
vaikuttavia tekijöitä
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Valaistustapa ja sijoittelu

Valonlähde - lampputyyppi
- valotehokkuus
- värintoisto
- värilämpötila
- käyttöikä 

Valaisin - hyötysuhde
- suljettu/avoin valaisin
- valonjako
- liitäntälaitteet
- häikäisysuoja
- käyttöikä

Pylväs - pylväsväli
- pylväskorkeus
- käyttöikä

Tarpeellisuus - valopisteiden määrä ja sijoittelu
- suositusten mukainen valaistusluokka

Asennustapa - valaisinvarteen
- pylvään päähän
- vaijeriasennuksena

Tarpeenmukainen käyttö

Ohjaukset - hämäräkytkin
- liiketunnistin
- valaistustason ohjaus (himmennys)
- kellokytkin

Huolto ja ylläpito

Käyttö- 
kustannukset

- energiakustannukset
- laitekustannukset
- huoltokustannukset

Liite 3
Katu- ja ulkoalueiden valaistuksen 
energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä
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Liite 4
Valaistusstandardeja

Sisätilojen työkoh-
teiden valaistus

SFS-EN 12464-1:2011 

Ulkotilojen työkoh-
teiden valaistus

SFS-EN 12464-2:2007/EN 12464-2:2007

Katu- ja ulkoaluei-
den valaistus

SFS-EN 13201-2:2003/EN 13201-2:2003

Turvavalaistus SFS-EN 1838:2014 

Valaistuksen  
energiatehokkuus

SFS-EN 15193:2008

Urheilutilojen 
valaistus

SFS-EN 12193:2008/EN 12193:2008

LENI-luku ja tyypil-
lisiä LENI-arvoja

SFS-EN 15193:2008
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Liite 5

Säännöksiä ja suosituksia

Laki (30.3.2007/348) ja asetus (24.5.2007/614) julkisista hankinnoista

Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden julkisten hankintayksiköiden 
on kilpailutettava hankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään. Julkisilla 
hankinnoilla tarkoitetaan julkisilla varoilla tehtävää tavaroiden ja palveluiden 
ostamista sekä rakennusurakoiden teettämistä muuna kuin omana työnä. 

Julkisten hankintojen toteuttaminen edellyttää hankinnan huolellista suun-
nittelua, hankintaprosessin hallintaa ja hankinnan toteuttamista. Hankintapro-
sessilla tarkoitetaan julkisen hankinnan kilpailuttamisen eri vaiheita ja siinä 
noudatettavia menettelytapoja ja käytäntöjä.

Julkisissa hankinnoissa noudatetaan EU laajuisesti menettelytapoja, joista 
on säädetty hankintadirektiivein ja kunkin maan omalla lainsäädännöllä. 

Tavoitteena on julkisten varojen tehokas käyttö, markkinoilla olevan kilpai-
lun hyödyntäminen, ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän 
kohtelun toteutuminen, julkisuus ja avoimuus sekä markkinoiden toiminnan 
edistäminen.

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista (30.3.2007/349)

Erityisalojen hankintalakia sovelletaan mm. vesi- ja energiahuollon sekä kulje-
tus ja postipalveluiden yksiköiden kynnysarvot ylittäviin tavara- ja palveluhan-
kintoihin. Lain soveltaminen riippuu ensisijaisesti hankintayksikön toiminnan 
luonteesta, ei hankinnan kohteesta.

Erityisalojen hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ylittäviin 
hankintoihin.
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Erityisalojen hankintalaki vastaa keskeisiltä osin hankintalain menettely-
säännöksiä. Erityisalojen hankintalaissa on kuitenkin laajempi mahdollisuus 
käyttää neuvottelumenettelyä samoin ehdoin kuin avointa ja rajoitettua 
menettelyä.

Energiatehokkuusdirektiivi (EDD, 2012/27/EU)

Energiatehokkuusdirektiivi (Energy Efficiency Directive, EED, 2012/27/EU) 
tuli voimaan joulukuussa 2012 ja sen kansallinen toimeenpano käynnistyi 
5.6.2014.  EED korvaa energiapalveludirektiivin (ESD, 2006/32/EY) ja 
CHP-direktiivin (2004/8/EY).  Se annettiin varmistamaan EU:n energia- ja 
ilmastotavoitteisiin, ns. 20–20–20 tavoitteet, sisältyvää energiatehokkuutta 
koskevaa tavoitetta.

Direktiivi mukaisesti valtion tulee tehdä vain energiatehokkaita hankintoja, 
sikäli kuin se on sopusoinnussa kustannustehokkuuden, taloudellisen toteu-
tettavuuden, laajemman kestävyyden, teknisen soveltuvuuden sekä riittävän 
kilpailun kanssa. Vaatimus koskee direktiivin liitteessä III mainittuja tuotteita, 
palveluja ja rakennuksia ja sitä sovelletaan hankintoihin, jotka ylittävät EU-
kynnysarvot. Lisäksi EED edellyttää jäsenvaltioiden rohkaisevan muuta julkista 
sektoria kuten kuntia  energiatehokkaisiin hankintoihin ja näin toimimaan 
esimerkkinä.

Ecodesign-direktiivi (2009/125/EY) 

Ecidesign-direktiivi määrittelee energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelun 
ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset. Tavoitteena on jo suunnitteluvai-
heessa integroida ympäristönäkökohdat ja elinkaariajattelu. 

Direktiivi edistää kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta, 
ympäristön suojelun tasoa ja energiahuoltovarmuutta. Sen nojalla Euroopan 
komissio antaa tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
määritellään tuotesuunnittelun ympäristövaatimukset. 

 Lisätietoja: www.ekosuunnittelu.info 
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Komission asetus 245/2009

Asetuksen lähtökohtana on ollut nykyinen tie-, katu- ja toimistovalaistus. 
Asetus ohjaa myös muiden kohteiden valaistusta niin, että kohteisiin valittai-
siin kulloinkin käyttötarkoitukseltaan parasta mahdollista teknologiaa. 

Asetus vaikuttaa sekä valaistusalan tuotekauppaan että suunnitteluun ja 
rakennuttamiseen. Tärkeimmät muutokset valaistushankintojen kannalta ovat:
• Hehkulamppujen tuonti markkinoille päättyi vuonna 2012.
• Elohopealamppujen tuonti markkinoille loppuu vuonna 2015.
• Uusissa loistelamppuvalaisimissa on oltava elektroniset liitäntälaitteet 

vuodesta 2017 alkaen.

Liite 6

Valaistuskustannusten vertailulaskelma

Projekti: Luokkahuone uudisasennus

Päivämäärä/laatija: 9.12.2008

Projektin numero: 1

Edellytykset

Laskenta-aika vuotta 20

Vuotuinen todellinen korko (sadasosia) 0,04

Vuotuinen energian hinnannousu inflaation  
lisäksi (sadasosia) 0,00

Vuotuinen valonlähteiden hinnannousu  
inflaation lisäksi (sadasosia) 0,00

Vuotuinen huoltokustannusten hinnannousu  
inflaation lisäksi (") 0,00
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INVESTOINTIKUSTANNUKSET

Valaisimet

Valaisintyyppi T8 2x36 W T5 1x35 W T5+läsnäolo

Valmistaja

Tarkempi määrittely (esim. 
lampputyyppi, teho, …) T8 2x36W T5 1x35W T5 1x35W

Lukumäärä kpl 12 12 12

Yksikköhinta eur/kpl 120 150 150

Valaisinkustannus eur 1 440 1 800 1 800

Lamput

Teho/lamppu mukaan 
lukien liitäntälaitteen häviöt W 45 37 37

Lukumäärä/valaisin kpl 2 1 1

Yksikköhinta eur/kpl 5 8 8

Lamppukustannus eur 120 96 96

Asennus

Materiaali- ja työkustan-
nukset/valaisin eur 100 100 100

Valaistuksen ohjaus eur 0 0 150

Muut kustannukset eur 0 0 0

Asennuskustannukset eur 1 200 1 200 1 350

Investointikustannukset 
yhteensä eur 2 760 3 096 3 246
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VALAISTUS

KÄYTTÖKUSTANNUKSET T8 2x36 W T5 1x35 W T5+läsnäolo

Energiakustannukset

Asennettu teho mukaan 
lukien liitäntälaitehäviöt W 1 080 444 444

Käyttöaika h/y 2 000 2 000 2 000

Käyttökerroin 1,00 1,00 0,80

Energiankulutus / vuosi MWh/y 2,16 0,89 0,71

Sähköenergian hinta eur/kWh 0,10 0,10 0,10

Energiakustannus / vuosi eur/y 216 89 71

Laskentakerroin 1 14,13 14,13 14,13

Energiakustannusten 
nykyarvo eur 3 053 1 255 1 004

Valonlähdekustannukset - mukaan lukien vaihto

Valonlähteen elinikä h 12 000 16 000 16 000

Vaihtoväli vuosia 6 8 8

Vaihtokustannus / kpl eur 15 15 15

Laskentakerroin 2 1,91 1,26 1,26

Valonlähdekustannusten 
nykyarvo eur 916 349 349

Huoltokustannukset

Huoltokustannus valaisinta 
kohden eur/kpl 10 10 10

Käyttöaika ennen huoltoa h 10 000 10 000 10 000

Huoltoväli vuosia 5 5 5

Laskentakerroin 3 2,05 2,05 2,05

Huoltokustannusten 
nykyarvo eur 246 246 246

Käyttökustannukset 
yhteensä 4 215 1 850 1 599

Kokonaiskustannus 
(nykyarvo) eur 6 975 4 946 4 845
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Urho Kekkosen katu 4–6 A 
PL 489 
00101 Helsinki 

Puh. 09 6122 5000  
www.motiva.fi 
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