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Sisävalaistus: lamput  

Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa 
 

 

 

 

 

Lamppujen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista tärkein on energiankulutus, josta 90 % muodostuu lampun 

käytön aikaisesta energiankulutuksesta ja vain noin 10 % valmistuksen aikana. Lampun energiatehokkuudella on suuri 

merkitys valaistuksen aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämisessä. Energiatehokas lamppu on useimmiten 

myös käyttökustannuksiltaan edullisin.  

 
1) Aloita käyttötarpeen määrittelystä 

Lampun käyttötarkoitus määrää sen millainen lamppu kannattaa valita: 

• Mikä on valaisimen käyttötarkoitus? Onko kyseessä yleisvalaisin, työvalaisin vai jokin muu? Valaisimen 
käyttötarkoituksen perusteella voidaan suositella esim. lampputyyppiä ja valon määrää 

• Sopiva ja tarvittava valaistusvoimakkuus (lumen)? 

• Onko valaisin himmennettävä? Kaikki lamput eivät sovellu himmentämiseen. 

• Onko valaisimessa liiketunnistin? 

• Sopivin valon värisävy? 

Kun tiedät käyttötarpeesi ja ominaisuudet joita lampulta halutaan, määrittele niihin sopiva, mutta 

mahdollisimman energiatehokas ja pitkäikäinen lamppu.  

 

2) Ympäristökriteerien määrittely tämän ohjeen avulla  

Tässä ohjeessa on esitetty Motivan suosittelemia ympäristökriteereitä, joita voidaan hyödyntää tarjouspyynnössä 

vähimmäisvaatimuksina tai kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteina. Nämä ympäristökriteerit ovat  

• ympäristön kannalta merkittävimpiä 

• helppoja käyttää ja todentaa  

• tuotteiden saatavuus on yleensä hyvä 
Hankintayksikkö tarkistaa ja asettaa aina itse kriteerien tason omien tavoitteiden, tarpeiden, 

resurssien ja markkinakartoituksen perusteella.  

• Valitse ensin kriteereistä ne, jotka ovat teille relevantteja ja tärkeitä 

Tämän ohjeen ympäristökriteerit liittyvät tuotteen tärkeimpiin ympäristöominaisuuksiin. Hankkija voi valita 

näistä ympäristökriteereistä yhden, osan tai kaikki esim. sen mukaan: 

• Mitkä ovat juuri teidän organisaation tärkeimmät ympäristövaikutukset ja – tavoitteet? Mitkä 
ominaisuudet ovat juuri teille tärkeitä? 

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan energiatehokkaampia ja 
ympäristöä säästävämpiä lamppuja. Ohjeessa esitellään ympäristökriteereitä, joita hankintayksiköt voivat 
hyödyntää tarjouspyynnöissään.  
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• kokemus ja osaaminen: olemmeko vasta aloittelemassa ympäristökriteerien käyttöä vai jo kokeneita?  

Jos käytätte ympäristökriteereitä vasta ensimmäisiä kertoja, suosittelemme aloittamaan esim. 1-3 kriteerillä, 

jotta saadaan ensin kokemusta kriteerien käytöstä. Seuraavalla hankintakerralla voitte tarpeen mukaan ottaa 

uusia ympäristökriteereitä käyttöön ja/tai nostaa jo käytettyjen kriteerien vaatimustasoa.    

• Tarkista valittujen kriteerin tavoitetaso. Taulukossa esitetyt kriteerit ja niiden raja-arvot ovat ehdotuksia, 

joita voidaan säätää ylös- tai alaspäin teidän omien tavoitteiden, tarpeiden ja markkinatilanteen mukaan. 

• Muokkaa kieli, muotoilut jne. juuri teidän tarjouspyyntöönne sopiviksi 

• Käy vuoropuhelua markkinoiden kanssa ennen tarjouskilpailua.  

Vuoropuhelulla selvitetään pystyykö tarjoajat täyttämään luonnostellut hankintavaatimukset juuri tässä 

hankinnassa ja markkina-alueella, mitä tuote- tai palveluvaihtoehtoja on olemassa, onko markkinoilla riittävästi 

tarjoajia jne. Markkinatilanne voi vaihdella alueittain, hankinnan muiden vaatimusten tai hankinnan kokoluokan 

takia hyvinkin paljon. Siksi ohjeessamme esitettyjä kriteerejä ei ole tarkoitus kopioida/soveltaa suoraan omaan 

tarjouspyyntöön ilman markkinakartoitusta. 

Alustava tarjouspyyntö voidaan myös lähettää mahdollisille tarjoajille kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen 

tarjouspyynnön julkaisemista. Jos kommentointikierroksella ilmenee, että vaatimustaso on juuri tässä 

tapauksessa liian korkea tai matala, sitä voidaan muuttaa. 

• Päätä ja määrittele tarjouspyyntöönne miten vaatimukset käytännössä todennetaan. 

 

 

LAMPUT – Sisävalaistus 

Ympäristökriteerit 

 

LED-lamput 
 

Lamppujen tulee täyttää 

seuraavat vaatimukset: 

 

Energiansäästölamput  
 
Lamppujen tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset: 
 

 

PERUSTELUT 

 

 

1. Lampun energiatehokkuus 

 
Energialuokka A+ 
 
 

 
Energialuokka A 
 
 

 
Lampun energiatehokkuus selviää energiamerkinnästä. A-luokkaan 
kuuluva lamppu kuluttaa vain kolmanneksen siitä sähkön määrästä, 
jonka luokkaan C kuuluvat lamput kuluttavat.  
Lue lisää: http://www.lampputieto.fi/lamput/lamppujen-
pakkausmerkinnat 
 

 
TODENTAMINEN: energiamerkki, valmistajan/jälleenmyyjän 
toimittamat tiedot 
 

2. Käyttöikä (h) 

 
vähintään 25.000 h 
 
 

 
vähintään 10.000 h  
 
 

Lamppujen arvioitu polttoaika vaihtelee hehkulamppujen 1 000 
tunnista parhaiden energiansäästölamppujen ja ledien 15 000 tuntiin. 
Usein pakkauksissa polttoikä ilmoitetaan vuosina. Tällöin oletetaan 
lamppuja käytettävän 1 000 tuntia vuodessa. Kannattaa muistaa, että 
pakkauksessa ilmoitettu polttoaika on keskiarvo, ei lupaus kestoiästä. 
Lampun käyttöiän ilmoittaminen perustuu IEC-standardin mukaiseen 
mittausjärjestelyyn. Testatuista lampuista 50 % jatkaa palamistaan vielä 
ilmoitetun tuntimäärän jälkeen. Lue lisää: http://www.lampputieto.fi 

TODENTAMINEN: energiamerkki, valmistajan/jälleenmyyjän 

toimittamat tiedot 
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3. Valon väri (K) 

 
…….. K 
Määrittele tarpeen mukaan. 
 

 

 
……… K 
Määrittele tarpeen mukaan. 
 
 

 
Lamppujen valonväri asettuu tyypillisesti 2700 - 4000 K välille. 
Hehkulamppujen värilämpötila on aina sama 2700 kelvintä (K), eli 
lämpimän valkoinen. Pienloistelampuissa ja led-lampuissa 
värilämpötiloissa on taas enemmän vaihtelua. Mitä korkeampi 
kelvinarvo, sitä sinertävämpää valoa lamppu tuottaa.  
Lue lisää:  http://www.lampputieto.fi/lamput/lamppujen-
ominaisuuksia/kelvin-varilampotila/ 
 

TODENTAMINEN: lampun pakkausmerkinnät/tuoteseloste, 
valmistajan/jälleenmyyjän toimittamat tiedot 

4.   Sytytyskertojen määrä 

 
Sytytyskertojen määrä ≥ lampun 
käyttöikä (lifetime) tunteina  
 

Esimerkiksi: ≥ 25.000 jos lampun 
käyttöikä 25.000 h 

 

 
Sytytyskertojen määrä ≥ lampun 
käyttöikä (lifetime) tunteina  
 

Esimerkiksi: ≥ 20.000 jos lampun 
käyttöikä 20.000 h 

 

 
Tieto on tärkeä energiansäästö- ja LED-lamppuja valittaessa. 
Pienloistelamppuja, jotka kestävät 3 000-6 000 sytytyskertaa, ei 
kannata asentaa tiloihin, joissa lamppua joudutaan sytyttämään ja 
sammuttamaan usein. Tällaisissa käyttökohteissa pienloistelamput eivät 
välttämättä kestä ilmoitettua käyttöikää. Halogeeneissa ja ledeissä 
sytytyskertojen määrä ei vaikuta samalla tavoin lampun käyttöikään. 
Tosin energiansäästölampuistakin löytyy malleja, jotka kestävät jopa 
miljoona sytytyskertaa. Lue lisää: 
http://www.lampputieto.fi/lamput/lamppujen-pakkausmerkinnat/ 
 

TODENTAMINEN:  lampun pakkausmerkinnät/tuoteseloste, 
valmistajan/jälleenmyyjän toimittamat tiedot 

5. Valovirran alenema 

 
L80F10 ≥ 6.000 tuntia 90% kun käyttöaika 2.000 h 

80% kun käyttöaika 9.000 h 

 
Valovirran alenema liittyy lamppujen todelliseen käyttöikään ja 
vaihtoväliin. Lampun käyttöiän valaistuksessa katsotaan yleensä 
päättyvän, kun valovirta on laskenut 30 % alkuperäisestä arvosta, eli 
kun valovirran alenema on 70 %. Sekä energiansäästölamppujen että 
LED:ien valovirta alenee hiljalleen ja ne ”palavat loppuun” hiipumalla, ei 
äkisti sammumalla kuten vanhat hehkulamput.  
 

TODENTAMINEN: pakkausmerkinnät/tuoteseloste, 
valmistajan/jälleenmyyjän toimittamat tiedot 

6.   Värintoistokyky (Ra) 

 
vähintään 90 
(jos tarpeen; määrittele tarpeen 
mukaan) 
 

 
vähintään 90  
(jos tarpeen; määrittele tarpeen 
mukaan) 

 

 
Lampun värintoistokyky vaikuttaa valon laatuun värilämpötilan ohella. 
Värintoistokyky kertoo, miltä huonekalujen ja muiden esineiden värit 
tulevat valossa näyttämään. Värintoistokykyä kuvaa värintoistoindeksi 
eli Ra-indeksi. Mitä suurempi luku on, sitä luonnollisemmin värit 
toistuvat. Esim. LED-lamppujen värintoistokyky on alhaisempi (Ra 80-
95) kuin halogeenilampulla (Ra 100).   
Lainsäädännön minimi värintoistokyvylle on 80 Ra. 

 

 
TODENTAMINEN: pakkausmerkinnät/tuoteseloste, 
valmistajan/jälleenmyyjän toimittamat tiedot 

7. Elohopea 

 
Ei relevantti (LED:it eivät sisällä 
elohopeaa) 

 
Elohopea: < 2.0 mg 
 
Lainsäädännön minimi: 
Ecodesign-direktiivi: – 
RoHS-direktiivi: ≤ 2,5 mg 

 

 
Elohopea on myrkyllinen raskasmetalli, joka on sekä ihmisille että 
luonnolle erittäin haitallinen. Elohopea kertyy ravintoketjussa ja 
ihmisen elimistössä mm. keskushermostoon.  Energiansäästölamput, 
kuten kaikki loistelamput sisältävät pieniä määriä elohopeaa. 
Lainsäädännön vaatimukset täyttävä energiansäästölamppu sisältää 
elohopeaa korkeintaan 2,5 mg ja loisteputkilamppu korkeintaan 10 mg. 
Jos halutaan että lamput eivät sisällä lainkaan elohopeaa, voidaan 
harkita LED (tai halogeeni) lamppuja. 
Hehkulampun elohopeapäästöt elinkaaren aikana ovat suuremman 
sähkönkulutuksen vuoksi suuremmat kuin energiansäästölampuilla, 
koska sähköntuotannossa vapautuu elohopeaa. Lue lisää: 
http://www.lampputieto.fi/lamput/ukk/#2 
 

TODENTAMINEN: pakkausmerkinnät/tuoteseloste, 
valmistajan/jälleenmyyjän toimittamat tiedot 

Oheiset kriteerit perustuvat EU-projekti Premium Ligh:issa 
määriteltyihin vaatimuksiin lampuille.  
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Lisätietoa 

• Lampputieto.fi http://www.lampputieto.fi/ 

Puolueetonta, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa lampuista ja valaistuksesta. Sivusto on 

tarkoitettu ensisijaisesti kuluttajille, mutta myyjille suunnatusta lamppukoulusta löytyy 

syvällisempää lampputietoutta selkeässä ja interaktiivisessa muodossa.  

 

• Valoteknillinen seura: http://www.valosto.com/ 

 

• Premium light:  http://www.premiumlight.eu/?page=finland 

Lampputestien tuloksia, tietoa lamppuvalinnasta, lampunvalintakriteerit jne. 

• EkoValo-projekti:  http://www.lightinglab.fi/ekovalo/ 

 


