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ÄLYKKÄ ÄN KAUPUNKIVALAISTUKSEN
INVESTOINTIPÄ ÄTÖSTEN ELINKA ARI
KUSTANNUSARVIOINTI

LIGHTING THE BALTIC SE A REGION

Elikaarikustannusmalli
älykkään kaupunkivalaistuksen
investointipäätöksissä
Elinkaarikustannusanalyysi pyrkii määrittelemään investoinnin pitkän aikavälin taloudelliset
kustannukset. Elinkaarikustannusanalyysin käyttäminen älykkään kaupunkivalaistuksen
investoinneissa on haastavaa epävarmuustekijöistä johtuen.1

Älykkäiden kaupunkivalaistus-
hankkeiden elinkaarikustannusten laskemiseksi
tarvittavia lähtötietoja

INVESTOINTIKUSTANNUKSET

Elinkaarikustannus on järjestelmän koko käyttöikänsä aikana vaatimien
investointien nykyarvo.

KOKONAISELINKAARIKUSTANNUKSET

1.	Investointikustannukset. Hankinta, suunnittelu,
projektinjohto, tuotteiden osto jne.
2.	Käyttökustannukset. Energia, ylläpito, vakuutus, hallinto.
3.	Jäännösarvo. Mikäli se voidaan myydä käytön
päätyttyä, mutta sen arvo saattaa olla negatiivinen:
esim. purku- ja kierrätyskustannukset.

JÄÄNNÖSARVO

Älykkäiden kaupunkivalaistushankkeiden
ennakoituja ominaisuuksia
ja riskejä
1.	Hankintakustannukset saattavat nousta innovaatiotason
noustessa johtuen hankintayksikön oman osaamisen puutteesta.
2.	Ylläpitokustannusten odotetaan olevan alhaisemmat, edellyttää
energian hinnannousun ennakointia ja riskinhallintaa.
3.	Kiinteistön odotettavissa oleva arvonnousu perustuen
esineiden internetin muodostamaan hajautettuun
kaupunki-infrastruktuuriin, epävarmuus LED-yksiköistä ja
kierrätysmahdollisuuksista.

www.lucia-project.eu
@lucia_bsr

KÄYTTÖKUSTANNUKSET

Elinkaarikustannukset sisältävät
investoinnit, mutta kattavat enemmän
kuin vain hankintakustannukset.
Älykkään kaupunkivalaistuksen
elinkaarikustannuksissa teknologian
elinkaari on kokonaiskustannusten
avaintekijä. Vaadi tuotetakuu tai
riskinjakosopimus pitkän aikavälin
epävarmuuden hallitsemiseksi.
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ÄLYKKÄ ÄN KAUPUNKIVALAISTUKSEN
INVESTOINTIPÄ ÄTÖSTEN ELINKA ARI
KUSTANNUSARVIOINTI

Kokonaiselinkaariarvioinnissa tulee ottaa huomioon
epäsuorat vaikutukset niin talouteen kuin ympäristöön.
Taloudellinen ulkoisvaikutus on toimenpiteestä aiheutuva
joko negatiivinen tai positiivinen kustannus tai hyöty, jota
ei ole huomioitu toimenpiteen hinnassa, mutta joka vaikuttaa
kolmansiin osapuoliin. Kaupunkivalaistushankkeen keskeisin
ulkoisvaikutus on valosaaste, joka haittaa näkymiä yötaivalle2
ja pienentää hyönteispopulaatioita.3
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Kokonaiselinkaariarvioinnin toteuttaminen

Esimerkki valosaasteesta.

Jotta valaistustoimenpiteen eri vaihtoehtoja voidaan vertailla
kunnolla, tulisi elinkaarikustannusmenetelmän sisältää
kirkkausominaisuuksien lisäksi myös arvio valosaasteen
ulkoisvaikutuksesta.4 Älykäs valaistus tarjoaa mahdollisuuksia

Sisällytä näkökulma valosaasteesta
elinkaarikustannusarvioon ja tutustuta
organisaatiosi asiaan.

Rebound-ilmiön paradoksi
Rebound-paradoksin mukaan energiatehokkuustoimien
seurauksena syntyvät säästöt voivat olla odotettua
pienemmät johtuen käyttäjien lisääntyneestä
kysynnästä. Ilmiön kokoa on vaikea mitata, eikä
olemassa oleva tutkimus tue em. takaiskuhypoteesia
(tehokkaampi teknologia johtaa suurempaan energian
kokonaiskulutukseen).5
Pidä kuitenkin nämä seikat mielessäsi, kun suunnittelet
älykästä kaupunkivalaisuhankettasi ja yrität minimoida
rebound-riskit.
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ongelman ratkaisemiseksi, mutta kehitystä ei synny ilman
selkeää strategiaa:

Esimerkki riittävästä valaistuksesta. Porvoo, Suomi.

Tuki päätöksenteolle suuren
epävarmuuden vallitessa
Uuden teknologian, kasvavien kestävyysvaatimusten ja
ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitseminen on yhdistelmä,
joka luo suurta epävarmuutta kaupunkivalaistuksen
investointipäätöksiin. Tämän vuoksi asiantuntijoiden tai
päätöksentekijöiden on vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen
päätökseen tai sen seurauksiin todennäköisesti vaikuttavista
tärkeistä tekijöistä.
Suuren epävarmuuden vallitessa päätöksen strukturointi
oikein on tärkeämpää, kuin hankkeen tiettyjen
ominaisuuksien arviointi (kuten elinkaariarvio). Päätösten
tukeminen suuren epävarmuuden vallitessa on soveltavan
tutkimuksen ala, jota kunnat voivat käyttää toimintansa
tehostamiseen.6
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