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ÄLYKKÄIDEN KAUPUNKIVALAISTUSHANKKEIDEN 
RAHOITUS JA TOIMEENPANOMALLIT

Älykkään kaupunkivalaistus-
hankkeen rahoituksen tärkeimmät 
suorituskykymittarit

1  TAKAISINMAKSUAIKA

2  NETTONYKYARVO 

3  HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE 
 (kustannustehokkuuden arviointia varten) 

Hallintomallit energian tarvetta 
vähentävien innovatiivisten 
teknologioiden hankintaan 

  Sisäinen hankinta:
Täydellinen prosessin hallinta, kaupunki kantaa koko riskin.

  Kunnalliset liikelaitokset, konsernisopimukset:
Kolmannen osapuolen, tyypillisesti kunnallisen energiayhtiön, omistaminen 
osittain tai kokonaan, riski on osittain siirretty.

  Energiayhtiö, pitkäaikainen sopimus:
Omistus on poikkeuksellista, ei suoritustavoitteita.

  Energiapalveluyhtiöt, pitkäaikaiset palvelusopimukset:
Ei kunnallista omistusta; riskinjako ja vastuut määritelty sopimuksessa,  
taatut säästöt.

Miten rahoittaa älykkäitä  
kaupunkivalaistusuinvestointeja

Rahoitukseen on monia vaihtoehtoja. Tärkein strategia on arvioida kaupungin 
hankintakyvykkyys ja irrottautua budjettivajeen aiheuttamasta toimettomuudesta ja 

siiloutuneista hallintorakenteista.

Kestävyysinvestointien taloudellisuuden 
arviointi epävarmuuden vallitessa riippuu 
vahvasti reaalipolitiikan vaihtoehdoista ja 
investointien toteuttamisjärjestyksestä. 
Kun vaatimukset ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja kaupunkien 
sopeuttamiseksi niihin kasvavat, saattavat 
useat suorituskykymittarit osoittaa 
epäedullisia tuloksia (esim. negatiinen NPV 
tai alhainen BCR), mutta silti ne tarjoavat 
tietoa päätöksentekoon.1

Ku
va

: S
hu

tt
er

st
oc

k

http://www.lucia-project.eu


talous | faktasivu #2

ÄLYKKÄIDEN KAUPUNKIVALAISTUSHANKKEIDEN 
RAHOITUS JA TOIMEENPANOMALLIT

Kaupungin perusinfrastruktuurirakaisuiden 
ulkoistaminen teknologiateollisuudelle aiheuttaa 
pitkän aikavälin systeemisen riskin 
Harkitessasi älykkään kaupunkivalaistuksen rahoitusta muista, 
että jos älykkään kaupungin strategian ainoa taustaperiaate 
on laajentaa teknologiatuotteiden ja palveluiden markkinoita, 

tulokset saattavat jättää osan kaupungista ja sen asukkaista 
huomioimatta ja heikentää näin kunnan joustavuutta edessä 
olevien ilmastoon ja yhteiskuntaan liittyvien riskien osalta.2

Kestävien investointien rahoittaminen:  
markkinapohjaisemmasta 
hankinnasta energiapalveluiden 
uudelleenkunnallistamiseen
Viimeaikaisessa tutkimuksessa3 ja aiemmissa EU-hankkeissa4 esitetään, että jos 
kaupungilta puuttuu asianmukainen oma hallinnollinen osaaminen hankkia ja toteuttaa 
laaja-alaisia innovatiivisia hankkeita, voivat markkinapohjaiset ratkaisut nopeuttaa 
älykkään kaupunkivalaistuksen käyttöönottoa. Markkinapohjaisin vaihtoehto on 
yksityisen energiapalveluyhtiön kanssa tehty suoritusperusteinen sopimus, jolla 
rahoitetaan hanke. Rahoitusstrategioiden toisessa ääripäässä on oman kapasiteetin 
rakentaminen ja energiasäästöjen uudelleenkunnallistaminen, kuten Hampuri,  
yksi LUCIAn pilottikaupungeista hiljattain teki.5

Kuinka monen katuvalaisimen 
energiankulutus on mitattu?
Nykytilanteen ja tulevien valaistushankkeiden hyödyn mittaamiseksi 
sekä säästöargumenttien kokonaisvaltaiseksi hyödyntämiseksi, 
tarvitsee kaupunki taloussuunnittelun tueksi valaistuksen mitattuun 
kulutukseen perustuvan sopimuksen sähkölaitoksen kanssa perinteisen 
arvioidun kulutuksen tai kertamaksun sijasta.
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Katso myös: Liikevaihto saattaa tulla aurinkoenergiasta tai älykkäitä 
verkkoja käyttävien kolmansien osapuolten maksuista. Kiinteistötalouden 
lähestymistavasta hajautettuun valosähköenergiaan ja nettomittauksen 
perusteluista,	katso	Jussi	Vimpari:	Estimating	the	diffusion	of	rooftop	PVs:	A	real	
estate	economics	perspective,	Energy	172	(2019).
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