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VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS

lamppuja. Halogeenilamppujen värilämpötila on yleensä 2
800–3 000 kelviniä.

VALO JA VALONLÄHTEET

Halogeenilamput vastaavat ominaisuuksiltaan lähinnä
hehkulamppuja. Halogeenilamppujen käyttöikä on vähän pidempi kuin hehkulamppujen, 1 500–2 000 tuntia.
Energiataloudellisesti halogeenit ovat vain hieman parempia
kuin hehkulamput. Niiden valontuotto on noin 13–20 lm/W.

Valolle voidaan antaa kaksi eri määritelmää: Se on aistittavaa
valoa. Valo määritellään myös osaksi sähkömagneettista säteilyä, jonka ihmisen silmä pystyy havaitsemaan. Sen lisäksi,
että valo mahdollistaa näkemisen, sillä on myös hyvinvointia
edistäviä, biologisia vaikutuksia.

Valonlähteet
Yleisimpiä valonlähteitä ovat hehku-, halogeeni-, loiste-,
monimetalli-, elohopea-, suurpainenatrium- ja LED-lamput.
Valaisintyyppiä ja valonlähdettä valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota valon väriin, värintoisto-ominaisuuksiin,
käyttöikään, energiatehokkuuteen ja hintaan.

Valonlähteen värilämpötila
Värilämpötilan yksikkö on kelvin (K). Mitä suurempi arvo on,
sitä valkoisempaa ja siitä edelleen sinisempää eli kylmempää
valo on. Mitta-asteikko perustuu mustan rautapallon värisävyihin eri lämpötiloissa. 300 kelvinin lämpötilassa pallo on
musta ja säteilee pelkkää lämpöä. 800 kelvinin lämpötilassa
rautapallo on punainen, 4 000 kelvinin lämpötilassa valkoinen ja 20 000 kelvinin lämpötilassa sininen.
Hehkulampun värilämpötila on 2 850 kelviniä. Loistelamp
pujen tyypilliset värilämpötilat ovat 2 700-8 800 kelviniä.
Suomessa käytetään tavallisesti 3 000 tai 4 000 kelvinin
loistelamppuja. Yli 5 000 kelvinin valonlähteitä kutsutaan kylmäsävyisiksi tai päivänvalolampuiksi. Hehkulampun sävyisiä
loistelamppuja kutsutaan lämminsävyisiksi valonlähteiksi.
Jotta valaistus koettaisiin miellyttävänä, tulee valonlähteen
värilämpötila ja valaistusvoimakkuus lukseina (lx) sovittaa
yhteen. Tavallisesti käytetyissä valaistuksissa (alle 300–500
luksia) lämpimät sävyt koetaan luonteviksi. Käytettäessä
suuria valaistusvoimakkuuksia (yli 1 000 luksia) kylmät sävyt
ovat luontevia.

Valonlähteen värintoistoindeksi
Yleinen värintoistoindeksi (Ra) ilmoitetaan lukuarvona 0–100.
Mitä suurempi arvo on, sitä luonnollisempina värit toistuvat.
Värilämpötila ja värintoistoindeksi ovat toisistaan riippumattomia, joten päivänvalolamput eivät välttämättä takaa hyvää
värintoistokykyä. Lamppuja valittaessa tulee varmistaa, että
niissä on tarkoitukseen sopiva, riittävä värintoistokyky. Koti ja
toimistovalaistuksessa yleensä riittää, että käytetään lamppuja, joiden värintoistoindeksi on yli 80.

Hehkulamput
Hehkulamppujen myynti loppui syksyllä 2012. Hehkulamp
pujen tilalla voidaan käyttää halogeeni-, energiansäästö- tai
LED-lamppuja.

Halogeenilamput
Halogeenilampuissa on lyhyt hehkulanka ja usein pieni kupu.
Niitä on sekä suoraan verkkojännitteeseen kytkettäviä että
muuntajien kautta toimivia pienjännitteisiä (esim. 12 V)
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Halogeenilamppujen etuna on niiden pieni koko, jolloin myös
valaisimista saadaan pienempiä. Myös halogeenilamppuja
voidaan himmentää.
Halogeenilamput kuumenevat enemmän kuin hehkulamput, joten niitä ei tule sijoittaa helposti syttyvien materiaalien
lähelle. Lamppu voi olla erittäin häikäisevä, eikä se siksi sovi
häikäisyherkille tai näkövammaisille.
Halogeenivalaisimet sopivat hyvin kohde- ja korostusvalaisuun, sillä lampun kirkas, terävä ja pistemäinen valo
heijastuu kauniisti arvometalleista, lasista tai kristallista.
Halogeenivalaisin korostaa hyvin myös muita taide-esineitä.

Loistelamput
Loistelamput ovat elohopeapurkauslamppuja. Laajasta
valikoimasta löytyy helposti käyttötarkoitukseen sopiva valonlähde. Loistelamput ovat hyvin pitkäikäisiä.
Vakioloistelamppujen käyttöikä on noin 15 000–20 000 tuntia ja valontuotto noin 60–100 lm/W. Pienoisloistelamppujen
elinikä on noin 8 000–12 000 tuntia.
Loistelamppuja on saatavilla 2 700–8 800 kelvinin värilämpötiloilla. Loistelamput tarvitsevat toimiakseen kuristimen ja
sytyttimen tai elektronisen liitäntälaitteen.
Loistelamppuvalaisimia on saatavana myös himmennettävinä. Loistelamput soveltuvat hyvin myös helposti syttyvien materiaalien lähelle, sillä ne eivät kuumene liikaa.
Verkkovirran tuottama valon välkkyminen voidaan estää
käyttämällä elektronista liitäntälaitetta, joita onkin jo kattavasti kaikissa valaisintyypeissä.
Loistelamput jaetaan rakenteen ja kantatyypin perusteella
yksi- ja kaksikantaloistelamppuihin. Loistelamppujen ja -valaisinten valikoima on laaja, ja uusia malleja tulee markkinoille
jatkuvasti.
Loistelamput tulee kierrättää asianmukaisesti niissä käytetyn
elohopean takia.

Monimetalli-, suurpainenatrium- ja
elohopealamput
Monimetallilamppuja käytetään ulko- ja kohdevalaistuksessa
esimerkiksi kaupoissa. Suurpainenatriumlamppuja käytetään
vain ulkovalaistuksessa, sillä niiden värintoisto on heikko.
Monimetalli- ja suurpainenatriumlamppujen valontuotto
on noin 70–120 lm/W, ja lamput syttyvät myös pakkasella.
Lamput eivät kuitenkaan syty heti uudestaan sammutuksen
jälkeen, vaan niiden pitää jäähtyä ennen uudelleen sytytystä.
Monimetallilamppujen värilämpötila noin 4 000 kelviniä, ja
niiden värintoistoindeksi on tyypillisesti 80.
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Elohopealamppujen valontuotto on vain noin 50 lm/W.
Energiatehokkuusvaatimusten johdosta niiden käyttö EU:n
alueella tulee loppumaan lähivuosina.

tymisen myötä. LED-lampuista löytyy myös himmennettävät
mallit. Sytytyskertojen määrä tai toistuva lyhyt kertapoltto
vaikuta niiden elinikään.

LED-lamput

Lamppujen tyyppimerkinnät

LED-lamput ovat kehittyneet huimasti viime vuosina, ja ne
korvaavat vähitellen hehku-, halogeeni- ja energiansäästölamppuja. LED-lamppujen hyviä ominaisuuksia ovat pieni
koko ja pitkä käyttöikä. LED-lamput ovat kuitenkin toistaiseksi
kalliimpia kuin hehku- ja halogeenilamput,

Lamppujen tyyppimerkinnöistä selviää värintoistoindeksi ja
värilämpötila. Tyyppimerkintä ilmoitetaan kolmella numerolla, joista ensimmäinen ilmoittaa värintoistoindeksin ja kaksi
seuraavaa värilämpötilan.

Valkoista valoa tuottavien LED-lamppujen valontuotto on
50 – yli 130 lm/W, ja se paranee jatkuvasti lamppujen kehit-

Lampun tyyppimerkintään tutustuminen helpottaa valaistustarpeeseen sopivan valonlähteen valintaa. Esimerkiksi

Taulukko 1.
Yleisimmät lamppuvaihtoehdot ja lampun kannat.

Loistelamppu T5 G5

Pienloistelamppu TC-L 2G11

Energiansäästölamppu EL E27

Hehkulamppu HL E27, E40

PienloistelamppuTC-S G23

Kynttilälamppu HL E14

Pienloistelamppu TC-SE 2G7

Monimetallilamppu HIE E27, E40

Pienloistelamppu TC-D G24d-1/2/3

Monimetallilamppu HIE G12

PienloistelamppuTC-DE G24q-1/2/3

Suurpainenatriumlamppu SPN E27, E40

PienloistelamppuTC-DD GR10q

PienloistelamppuT-R G10q 2Gx13

tyyppimerkintä 827 kertoo, että lampun värintoistoindeksi
on 80–89 ja värilämpötila 2 700 kelviniä. Jos tyyppimerkintä
on 950, on lampun värintoistoindeksi yli 90 ja värilämpötila
5 000 kelviniä.

VALAISTUSSUUNNITTELU
Valaistussuunnittelun prosessit
Valaistussuunnittelua voidaan jäsentää prosessoimalla työ
osa-alueisiin, valoa näkemiseen, valoa katsomiseen ja valoa
katsottavaksi. Huomioimalla kaikki valaistuksen osa-alueet
saadaan kokonaisuutena tasapainoinen lopputulos.

Valoa näkemiseen
Valaistussuositusten perusteena on tuottaa valaistus, joka
on näkemiselle riittävä. Ihanteellisen näkemisen tehokkuuden ja mukavuuden mahdollistaa määrän ja laadun suhteen
optimaalinen, suositusten mukainen valaistus. Näkemiseen
tarvittava valaistus tuotetaan tilaan sopivalla ja riittävällä
yleisvalaistuksella ja tarvittaessa tehostetaan tarkkaa näkemistä vaativissa kohteissa kohde- tai korostusvalaistuksella.
Hyvää työskentely- eli näkemisvaloa tarvitaan muun muassa
työpöydällä, keittiössä, kodinhoitohuoneessa, palvelutiskeillä
ja hygieniatiloissa.

Valoa katsomiseen
Suunniteltaessa valoa katsomiseen otetaan huomioon tilan
luonne ja arkkitehtoninen henki. Valaistavina kohteina ovat
tilan pinnat ja arkkitehtoniset yksityiskohdat, kun taas epäolennaisia kohteita ei valaista. Tämän näkökulman huomioiminen suunnittelussa helpottaa tilan hahmottamista, koska
valaistus korostaa tilan hahmottamisen kannalta tärkeitä
kohteita. Valaistus katsomiseen toteutetaan yleisvalaistuksen ja kohde- eli korostusvalaistuksen keinoin.

Valoa katsottavaksi
Valo voi itsessään olla katsomisen kohde, jos tilassa ei ole
muita visuaalisesti merkittäviä, arkkitehtonisia yksityiskohtia.
Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi koristeellisia sisustusvalaisimia, värillisiä neonvaloputkia, valokuituja ja värivaloja.
Talven pimeydessä piristävät kirkasvalolaitteetkin on tarkoitettu katsottaviksi. Myös valaistut opastetaulut ja valomainokset kuuluvat katsottavien valojen perheeseen.
Valojen avulla voidaan helpottaa tilaan orientoitumista ja
mahdollistaa näkövammaisen itsenäinen selviytyminen.
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Valaistussuositukset
Oikeanlainen valaistus auttaa jokaista toimimaan niin julkisissa kuin yksityisissäkin tiloissa. Hyvän valaistuksen perusvaatimuksia ovat riittävä valaistusvoimakkuus, tehokas
häikäisysuojaus, oikeat pintakirkkaus- eli luminanssisuhteet,
valon oikea suuntaus ja sopivat valon väriominaisuudet.
Laadukas valaistus palvelee sekä heikkonäköisiä että normaalisti näkeviä ihmisiä.
Näköhavainto perustuu ympäröivien pintojen luminanssien ja luminanssierojen havaitsemiseen. Luminanssit ja
luminanssierot ovat riippuvaisia tarkasteltavien pintojen
heijastuskyvyistä eli heijastussuhteista, ei niinkään pintaan
kohdistuvasta valonmäärästä: syksyisin tehokaskin ulkovalaistus näyttää riittämättömältä, mutta lumen tultua samat
valaisimet vaikuttavat hyvinkin tehokkailta.
Nykyisin sisätyötilojen valaistuksesta annetaan määräyksiä
Suomen Standardisoimisliiton standardissa (SFS-EN 124641 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen
työkohteiden valaistus). Siinä annetaan erilaisille tiloille ja
työkohteille keskimääräisen valaistusvoimakkuuden (Em)
ja tasaisuuden (U0) vähimmäisarvot, häikäisyn UGR-arvo ja
värintoistoindeksi. Lisäksi seinien ja katon keskimääräiselle
valaistusvoimakkuudelle ja tasaisuudelle on annettu vähimmäisarvot.
Standardissa esitetään vaatimuksia myös muille hyvään valaistukseen johtaville tekijöille, kuten luminanssijakaumalle.
Hyvään luminanssijakaumaan pyrittäessä tulisi välttää liian
suuria luminansseja ja luminanssieroja, jotka aiheuttavat häikäisyä ja silmien väsymistä. Toisaalta tulisi välttää liian alhaisia
luminansseja ja luminanssieroja, jotka tekevät ympäristöstä
yksitoikkoisen.
Tasaisuusvaatimuksella varmistutaan, ettei valaistusvoimakkuudessa oli liian suuria vaihteluja. Tasaisuus (U0) määritetään tilan valaistusvoimakkuuden minimin suhteena tilan
keskimääräiseen valaistusvoimakkuuteen (Emin/Em).
Valaistuksen häikäisevyyttä kuvataan UGR-arvolla.
Vaatimuksissa esitetään suurin sallittu arvo eri tiloihin ja tehtäviin. Mitä pienempi arvo on, sitä paremmin häikäisysuojattuja valaisimia tulee käyttää.
Lisäksi valaistusta suunniteltaessa tulee huomioida katon ja
seinien valaiseminen, jolloin saadaan näkemiselle optimaalinen ympäristö. Seinien keskimääräinen valaistusvoimakkuus
tulee olla yli 50 lx ja katon yli 30 lx. Tasaisuuden tulee olla yli
0,1.
Taulukossa 3 on esitetty vaatimukset joidenkin tilojen ja tehtävien valaistukselle.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että kirkasvalohoidossa vaadittava valaistusvoimakkuus on 2 500 luksia. Tällaisia arvoja
ei käytetä kuin erittäin tarkkaa työtä tehtäessä. Esimerkiksi
tehtaiden laadunvarmistukseen vaaditaan 1 000 luksia ja
hammaslääkärissä toimenpidealueella on tarpeen 5 000
luksin valaistusvoimakkuus.
Standardin mukaan kohteeseen vaadittua valaistusvoimakkuusarvoa voidaan nostaa yhden portaan verran valaistusvoimakkuusasteikolla, jos jokin seuraavista ehdoista
täyttyy:
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- Näkötehtävä on kriittinen.
- Virheet aiheuttavat suuria kustannuksia.
- Tarkkuus ja korkea tuottavuus ovat tärkeitä.
- Työntekijän näkökyky on keskimääräistä alhaisempi.
- Näkökohteen yksityiskohdat ovat poikkeuksellisen pieniä
tai kontrastit alhaisia.
- Työtehtävää suoritetaan poikkeuksellisen pitkäkestoisesti.

Suositeltu valaistusvoimakkuusasteikko:
20–30–50–75–100–150–200–300–500–750–1000–
1500–2000–3000–5000
Valaistusohjeiden noudattaminen on tärkeää. Jos niitä ei
noudata, valaistussuunnittelija toimii kuin lääkäri, joka annostelee lääkkeen mielivaltaisesti. Suunnitteluohjeita on hyvä
noudattaa tarkkaan rakennusten kaikissa tiloissa, myös esimerkiksi palvelutalojen asuinhuoneissa, jolloin rakennukseen
saadaan tasapainoinen valaistuskokonaisuus.

Valaistusvoimakkuuden arviointi
Yksinkertainen tapa arvioida tilan valaistusvoimakkuutta on
laskea tilassa olevien lamppujen teho yhteen (P) ja mitata
tilan pinta-ala (A). Tällöin tilan valaistusvoimakkuus voidaan
laskea seuraavalla kaavalla.

Kaavassa E on tilan valaistusvoimakkuus, P on lamppujen
teho yhteensä, A on tilan pinta-ala ja X on kerroin, jolla huomioidaan erityyppisten lamppujen tuottama valovirta. X:n arvot
eri lampputyypeille on seuraavassa taulukossa.
Taulukko 2.

Lampputyyppi

X

Loistelamppu T5
Loistelamppu T8
Yksikantaloistelamppu
Energiansäästölamppu
Halogeenilamppu
Hehkulamppu

50
45
40
25
9
6

Seuraavalla tavalla voidaan arvioida tilaan tarvittavaa lamppujen yhteistehoa, kun tiedetään, mikä valaistusvoimakkuus
tilaan halutaan:

Tarkempaan arvioon valaistusvoimakkuudesta päästään käyttämällä lamppujen oikeita valovirta-arvoja:

Kaavassa θ on lamppujen valovirta, A on tilan pinta-ala ja M
kerroin, jonka arvo on noin 0,5 ja joka huomioi häviöitä.
Nämä kaavat antavat lähtökohdan valaisimien määrän
mitoittamiselle. Tarkat laskelmat tulee kuitenkin tehdä tietokoneella, jolloin otetaan tarkemmin huomioon myös tilan
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Taulukko 3.
Standardin SFS-EN 12464-1 valaistusvoimakkuusarvoja eri tiloille ja tehtäville.

Tila

Yleiset tilat
Portaikot, liukuportaat
ja kuljettimet
Eteiset
Odotusaulat
Kahvihuoneet
Lepohuoneet
Kuntoilutilat
Vaatehuoneet, pesutilat, kylpyhuoneet, WC:t
Varastotilat
Toimistot
Kirjoittaminen, lukeminen, tietojenkäsittely
Liiketilat
Myyntialue
Kassa-alue
Lastentarhat
Leikkihuone
Askarteluhuone
Oppilaitokset
Luokkahuoneet
Luokkahuoneet iltakäytössä ja
aikuisopiskelijoille
Opettajainhuoneet
Ruokala
Terveydenhoitotilat
Odotushuoneet
Käytävät päivällä
Käytävät yöllä
Potilaiden kylpyhuoneet ja WC:t
Tutkimushuoneiden yleisvalaistus
Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet
Rautatieasemat
Vilkkaat, täysin suljetut laiturialueet
Vilkkaat alituskäytävät
Lippu- ja matkatavaratoimistot
sekä palvelutiskit
Lippu- ja odotushallit

Keskim. valaistusvoimakkuus (Em) lukseina

Tasaisuuden
(U0) minimi

Häikäisyn Huomautukset
UGR-arvo

100

0,4

25

100
200
200
100
300
200
100

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

22
22
22
22
22
25
25

500

0,6

19

300
500

0,4
0,6

22
19

300
300

0,4
0,6

22
19

300

0,6

19

Valaistuksen tulisi olla säädettävä

500

0,6

19

Valaistuksen tulisi olla säädettävä

300
200

0,6
0,4

19
22

200
100
50
200
500
1000

0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,7

22
22
22
22
19
19

200
100

0,5
0,5

28

300

0,5

19

200

0,5

28

200 lx, jos työskentely on jatkuvaa

Valaistusvoimakkuus lattialla
Valaistusvoimakkuus lattialla
Valaistusvoimakkuus lattialla
Ra 90
Ra 90
Ra 60
Ra 40
Ra 40
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väritys ja kalustus. Näin saadaan myös selville, miten valo on
jakaantunut tilaan.
Innojok Oy:n valaisimista on saatavilla valonjakotiedot
Eulumdat-muodossa, joka on esimerkiksi Dialuxiin sopiva tiedostomuoto. Kaikkien valaisimien valonjakotiedot voi pyytää
osoitteesta innojok@innojok.fi.

TOIMISTO- JA TYÖTILOJEN VALAISTUS
Työtilojen valaistusta suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon työntekijän omat valaistusvoimakkuuteen, häikäisyn
estoon ja valon väriin liittyvät tarpeet.
Työtilavalaistus toteutetaan yleensä yhdistämällä epäsuoraa
ja suoraa valoa. Epäsuoran valaistuksen edellytyksenä on,
että huone on riittävän korkea ja joko katto- tai seinäpinta
on vaalea. Mitä vaaleampia pinnat ovat, sitä tehokkaammin
valo heijastuu huoneeseen.
Valaisin voi olla joko täysin epäsuoraa tai sekä epäsuoraa
että suoraa valoa tuottava. Kun valaisin on sijoitettu oikein,
työpöytään kohdistuu miellyttävä, häikäisemätön valaistus.
Tällöin paperia luettaessa tai tietokoneen näyttöä katsottaessa vältytään kiiltokuvastumilta eli harsoheijastumilta.
Harsoheijastumista voi tutkia helposti peilin avulla. Asetetaan
peili työpöydälle tai näytön eteen ja istutaan työtuoliin. Jos
peilissä näkyy kirkkaita kohtia, kuten lamppu ja valaisimen
valoaukko, työpisteessä esiintyy näkemistä haittaavaa harsoheijastumista. Ongelman voi ratkaista esimerkiksi siirtämällä
työpiste parempaan paikkaan. Valaisimen voi myös vaihtaa
paremmin häikäisysuojattuun.

Valaisimen sijainti
Työpöydälle kohdistuvan valon pitäisi tulla henkilöstä katsottuna hieman sivulta tai kummaltakin sivulta. Jos kyseessä on epäsuora valaistus, ei valolla ole selvää tulosuuntaa.
Oikeakätiselle valon on tultava vasemmalta ja vasenkätiselle
vastaavasti oikealta.
Häikäisy työtilassa voidaan minimoida käyttämällä yleisvalaistuksena epäsuoraa valoa ja valaisemalla työpöytä paikallisvalaisimilla. Valon tulosuunnan saa helposti selville asettamalla kynän pystyyn työpöydälle, jolloin kynän muodostaman
varjon perusteella voidaan päätellä valon tulosuunta.

Valaistuksen säädettävyys
Valaistusta on hyvä päästä muuntelemaan vuodenajan, päivänvalon ja työtehtävän vaatimusten mukaan. Tämä auttaa
työntekijää säilyttämään vireystasonsa.
Työpöydälle voidaan mainiosti sijoittaa myös kirkasvalolaite,
jos työntekijällä on taipumusta väsymykseen pimeänä vuodenaikana. Kirkasvalolaitetta voi käyttää helposti työskentelyn ohessa, koska sitä ei tarvitse tuijottaa, vaan riittää, että se
on näkökentässä.

Häikäisyn estäminen
Epäsuoran valaistuksen etuna on häikäisemätön, tasainen
valo. Kun epäsuora valo tulee laajalta pinta-alalta diffuusina
eli hajavalona, on esimerkiksi kiiltelevien esineiden tarkastelu

8

helppoa. Näin vältytään kiiltokuvastumilta eli harsoheijastumilta.
Alaspäin valoa antavissa valaisimissa voidaan harsoheijastumista estää käyttämällä valaisimen edessä matalaluminanssiritilöitä. Ne kaventavat valon ulostulokulmaa, eikä
harsoheijastumia synny.
Ritilä estää valoa paistamasta silmiin ja esimerkiksi tietokoneen näytölle, joskin lähietäisyydellä, suoraan valaisimen alta
katsottaessa valo voi häikäistä pahasti.

Työtilan hahmottaminen
Epäsuoran valaistuksen lisäksi on toisinaan hyödyllistä
käyttää suoraa valoa tuottavia valaisimia, jolloin tilaan saadaan riittävä suoran valon tuottama varjonmuodostus.
Kontrastiton, niukkavarjoinen työtila voi olla hankala hahmottaa, ja se vaikeuttaa tilassa toimimista.
Työpöytävalaisimet eivät yksinään tuota riittävää varjonmuodostusta. Käyttämällä yhdessä epäsuoraa yleisvaloa ja
työpöytävalaisimia päästään hyvään lopputulokseen.

Valaistusarvot
Toimistovalaistuksia toteutettaessa on loistelamppujen
sopiva värilämpötila useimmiten 3 000 K. Jos valaistusvoimakkuus on suuri, myös 4 000 K voi tulla kyseeseen. Jotkut
pitävät päivänvalolampuista, joiden värilämpötila on jopa 5
000–6 000 K.
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Toimiston yleisvalaistuksen suositeltava määrä on 300 lx ja
työpöydällä 500 lx.

Fysikaaliset hoitolaitokset ja muut vastaavat
työtilat
Hoitotiloissa on tärkeää pystyä muuttamaan valaistustasoa
tilanteen mukaan. Hoitotilanteessa valon tulee olla miellyttävää ja rentouttavaa, mutta virkistykseen voidaan käyttää
voimakkaampaa kirkasvaloa.
Fysikaalisissa hoitolaitoksissa hoitopöydän (nk. plintin) luona
oleva valaistus on keskeinen koko työtilan valaistuksen kannalta. Jos valaisimet on asennettu kattoon antamaan valoa
alaspäin, saattaa hoidettava henkilö selällään ollessaan häikäistyä liikaa eikä siten pysty rentoutumaan. Siksi valaisimet
eivät saa olla suoraan hoitopöydän päällä, ellei kyseessä ole
epäsuora valaisin.

Parhaimmillaan tila voidaan valaista epäsuorasti katon ja
seinäpintojen kautta. Valo tulee silloin huoneeseen miellyttävänä hajavalona. Valaisimissa voi olla sekä ylös- että alasvalo-osa. Tällöin alaspäin tuleva valo täytyy voida sammuttaa,
kun potilas lepää hoitopöydällä katse kohti kattoa.
Jos huoneessa on entuudestaan valaisimia, jotka häikäisevät
asiakasta, voidaan valaisimen alle kiinnittää opaaliakryylilevy,
kangas tai vastaava. Silloin osa valosta tulee häikäisemättömänä häikäisysuojan läpi ja – riippuen häikäisysuojan rakenteesta – osa valosta heijastuu häikäisysuojasta kattoon
epäsuoraksi valoksi.

Liikuntatilat
Kuntoliikuntatilojen seinäpeilien edustalla tulee olla hyvä valaistus. Valon tulee suuntautua peileistä tai niiden suunnasta
kohti huoneen keskiosaa. Näin toteutetun valaistuksen avulla
liikkujat näkevät itsensä hyvin peileistä. Liikuntatiloissa valaistusvoimakkuus voi olla 500 luksia tai enemmänkin.

Loppurentoutustilanteissa valaistustasoa pitää voida laskea.
Säädettävien, porrastetusti muunneltavien valaistusten toteuttaminen hoito- ja liikuntatiloissa on yksinkertaista.

ASUINTILOJEN VALAISTUS
Yleistä
Nämä valaistusohjeet sopivat niin yksityisten kuin yleistenkin
asuintilojen suunnitteluun. Asuintilojen valaistussuunnittelu
on vaativaa. Suunnittelussa tehdään usein mitoitusvirheitä,
tilat jäävät liian hämäriksi tai niissä esiintyy häikäisyongelmia.
Ohjeet on laadittu näitä virheitä ehkäisemään.
Valaistuksen tulee olla riittävän voimakas ja häikäisemätön,
mutta myös tyylikäs ja asunnon sisustukseen sopiva. Hyvä
valaistus on tärkeää erityisesti keittiössä, pesutiloissa ja
eteisessä. Oleskelu- ja makuuhuoneissa sisustusvalaisimilla
voidaan saada aikaan yllättävän toimivia ja tunnelmallisia
ratkaisuja.
Vaikeasti heikkonäköisen on mahdollista saada asuntoonsa välttämätön lisävalaistus sosiaalitoimen kustantamana.
Monet kodikkaat ja sisustukselliset valaistukset, joiden
suunnittelussa on otettu huomioon heikkonäköisen tarpeet,
soveltuvat hyvin myös niille, joiden näkö on normaali.
Myös yhteiskunnan rahoittamissa valaistusmuutostöissä
kustannusten on pysyttävä kohtuullisina. Kodikas lopputulos
edellyttää erilaisten valaisinmallien monipuolista käyttöä eri
tiloissa. Näin saadaan aikaan esteettisiä ja näköergonomisia
valaistuksia kohtuullisin kustannuksin.
Ikääntymisen tuomat muutokset näkemiseen
Ikäännyttäessä elintoiminnot ja aistit heikentyvät, mikä vaikuttaa muun muassa liikkumiskykyyn, kuuloon ja näköön.
Näkemiseen vaikuttavia muutoksia tapahtuu mykiössä,
pupillissa, verkkokalvolla ja aivoissa. Muutokset vaikuttavat
näkemiseen monin eri tavoin:
Verkkokalvolle pääsevän valon määrä pienenee ikäännyttäessä. Esimerkiksi 60-vuotiaan valontarve on noin kolme
kertaa suurempi kuin 20-vuotiaan.

Hitaampi sopeutuminen hämärään vaikeuttaa näkemistä.
Tämä ilmenee esimerkiksi silloin, kun liikutaan sellaisten tilojen välillä, joissa on suuri valaistusvoimakkuuden muutos,
kuten liikuttaessa sisältä ulos pimeän aikaan.
Kontrastien havaitsemisen heikkeneminen vaikeuttaa vähäisten väri- ja valoisuuserojen näkemistä. Tällöin voi olla
vaikeaa huomata esimerkiksi portaita, joissa ei ole kontrastiraitoja. Ongelmallista voi myös olla valkoisen valokytkimen
löytäminen valkoiseksi maalatulta seinältä.
Näkökentän pienentymisen takia ihminen ei näe enää yhtä
laajasti kuin nuorempana. Tämä vaikuttaa muun muassa
autolla ajamisen turvallisuuteen, koska silloin ei aina pysty
havaitsemaan sivulla tapahtuvia asioita ilman pään tai katseen kääntämistä.
Näöntarkkuuden heikkeneminen vaikeuttaa pienten yksityiskohtien näkemistä, jolloin lukeminen ja käsitöiden tekeminen
voivat tuottaa ongelmia ilman suurennuslasia ja riittävää
valaistusvoimakkuutta.
Kirkkaat valopisteet aiheuttavat häikäisyä, joten käytettävien
valaisinten kirkkaus tulee olla riittävän pieni.
Myös silmäsairaudet lisääntyvät ikäännyttäessä. Arvioiden
mukaan kaikista noin 80 000 näkövammaisesta noin 70
000 on yli 65-vuotiaita. Näkövammaisten määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa, kun yhä suurempi osa väestöstä
on ikääntyneitä.
Yleisimmät syyt ikääntyneiden pysyvään näönheikentymiseen ja näkövammaisuuteen ovat verkkokalvon keskeisen
osan ikärappeuma, glaukooma ja diabeettinen retinopatia.
Nämä sairaudet muodostavat noin 75 prosenttia kaikista yli
65-vuotiaiden näkövammoista. Selvästi yleisin on verkkokalvon keskeisen osan ikärappeuma.
Silmäsairauksien vaikutus näkemiseen on pääasiallisesti samantyyppistä kuin aiemmin kuvaillut normaalit ikääntymisen
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Erityisesti tuulikaapeissa voidaan käyttää myös liiketunnistinvalaisinta. Liiketunnistimista on hyötyä yöllä ja silloin, kun
tilassa liikutaan satunnaisesti.
Eteistilojen sopiva valaistusvoimakkuus on 300 luksia. Tämä
saavutetaan, kun tilassa on loistelampputehoa noin 10 W/
m². Peilin edessä olevilla pystypinnoilla tulisi valaistusvoimakkuuden olla 300–500 luksia, jolloin kasvot saadaan valaistua
hyvin.
Keittiö
Keittiön yleisvalaistuksen on oltava tehokas. Lisävaloa tarvitaan kaapistoille, tiskipöydälle, liedelle ja muille työskentelytiloille. Valaistuksen tulee saada aikaan tasainen valaistus,
eikä työtasoille saa jäädä hämäriä nurkkauksia. Hyvä keittiövalaistus myös ennaltaehkäisee tapaturmia.

vaikutukset. Lisäksi jotkin silmäsairaudet heikentävät erityisesti tarkannäön aluetta verkkokalvolla, jolloin lukeminen ja
muut tarkkaa näkemistä vaativat tehtävät käyvät mahdottomiksi sairauden edetessä.

Kodin tilojen valaistus
Eteinen
Eteistilojen valaistukselta edellytetään, että vaatesäilytystilat näkyvät hyvin. Naulakon päälle voidaan sijoittaa erillinen
kohdevalo vaatteiden ja kenkien löytämisen helpottamiseksi.
Puhelimen ja peilien pitää myös olla riittävästi valaistut.

Pitkänomainen keittiötila valaistaan suorakaiteen muotoisilla
loistelamppuvalaisimilla tai usealla pyöreällä opaalikupuvalaisimella. Kun valoteho on riittävä, saadaan keittiötilaan suoran
valon lisäksi myös kaappien ovista heijastuvaa epäsuoraa
valoa. Valoa riittää hyvin myös kaappien sisään, ja työvälineet
löytyvät helposti.
Sopiva keittiön ja ruokapöydän valaistusvoimakkuus on 300–
500 luksia ja työtasoilla 500–750 luksia. Tämä saavutetaan,
kun tilassa on loistelampputehoa 10–15 W/m².
Työtasot
Työtasot valaistaan loistelamppuvalaisimilla. Valaisinten sijaintivaihtoehtoja on useita, mutta ihanteellisin paikka on yläkaapiston alapinnassa häikäisysuojalistan takana, josta valo
kohdistuu takaseinään ja työtasolle ilman kiiltokuvastumia.

Opaalikuvulliset loistevalaisimet soveltuvat hyvin eteisen
valaistukseen. Ne valaisevat erinomaisesti seinäpintoja, ja
valoa riittää hyvin myös vaatekaapin sisään. Hyvin häikäisysuojatut matalaluminanssivalaisimet taas voivat jättää
pystypinnat pimeiksi. Jos valoa ei tule seinille ja kattoon, tila
vaikuttaa hämärältä.
Kapeissa eteistiloissa valaistus kannattaa toteuttaa epäsymmetrisenä. Eteisestä saadaan näin valoisampi, ja tila vaikuttaa
tällä tavoin valaistuna suuremmalta. Valaisin tulee sijoittaa
toiselle seinälle tai kattoon lähelle seinää. Kun eteisen jokin
seinäpinta valaistaan hyvin, heikkonäköinenkin hahmottaa
tilan helpommin.
Porraskäytävässä on oltava riittävä valaistus, jotta ovisilmästä on helpompi tunnistaa asuntoon tulijat. Tämä on erityisen
tärkeää kuulovammaisille, sillä he eivät pysty selvittämään
tulijan henkilöllisyyttä kysymällä.
Eteisen mittasuhteet ja muoto vaikuttavat siihen, millaiset
valaisimet tilaan sopivat. Ne voivat olla kapeita, seinän ja
katonrajaan sijoitettavia, opaalikupuisia yleisvalaisimia tai
pyöreitä plafondivalaisimia.
Joissain tilanteissa epäsuora valaistus voi olla paras ratkaisu.
Silloin hyviä valaisimia ovat ripustettavat, epäsuoraa valoa
antavat yleisvalaisimet ja seinästä kattoa valaisevat, epäsuoraa valoa tuottavat valaisimet.
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Jos valaisin on sijoitettava kaapiston ja seinän nurkkapintaan,
sen tulee olla mahdollisimman korkealla, jotta se ei häikäise.
Häikäisyn estoon voi käyttää valaisimen eteen asennettavaa
häikäisysuojalistaa.
Ruokailutila
Keittiön ruokapöytää valaistaessa sisustuksellisesti parhaita vaihtoehtoja ovat ripustettavat valaisimet. Valaisin voi
olla suoraa valoa tai suoraa ja epäsuoraa valoa tuottava.
Valaisimen tulee olla hyvin häikäisysuojattu, jotta valo ei
paista ikävästi ruokailijoiden silmiin. Ruokailutilan hyvä yleisvalaistus voidaan toteuttaa myös epäsuoralla valolla, jolloin
valo suunnataan ylös kattoon.
Ruokailun kannalta on kuitenkin hyvä, jos pöydälle saadaan
varjonmuodostusta varten myös suoraa valoa. Varjot ruokapöydällä helpottavat astioiden ja ruokailuvälineiden havaitsemista.
Valaisinta ei tule ripustaa niin alas, että se haittaa ruokailijoiden katsekontaktia ja kommunikointia. Kuulovammaisten
kannalta häikäisemätön valaistus ja riittävä varjonmuodostus
ovat tärkeitä, sillä optimaalinen kasvojen ja eleiden näkeminen on kommunikoinnin perusedellytys.
Aula- ja oleskelutilat

häikäisemätön valaistus, eikä se kilpaile visuaalisesti sisustusvalaisinten kanssa.

Olohuoneen valaistuksen tulee muuntua helposti moniin eri
tarpeisiin. Olohuoneessa katsellaan televisiota, siellä saattaa
olla tietokone ja joskus tarvitaan tunnelmavalaistusta.

Yleisvalaistukseen soveltuvat myös kattoon asennettavat,
epäsuorasti seinäpintoja valaisevat valorampit.

Toiset toivovat olohuoneeseen sisustuksellisesti näyttävää
valaistusta, toiset taas haluavat näkemisen kannalta hyvää
valoa. Nämä kaksi tarvetta on yhdistettävissä.
Olohuoneessa käytettäviin yleis- tai koristevalaisimiin liittyy
usein tunne- ja designarvoa. Näitä valaisimia on syytä kunnioittaa asunnon valaistusmuutostöissä ja ottaa ne mahdollisuuksien mukaan osaksi uutta valaistusratkaisua. Jos
valaisin on häikäisevä, ongelma vähenee, kun tilaan luodaan
uusi, aiempaa tehokkaampi valaistus. Vanhaan valaisimeen
voi olla myös syytä vaihtaa pienempitehoiset, vähemmän
häikäisevät lamput.
Olohuoneissa ja aulatiloissa tilan hahmottaminen on erityisen
tärkeää. Valaistuksella kannattaa korostaa huoneen vastapäistä nurkkaa, joka on tilan mittasuhteiden hahmottamisen
kannalta keskeisin.
Valoa tarvitaan runsaasti myös sisäänkäyntien kohdalla, jolloin huoneessa olijat hahmottavat helposti ulosmenotiet ja
myös huoneeseen tulijat havaitaan helpommin.
Oleskelutilojen yleisvalaistuksen valaistusvoimakkuudeksi
riittää 200–300 luksia, tarkempaan työskentelyyn ja lukemiseen tarvitaan 300–500 luksia. Riittävä yleisvalaistus
saavutetaan, kun tilassa on loistelampputehoa 5–10 W/m².
Yleisvalaistus
Verholautavalaistus on hyvä perusratkaisu oleskelu- ja aulatilojen yleisvalaistukseen. Verholaudan tulee olla rakenteeltaan sellainen, että valo kohdistuu ylöspäin kattoon ja
alas seinään tai verhoihin, josta se heijastuu huoneeseen.
Verholautavalaistuksen avulla saadaan aikaan viihtyisä ja

Ikkunoihin ja lasiseiniin ei kannata suunnata valoa, koska lasipinta aiheuttaa kiiltokuvastumia eikä heijasta riittävästi valoa
takaisin tilaan. Tällöin tulee käyttää valaisimia, jotka suuntaavat valon siten, ettei valaista tarpeettomasti lasipintaa.
Valaistut vaaleat seinäpinnat saavat tilan vaikuttamaan hyvin valoisalta ja mahdollistavat näin hyvinkin heikkonäköisen
itsenäisen selviytymisen.
Valaisimia ei ole aina tarpeen sijoittaa symmetrisesti. Eri osissa huonetta valaistus voidaan hoitaa erityyppisillä ja eritehoisilla valaisimilla. Valaisinten täytyy kuitenkin antaa riittävästi
häikäisemätöntä valoa kaikkiin tärkeisiin kohtiin huonetta.
Jalka- ja pöytävalaisimet ovat hyvä lisä oleskelu- ja aulatilojen valaistuksessa. Niiden pistorasiat voidaan kytkeä myös
seinäkatkaisijoilla toimiviksi.
Valaistuksen määrää ja laatua on voitava muunnella tarpeen
mukaan. Sen voi tehdä edullisemmin tai helpommin käyttämällä tilassa useita erityyppisiä valaisimia kuin käyttämällä
himmentämistä.
Kohdevalaistus
Kohdevalaisimilla kannattaa valaista tauluseinät, kirjahyllyt ja
muut vastaavat kohteet. Valaisimien tulee olla ulkonäöltään
mahdollisimman huomaamattomia, jotta ne eivät kilpailisi
sisustusvalaisinten kanssa.
Aula- ja oleskelutilat voidaan valaista joustavasti virtakiskoon asennettavilla, helposti siirrettävillä kohdevaloilla.
Kohdevaloilla voidaan korostaa huonekaluja, koriste-esineitä
ja tauluja.
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valo heijastuu seinän ja katon kautta koko tilaan. Peilivalaisin
ei saa olla katsekorkeudella, sillä silloin se häikäisee.
Iso pesutila vaatii ehdottomasti useamman valopisteen käyttöä. Valaistus tulee toteuttaa vähintään kahdella valaisimella,
yleis- ja peilivalaisimella.
Värikontrasti
Värikontrasti helpottaa pesutilan tukikaiteiden, WCkalusteiden ja altaiden erottumista taustasta.
Tilan hahmottamisen helpottamiseksi seinien alapinta (1
000–1 200 mm lattiasta) voi olla tummempi, kun taas seinien ylempien pintojen tulee olla vaaleita, jotta valo heijastuu
huoneeseen tasaisena.
Peilivalaisimet

Korostusvalaistuksen avulla luodaan tilaan mielenkiintoista
tunnelmaa. Valo heijastuu esineistä ja tuottaa näin myös epäsuoraa hajavaloa. Korostusvalaisimet täydentävät huoneen
yleisvalaistusta, joka usein painottuu huoneen keskiosaan.
Makuuhuone
Makuuhuoneisiin saadaan miellyttävä valaistus kohdemaisilla lukuvaloilla tai vuoteen päätyyn epäsuoraa valoa tuottavilla
loistelamppuvalaisimilla.
Kohdevalot tai epäsymmetriset perusrunkovalaisimet vaatekaappien edessä antavat miellyttävän yleisvalaistuksen.
Kaappien ollessa suljettuina valo heijastuu ovipintojen kautta
huoneeseen epäsuoraksi yleisvaloksi. Kun vaatekaappi avataan, saadaan valoa myös kaapin sisälle ja tavarat löytyvät
helpommin.
Makuuhuoneen kattovalaisinpisteessä voi olla myös kattoa
valaiseva yleisvalaisin, jolloin valo ei häikäise vuoteessa levättäessä. Lisäksi parivuoteessa on toisen voitava esimerkiksi
lukea niin että toinen ei häikäisty valosta.
Makuuhuoneessa saattaa olla työpöytä, jolla on esimerkiksi
tietokone tai lukutelevisio. Tällöin on suositeltavaa käyttää
epäsuoran yleisvalon ja työpöydälle kohdistetun valaistuksen
yhdistelmää.
Makuuhuoneen yleisvalaistuksen ei tarvitse olla voimakas.
Riittää, että lukuvalo vuoteen päädyssä ja kohdemaiset valot
vaatekaapeilla ovat tehokkaat. Makuuhuoneiden valaistusvoimakkuussuositus on 200–300 luksia. Tämä saavutetaan,
kun tilassa on loistelampputehoa 5–10 W/m².
Pesu- ja wc-tilat
Pesutiloissa tarvitaan runsaasti valoa henkilökohtaisen hygienian ja vaatehuollon tarpeisiin. Pesutiloissa täytyy voida
toimia myös ilman silmälaseja. Riittävä valaistus ennaltaehkäisee myös liukastumisia.
Pesukoneen käyttökytkimien näkeminen ja vaatteiden lajittelu vaatii valaistukselta paljon. Myös pesuainepullojen
merkintöjen ja vaatteiden pesuohjeiden lukeminen edellyttää
hyvää valaistusta.

Yleisvalaistuksen lisäksi peilivalaisimen on oltava tehokas,
mutta häikäisemätön. Peilivalaisimen häikäisyä voidaan estää sijoittamalla sen eteen otsalauta tai perforoitu kupu, joka
muuttaa valon epäsuoraksi.
Epäsuoran peilivalaisimen käyttö edellyttää vaaleita seinäpintoja, jotta valo heijastuu katon ja seinän kautta tilaan.
Peilivalaistuksessa lievä varjonmuodostus parantaa näkymistä. Kun valo tulee hieman epäsuorasti yläviistosta, saadaan
kasvoille kevyt, luonteva varjo ylhäältä alaspäin.
Valaisimet ja valaistusvoimakkuus
Pesutilojen sopiva valaistusvoimakkuus on 300–500 luksia. Tämä saavutetaan, kun tilassa on loistelampputehoa
10–15 W/m². Tummissa tai puupaneloiduissa pesutiloissa
on valaistuksen ylimitoitus välttämätöntä. Vaalentamalla
seinä- ja kattopintoja saadaan aikaan sopiva valaistustaso
ja näköergonomia.
Kapeat, pitkänomaiset seinän ja katon rajaan sijoitettavat valaisimet sopivat hyvin pesutiloihin. Silloin yhdellä valaisimella
saadaan valoa peilipintaan ja yleisvaloa koko pesutilaan.
Uusissa kohteissa on järkevää upottaa valaisin kattopintaan.
Kattoasennuksista saadaan näin tyylikkäitä ja siistejä, sillä
johdot voi piilottaa kattorakenteisiin.
Jos pesuhuoneessa tarvitaan runsaasti valoa, pitkänomaiset
loistelamppuvalaisimet ovat sopivia. Myös kattoon asennetut pyöreät yleisvalaisimet ovat käyttökelpoisia. Yksi valaisin
ei kuitenkaan riitä suuren pesutilan valaisuun, vaan valaistusvoimakkuuden ja valaistuksen tasaisuuden lisäämiseksi
kannattaa kattoon asentaa useita valaisimia.
Pesuhuoneen valaistus olisi hyvä kytkeä kahteen ryhmään,
jolloin sitä voisi säädellä tarpeen mukaan. Esimerkiksi yöllä
voi sytyttää vähemmän valoja, kun silmät ovat sopeutuneet
hämärämpään valaistukseen.
Jos pesuhuone on alle 2,25 metriä korkea, siellä on käytettävä kostean tilan hyvin suojattuja IP44-kotelointiluokan valaisimia. Yli 2,25 metriä korkean tilan katossa voidaan käyttää

Pieni pesutila voidaan valaista yhdellä valaisimella. Riittävä
valaistus saadaan aikaan tehokkaalla peilivalaisimella, jolloin
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IP20-kotelointiluokan valaisimia, mutta suositeltavia ovat
vähintään IP21-kotelointiluokan valaisimet.

ylimmille ja alimmille askelmille sekä lepotasoille, joissa tapahtuu askelrytmin muutos.

Eri IP-luokitukset löytyvät oheisesta kaaviokuvasta.

Sopiva sisäporrasvalaistus syntyy tehokkaalla yleisvalolla.
Lisäksi on syytä merkitä porrasaskelmien reunat värikontrastiraidoin. Tämä helpottaa etenkin vanhusten ja näkövammaisten turvallista liikkumista.

IP66, IP65, IP44,
IP43 ja IP21

IP66, IP65, IP44

IP66, IP65, IP44
0,6m

0,6m
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Liiketunnistinten käyttö pesutiloissa on mahdollista. Liiketun
nistin tulee säätää siten, ettei valo sammu liian nopeasti.
Liiketunnistin vähentää onnettomuusriskiä varsinkin vanhuksilla.

Porraskuilun seinille voidaan sijoittaa myös teräviä, keilamaisia valoja, jotka lisäävät askelmien varjonmuodostusta ja
siten niiden havaittavuutta. Varjonmuodostus auttaa portaiden havaitsemista niitä noustaessa, mutta toimii huonommin
alaspäin mentäessä. Valaisimen pitää olla sellainen, että se
suuntaa valon selkeästi ylhäältä alaspäin. Jos portaikon
käsijohteiden alle on mahdollista sijoittaa valaisimia, kaikki
porrasaskelmat saavat tehokkaasti valoa.
Portaikon seinävalaisimet eivät saa antaa voimakasta sivusuuntaista valoa, sillä se häikäisee ja vaikeuttaa portaissa
liikkumista. Jos kattoon asennetaan valaisimia, tavalliset
toimisto- tai yleisvalaisimet ovat käyttökelpoisia. Portaikon
kohdevaloina voidaan käyttää sekä loiste- että LED-lamppuja.
Jos valaisimeen on hankala vaihtaa lamppua, kannattaa
käyttää pitkäikäisiä valonlähteitä, kuten LED-lamppuja.
Portaiden valaistusvoimakkuus tulisi olla 200–300 luksia.
Tämä saavutetaan, kun tilassa on loistelampputehoa 5–10
W/m².

Sauna

Parvekkeet

Saunatiloissa ei pyritä tehokkaaseen valaistukseen.
Puulämmitteisessä saunassa valoa tarvitaan erityisesti lähelle kiuasta, jotta heikkonäköinenkin voi turvallisesti lisätä
puita pesään. Lauteiden alle voidaan sijoittaa valaisimia helpottamaan saunassa liikkumista.

Parvekkeilla on käytettävä ulkotilojen tai kosteiden tilojen
valaisimia. Valaisin kannattaa sijoittaa siten, ettei sen valo
paista häiritsevästi sisälle asuintilaan.

Saunatiloissa tulee käyttää kuumuutta kestäviä valaisinmalleja. Valaisinten sijoittelussa tulee aina noudattaa valmistajan
antamia ohjeita.

Parvekevalaisimen hyvä sijoituspaikka on parvekeseinän
yläreuna, kattopinta tai oven yläpuoli. Valaisin häiritsee si-

Vaate- ja kodinhoitohuoneet
Vaatehuoneissa pitkänomainen opaalikupuvalaisin on taloudellisin ja tehokkain yleisvalo. Mitoituksen pitää olla riittävä,
sillä vaatteet ja muut säilytettävät esineet imevät paljon valoa. Hyvä valaistus riittää alemmille hyllyille saakka.
Kodinhoitohuoneen valaistus voidaan toteuttaa käyttämällä yleisvalaisinta kaapistojen valaisuun ja sen lisänä joitakin
työvaloja samalla tavalla kuin keittiössä.
Valaistusvoimakkuuden tulee olla suuri, jotta saadaan riittävä valaistus tarkkuutta vaativille vaatehuoltotöille. Sopiva
valaistusvoimakkuus on yli 500 luksia, jolloin tarvittava loistelampputeho on 15–20 W/m².
Sisäportaat
Asunnon sisäportaikko on valaistava hyvin, jotta liikkuminen
on turvallista ja askelmat helppo hahmottaa. Valaisinta valittaessa kannattaa ottaa huomioon portaikon valontarve eri
olosuhteissa ja valaisinten sijoituspaikka. Valaisimet tulee
sijoittaa sellaiseen kohtaan, että lampun vaihto on vaivatonta.
Valaistusta suunniteltaessa pitää huolehtia siitä, että kaikki
porrasaskelmat saavat valoa. Valoa tulee riittää tasaisesti
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sätiloissa oleskeltaessa vähiten, kun sen sijoittaa seinälle
riittävän korkealle.

Palvelutalojen yleiset tilat
Palvelutalojen yleistiloina käsitellään tässä yhteydessä ruokailutilaa, oleskelu- ja TV-tilaa, askarteluhuonetta sekä kuntoilutilaa. Jokaisella tilalla on omat, valaistukseen liittyvät erityisvaatimuksensa, mutta joissakin palvelutaloissa yhtä tilaa
voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. Tällöin valaistus
tulisi mitoittaa vaativimman tarpeen mukaan. Himmeämpi
valaistus saadaan esimerkiksi himmennyksellä.
Valaisimet kannattaa kytkeä useisiin ryhmiin, jolloin tilaan
saadaan helposti erilaisia valaistustilanteita. Tiloissa voi olla
myös erilaista tilapäistä toimintaa, kuten jalkojen hoitoa tai
parturointia. Näiden toimenpiteiden valaistusvaatimukset
tulisi myös ottaa huomioon valaistusta suunniteltaessa.
Palvelutalon kaikki tilat ovat osa asukkaiden kotia, ja siksi
yhteisten tilojen valaistus tulisi suunnitella kodinomaiseksi
ja viihtyisäksi. Haastattelujen perusteella kodinomaisina
valaisimina pidetään riippuvia ja seinälle asennettavia sisustusvalaisimia.
Joka huoneeseen ei kannata valita samanlaisia valaisimia,
vaan valaisinten tyyliä on hyvä vaihdella tilan mukaan.
Yhteisten tilojen ilmoitustaulujen ja muiden seinällä olevien,
tarkkaa näkemistä vaativien kohteiden valaistus tulee huomioida erikseen. Pystytason valaistusvoimakkuus tulee olla
näissä kohteissa 500 luksia, jolloin pinnalla on lukemiseen
riittävä valaistusvoimakkuus.
Ruokailutila
Erillisessä ruokailutilassa tarvitaan hyvä yleisvalaistus, joka
on samalla kodikas. Parasta olisi, jos valaisimia voisi sijoittaa
ruokapöytien päälle luomaan varjonmuodostusta. Se ei kuitenkaan aina ole käytännössä mahdollista, koska pöytien
paikkoja ja järjestystä saatetaan muutella. Tällöin ruokailutilan
valaistus tehdään yleisvalaistuksena.
Sopiva yleisvalaistusvoimakkuus on 300 luksia. Tämä saavutetaan, kun tilassa on loistelampputehoa 10 W/m².
Oleskelu- ja TV-tila
Oleskelu- ja TV-tilassa tulisi olla kodinomainen ja viihtyisä valaistus. Tilassa voidaan lukea lehtiä, katsoa TV:tä, keskustella
ihmisten kanssa ja siinä voivat kokoontua erilaiset kerhot.
Näin myös valaistukselta vaaditaan muunneltavuutta.
TV:n katselua varten riittää pienempi valaistusvoimakkuus, kun taas lukemista varten tarvitaan enemmän valoa.
Lukemista tai muuta tarkkaa työtä varten olisi hyvä olla paikallisvalaisimia, joita tilan käyttäjä voi itse suunnata haluttuun
suuntaan.
TV-tilan valaisinten valinnassa ja sijoittelussa tulisi huolehtia
siitä, etteivät valaisimet heijastu TV:n ruudusta ja aiheuta
näkemistä vaikeuttavaa harsoheijastumista.
Yleisvalaistusvoimakkuus tulisi olla 200 luksia. Tämä saavutetaan, kun tilassa on loistelampputehoa 5–10 W/m².
Askarteluhuone
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Askarteluhuoneessa tehdään tarkkaa näkemistä vaativia
käsitöitä, jolloin tarvitaan hyvää valaistusta.
Yleisvalaistusvoimakkuus tulisi olla 500 luksia ja tarkkoihin
näkötehtäviin paikallisvalaistus 1000 luksia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi loistelampputehoa täytyy olla noin 15
W/m².
Kuntoilutila
Kuntoilutilassa tarvitaan valoa, jotta tilassa toimiminen olisi
turvallista. Kannattaa ottaa huomioon, että tilassa voidaan
olla selällään, joten valaisimet on syytä sijoittaa niin, etteivät
kirkkaat lamput näy silmiin. Myös kirkkaiden lamppujen näkyminen mahdollisten peilien kautta tulisi estää.
Yleisvalaistusvoimakkuus tulisi olla 500 luksia. Tämä saavutetaan, kun tilassa on loistelampputehoa noin 15 W/m².
Kulkutilat
Palvelutalossa on paljon tiloja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kulkeminen eri tilojen välillä. Näissä tiloissa valaistuksen pääasiallinen tehtävä on mahdollistaa turvallinen
kulkeminen. Nämäkin tilat ovat kuitenkin osa asukkaiden
kotia, joten jälleen tulisi huomioida myös valaistuksen kodinomaisuus ja viihtyisyys.
Valaistuksella voidaan korostaa muutos- ja vaarakohtien
erottumista lisäämällä valaistusvoimakkuutta niissä kohdin.
Käytävät ja portaikot
Valaistuksen tulisi olla riittävä käytävällä kulkemiseen, tilan
hahmottamiseen ja tilassa olevien henkilöiden tunnistamiseen. Valaistuksen tulisi olla tasaista myös kasvojen korkeudella: kun valaistusvoimakkuus ei vaihtele liian jyrkästi,
vastaantulijoiden kasvot on helpompi tunnistaa.
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Käytävillä tulee olla myös yö- tai käyttämättömän ajan valaistus, joka toimii turvavalaistuksena. Tällöin täyden valaistuksen
sammuessakin tilaan jää hieman valoa, eivätkä käytävät
näytä pimeiltä niitä lähestyttäessä. Näin on myös mahdollista
kulkea käytävällä sytyttämättä lisävalaistusta.
Sopiva valaistusvoimakkuus käytäville ja portaisiin käytön
aikana on 200 luksia ja muulloin 50 luksia.
Käytävillä voidaan käyttää myös seinävalaisimia. Niiden
pitäisi kuitenkin olla pääasiassa seinää tai kattoa valaisevia
valaisimia, jolloin valaisimen sivulle näkyvä luminanssi on
pieni eikä valaisin häikäise.
Seinävalaisimet ovien vieressä luovat tilaan kodinomaisuutta ja viihtyisyyttä sekä auttavat hahmottamaan oven.
Valaisimen tulisi sijaita oven kahvapuolella. Seinävalaisimesta
tulevan valon tulee valaista lukkoa, vaikka kumarruttaisiin
avaimen asettamista varten.
Seinävalaisinten käyttöä pelkkänä sisustuksellisena elementtinä tulee harkita tarkkaan, sillä kodinomaisuuden luomiseen
on muitakin keinoja.
Käytävillä tilaan orientoitumista parantaa seinien välillä oleva pieni luminanssiero. Luminanssiero voidaan synnyttää
sijoittamalla valaisimet kattoon käytävän keskilinjan sivuun.
Sopiva sijoitusetäisyys seinästä on esimerkiksi 1/3 käytävän
leveydestä tai jopa aivan seinän viereen.
Portaat tulisi valaista koko pituudeltaan, ja niiden alku- ja
loppupäässä voi olla suurempi valaistusvoimakkuus parantamaan näiden kohtien havaittavuutta. Korostamiseen käytetyn valaistusvoimakkuuden tulee olla vähintään 300 luksia,
jotta ero muuhun porrasvalaistukseen olisi havaittavissa.
Portaiden valaistuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös valon tulosuuntaan. Valon olisi hyvä tulla edestä ylhäältä, jolloin
portaiden vaaka- ja pystyosan välille muodostuu varjo. Näin
portaiden havaitseminen on helpompaa portaita ylöspäin
noustaessa.
Portaita alaspäin kulkiessa valaistuksen muodostamaa
varjoa ei voi havaita, joten portaiden etureunaan tarvitaan
kontrastiraita.

Käytävien ja portaiden yövalaistus voidaan toteuttaa siten,
että tilassa palaa vain osa lampuista tai että kaikki valaisimet
palavat himmennettyinä. Täysi valaistus saadaan tarvittaessa
painamalla valokatkaisinta tai liiketunnistimen ohjaamana.
Hissi
Tyypillisesti lähes kaikki asukkaat käyttävät hissiä portaiden
sijaan kulkiessaan kerrosten välillä. Rakennuksen uloskäynti
on yleensä eri kerroksessa kuin asuinhuoneet, joten asukkaat
käyttävät hissiä päivittäin.
Hississä valaistuksen tulisi olla riittävä muiden hississä olevien havainnointiin ja tunnistamiseen sekä hissin ohjausnappuloiden lukemiseen. Hississä tulisi olla 300 luksin yleisvalaistus. Erityisesti tulisi tarkistaa, että ohjausnappuloille tuleva
valaistusvoimakkuus on riittävä.
Naulakkotila
Naulakkotilassa tarvitaan valoa pukeutumista ja riisuutumista varten, vaatteiden laittamiseen naulakkoon ja hattuhyllylle
sekä niiden etsimiseen.
Yleisvalaistuksesta pitäisi tulla riittävästi valoa myös naulakkoon ja hattuhyllylle. Sopiva yleisvalaistusvoimakkuus on
300 luksia.
Sisääntuloaula ja eteinen
Sisääntuloaulan ja eteisen valaistuksessa on tärkeintä, että
valaistus sopeuttaa silmän uuteen valaistusvoimakkuuteen
siirryttäessä ulkoa sisälle tai sisältä ulos.
Valaistus voisi olla päivänvalon mukaan säätyvä, jolloin päivällä valaistusvoimakkuus olisi suurempi ja pimeän aikaan
pienempi. Tällöin valaistusvoimakkuuksien ero ulko- ja sisätilojen välillä on pienempi ja silmän on helpompi sopeutua
muutokseen.
Muuttuva valaistus voidaan toteuttaa siten, että osa aulan
ja eteisen lampuista sammuu ulkovalaistuksen syttyessä.
Sisääntuloaulan ja eteisten valaistusvoimakkuuden tulisi olla
200 luksia. Päivänvalon mukaan säätyvissä järjestelmissä valaistusvoimakkuus voi vaihdella esimerkiksi 100–500 luksia.

ULKOVALAISTUS
Hyvin suunniteltu ja toteutettu valaistus kohottaa asukkaiden
mielialaa ja lisää oman ympäristön arvostusta. Valaisimet
kannattaa sijoittaa siten, että rakennukset saavat ulkonäöllistä ilmettä ja ulkoalueilla liikkuminen helpottuu. Rakennusten
julkisivun, sisäänkäyntien ja ulko-ovien valaiseminen auttaa
ympäristön havainnoimisessa ja tilaan orientoitumisessa.
Rakennuksen ulkoportaiden ja muiden erityyppisten tasojen
valaiseminen helpottaa pimeässä liikkumista. Ulko-oven luona tulee olla riittävästi valoa. Valaisimet kannattaa sijoittaa
niin, että sisään tulija pystyy näkemään vaivatta esimerkiksi
avaimenreiän.
Autopaikan, postilaatikon ja sisääntulo-oven välinen reitti on
valaistava erityisen hyvin, samoin ulkovarastot ja kulkuväylät
pihan keskeisiin rakennuksiin.
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Rakennusten seinävalaistus

Ulkovalaistuksen ohjaus

Ulkoseinävalaisimet tulee asentaa sellaiselle korkeudelle, ettei valo häikäise ohi kuljettaessa. Jos valaisin jostain syystä
joudutaan asentamaan katseen tasolle, häikäisy voidaan
estää suuntaamalla valo heijastimien avulla alaspäin.

Jos ulkona käytetään liiketunnistimia valon sytyttämiseen,
valonlähteenä on käytettävä halogeeni tai LED-lamppuja,
jotka syttyvät heti täyteen kirkkauteen. Loistelamput syttyvät
kovilla pakkasilla tarpeettoman hitaasti, ja toistuvat sytytykset lyhentävät tuntuvasti lamppujen elinikää.

Rakennusten seinille asennetut, suoraan sivulle valoa heijastavat valaisimet aiheuttavat aina häikäisyä. Häikäisyn ehkäisemiseksi valon tulosuunnan pitää olla ylhäältä alaspäin,
tai valaisimen on valaistava ympäristön seinäpintaa, jolloin
valo muuttuu epäsuoraksi.
Valaisimia on järkevää asentaa myös räystäiden ja sisääntulolippojen alle, silloin ne valaisevat seinäpintoja, toimivat
julkisivun valaisimina ja antavat valoa rakennuksen lähiympäristöön.

Pihat ja puistot
Jos ulkovalaisimina käytetään valoa sivusuuntaan heijastavia
ns. puistovalaisimia, valaisinpylvään on oltava niin korkea,
ettei ohikulkija häikäisty. Korkeat puistovalaisimet ovat käyttökelpoisia silloin, kun valoa tarvitaan suurille aloille. Muissa
tapauksissa kannattaa käyttää matalia pienpylväsvalaisimia.
Pienpylväsvalaisimet sijoitetaan 4–8 metrin ja korkeat puistovalaisimet 10–20 metrin välein. Välimatka riippuu myös siitä,
kuinka tasaiseen valaistukseen pyritään.
Opaalipallovalaisimia ei suositella niiden heikkojen valonjako-ominaisuuksien ja häikäisevyyden vuoksi.
Valaistaessa suurta, useita pikkuteitä käsittävää ulkoaluetta
valaistus voidaan toteuttaa merkitsemällä teiden risteysja käännöskohdat valopistein majakkaideaa noudattaen.
Suunnistamalla kohti seuraavaa valopistettä kulkija liikkuu
reittiä pitkin kuin laiva merellä majakalta toiselle, valoja suuntimisessa apunaan käyttäen.
Kun valomajakat yhdistetään rakennusten julkisivujen valaistukseen, voidaan isojakin alueita valaista tyylikkäästi kohtuullisella valomäärällä.
Kasvien ja puiden valaiseminen antaa ympäristölle uudenlaista näyttävyyttä ja ilmettä pimeässä. Valaisimen valokeila
tulee suunnata kohti valaistavaa kohdetta, niin ettei se häikäise. Erityisesti vanhat puut, esimerkiksi männyt, on helppo
valaista tyylikkäästi. Toteutuksessa voidaan käyttää edullisia
ja varsin yksinkertaisia valaistusratkaisuja.

Toinen vaihtoehto on käyttää hämäräkytkintä, jolloin valo syttyy päivänvalon vähetessä. Lisäksi energiasäästävä tapa on
ajastaa tarpeeton valo sammumaan yöajaksi kellokytkimellä.

Palvelutalojen pihat
Kulkuväylillä keskimääräinen valaistusvoimakkuus tulisi
olla yli 10 luksia ja vähintään sen tulisi olla 3 luksia, jolloin
valaistus täyttää kevyen liikenteen väylien valaistusluokan
K2 vaatimukset.
Pihojen pääkäytävillä tulisi kuitenkin soveltaa kevyen liikenteen väylien valaistusluokan K1 vaatimuksia, jolloin
keskimääräinen valaistusvoimakkuus on yli 15 luksia.
Valaistusvoimakkuuden tulisi olla vähintään 5 luksia.
Pihan toiminnallisilla ja risteysalueilla sekä muutoskohdissa
tulisi valaistusvoimakkuuden olla 20–50 luksia ja pihan muilla
alueilla 10–30 luksia. Portaissa tulisi olla yli 15 luksin valaistusvoimakkuus.

Ulkovarastot ja autotallit
Ulkovarastoissa ja autotalleissa on käytettävä kostean tilan
valaisimia. Opaalikupuvalaisimet sopivat tähän tarkoitukseen
hyvin. Perinteiset kookkaat kaksikantaiset loisteputkivalaisimet ovat erityisen sopivia, sillä valotehoa tarvitaan runsaasti.
Valaisimia täytyy myös olla riittävän monta.
Varasto- ja autotallitilojen minimivalomitoitus on 10 W/m²
loistelampputehoa, jolloin tilan valaistusvoimakkuus on vähintään 300 luksia.
Autotallin valaisimia ei kannata sijoittaa keskelle kattoa, vaan
mielellään molempiin päätyseiniin. Valoa tulee saada esteettömästi auton moottoritöihin ja erilaisiin puhdistustoimenpiteisiin. Periaatteena on saada valoa sivuseiniltä keskilattialle
eikä päinvastoin.
Varastotiloissa valoa taas pitää usein saada keskilattialta
seinille. Seinillä on usein paljon hyllyjä, ja keskilattia on tyhjä.
Valaisin tulee sijoittaa niin etäälle hyllyistä, että se antaa valoa
tasaisesti alahyllyille saakka.
Teksti: Jukka Jokiniemi ja Mikael Vilpponen
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