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Miksi valaistuksen energiatehokkuudella on väliä?

• Valaistusta on kaikkialla missä on asutusta

• Keinovalaistuksen merkitys korostuu lähellä
napa-alueita

• Hyvä valaistus edistää käyttäjien hyvinvointia
ja tehokkuutta

Suomi
n.10% *b

Maailma
n. 15% *a

Koulut
n. 1/5% *b

Kunnat
n. 1/3 *b

Sairaalat
n. 1/3 *b

Valaistuksen osuus
sähkönkulutuksesta

Lähteet:
*a: https://www.energy.gov/articles/rise-and-shine-lighting-world-10-billion-led-bulbs
*b: https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/valaistus

https://www.energy.gov/articles/rise-and-shine-lighting-world-10-billion-led-bulbs
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/valaistus


Valonlähteen merkitys

Valaisimen energiatehokkuuteen vaikuttavat:
- valonlähde ja sen ikääntyminen
- liitäntälaite
- valaisimessa tapahtuvat häviöt (varjostus / 

optiikka) 
- valaisimen likaantuminen

Optic

Nykyään pääosa uusista valaisimista LED-tekniikkaa.

Ledien energiatehokkuuden kehitys hidastunut, 
koska aletaan olemaan lähempänä teoreettista
maksimihyötysuhdetta (valkoiselle valolle n. 250+ 
lm/W*) 

*https://www.dial.de/en/blog/article/efficiency-of-leds-the-highest-luminous-efficacy-of-a-white-led/

Laadukkaiden led-valaisinten
hyötysuhde nykyään parhaimmillaan
150+ lm/W

HUOM! Valaisimen valotehokkuus
< valonlähteen valotehokkuus. 
Huomioi tuotteiden vertailuissa.



Valonlähteen merkitys

Värintoisto

Led-valaisimissa valkoinen valo luodaan yleensä päällystämällä sininen
ledi fosforikerroksella, joka säteilee valkoista valoa.

• Valkoisen valon spektri riippuu käytetyn fosforikerroksen koostumuksesta
• Enemmän fosforia = parempi värintoisto = lisääntyneet häviöt

Korkeamman värintoiston moduulit tyypillisesti hieman kalliimpia
Työtehtävien valaistusvaatimukset määritetty standardissa: 
SFS-EN 12464-1 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. 
Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus

• Yleisvalaistuksen värintoistovaatimus useimmin Ra >80
• Hyvää värintoistoa edellyttävissä tehtävissä Ra >90
• Erikoissovelluksissa voidaan painottaa myös tietyn

värisävyn toistoa (Ra = keskiarvo testivärien
mittaustuloksista)

Esim. LED-moduulivalaisin 600x600:
CRI (Ra ) > 80 = 146 lm/W
CRI (Ra ) > 90= 124 lm/W 

Värintoiston kasvattaminen laskee jonkin verran
ledien energiatehokkuutta.

Kuinka hyvä värintoisto tarvitaan kuhunkin
sovellukseen?



Valonjako

Suora valo Suora / epäsuora valo Epäsuora valo



Valonjako

Ero suoran ja epäsuoran valon välillä?

Esimerkkitila:
Luokkahuone / toimisto
(Heijastuskertoimet: 
katto 70%, seinät 50%, lattia 20%)

Suora / epäsuora valo Epäsuora valo

Valaisin 1 Valaisin 2 Valaisin 3

Valonjako Suora 100% Suora 50% / epäsuora 50% Epäsuora 100%
Valovirta [lm] 4207 5200 6200

Teho [P] 30 36 44

Valotehokkuus [lm/W] 140 141 136

VALAISTUSLASKELMA

Valaisinmäärä 8 8 8

Kokonaisteho [W] 240 296 352

Työtason valaistusvoimakkuus Em [lx] 511 489 444

Valon tasaisuus Emin/Em 0,7 0,76 0,79

W/m2/100lx 0,94 1,21 1,58

Suora valo



Tilan vaikutus

Pintojen värit ja tilan rakenteet



Tilan vaikutus

Pintojen väreillä on merkitystä

Valaisin 1 Valaisin 2 Valaisin 3

Valonjako Suora 100%
Suora 50% / 

epäsuora 50% Epäsuora 100%

VALAISTUSLASKELMA: vaaleat seinät (70%) ja katto (70%) 
Työtason valaistusvoimakkuus Em 553 537 506

Valon tasaisuus Emin/Em 0,77 0,81 0,86

UGR-arvot 16-17 13-14 -

W/m2/100lx 0,87 1,1 1,39

VALAISTUSLASKELMA: tummat seinät (10%) ja katto (10%) 
Työtason valaistusvoimakkuus Em 440 265 49

Valon tasaisuus Emin/Em 0,65 0,63 0,78

UGR-arvot 21-22 20 -

W/m2/100lx 1,1 2,24 14,23

Esimerkkitila: sama valaisintyyppi ja sijoittelu, vaaleat / tummat pintavärit

-> Jos tavoitteena energiatehokkuus, tummien pintavärien käyttö ei suositeltavaa tiloissa joissa valoa tarvitaan reilusti
tai halutaan käyttää epäsuoraa valaistusta

Toimisto:
tavoite 500lx

UGR≤19
Uo ≥0,6 



Tilan vaikutus

Tilan muodoilla ja rakenteilla on merkitystä

VALAISTUSLASKELMA: avokonttori vs. solutoimistot + käytävä
Avokonttori Käytävä Solutoimisto

Työtason valaistusvoimakkuus Em 557 412 450

Valon tasaisuus Emin/Em 0,71 0,67 0,61

Esimerkkitila: sama valaisintyyppi ja sijoittelu, tila väliseinillä ja ilman

-> Mikäli tilojen rakenteita muutetaan, voi olla että valaistusta pitää muokata myös. 
Huomioitava etenkin monikäyttötiloissa

Huomioi myös mitä valaistaan: työalueelle korkeampi valotaso, sen ulkopuolella riittää usein vähempikin
(lisätietoja SFS-EN 12464-1 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus) 



Valaistuksen ohjaus

Mitä voidaan säätää?

• ON / OFF

• Valaistusvoimakkuus (himmennys)

• Värilämpötila

• Värien säätö (RGB)

Miten voidaan säätää?

• Liiketunnistus

• Läsnäolotunnistus

• Ajastimet

• Päivänvalosäätö: kynnystaso tai vakiovalo

• Valaistuksen säädön alue: koko tila vai osa siitä? -> 
Vyöhykejako

Valaistuksen ohjausjärjestelmä voi olla joko erillinen komponentti, tai integroitu valaisimeen, tai yhdistelmä molempia



Valaistuksen ohjaus

Käyttäjäkohtainen ohjaus:

+  Mahdollisuus muokata valaistusta omien mieltymysten
mukaiseksi

- Ohjauksen käyttöliittymällä suuri merkitys: hankala käyttää = 
ei käytetä

- Toimivuus tiloissa joissa työskentelee useampi henkilö: erot
mieltymyksissä? Osaavatko kaikki käyttää?

- Harvoin energiatehokkain vaihtoehto ainoana ohjaustapana: 
valot unohtuvat päälle / keinovalon määrä vakio
riippumatta luonnonvalosta

→ Onko tarvetta olla jatkuvasti käyttäjän ohjattavissa, vai
riittääkö sopivien alkuasetusten määritys käyttäjän
mieltymysten mukaan?

Käyttäjäkohtainen vs. automaattinen ohjaus

Automaattinen ohjaus:

+ Järjestelmä mukautuu automaattisesti tilan käyttöasteeseen: valot
sammuvat jos tilassa ei olla (liiketunnistus) 

+ Keinovalon määrää voidaan laskea jos tilaan tulee luonnonvaloa
(vakiovalosäätö)

+ Soveltuu myös ihmislähtöisen valaistuksen ohjaukseen (HCL)

+ Mahdollistaa suuret energiasäästöt

+ Käyttäjän kannalta näkymätön ja helppo vaihtoehto (oikein
toimiessaan)

- Toimii hyvin silloin kun tilaa käytetään sen suunnitellulla tavalla. 
Käyttötavan muutokset voivat vaatia muutoksia ohjausjärjestelmän
toimintaan.

- Järjestelmä voi ohjautua eri tavalla kuin käyttäjä olettaa: esim. 
avotoimistossa vakiovalosäätö erikseen joka työpisteellä joskus
haasteellinen

Usein paras kompromissi: automaattinen säätö, joka on mahdollista ohittaa väliaikaisesti käyttäjän toimesta. 



Tilan käyttäjän vaikutus

Ihmiset ovat yksilöitä: 

- Ikä: vanhemmiten silmä tarvitsee enemmän valoa

- Mahdolliset silmäsairaudet

- Henkilökohtaiset mieltymykset ja tottumukset valomäärän
suhteen

Toiminnalliset vaatimukset:

- Tilan luonne ja arkkitehtuuri: onko tilassa jotain mitä
halutaan korostaa / peittää? 

- Mahdolliset tilan käyttötarkoituksesta johtuvat rajoitteet
valaistuksen suunnittellussa?

- Korotettu valotaso voi lisätä tuottavuutta ja vähentää esim. 
työssä tapahtuvien virheiden ja onnettumuuksien määrää*

- Rakennukselle haettavat sertifikaatit (LEED/BREEAM/WELL)

Valaistuksen tärkein tavoite on palvella tilan käyttäjää

Miten vaikuttavat energiatehokkuuteen? 

Mitä halutaan painottaa kyseisessä
projektissa, jos pitää tehdä kompromisseja?

*https://www.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1809_LW05_E_Web.pdf



Yhteenveto

Tavoitteena energiatehokas valaistus, mitä tulee huomioida?

15

1. Nykypäivänä ledit käytännössä ainut järkevä vaihtoehto yleisvalaistukseen

2. Kuinka hyvä värintoisto tarvitaan kyseiseen sovellukseen? -> valitse sopiva valonlähde / 
versio valaisimesta

3. Valitse käyttötarkoitukseen ja tilaan sopiva valonjako: Suora valaistus
energiatehokkaampaa, epäsuora valaistus tekee valaistuksesta tasaisempaa ja valaisee
kattopintoja -> sopiva yhdistelmä näitä?

4. Tilan vaikutus: vaaleat pintavärit valaistuksen energiatehokkuuden kannalta suositeltavia. 
Huomioi kuitenkin myös tilan luonne ja käyttötarkoitus. Tuo valo sinne missä sitä tarvitaan.

5. Valonohjaus: suositeltavaa lähes kaikkiin tiloihin. Mahdollistaa suuret energiasäästöt. 
Sopiva valonohjaustapa vaihtelee tilakohtaisesti.

6. Muista huomioida tilan käyttäjä: onko standardin mukainen valaistus sopiva, vai tarvitaanko
muutoksia?


