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The aim of this study was to map the current state of the lighting system of the A and F 
halls of Kesko's central warehouse KV1 in Hakkila, and to plan a cost-effective renovation 
of the lighting system. Earlier in the 2010s, a pilot project to modernize the lighting was 
conducted at the location. Based on the positive outcome of the said project, a decision 
was made to research ways to improve the renovation concept with state-of-the-art lumi-
naires and a lighting control system. 
 
At the beginning of the project a review of the current lighting system was carried out, con-
sisting of visual evaluation of the adequacy of current lighting, visual evaluation of the con-
dition of lighting system and lighting measurements to back up the observations. With the 
help of the gathered information and the experience gained from the years of cooperation, 
a plan for the new lighting system was engineered. 
 
The study involved lighting measurements, evaluation of the current condition of the light-
ing system, illumination calculations and designing of indoor lighting with Dialux Evo 8 –
lighting design software. The lighting was designed according to the indoor lighting stand-
ard SFS-EN 12464-1. As a part of the decision-making process, different approaches to 
life cycle cost calculation were studied. In addition to the comparison of luminaires, the fea-
tures and cost-effects of several wireless and wired lighting control systems were also 
evaluated. 
 
As a result of the study, suitable luminaires for each of the warehouse areas were found. 
The new system greatly improves the illumination level in the target areas, complies with 
the requirements of the indoor lighting standard SFS-EN 12464:2011, while simultaneously 
offering energy savings.  

Keywords Life cycle cost, Warehouse lighting, lighting control 
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Lyhenteet 

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method. 

Toistaiseksi maailman käytetyin rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä.  

CCT Correlated Color Temperature. Käytetään ilmaistaessa ei-termisen 

säteilijän tuottaman valon värilämpötilaa. CCT-arvo kertoo, missä 

lämpötilassa olevaa Planckin säteilijää lähinnä valonlähteen lähettämän 

valon värilämpötila on. 

CE CE-merkintä. Merkinnällä osoitetaan sillä merkityn tuotteen täyttävän sille 

asetetut EU-direktiivien vaatimukset.  

CIE Commission Internationale de l´Eclairage. engl. International Comission on 

Illumination. Kansainvälinen valaistuskomissio. 

CRI Color Rendering Index. Yleinen termi värintoistoindeksille, Termiä CRI 

käytetään usein myös viitattaessa CIE:n Ra-indeksiin. 

DSI Digital Serial Interface. Tridonicin kehittämä, DALI:a edeltänyt ja 

digitaaliseen signaaliin perustuva valaisinten säätötapa. 

IESNA Illuminating Engineering Society of North America.  Pohjois-Amerikan 

Valoteknillinen seura. Yhteisön tarkoituksena on edistää valaistusalaa ja 

jakaa tietoa yleisesti valosta ja valaistuksesta.
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LED Light-Emitting Diode. Suomeksi hohtodiodi tai nykykielessä pelkkä led. 

Ledillä tarkoitetaan puolijohdekomponenttia joka säteilee valoa kun sen 

läpi johdetaan sähkövirtaa. 

LEED  Leadership in Energy and Environmental Design. Yhdysvaltalainen 

kiinteistöjen ympäristöluokitus- ja sertifiointijärjestelmä. 
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1 Johdanto 

Rakennusten energiankulutukseen on kiinnitetty valtavasti huomiota viime vuosina. 

Syynä tähän on niin ympäristölliset kuin taloudellisetkin päämäärät. Erityisesti 

rakennuksissa, joissa valaistus on suunniteltu kymmeniä vuosia sitten sen aikaista 

tekniikkaa ja säännöstöä noudattaen voidaan päästä sekä parantuneeseen valaistuksen 

tasoon että suuriinkin energiasäästöihin lyhyellä maksuajalla, kun korvataan nykyinen 

valaistus uudella LED-teknologiaan pohjautuvalla älykkäästi ohjatulla ratkaisulla.  

Opinnäytetyössä käydään läpi valaistuksen nykytilan kartoittaminen mittaamalla nykyistä 

valaistusta ja sen energiankulutusta sekä arvioidaan nykyisten sähköasennusten 

kuntoa. Näiden tietojen pohjalta suunnitellaan korvaava valaistusjärjestelmä ja 

vertaillaan eri toteutusvaihtoehtojen elinkaarikustannuksia.  

Insinöörityö toteutettiin Insinööritoimisto Nurmi Oy:n palveluksessa yrityksen 

pitkäaikaselle yhteistyökumppanille Keskolle. Insinööritoimisto Nurmi Oy tuottaa 

laadukkaita sähkö- tele- ja av-suunnittelupalveluita jo yli 45 vuoden kokemuksella.  

Tämä aihe valikoitui insinöörityöksi siksi, että juuri valaistusjärjestelmiin panostamalla 

voidaan aidosti tuottaa lisäarvoa käyttäjälle sekä parantaa valaistusta että samalla 

säästää energiaa ja tätä kautta rahaa.  

2 Valaistustekniset tekijät 

2.1 Valovoima I, [cd] 

Valovoiman kansainvälisen yksikköjärjestelmän eli SI-järjestelmän mukainen 

mittayksikkö on kandela (candela, cd) joka mittaa valon intensiteettiä. Yksi kandela on 

sellaisen säteilijän valovoima, joka lähettää tiettyyn suuntaan monokromaattista 540 * 

1012 hertsin taajuista sähkömagneettista säteilyä ja jonka säteilyintensiteetti tähän 

suuntaan on 1/683 wattia steradiaania kohti. 1 kandela vastaa suurin piirtein tavallisen 

kynttilän (lat. candela) valovoimaa.  
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Yksikköjä valovoimalle ja valovirralle tarvitaan, sillä fysikaalinen säteilyintensiteetti 

(yksikkö watti/steradiaani) ja säteilyteho (yksikkö watti) eivät suoraan kuvaa ihmisen 

havaitsemaa valon voimakkuutta vaan ihmisen silmän herkkyys säteilylle on sidonnainen 

valon aallonpituuteen. Tutkimusten perusteella on päädytty johtopäätökseen että 

ihmissilmä havaitsee parhaiten aallonpituudeltaan 555 nm olevaa valoa, joka vastaa  SI-

yksikkömääritelmässä olevaa sähkömagneettisen säteilyn taajuutta 5,40 * 1014 Hz. [4.] 

Valaisinvalmistajat ilmoittavat valaisimilleen ns. valonjakokäyrän joka kuvaa valaisimen 

kykyä jakaa valonlähteen tuottamaa valovoimaa sekä sen jakautumista 

avaruuskulmassa. [5.] 

 

 

Kuva 1. Erään Glamoxin valmistaman valaisimen valonjakokäyrä. Samassa kuvaajassa esitetty 
arvot pitkittäisakselin (C0–C180) sekä poikittaisakselin (C90-C270) arvoille.[7.] 

Valonjakoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm: 

 valonlähteen muoto ja säteilykulma 

 valaisimen muoto ja rakenne 

 mahdollisen heijastimen materiaali ja rakenne 

 käytetty linssi- tai muu diffuusorioptiikka 
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Kuva 2. Tyypillisiä valaisimien valonjakotyyppejä. [25.] 

Kärjistetysti voidaan sanoa, että yleisvalaistuksen ollessa kyseessä valaisimen 

avauskulma kapenee asennuskorkeuden kasvaessa. Kuvassa 2 on havainnollistettu 

käytetyimpiä valonjakotyyppejä. Tyypillinen asennuskorkeus esimerkiksi 30° 

avauskulmalla olevalle valaisimelle varastotilassa on 15 – 20 metriä. Tästä laskeudutaan 

portaittain avauskulman kasvaessa aina noin 4 metrin asennuskorkeuteen jonka 

alapuolella avauskulma on tyypillisesti 90° tai enemmän, jos kyseessä ei ole 

kohdevalaisin.  

Myymälöissä sekä hyllyvarastoissa tapaa myös asymmetrisellä valonjaolla varustettuja 

valaisimia, ja esimerkiksi kaksois-asymmetristä valonjakoa kutsutaan joissain 

yhteyksissä hyllynvälivalonjaoksi.  

Suunnittelukohteen tyyppiseen korkeaan hyllyvarastotilaan sopii esimerkiksi kuvassa 1. 

esiintyvä valonjako jossa yhdistyvät heijastimen muotoilun ansiosta kaksois-

asymmetrinen- sekä kapea valonjako. 

2.2 Valovirta Φ, [lm] 

Valovirta määrittää valonlähteen lähettämän, taajuudeltaan silmän herkkyysalueella 

olevan kokonaisvaltaisen säteilytehon. Lukema on painotettu edellisessä kappaleessa 

mainitulla silmän suhteellisella herkkyydellä ja se kuvaa nimenomaan näkyvän valon 

määrää. Valonlähteen tuottama valovirta on keskeisin suure, jolla eri valonlähteitä ja mm. 

niiden energiatehokkuutta voidaan vertailla keskenään. Standardinmukainen 

valonlähteen nimellisvalovirta ilmoitetaan 25°C:n lämpötilassa. [5.] 
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2.3 Valotehokkuus Φ/P, [lm/W] 

Energiatehokkuuden vertailuun käytetään yksikköä lm/W joka kertoo valonlähteen 

tuottaman valovirran tuottamiseen kuluneen energian määrän. Mitä suurempi lm/W -luku 

on, sitä paremmalla hyötysuhteella valaisin muuttaa sähkötehoa valoksi. Vertailun 

vuoksi esimerkiksi energiatehokkaalle ja huollettavuudeltaan jokseenkin LED -

valaisimien kanssa vertailukelpoiselle loisteputkelle Aura T5 Eco Saver HO Long Life 

valmistaja ilmoittaa lm/W -arvoksi 109. Vastaavan teholuokan LED-valaisimilla lm/W 

arvo on tyypillisesti vähintään 130. Kuvassa 3 esitetään LED-valonlähteiden 

energiatehokkuuden kehitys lähes pystysuorana kuvaajana vuosien 2015 ja 2020 välillä. 

Kirjoitushetkellä suoraan valaistukseen sisätiloissa soveltuvilla valaisimilla 

valotehokkuus liikuu noin 140-160 lm/W:a välillä [13.;14.]  

 

Kuva 3. Valonlähteiden valotehokkuuden kehittyminen vuosien varrella.[11.] 
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2.4 Valaistusvoimakkuus E, [lx] 

Valaistusvoimakkuuden yksikkönä käytetään luksia [lx], joka ilmaisee neliömetrin 

kokoiselle pinnalle jakautuvaa valovirran määrää. Valaistusvoimakkuus on suoraan 

verrannollinen pinnan ja säteilijän välisen etäisyyden neliöön.  

Tarkastelemalla valaistusvoimakkuutta tilan eri pinnoilla tai laskennallisilla työtasoilla 

päästään käsiksi tietoon valaistuksen riittävyydestä suhteessa tilan käyttötarkoitukseen. 

Standardissa SFS EN 12464-1 asetetaan suoraan vaatimuksia valaistusvoimakkuudelle 

riippuen työtilan käyttötarkoituksesta. Sisätiloissa työalueen valaistustaso on tyypillisesti 

100–1000 lx.[8,s. 2.] Ulkona aurinkoisena päivänä voi valaistustaso yltää suorassa 

auringonpaisteessa jopa 100 000 lx:iin asti. 

2.5 Luminanssi L, [cd/m²] 

 Luminanssi on suure joka kuvaa pinnalta tiettyyn suuntaan lähtevän valon voimakkuutta 

eli tarkasteltavan pinnan kirkkautta suhteessa pinta-alaan. Luminanssi on ainoa silmin 

aistittava valaistustekniikan suure. [26, s. 2.] Luminanssivaikutelman voi aiheuttaa joko 

suoraan valonlähteessä syntyvä valo tai kappaleen pinnalta heijastuva, muualta 

säteilevä valo. Kuvasta 4 voidaan päätellä, että pinnan heijastuskerroin vaikuttaa 

oleellisesti myös pinnan luminanssiin.  

Valaistusstandardin valaistusvoimakkuusvaatimuksilla sekä suosituksilla pintojen 

heijastuskertoimista pyritään todellisuudessa toteuttamaan tilan pinnoille näkötehtävän 

ja viihtyvyyden kannalta optimaaliset luminanssit.  

Valaistusta suunniteltaessa tulisi kiinnittää huomiota myös luminanssijakaumaan. 

Luminanssijakauma näköalueella vaikuttaa suoraan silmän sopeutumistasoon eli silmän 

kykyyn sopeutua vallitsevaan valaistustilanteeseen. [15, s. 467.]  Lisäksi liian suuret 

luminanssiarvot sekä -vaihtelut näkökentässä voivat aiheuttaa kiusa- ja estohäikäisyä. 

[15.] 

Projektin yhteydessä valaistuslaskentaan käytetty Dialux Evo -ohjelmisto kykenee 

laskemaan ja esittämään graafisesti myös valaistujen pintojen luminanssit.  
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Kuva 4. Havainnekuva luminanssin määrittelystä. Yhtäläisellä valaistusvoimakkuudella valaistut 
pinnat joista vaalea, vähemmän absorboiva pinta saa suuremman luminanssin. 

 

2.6 Spektri 

Valon spektrillä eli kirjolla kuvataan valona koetun sähkömagneettisen säteilyn 

jakautumista eri aallonpituuksille. Ihmissilmän valoa aistivat solut kykenevät näkemään 

ainoastaan aallonpituudeltaan noin 380–780 nm olevaa säteilyä. [23.] 
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Kuva 5. Valon aallonpituus suhteessa havaittuun värivaikutelmaan. [24.] 

 

Valonlähteen tuottaman valon spektrijakauma määrittää mm. valon 

värilämpötilavaikutelman sekä värintoistokyvyn. Jos valonlähteen tuottaman valon 

spektri painottuu nähtävän valon sinertäviin aallonpituuksiin välillä 400–500 nm, 

mielletään valo sävyltään kylmäksi. Vastaavasti kellertäviin tai punertaviin 

aallonpituuksiin välillä 600–780 nm painottuva valo saa aikaan lämpimän vaikutelman. 

Kuvassa 5 havainnollistetaan väriaistimuksen ja aallonpituuden välistä yhteyttä. 

Kuvassa 6 puolestaan esitetään erilaisten valonlähteiden spektrijakaumia suhteessa 

auringonvalon spektriin. 

 

Kuva 6. Erilaisten valonlähteiden spektrijakauma vs. auringonvalo. [23.] 
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2.7 Värilämpötila 

Värilämpötila ilmoittaa valon värisävyn. Mittayksikkönä värilämpötilalle käytetään 

kelviniä [K]. Asteikko noudattaa Planckin säteilijän käyrää (ks. kuva 7), eli täysin mustan 

metallikappaleen säteilylämpötilaa ja sen kussakin lämpötilassa säteilemän valon 

spektrijakaumaa. Muille kuin perinteisille termisille säteilijöille, eli siis esimerkiksi LED-

valaisimille ilmoitetaan korreloitu värilämpötila eli CCT-arvo. 

 

Kuva 7. Kuvassa CIE 1931-väriavaruus jossa Planckin käyrä katkoviivalla. Planckin käyrää 
leikkaavien suorien jokaisella pisteellä on sama CCT-arvo vaikka sijainti 
koordinaatistossa ei ole yhtenevä. [24.]  

Valaisinta valittaessa on hyvä selvittää myös valonlähteen ikääntymisen vaikutus 

värilämpötilaan sekä himmennettäviä valaisimia käytettäessä se, muuttuuko 

värilämpötila valaisinta himmennettäessä. 
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2.8 Värintoistokyky 

 

Kuva 8. R1-15 värit. [33.] 

Valonlähteen kykyä toistaa määrättyjä testivärejä kutsutaan CRI-värintoistoindeksiksi 

(myös Ra -indeksi.) Testausmenetelmään kuuluu kahdeksan standardisoitua Munsellin 

värinäytettä. Näiden lisäksi värintoistoa voidaan mitata laajennetulla 

standardisoimattomalla Ri -indeksillä johon on lisätty seitsemän lisäväriä R9 – R15. 

Varsinainen CRI-arvon laskenta tapahtuu vertaamalla tarkasteltavaa valonlähdettä joko 

tavalliseen Planckin säteilijään, jos valonlähteen värilämpötila on alle 5000 K, tai D65-

päivänvaloon, jos valonlähteen värilämpötila on yli 5000 K. 
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Vertailu suoritetaan jokaiselle testivärille erikseen ja valonlähteelle annetaan jokaiselle 

värille oma Rx-arvo, joka arvolla 100 vastaa täysin vertailuvalonlähteen tuottamaa 

värintoistoa ja arvolla 0 väri ei näy ollenkaan eli näkyy monokromaattisena. [15.; 37.] 

Lopullinen Ra- tai Ri -indeksi lasketaan kaikkien testausparametrien aritmeettisena 

summana 

𝑅𝑎 =
1

8
∑ 𝑅𝑥
8
𝑥=1 =

𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅8

8
     (1) 

Kaavasta (1) voidaan päätellä, ettei se matemaattisen pohjansa puolesta huomioi 

yksittäisten värien heikkoa toistumista. Menetelmää on kritisoitu vanhentuneeksi ja 

epäkelvoksi arvioimaan valodiodien värintoistoa koska niiden spektri on tyypillisesti hyvin 

jyrkästi vaihteleva aallonpituuden funktiona. [35.] 

CIE:n on tarkoitus korvata vanha CRI -indeksi tulevaisuudessa luotettavammalla 

mittausmenetelmällä. [35.] 

Syksyllä 2017 CIE julkaisi uuden CFI-, eli Rf –indeksin, jonka mittaamiseen käytetään 

99:ää testiväriä. Vaikka indeksillä voitaisiinkin kuvata tarkemmin valonlähteen 

värintoistokykyä, sitä ei kuitenkaan ole tarkoitus vielä erinäisistä syistä käyttää yleisesti 

kaupallisten valonlähteiden värintoistokyvyn arviointiin. 

IESNA:n ehdotus uudeksi värintoiston arviointimenetelmän korvaajaksi on TM-30. 

Mittausmenetelmä sisältää kaksi eri arvoa jotka ovat Rf (Fidelity index) eli väripuhtaus 

sekä Rg (Gamut index) eli värikirjo. Rf määrittää Ra-indeksin tapaan värisävyjen 

toistumista 99:llä näytevärillä verrattuna vertailuvalonlähteeseen asteikolla 0–100. Rg 

määrittää puolestaan asteikolla 0–140, kuinka laajasti valitun väriavaruuden eri värit 

toistuvat. [34.] 
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Kuva 9. Kahden vertailtavan valonlähteen värivektorigraafit. [34.] 

Havainnoimalla värivektorigraafia kuten kuvassa 11 yhdessä muiden TM-30 

arviointimenetelmän parametrien kanssa saadaan tarkasteltavan valonlähteen 

värintoisto-ominaisuuksista huomattavasti realistisempi kuva. 

Suunnittelukohteen kaltaisessa varastotilassa riittävän värintoistokyvyn voidaan ajatella 

helpottavan työntekoa. Riittävän suurella tarkkuudella toistuvat värit on helpompi erottaa. 

Näin voidaan lyhentää esimerkiksi tietyn tuotteen tai hyllypaikan etsimiseen kuluvaa 

aikaa. Standardi edellyttää myös, että työvaatetuksen huomiovärit toistuvat oikein. 
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2.9 Valon spektrin vaikutus ihmiseen 

 

Kuva 10. Ihmisen herkkyys valon eri spektreille. Fysiologisien vaikutusten sekä 
silmänherkkyyskäyrät. [29.] 

 

Tutkimusten mukaan päivänvalon kaltainen sinertäviä aallonpituuksia sisältävä valo saa 

ihmisen elimistössä aikaan aktivoivan vaikutuksen. Ihmiskehon vuorokausirytmi 

ohjautuu voimakkaasti päivänvalon sekä päivänvalon kaltaisten valonlähteiden 

vaikutuksesta. [29.] Tulkitsemalla kuvaa 10 ja vertaamalla esimerkiksi kappaleen 2.6 

kuvaan 6. nähdään, että kylmän sävyisen LED-valonlähteen spektrijakauma osuu pitkälti 

juuri vuorokausirytmiä säätelevälle alueelle. 

Luonnostaan paljon sinisiä aallonpituuksia omaavan LED-valonlähtein tuotetun 

keinovalaistuksen on havaittu vaikuttavan ihmisen vireystilaan piristäen. Kärjistetysti 

voidaan siis sanoa, että kylmänsävyinen valo aktivoi ja lämminsävyinen valo rentouttaa.  
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Vuorokausirytmi voi kuitenkin häiriintyä, kun keinovalolle altistutaan esimerkiksi illalla 

eikä näin ollen elimistön oman ”unihormoonin” melatoniinin tuotanto käynnistykään 

kunnolla. Valaistuksen fysiologiset vaikutukset olisi hyvä huomioida erityisesti 

asuinrakennuksien valaisimia valittaessa. 

Oikein käytettynä valon värilämpötilaa ja intensiteettiä säätämällä pystytään esimerkiksi 

koulu- tai työpaikkamiljöössä vaikuttamaan tilassa oleskelevien henkilöiden vireystilaan 

keskittymis- sekä suorituskykyä parantaen. [30.]  

Aiheesta tehtyjen tutkimusten pohjalta voidaan myös olettaa, että esimerkiksi 

palvelutaloissa ja pitkäaikaisen hoidon vuodeosastoilla voitaisiin parhaassa tapauksessa 

mukautuvalla valaistuksella vähentää uniongelmiin liittyvän lääkitsemisen tarvetta. 

Tutkimisen arvoista voisi myös olla se että pystytäänkö, ja miten paljon pystyttäisiin valon 

värilämpötilaa säätämällä vähentämään esimerkiksi vuorotyöstä aiheutuvia haittoja 

kuten uniongelmia. 

Tällä hetkellä valtaosassa markkinoilla olevista valaisimista värilämpötilan säätö on 

toteutettu asentamalla valaisimeen sekä kylmän että lämpimän värilämpötilan omaavia 

diodeja. Säätämällä näiden diodiryhmien intensiteettiä pystytään valaisimen tuottamaa 

kokonaisvärilämpötilaa muuttamaan.  

DALI-väylän kautta tällaisen valaisimen ohjaukseen tarvitaan joko kaksi osoitetta 

(kummallekin diodiryhmälle) tai DALI type 8 -liitäntälaitteen ollessa kyseessä yksi osoite. 

[30.] 
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3 Valaistuksen suunnittelu 

Suunnittelukohde sijaitsee Hakkilassa, ja käsittää kaksi hieman toisistaan eroavaa 

varastohallia.  

3.1 A-hallin nykytila 

A-halli on pinta-alaltaan noin 7260 m2 ja huonekorkeudeltaan 7,6 metriä oleva tila. 

Nykyiset valaisimet tilassa ovat 2-putkisia, magneettisella kuristimella varustettuja 58W 

T8-loisteputkivalaisimia. Kuristinhäviöiden ollessa yleisesti luokassa 10–20% 

kokonaistehosta voidaan valaisinkohtaisen tehon olettaa olevan vähintään noin 1,1 * 116 

W eli 127,6 wattia.  Hyllykäytävien nykyiset valaisimet on asennettu 7,3 metrin 

korkeuteen ripustuskiskoon. Tilan sähköasennukset voidaan olettaa pääsääntöisesti 

olevan peräisin 60-luvulta joten jo lähtökohtaisesti varaudutaan uusimaan koko 

valaistusjärjestelmä kaapelointeineen. 

Valaistus arvioitiin silmämääräisesti riittäväksi. Mittaamalla todettiin lattiapinnalla olevan 

hieman yli 150 luksin valaistustaso joka on tilan käyttötarkoitus huomioiden riittävä. 

Hyllyväli on tilassa 3 metriä ja tämä tekijä yhdessä matalamman valaistuksen 

asennuskorkeuden kanssa saa nykyisilläkin valaisimilla aikaan huomattavasti F-hallia 

paremman valaistustason myös hyllyjen pystypinnoille. 

 

3.2 F-hallin nykytila 

Halli F on pinta-alaltaan noin 9200 m2, 12,1 metriä korkea varastohalli. Halli jakautuu 

nykyisessä kalustuksessaan 16 hyllyriviin jotka välikäytävällä jaettuna muodostavat 32 

varastohyllyväliä (ks. kuva 11), kahteen välikäytäväosuuteen sekä lähetysalueeseen 

joka on rajattu projektista ulos. Valaistusteknisesti haastavan tilasta tekee vain noin 2 

metriä leveät käytävät yhdistettynä korkeisiin varastohyllyihin. 

Alkuperäinen asennettu valaistusteho koko 9200 m2:n tilassa on jopa 115 kW. 
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Kuva 11. Muutosalueen tasopiirustus jossa havainnollistettu nykyinen valaisinmäärä tilassa. 

 

Nykyiset valaisimet ovat ripustuskiskoasenteisia, 2-putkisia, magneettisella kuristimella 

varustettuja T8-loisteputkivalaisimia. Alkuperäinen hankintavuosi ei ollut selvitettävissä 

mutta kohteesta tiedettiin sen verran että valaistusta oli aiemmin saneerattu asentamalla 

valaisimiin T5-adapterit. Valaisimista oli poistettu vuorotellusti toinen putki. Loisteputken 

pääteltiin olevan todennäköisesti 54W high output -malli vertaamalla valaisinten määrää 

ja lattialla vallitsevaa valaistustasoa. Magneettisen kuristimen kanssa yhden valaisimen 

energiankulutus on siis arviolta n. 65-70 W luokkaa.  
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Kuva 12. Kuva hyllyvälistä kierroksella. Tarkasteltavat pinnat havainnollistettu. 

 

Kartoituskierroksella hyllyjen välissä kulkevan käytävän lattiapinnalta mitattiin lähes 

järjestään 150 lx:n valaistustaso hyvin pienellä varianssilla.  
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Pystysuoran hyllypinnan valaistusta tarkasteltiin alhaalta katsoen ensimmäisen 

hyllypaikan kohdalla, jonka todettiin olevan valaistusteknisesti epäedullisin piste. 

Pystysuoralla pinnalla olevat tekstit olivat nykyisessä valaistuksessa luettavissa mutta 

valaistus tuskin täyttää kaikkia sille nykyisessä sisävalaistusstandardissa asetettuja 

kriteerejä. Kuvassa 12 on havainnollistettu tilassa tarkastelun kohteena olleet pinnat. 

Koska tila sisältää paljon geometrisesti yhteneviä hyllyvälejä rajattiin mittaukset yhteen 

hyllyväliin. 

Valaistus on päällä rakennuksessa laskennallisesti 6760 tuntia vuodessa. Käyttäjän 

arvion mukaan halli F on huomattavasti harvemmin liikennöity kuin halli A. Vuonna 2012 

A-halliin asennettiin yhdelle hyllynvälille pilottiprojektina liiketunnistimet ja 1-10V -

himmennyksellä ohjattavat valaisimet. Kokeilun pohjalta voitiin todeta kyseisen 

hyllynvälin käyttöasteen olevan noin 0,4, lukua käytetään pohjana myös kannattavuuden 

laskennassa. 

Periaatteessa kunkin varastoalueen käyttöaste voitaisiin laskea tarkasti käyttäen hyväksi 

varastotietokantaa mutta tähän ei ryhdytty, koska jo lähtökohtaisesti oli tiedossa, että 

uuteen valaistusjärjestelmään haluttiin sisällyttää läsnäolotunnistus. 
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3.3 Valaistuksen suunnittelu 

Valaistussuunnittelun perustana sisätyöpaikoilla käytetään yleisesti 

yhteiseurooppalaisista valaistussuosituksista koostettua standardia SFS-EN 12464-

1:2011.  

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työpaikalla tulee olla työn ja työntekijöiden 

hyvinvoinnin edellyttämä valaistus. Nämä suositellut sisätilojen valaistusvaatimukset on 

koottu yhteiseurooppalaiseen standardiin EN 12464-1. Vaatimukset määritellään kolmen 

kriteerin täyttymisen mukaan, jotka ovat näkömukavuus, näkötehokkuus sekä 

turvallisuus. Standardissa on annettu vaatimukset työalueen, välittömän lähiympäristön 

sekä lähialueiden ylläpidettäville valaistustasoille. [15.] 

Tilalta vaadittua valaistustasoa voidaan kasvattaa, jos 

 näkötehtävä koetaan erityisen kriittiseksi 

 virheistä voi aiheutua mittavia kustannuksia 

 työssä vaaditaan erityistä tarkkuutta tai tuottavuuden voidaan olettaa 
kasvavan valaistustasoa nostamalla 

 näkökohteen yksityiskohdat ovat pieniä ja / tai kontrastit alhaisia 

 työtehtävää suoritetaan poikkeuksellisen pitkäkestoisesti 

 työntekijän näkökyky on keskimääräistä huonompi. 

Valaistusvoimakkuudesta voidaan puolestaan tinkiä, jos 

 näkökohde on poikkeuksellisen suuri tai sen kontrastit ovat suuret 

 työtehtävä mielletään lyhytkestoiseksi. [15.] 

 

Sisävalaistusstandardin seuraavassa painoksessa tullaan todennäköisesti esittelemään 

pinnan keskimääräiselle valaistusvoimakkuudelle Em myös vaihtoehtoisen Eupper -arvon 

joka kuvaa suositeltavaa lähtötasoa suunnitellulle valaistukselle josta lopullinen 

valaistustaso voidaan sitten himmentää alemmalle tasolle. 

Liikkumavaraa valaistusta suunniteltaessa jää myös esimerkiksi työ- ja lähialuetta 

määriteltäessä. Jos käytettävissä on kalustussuunnitelma, on työalueen määrittäminen 
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yleensä melko triviaali toimenpide. Jos taas tilan tulevasta kalustuksesta ei ole 

luotettavaa tietoa saatavilla tai työ on luonteeltaan liikkuvaa tai muuten sellaista, ettei 

työaluetta pystytä varmuudella määrittämään, voidaan joutua valaisemaan koko tila 

työalueen vaatimuksen mukaisesti. Tapauksessa, jossa koko tilan keskimääräinen 

valaistusvoimakkuus Em on työalueen valaistustasoa vastaava eikä työaluetta voida 

tarkasti osoittaa voidaan valaistusvoimakkuuden tasaisuudeksi määrittää U0 = 0,4. [15.] 

Standardin vaatimukset on määritelty normaalinäkökykyisen ihmisen tarpeisiin. 

Sisätyöpaikoilla, joissa työskentelee eri ikäisiä ja eriävän näkökyvyn omaavia henkilöitä, 

olisi hyvä ottaa huomioon suunnittelussa työpistekohtaisen valaistuksen säädettävyys 

myös standardin minimivaatimukset ylittävälle tasolle. [15.,17] 

3.4 Standardin mukainen valaistus kohteessa 

Kohteena oleva varastotila on suunnittelun kannalta yksinkertainen kohde, sillä alueella 

ei esimerkiksi toimistoympäristön tapaan ole useita erillisiä työalueita. Tilan 

tarkasteltavat pääpinnat ovat varastohyllyjen välissä kulkevan käytävä sekä hyllyn 

pystysuora pinta.  

Koska varastossa on sekä trukki- että henkilöliikennettä, pyritään pohtimaan myös 

työturvallisuuteen liittyviä tekijöitä.  

Sisävalaistusstandardia tutkimalla havaitaan talukon 1 mukaisten valaistusvaatimusten 

sopivan kohteena olevaan varastotilaan: 
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Taulukko 1. Valaistusvaatimukset varastointi- ja hyllystöalueille. [3.] 

 

Standardin vaatimusten täyttymisen lisäksi tilan käytettävyyden kannalta on olennaista 

saada hyllyjen pystypinnat hyvin valaistua, sillä tilassa suoritettava työtehtävä on 

käytännössä oikean hyllypaikan ja tuotteen etsimistä jolloin hyllymerkintöjen 

luettavuuden tärkeys korostuu. Tilan geometria ja valaisinten mahdolliset asennuspaikat 

huomioiden tämä on hyvin haastavaa, jos samalla halutaan välttyä ylimitoittamasta 

valaistusta suhteessa tilan muihin pintoihin.  

Standardin mukaan siis kohteena olevan varastotilan ylläpidettävä keskimääräinen 

valaistusvoimakkuus Em lattiatasolla tulisi olla 150 lx sekä varastohyllyn pystypinnalla 

200 lx. Valaistusvoimakkuuden tasaisuus Emin/Em tulisi olla 0,4 molemmilla pinnoilla, 

joista hyllyn pystypinnan tasaisuus on huomattavasti vaikeampi saavuttaa 

tavanomaisella valaisinryhmityksellä.  

Kiusahäikäisyn maksimiarvoksi määritettiin varastotilalta vaadittu UGRL =< 25. 

Kiusahäikäisyn maksimiarvon voitiin olettaa esiintyvän tilanteessa, jossa katsellaan 

kohtisuoraan ylös kohti valaisimia esimerkiksi hyllypaikkaa tai tuotetta etsittäessä. 

Liikuttaessa tilassa katselukulma rajautuu horisontaaliseksi, ja näin ollen yhdessä 

korkean asennuskorkeuden kanssa suojakulma on riittävä useimmille valaisimille. 

Tulevassa sisävalaistusstandardin painoksessa kehoitetaan viittaamaan valmistajan 

ilmoittamiin UGR-taulukoihin ja arvoihin mallintamalla laskettujen sijaan. 

Vaadittu värintoistoindeksi Ra = 60 täyttyy valtaosalla myynnissä olevilla loisteputkilla ja 

LED-valaisimilla. Käytännössä kaikissa muissa sisätiloissa lukuunottamatta 

teollisuustiloja vaaditaan valaistukselta vähintään Ra=80 värintoistokyky [22; s. 4]. 
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Lisäksi kaikissa tiloissa joissa työskentely on jatkuvaa vaaditaan valaistukselta myös 

Ra=>80 värintoistokyky. Värintoistoindeksin raja-arvoksi valittiin tähän kohteeseen Ra => 

80. Riittävän värintoiston voidaan olettaa olevan työtehokkuuteen vaikuttava tekijä eikä 

arvosta 80 tinkimällä saavuteta valaisinvalikoima huomioiden todellisuudessa mitään.  

Sisävalaistusstandardin seuraavassa painoksessa tullaan muuttamaan myös 

värintoistoindeksin vaatimuksia. Ra –vaatimus tulee muuttumaan niin, että valaistuksen 

värintoistolta vaaditaan oletuksena vähintään arvoa Ra => 80 ellei toisin mainita. 

Tilan valaistusjärjestelmään halutaan lisäksi sisällyttää läsnäolo-ohjaus, joka 

henkilökunnan poistuessa alueelta pudottaa hyllyvälin valaistustason 10% tasolle. 

Energiansäästön lisäksi ominaisuus helpottaa välikäytävillä liikkuvia henkilöitä 

tunnistamaan hyllyvälit, joissa liikutaan parhaillaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä 

A- että F-hallien hyllypituuksilla vähintään kahta tunnistinta per hylly. 

 

3.5 Valaistuksen elinkaarikustannukset 

Valaistusjärjestelmää uudistettaessa on pelkän hankintahinnan lisäksi hyvä tarkastella 

myös järjestelmän elinkaarikustannuksia.  

Valaistusjärjestelmän hankinnasta aiheutuvat kustannukset voidaan jaotella karkeasti 

seuraaviin ryhmiin: 

 Suorat investointikulut, jotka aiheutuvat järjestelmän hankinnasta. 
Kustannuksien arvioinnin pohjana on käytetty sekä valaisinvalmistajilta 
suoraan saatuja että tukkuliikkeiden ilmoittamia arvonlisäverottomia 
hintoja.  

 Suunnittelukustannukset. Uudisrakentamisessa sähkö- ja 
valaistussuunnittelu kuuluu aina mukaan hankkeeseen mutta myös 
saneerauskohteissa ainoastaan suunnittelijan avulla voidaan varmistua 
siitä että uusi valaistus täyttää sille asetetut kriteerit. Suunnittelija auttaa 
tilaajaa hankesuunnitelman luomisessa ja toimii asiantuntijana urakka- ja 
materiaalitarjouksien läpikäymisessä.  

 Asennuskustannukset, sisältäen mahdolliset vanhojen asennusten 
purkamiset, uuden laitteiston asennuksen, kaapeloinnin sekä kytkemisen 
ja uuden järjestelmän ohjelmoinnin. Kustannuksien arvioinnin pohjana on 
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käytetty Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto 
ry:n työehtosopimuksen mukaisia urakkahinnoittelun yksikköhintoja. 
Todellinen valaisinkohtainen asennushinta poikkeaa usein oleellisesti 
ilmoitetuista yksikköhinnoista, kun asennuksia uusitaan ryhmittäin. 

 Laitteiston kuluttaman sähköenergian hinta tarkastelujaksolla.  

 Huoltokustannukset, sisältäen mahdolliset rikkoutuneiden valaisinten ja / 
tai valonlähteiden vaihdot sekä esimerkiksi valaisinten puhdistuksen. 
Kustannuksien arivoinnin pohjana on käytetty edellä mainittuja lähteitä 
materiaalien kappalehinnoille sekä työsuoritteelle. Huoltotaajuuden 
arvioinnissa on käytetty pohjana valmistajien ilmoittamia lukuja 
valonlähteiden sekä liitäntälaitteiden elinkaarille. Vertailu saattaa paikoin 
olla hankalaa johtuen valmistajien erilaisista tavoista ilmoittaa valovirran 
alenema valaisimilleen. 

3.6 Valaistuksen energiankulutus 

Tyypillisessä teollisuuskiinteistössä valaistuksen osuus kiinteistösähkönkulutuksesta on 

noin 40 %. [39.] Liikekiinteistöissä voi prosenttiosuus olla jopa suurempi riippuen 

kiinteistön käyttötarkoituksesta, nykyisen valaistuksen tilasta sekä LVI-tekniikan 

toteutuksesta.  

Valonlähteiden energiatehokkuudesta puhuttaessa voidaan sanoa, että LED-teknologia 

on jo syrjäyttänyt valtaosan muista valonlähteistä lähes kaikissa käyttökohteissa.  

Erinäiset ympäristödirektiivit, kuten EU:n jäsenmaissa käytössä oleva Ecodesign, 

puolestaan edistävät energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen 

menestymistä poistamalla markkinoilta vanhoja huonomman hyötysuhteen omaavia 

tuotteita. Kuvasssa 13 on esitetty markkinoilta poistuvia ja poistuneita valonlähteitä ja 
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valaisinkomponentteja.

 

Kuva 13. Ecodesign-direktiivin roadmap markkinoilta poistuville tuotteille. [40.] 

Valonheittimissä ja syväsäteilijöissä käytettävissä olevat purkauslamput voidaan tällä 

hetkellä kärjistetysti rajata suurpainenatrium- sekä monimetallilamppuihin. Näihin 

vaihtoehtoihin verrattuna vastaavalla LED-valaisimella päästään  

 käytännössä samaan valotehokkuuteen, jos otetaan ohjattavuus huomioon 

 natrium-lampun tapauksessa parempaan ja monimetallilamppuun 
verrattuna jo lähes samaan värintoistoon 

 jopa moninkertaiseen käyttöikään ja pienempiin huoltokustannuksiin 

 lähes välittömään syttymisaikaan 

 käsiksi mahdollisuuteen himmentää valaistusta portaattomasti sekä 
värilämpötilan säätöön 

 

Loisteputkien korvaaminen on tällä hetkellä suurin haaste energiatehokkuuden 

näkökulmasta. Kokemusperäisesti on todettu, että pelkästään kustannustaloudellisesta 

näkökulmasta loisteputkivalaisimien korvaaminen LED-valaisimilla muuttuu yleensä 

kannattavaksi lyhyelläkin tähtäimellä, jos nykyisten korvattavien valaisinten vuosittainen 

polttoaika on yli 5000 h sekä valaisimen valotehokkuus alle 90 lm/W.  

Yhdistämällä valaisimien vaihtoon myös ohjaustapoja kuten läsnäolotunnistus saatetaan 

päästään tilan käyttöasteesta riippuen todella kannustavaan takaisinmaksuaikaan. 
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Magneettisella kuristimella sekä elektronisella liitäntälaitteella varustettujen valaisinten 

saneeraukseen on käytettävissä erilaisia muuntosarjoja joilla parhaassa tapauksessa 

pystytään pelkällä sytyttimen vaihdolla vaihtamaan loisteputki LED-putkeksi. Tällä 

menettelyllä ei kuitenkaan päästä eroon kuristimen aiheuttamista häviöistä, joille hyvänä 

nyrkkisääntönä voidaan pitää n. 10–20% valonlähteen tehosta. Lisäksi LED-putkien 

säteilykulma vastaa harvoin alkuperäistä loisteputken 360°:n säteilykulmaa, josta seuraa 

valaisimen muuttunut valonjako. Yleistäen voidaan sanoa, että kaikki ylimääräinen 

kytkentätyö, joka valaisimelle joudutaan suorittamaan valonlähteen vaihdon lisäksi 

kaventaa kustannushyötyä koko valaisimen vaihdon hyväksi. Tyypillisesti LED-putkille 

muunnettava valaisin on ollut jo käytössä useita vuosia ja sen osat, kuten esimerkiksi 

liitoskaapelointi, valaisimen muoviset osat sekä hyötysuhteeseen vaikuttava heijastin 

altistuneet lämmölle ja oksidoitumiselle.  

Elektronisella liitäntälaitteella sekä uusimman sukupolven loisteputkilla päästään jo 

lähes 100 lm/W:n valotehokkuuteen. Elektroninen liitäntälaite mahdollistaa myös 

valonlähteen himmentämisen, vähentää välkyntää sekä mahdollistaa paremman 

sytytyskertojen kestoisuuden. Tyypillisesti tällaisen loisteputkivalaisimen korvaaminen ei 

kustannustaloudellisesti johda tämän hetkisillä vaihtoehdoilla vielä kovin lyhyeen 

takaisinmaksuaikaan. Jos valaisimet ovat käytössä esimerkiksi maanalaisissa tai muissa 

tiloissa, joissa häviötehon tuottamaa lämpöä joudutaan kompensoimaan 

ympärivuotisella viilennyksellä, voidaan päästä hyvinkin kannustavaan 

takaisinmaksuaikaan. 

3.7 Energiansäästö ohjauksella 

Sisävalaistuksen ohjaustavat voidaan jakaa karkeasti tunnistinpohjaisiin ja 

aikaohjattuihin.  

Aikaohjaus on relepohjaisena toteutuksena ollut käytössä jo todella pitkään. Tyypillisiä 

käyttökohteita ovat olleet mm. teollisuus-, toimisto- sekä liikekiinteistöt, joissa 

varsinainen aktiivinen käyttöaika pystytään ennalta määrittämään. Releistetyssä 

järjestelmässä esimerkiksi siivous- tai yövalaistus on kytketty erilliseen ryhmään, jolloin 

sitä voidaan ohjata erillään muusta valaistuksesta. Kokemusperäisesti on havaittu, että 
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nämä ryhmät eivät yleensä täytä sisävalaistusstandardi SFS-EN 12464-1:n vaatimuksia 

valaistuksen tasosta tai tasaisuudesta.  

Myös ulkovalaistus on usein aikaohjauksen takana, ja tähän käyttöön on nykyisin 

saatavilla mm. astronomisia kellokytkimiä, jotka sisältävät tavanomaisen kellotoiminnon 

lisäksi kalenteritiedon sekä auringon nousu- ja laskuajankohdan. Suomen oloissa on 

suositeltavaa edelleen käyttää hämäräkytkintä yhdessä aikaohjauksen kanssa johtuen 

erittäin vaihtelevasta luonnonvalon saannista. 

Liike- ja läsnäolotunnistinratkaisuilla ohjataan valaistus päälle tai läsnäolotasoon, kun 

tilassa oleskellaan tai liikutaan ja vastaavasti pois tai himmennetyksi, kun tila on 

käyttämättä. Investointikuluja voidaan tällaisessa tapauksessa jakaa eri talotekniikan 

alojen kesken käyttämällä yhteisiä tunnistimia esimerkiksi valaistukselle, lämmitykselle 

ja ilmanvaihdolle. Tällaiseen yhteisohjaukseen vaaditaan yleensä rajapinta, joista tällä 

hetkellä ehkä käytetyin on KNX. 

On hyvä kuitenkin huomata, että esimerkiksi päinvastoin kuin valaistuksen tapauksessa 

ilmanvaihdon tarve ei tilassa välttämättä lakkaa välittömästi, kun tilaa tyhjenee. Näin 

ollen yhteisohjauksia suunniteltaessa tulisi rakennusfysiikan näkökulmasta ehdottomasti 

huomioida myös lämpötilan, ilmankosteuden ja hiilidioksidipitoisuuksien mittaus.  
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Kuva 14. Tilan päivänvalovyöhykkeiden määritys. [15.] 

Vakiovaloantureilla pystytään pitämään tilan valonmäärä vakiona mittaamalla pintojen 

luminanssia ja säätämällä keinovalaistusta saadun mittaustiedon mukaan. 

Vakiovalonsäätö pystyy huomioimaan suljetun järjestelmän ulkopuolelta tulevan valon 

(kuten päivänvalon) tai esimerkiksi valaisimien valovirran aleneman. Jos suunnittelun 

kohteena olevan tilan valaistuksenohjaukseen on ajatuksena sisällyttää vakiovalo-

ohjaus tulisi myös valaisinten sijoitukset suunnitella niin, että niiden himmennysarvoja 

säätämällä todella pystytään tasapainottamaan tilan valaistustasoa. Käytännössä tämä 

tarkoittaa valaisinten sijoittamista eri päivänvalokertoimen vyöhykkeille. 
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Päivänvaloa käytettäessä voi kyseeseen tulla myös ohjattavien kaihdinjärjestelmien 

käyttö, jos tilan laadukas valaiseminen sitä vaatii. Valaistussuunnittelun kannalta 

luonnonvalon käyttö on yksi suurimmista haasteista erityisesti toimistoympäristössä 

jossa korostuvat korkeat näkömukavuuden vaatimukset. 

Päivänvalon saatavuutta pystytään mallintamaan esimerkiksi tässä projektissa käytetyllä 

Dialux Evo 8 –laskentaohjelmalla.  

Päivänvalolaskennassa puhutaan yleensä päivänvalokertoimesta DF joka voidaan 

laskea kaavalla 2. 

𝐷𝐹% =
𝐸𝑖

𝐸𝑜
∗ 100%     (2) 

𝐸𝑖 on sisätilan laskentapinnalle tulevan valon määrä ja 𝐸𝑜 on ulkona vastaavan pinnan 
valaistusvoimakkuus. 

Päivänvalokertoimella päästään käsiksi tietoon, millä hyötysuhteella luonnonvalo 

saadaan tuotua sisätiloihin ja miten se jakautuu tilassa (ks. kuva 14.) 

Pelkkä luonnonvalo ei saa ikinä olla edellytyksenä tilan valaistusvaatimusten 

täyttymiselle. Tilaan on suunniteltava vaatimukset täyttävä keinovalaistus, jonka jälkeen 

voidaan laskea vakiovalo-ohjauksen tuoma säästöpotentiaali. 

Potentiaalinen vakiovalo-ohjauksella saatava energiansäästö valaistuksen 

himmennyksen kautta tarkasteluhetkellä voidaan puolestaan laskea ensin mittaamalla 

tai mallintamalla tila valaistuna pelkällä luonnonvalolla ja sitten laskemalla eri 

päivänvalovyöhykkeille yhtälöllä 3. 
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𝐸𝑝𝑣

𝐸𝑚
∗ 100%     (3)

  

𝐸𝑝𝑣 on päivänvalon valaistustaso tarkastellulla alueella ja 𝐸𝑚 vaatimus alueen 

valaistustasosta. 100 % ylittävillä vyöhykkeillä keinovaloa ei tarvita laskentahetkellä 

ollenkaan.  

 

Kuva 15. Erään ikkunallisen toimiston päivänvalolaskelman kuvaaja. Tilan DF = 4,29%. 

Valaistuksen laadulliset seikat huomioiden päivänvalo riittää harvoin tyydyttämään kaikki 

tilan valaistukselle asetetut vaatimukset. Esimerkiksi kuvassa 15 esitetyssä tilassa 

päivänvalo jakautuu todella epätasaisesti huoneeseen. Tästä syystä tulisikin 
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sammuttamisen sijaan himmentää tilan valaistus vyöhykkeittäin niin, ettei tilaan synny 

suuria kontrastieroja eikä toisaalta ohjaus aiheuta välkyntää.  

 

Kuva 16. Läsnäolo- sekä vakiovalo-ohjauksen vaikutus valaistuksen energiankulutukseen. [38.] 

 

Ympäristöluokitusten, kuten LEED tai BREEAM, näkökulmasta tarkasteltaessa 

kohteeseen suunniteltava valaistus menestyisi sertifioinnissa hyvin, sillä  

 rakennuksesta poistuvaa häriövaloa ei juuri synny. Valaistusta on lisäksi 
tarkoitus ohjata läsnäolotunnistuksella jolloin jo lähtökohtaisestikin 
valaistustaso on öiseen aikaan himmennetty ja asetellut viiveet läsnä- ja 
poissaolotasoille lyhyet.  

 energiatehokas ja läsnäolo-ohjattu valaistus tukee energiansäästöön 
liittyvien tavoitteiden täyttymistä 

 valaistuksen energiankulutus mitataan jo valmiiksi F-hallin puolella sekä on 
helposti toteutettavissa A-hallissa joko konventionaalisesti tai 
ohjausjärjestelmän kautta 
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 valaistus täyttää kansalliset vaateet eli tässä tapauksessa SFS-EN 12464-
1:n vaatimukset 

 energiankulutuksesta on esittää SFS-EN 15193-1:2017:n mukaiset 
laskelmat sekä mitattua dataa. 

 

3.8 Valaisinten elinikä 

 

 

Kuva 17. Valaisimen elinikää kuvaavat suureet. [20.] 

Valaisimen eliniän arvionti koostuu liitäntälaitteen ja valonlähteen kuolleisuuden sekä 

valonlähteen valovirran aleneman selvittämisestä. Eliniän ilmoittamiseen käytetään 

tyypillisesti lukuja Lx By sekä Lx Fy . Lukema 50 000 h (L80B10) kertoo valaisinryhmän 

valaisimista 90% säilyttävän vähintään 80% valotehostaan 50 000h kuluttua. Lukema 

L70F10 = 100 000h taas kertoo enintään 10% valaisimista rikkoutuneen joko kokonaan, 

tai tuottavan vähemmän kuin 70% valotehostaan 100 000h kuluttua. Myös merkintää Cy 

voi tavata eliniän yhteydessä. Sillä tarkoitetaan pelkästään kokonaan rikkoutuneiden 

valaisinten prosentuaalista määrää tietyn ajanjakson jälkeen. Kuvassa 17 on 

havainnollistettu By- sekä Cy- arvojen takana olevaa syntymekanismia. [18.] 
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Kuva 18. Valovirran alenemaa kuvaavat käyrät [20.] 

Useimmat valaisinvalmistajat ilmoittavat led-moduulille valovirran aleneman Lx By sekä 

liitäntälaitteen Lx Fy –arvon erikseen, lopullisen tilastotieteen jäädessä tilaajalle. Myös Lx 

By –arvot ilmoitetaan hyvin kirjavalla tavalla valmistajasta riippuen, joka osaltaan 

hankaloittaa suoraa vertailua. Informatiivisin tapa ilmoittaa valovirran alenema olisi 

käyttää LxB50 –arvoa, joka mediaaniarvona kuvaa parhaiten valaisimen keskimääräistä 

valovirran alenemaa. [18, 20.] 

 

Kuva 19. CLO-vakiovalojärjestelmä. [19.]  

Markkinoilla on myös nk. vakiovalotekniikalla (CLO, Constant Light Output) varustettuja 

valaisimia, joiden valovirran alenema on 0% ilmoitetulla aikavälillä. Käytännössä 
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liitäntälaite himmentää LED-moduulia sen elinkaaren alkuvaiheessa ja nostaa 

valaisimen syöttötehoa sitä mukaa kun moduulin valoteho alenee. CLO:lla pyritään 

pääsemään eroon alalla pitkään vallinneesta käytännöstä, jossa valaistusta mitoittaessa 

pyritään ylimoittamalla kompensoimaan myöhemmin kumuloituvaa valovirran alenemaa. 

Kuvan 19 perusteella voidaan päätellä valaisimen valotehokkuuden alenevan 

käyttötuntien kasvaessa. [19.] 

CLO:n kanssa samankaltaiseen toimintaan päästään myös käyttämällä esimerkiksi 

DALI-ohjausta, jolla voidaan käyttöönottovaiheessa laskea valaistustasoa ylimitoituksen 

kompensoimiseksi ja myöhemmin valaisinten valotehon laskiessa nostaa se takaisin 

haluttuun Em –arvoon.[21; s. 151]  

Huomionarvoista tässä on energiankulutuksen kannalta se, että molemmissa 

tapauksissa energiankulutus valaisimen elinkaaren aikana kasvaa vaikka valovirta pysyy 

vakiona.  

 

3.9 Investoinnin kannattavuus 

Investoinnin kannattavuuden laskemiseen on useita eri tapoja. Yleisin lähestymistapa 

asiaan on, että uusi valaistusjärjestelmä olennaisesti pienentää valaistuksesta 

aiheutuvia energiakustannuksia ja näin ollen järjestelmän käytölle voidaan laskea 

takaisinmaksuaika suhteessa investoinnin suuruuteen.  

Yksinkertainen takaisinmaksuaika voidaan laskea suoran takaisinmaksuajan kaavalla 4 

𝑁 =
𝐼

𝐴
      (4) 

N on aika vuosissa, I on investoinnin suuruus ja A investoinnin tuotto tai tuoma säästö 

vuositasolla. 

Ehdottomasti yksinkertaista menetelmää suositeltavampi tapa laskea investoinnin 

kannattavuus on käyttää nykyarvomenetelmää. 
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Nykyarvomenetelmää käytettäessä kaikki investoinnin tulevaisuuden tuotot ja 

kustannukset muutetaan diskonttaamalla vastaamaan investointiajankohdan 

rahamäärää. 

𝑁𝐴 =∑
𝑆𝑡

(1+𝑖)𝑡
+

𝑅

(1+𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1
− 𝐼0    (5) 

jossa  

 𝐼0 on investointikustannus  

 i on korkoprosentti (i = p/100, jossa p on korkoprosentti prosentteina) 

 n on vuosien määrä 

 NA on nykyarvo 

 R on jäännösarvo 

 𝑆𝑡 on vuosittainen säästetty rahanmäärä tai tuotto 

 t on aika (vuosi) 

 

 

Näin päin asiaa tarkasteltaessa investointi on kannattava tilanteessa jossa nykyarvo saa 

positiivisen arvon. Toteutustapoja vertailtaessa suurin nykyarvo on taloudellisesta 

näkökulmasta paras.[39.] 

Kaavasta voidaan johtaa myös yhtälö kustannuksien nykyarvolle  

 

𝑁𝐴 = 𝐼0 +∑
𝐾𝑡

(1+𝑖)𝑡
+

𝑅

(1+𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1
    (6) 

jossa  

 𝐼0 on investointikustannus  

 i on korkoprosentti (i = p/100, jossa p on korkoprosentti prosentteina) 

 n on vuosien määrä 

 NA on nykyarvo 

 R on jäännösarvo 

 𝐾𝑡 on vuosittainen käyttökustannus 
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 t on aika (vuosi) 

 

Investointi on kannattava tilanteessa jossa uuden järjestelmän kustannuksien nykyarvo 

on nykyisen järjestelmän nykyarvoa pienempi. Toteutusvaihtoehtoja vertailtaessa 

pienempi kustannuksien nykyarvo on parempi.  

Muita tavoitteita investoinnille voivat olla esimerkiksi työturvallisuuden tai -tehokkuuden 

parantaminen. Yleistäen voidaan sanoa, että nykypäivänä kaikilla keskisuurilla tai 

suurilla organisaatioilla on jo käytössä työkaluja, joilla voidaan investoinnin vaikutus 

mitata ja näin saada konkreettista sekä vertailukelpoista dataa kannattavuudesta. 

 

Eräitä tällaisia mittareita ovat mm. 

 työtuntien tehokkuus, esimerkiksi valmistettujen tuotteiden määrä tunnissa 

 virheiden tai viallisten tuotteiden määrä  

 työtapaturmien tai läheltä piti –tilanteiden määrä tai vakavuusaste  

 parantunut viihtyvyys 

 

Valaistusvaihtoehtojen kustannusvertailuun on olemassa useita ilmaisia työkaluja. Hyviä 

esimerkkejä näistä ovat mm. Motivan ylläpitämältä valaistustieto.fi -sivustolta löytyvä 

VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri sekä Fagerhultin LCC -laskuri joilla kummallakin 

saadaan laskettua nykyarvomenetelmään pohjautuva laskelma ja vertailtua kerralla 

useita valaistusvaihtoehtoja. 
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3.10 Valaistuksen säätötavat 

3.10.1 1–10 V 

Analoginen 1–10 V -säätö on ensimmäisiä HF-liitäntälaitteiden valaistustason säätöön 

kehitettyjä ohjausjärjestelmiä. Standardi EN 60929 määrittelee säätötavan toiminnaksi 

valaistuksen himmentämisen väyläjännitteen tasolla 1–10 VDC ja sammuttamisen 

katkaisemalla valaisimien päävirtapiiri. Himmennystaso on himmennettävillä 

loisteputkilla tyypillisesti n. 100 % – < 10 % maksimista 10–1 Voltin väyläjännitteellä ja 

riippuu olennaisesti valonlähteen tyypistä. Päävirtapiiriä voidaan ohjata samalla 

kytkimellä kuten kuvassa 20, tai kontaktorilla mahdollistaen useamman vaiheen 

ohjaamisen kerralla. Väyläkaapelin enimmäispituudeksi ilmoitetaan 300 metriä, mutta 

johtuen kaapelissa ilmenevästä jännitehäviöstä, saattaa pitkillä johdinpituuksilla 

valaisinten himmennystaso olla epäsynkroninen. Saneerauskohteessa 1–10 V-

järjestelmän kaapelointi pystytään useimmiten hyödyntämään siirryttäessä esim. DALI-

pohjaiseen järjestelmään. [10.] 

Digitaaliset säätötavat ovat hyvin pitkälle korvanneet 1–10 V-säädön 

valaistuksenohjauksessa.  
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Kuva 20. Piirikaaviomalli 1-10V ohjauksen kytkennästä. [10.] 

 

3.10.2 DSI 

DSI on Tridonicin aikanaan lanseeraama, digitaaliseen signaaliin pohjautuva osoitteeton 

valaisinten ohjaustapa. Säätötapa kehitettiin ratkaisemaan 1–10V -säätöön liittyviä 

ongelmia, kuten epäsynkronisen himmennystason pitkillä johtopituuksilla. DSI 

muistuttaa paljolti DALI-ohjausta, ja se käyttää Manchester-koodausta tiedonsiirtoon.  

DSI-ohjausta käytettäessä kaikki tilanteet tallennetaan ohjauslaitteeseen, joka ohjaa 

väylän kaikkia valaisimia yhtenä ryhmänä. Näin ollen esimerkiksi vikaantuneen 

valaisimen vaihtaminen on yksinkertaista, eikä vaihdettua valaisinta tarvitse ohjelmoida 

erikseen. Valaisimia voidaan himmentää logaritmisesti, ja valaisinten sammutus 

onnistuu ohjausväylän kautta. 

DSI-väylän kokoa ei rajoita osoiteavaruuden koko, mutta DALI-väylän tapaan väylän 

pituus sekä ohjaavan laitteen virtakapasiteetti ovat rajoittavia tekijöitä. Väylän 
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maksimipituus on noin 250 metriä, ja siihen voidaan liittää maksimissaan noin 100 kpl 

liitäntälaitteita ohjauslaitteen lähtötehosta riippuen. Väylä voidaan kaapeloida tähti- tai 

puurakenteisena. 

 

3.10.3 DALI 

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) on osoitteellinen stardardisoitu (IEC 60929 

ja IEC 62386) digitaalinen ohjausjärjestelmä elektronisilla liitäntälaitteilla varustetuille 

valaisimille. DALI-väylä on kaksijohtiminen, eikä sitä ole määritetty 

heikkovirtajärjestelmäksi, joten se voidaan tuoda valaisimille tai toimilaitteille samalla 

kaapelilla yhdessä virransyötön kanssa.  

Yksi DALI-väylä käsittää 64 eri osoitetta, 16 ryhmittelyä sekä 16 valaistustilannetta. 

Väylä on hajautettu, eli jokainen väylään liittyjä tallentaa omaan muistiinsa mm.  

 osoitteen 

 jäsenyyden ryhmissä 

 valaistustilanteet . 

 

Tästä syystä esimerkiksi valaisimen liitäntälaitteen rikkoutuessa joudutaan vaihdettava 

liitäntälaite ohjelmoimaan järjestelmään uudelleen.  

Kommunikaatio on kaksisuuntaista, ja se mahdollistaa liitäntälaitteiden ilmoitukset 

vikaantumisesta sekä mm. energiankulutuksen seurannan DALI-järjestelmän kautta. 

[31.] 

Käyttämällä erilaisia reititinratkaisuja voidaan järjestelmän koko kasvattaa kattamaan 

jopa 12800 osoitetta.  

DALI-väylän kapasiteetti riippuu myös väylävirtalähteen syöttökapasiteetista. Tyypillinen 

reititin pystyy syöttämään väylään 250 mA, joka riittää laskennallisesti jopa 125:lle 

valaisinliitäntälaitteelle. Kuitenkin monet väylään liittyvät komponentit, kuten 
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painikepaneelit sekä esimerkiksi tunnistimet vaativat toimiakseen enemmän, jopa 40 

milliampeeria. Väylän virtakapasiteettia pystytään kasvattamaan toistimien avulla. 

DALI-järjestelmän kaapeloinnille pidetään yleisenä maksimipituutena noin 300 metrin 

pituutta, jota voidaan tarvittaessa kasvattaa käyttämällä toistinta, jolla saadaan väylän 

pituutta jatkettua toiset 300 metriä. Yleensä valaistusryhmäjohdoilla kaapeloinnin 

pituutta rajoittaa jo paljon ennen 300 metrin pituutta johdonsuojan vaatiman 

oikosulkuvirran alenema. 

Osoitemäärän tullessa vastaan voi tulla kyseeseen valaisinten ryhmittely broadcast –

yksikön taakse, jolloin suurelle joukolle valaisimia annetaan yksi yhteinen muuhun 

väylään päin näkyvä osoite, mutta menetetään yksittäisten valaisinten ohjattavuus. Jos 

yksilöitävyydestä halutaan pitää kiinni, joudutaan reitittimien ja näin ollen väylien määrää 

yksinkertaisesti kasvattamaan. 

DALI-järjestelmään on saatavilla rajapinnat yleisimpiin kiinteistöautomaatiojärjestelmiin 

kuten KNX, BACnet ja LON. Parhaassa tapauksessa esimerkiksi integraatiolla KNX-

järjestelmään voidaan samoilla läsnäolotunnistimilla ja muilla ohjainlaitteilla ohjata sekä 

IV- että valaistusjärjestelmää ja saada näin aikaan rahallista säästöä koko rakennuksen 

elinkaaren aikana.  

Lisäksi rajapinta on saatavilla paremmin esitystekniikan puolella tunnettuun DMX512- 

väylään. 

Sisääntulevia ja lähteviä ohjauksia voidaan toteuttaa myös potentiaalivapaita kärkiä 

sisältävillä sisäänmenoyksiköllä sekä erilaisilla releyksiköillä, joilla pystytään ohjaamaan 

ON/OFF-valaisimia tai esimerkiksi verhomoottoreita tai valaisinansaita. 

Tällä hetkellä valtaosa valaistuksen ohjausjärjestelmistä perustuu rakenteeseen jossa 

ohjausjärjestelmän ja valaisinten välinen rajapinta on DALI.  

DALI-standardi on uudistumassa ja uusi DALI 2 julkaistaan vaiheittain parantamaan 

joitain edeltäjänsä ongelmakohtia. Vanhempi DALI-standardi käsitti ainoastaan 

liitäntälaitteiden toiminnan määrittelemisen. Tämän seurauksena eri valmistajien 

ohjainkomponentit ovat todella huonosti yhteensopivia. DALI 2:n myötä standardissa 
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määritellään kaikki väylältä virtaa ottavat laitteet ohjaus- ja hallintalaitteet mukaan lukien. 

DALI 2-sertifioidut, eli ns. ”leimatut” laitteet tulevat näin ollen olemaan täydellisesti 

yhteensopivia valmistajasta riippumatta. 

Valon väriominaisuuksien säätöön tullaan panostamaan sekä RGB-ohjauksen että 

värilämpötilan säädön helpottamiseksi.  

Väylään liittyvien laitteiden paluusuuntaista kommunikaatiota parannetaan tarkemman 

energiankulutuksen sekä valaisimen toimintalämpötilan mittaamiseksi. 

DALI 2-standardin suunnittelun lähtökohtana oli takaperin yhteensopivuus vanhaan 

DALI-standardiin, joten uuden standardin mukaan sertifioidut tuotteet ovat liitettävissä 

vanhaan järjestelmään, mutta vanhan standardin mukaiset laitteet eivät ymmärrä eivätkä 

kykene tuottamaan DALI 2:n uusia komentoja. [31.] 

3.10.4 Vaihepulssiohjaus: SwitchDim ja Corridor function 

SwitchDim-ohjauksella tarkoitetaan ohjaustapaa jossa valaisimen liitäntälaitteen 

ohjausväyläliittimiin syötetään suora 230V vaihejännite. Toimiakseen järjestelmä vaatii 

toimintoa tukevan, yleensä myös DALI-ohjaukseen sopivan liitäntälaitteen sekä 

impulssikytkimen kautta kaapeloidun vaihejännitteen valaisimelle.  Ohjauksella voidaan 

sytyttää, sammuttaa sekä himmentää valaistusta riippuen painalluksen pituudesta.[10.] 

Ohjaustapaa ei ole millään tavalla standardisoitu, ja liitäntälaitteiden toiminnassa saattaa 

ilmetä eroja valmistajien kesken. Siispä eri valmistajien tuotteiden käyttäminen samassa 

järjestelmässä ei ole suositeltavaa. 
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Kuva 21. Suorapainikeohjauksen piirikaaviomalli. [10.] 

 

Ohjauksen etuina on järjestelmän edullinen toteutus, sekä käytännön vapaus 

painikkeiden määrän, kaapeloinnin pituuden sekä liitäntälaitteiden määrän suhteen. 

Järjestelmän lepokulutus on käytännössä ainoastaan liitäntälaitehäviöiden suuruinen. 

Hieman vastaavanlaista toimintaa käytetään myös mm. Tridonicin liitäntälaitesarjasta 

löytyvässä Corridor function –järjestelmässä. Siinä vaihejännitteen kytkeytyessä 

ohjausliittimiin valaisinryhmä syttyy läsnäoloarvoonsa, ja vaihejännitteen poistuessa 

liittimistä himmenee asetetun viiveen jälkeen poissaoloarvoon. Kuvassa 22 on 

havainnollistettu corridor function -tyyppisen ohjauksen toiminta. [26.] 

Järjestelmän etuina ovat suorapainikeohjauksen tapaan vapaus ohjausryhmän koon ja 

kaapelointipituuksien suhteen. Corridor function- järjestelmässä järjestelmäsensoreina 

voidaan myös käyttää huomattavasti DALI- tai KNX-sensoreita edullisempia 

kärkiohjaavia tunnistimia.  
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Kuva 22. Corridor function- järjestelmän toiminta [26.] 

 

Järjestelmien heikkoutena voidaan pitää ulkoisten ohjausten hankalaa toteuttamista.  

Jos järjestelmää asennettaessa ohjausväylän kaapelointi toteutetaan järkevästi, on 

järjestelmä jälkikäteen usein muunnettavissa myös esimerkiksi DALI-ohjatuksi liittämällä 

väylät reitittimeen sen jälkeen kun impulssikytkimet ja kärkiohjaavat tunnistimet on 

poistettu.  

Ajatusta tukee myös se fakta, että useimmat vaihepulssiohjaukseen soveltuvat 

valaisimet ovat myös DALI-yhteensopivia sen jälkeen kun SwitchDim-, tai corridor 

function -ominaisuus on deaktivoitu. 
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4 Työn toteutus 

 

Toteutusvaihtoehdot jaettiin kahteen kategoriaan sen mukaan, pystytäänkö nykyistä 

kaapelointia hyödyntämään toteutuksessa vai ei.  

 

Kuva 23. Vuokaavio valaisimien ohjaustavan määrittämiseen. 

Yksikkötunnistimet rajattiin pois vertailusta samoin kuin on/off –ohjaukseen perustuvat 

ratkaisut, sillä tilaan oli toivottu toteutettavan perusvalaistustasoon himmenevä 

hyllyvälikohtainen ohjaus. Valaisinmäärä ja syöttöteho puolestaan rajaa PLC-

ohjaukseen perustuvat sisävalaistusjärjestelmät pois vertailusta, sillä nämä toimivat 

tyypillisesti valaistuslähdön etukojeena, ja esimerkiksi Tridonicin Ready2mains-

järjestelmä on mitoitettu ohjaamaan korkeintaan 400 VA kuormaa.  

Jäljelle jäivät langattomat järjestelmät, joista vertailuun lopulta päätyivät kolmen 

valaisinvalmistajan langattomat järjestelmät. Vaihtoehtona olisi ollut myös muuntaa 

DALI- tai 1–10V-ohjattavalla liitäntälaitteella varustettu valaisin langattomasti 

ohjattavaksi Casambin ohjainlaitteella mutta tästä aiheutuvat materiaali- ja 
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työkustannukset yhdessä muiden ratkaisuun liittyvien epävarmuustekijöiden kanssa 

rajasivat tämän vaihtoehdon pois. 

Kaapeloinnin uusimisen vaativa järjestelmä puolestaan perustuu DALI-väylän kautta 

ohjattaviin valaisimiin ja niitä ohjaamaan hankittaviin laitteisiin. Näitä puolestaan 

vertailussa olivat Steinelin valmistamat DALI-broadcast-tunnistimet, Helvarin tuotteilla 

toteutettu kokonaisvaltaisesti DALI-ohjaukseen pohjautuva reititinpohjainen ratkaisu tai 

ABB:n KNX-DALI-rajapinta ja KNX-tunnistimet. 230V -ohjaukseen perustuva corridor 

function -ratkaisu oli myös pöydällä mutta se rajattiin pois, sillä järjestelmään on todella 

työläs tehdä käytönaikaisia asetteluja. 

Itsenäisiin tunnistimiin perustuvan järjestelmän heikkoudeksi todettiin se, että 

ulkopuolisten ohjausten toteutus on sillä todella hankalaa. Esimerkiksi palo- tai 

rikosilmoitinjärjestelmän ohjaama valaistuksen pakkoajo jouduttaisiin kaapeloimaan 

erikseen jokaiselle valaisinryhmälle saakka.  

4.1 Valaistuksen mallinnus 

Kummastakin hallista piirrettiin tasopiirustuksen perusteella malli Dialux Evo 8:lla. Suuria 

tiloja mallinnettaessa kyseisen ohjelman suoritusnopeus laskee dramaattisesti tilan koon 

ja kalustuksen määrän kasvaessa. Mallinnus jouduttiin lopulta suorittamaan yksittäisellä 

hyllyosuudella, jotta suunnittelu saatiin toteutettua järkevässä ajassa.  

Hyllykalustus mallinnettiin ensin realistisempaa mallia käyttäen mutta lopulta päädyttiin 

laskentanopeuden sanelemana käyttämään geometrista sijaiskappaletta. 

Pintamateriaalin heijastuskertoimeksi määritettiin 0,37 joka vastasi parhaiten 

alkuperäisen mallinnoksen heijastuskykyä. Kuvassa 24 esitetään vertailtavat 

hyllyrakenteet.  

Nykytilanteen mallintamiseen pyrkineet koelaskelmat myös osaltaan tukivat sitä seikkaa, 

ettei Dialuxin asetuksissa oletuksena oleva 0,5 kerroin vastaa todellista tilannetta. 



 

  45 (73) 

 

  

 

Kuva 24. Hyllyrivi toteutettuna vasemmalla geometrisena kappaleena, oikealla realistisena 
mallina. 

 

Hyllyrivin väliin asetettiin lattiapinnalle mittausrasteri kohtisuoralle 

valaistusvoimakkuudelle, sylinterivalaistusvoimakkuudelle 1,6 metrin korkeudessa sekä 

UGR-arvolle 1,8 metrin korkeudessa. Pystysuoralle hyllypinnalle asetettiin mittausrasteri 

kohtisuoralle valaistusvoimakkuudelle ja reuna-alue rajattiin ylimmästä vaakapuusta 

alimpaan. Laskentarasterien sijoittuminen F-hallin mallinnokseen on esitetty kuvassa 25. 



 

  46 (73) 

 

  

 

Kuva 25. Korkean varastotilan laskentamalli 

Näillä laskenta-asetuksilla käytiin läpi kaikki ennalta suunnitellut valaisinvaihtoehdot ja 

kyseiset arvot kerättiin taulukkoon vertailua varten. Valaistusteknisiä suureita pyrittiin 

optimoimaan tarpeen mukaan varioimalla valaisinten määrää ja paikkoja sekä hakemalla 

valonjaoltaan tilaan sopivia malleja valaisimista. Muutokset tehtiin tilan asennustekniset 

rajoitteet huomioiden. 

 

Elinkaarikustannusten laskentaan käytettiin VALTTI-elinkaarikustannuslaskuria. 

Laskennan lähtöarvoina käytettiin 

 10 vuoden pitoaikaa 

 3,0% laskentakorkoa 

 1,5% energian hinnan kasvua 

 1,0% inflaatiota, joka korottaa huolto-, sekä korjauskustannuksia 
vuositasolla 
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4.2 F-hallin toteutus langattomien järjestelmien valaisimilla 

F-hallin tarpeisiin valittiin jokaisen ohjausjärjestelmän valaisinvalikoimasta sopivin 

valaisin, jolla laskenta suoritettiin. Valintoina olivat Glamoxilta ja Fagerhultilta kapealla 

valonjaolla varustetut lineaarivalaisimet, sekä Philpsin GentleSpace –syväsäteilijä. 

Fagerhultin Induled –valaisimeen jouduttiin lisäämään korkean UGR-arvon vuoksi 

mikroprisma-optiikka, joka osaltaan hieman laski valaisimen muuten mainiota 

valotehokkuusarvoa.  

4.3 Lyhyt katsaus langattomien järjestelmien toimintaan  

Langattomien järjestelmien käyttöä valaistusjärjestelmän saneerauksessa tutkittiin, 

koska haluttiin kartoittaa kustannukset myös järjestelmälle jonka asentaminen ei vaatisi 

mittavia kaapelointien uusimisia. Kaikilla vertailun järjestelmillä oltaisiin pystytty 

suunnitellun kaltainen liiketunnistukseen perustuva ohjaus toteuttamaan kohteen 

vaatimassa mittakaavassa.  

4.3.1 Fagerhult E-sense Move Highbay 

Fagerhultin E-Sense Move Highbay –järjestelmä koostuu DALI-liitäntälaitteella 

varustetuista valaisimista joihin on lisäksi asennettu langattoman viestinnän 

mahdollistava radioyksikkö sekä DALI-broadcast-ohjainlaite joka kykenee ohjaamaan 

jopa 20:tä DALI-liitäntälaitteella varustettua valaisinta. Ohjausjärjestelmän kustannuksia 

pystyttäisiin hieman pienentämään uudelleenkaapeloimalla tilan valaisinten väliset reitit, 

ja käyttämällä yhtä ohjausyksiköllä varustettua valaisinta yhdessä muutaman pelkällä 

DALI-liitäntälaitteella varustetun valaisimen kanssa.   Viestiliikenne ohjainyksiköiden 

välillä tapahtuu 868 MHz taajuudella KeeLoq –koodatuin viestein. Valmistaja lupaa 

esteettömässä tilassa kantamaksi noin 40 metriä.  

Järjestelmäsensoreina käytetään sekä PIR- että mikroaaltosensoria, joka on varasto-

olosuhteissa ehdottomasti suuri vahvuus. Pelkkä PIR-tunnistin saattaa joissain 

olosuhteissa olla sokea esimerkiksi trukkiliikenteelle. Jos trukin ulkopinnat ovat lähes 

ympäristön lämpötilassa, se ei välttämättä kykene liikkueessaan tuottamaan riittävän 
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suurta muutosta PIR-sensorin näkemässä ympäristön lämpösäteilyssä, eikä näin ollen 

tunnistu. 

Käyttöönotto tapahtuu kaukosäätimellä, jolla valaisimet pystytään ryhmittelemään omiin 

ohjausryhmiinsä, ja asettamaan näille ryhmille halutut valaistustasot sekä mm. 

liiketunnistukseen liittyvät sytytys- ja himmennysviiveet. Järjestelmä sisältää myös 

valoisuusanturin joka valoisuusarvon täyttyessä estää valaisimia syttymästä vaikka 

liikettä havaittaisiin. 

 

4.3.2 Glamox Wireless System 

Glamox Wireless System perustuu valaisinkohtaisiin ohjausyksiköihin, jotka ohjaavat 

valaisinta DALI-väylän kautta ja viestivät järjestelmän sisäisesti 868 Mhz taajuudella. 

Järjestelmään on saatavissa liityntäpiste pilvipalveluun, jonka kautta voidaan seurata 

esimerkiksi valaisinten energiankulutusta, valaisinten huoltotarvetta ja turvavalaistuksen 

itsetestausraportointia. Järjestelmään voidaan lisätä myös painikeyksikkö tai 

potentiaalivapaita kärkiä omaava releyksikkö ohjausten sisääntuomiseksi. 

Käyttöönotto tapahtuu mobiililaitteella bluetooth-donglen välityksellä. Valaisinten 

ryhmittely ja muut asettelut tehdään graafisesti esimerkiksi tabletilla. 

Käyttöönottosovelluksessa on myös mahdollisuus käyttää kuvatiedostoksi muunnettua 

tasopiirustusta tai muuta kuvatiedostoa apuna valaisimia ryhmitellessä. 

Vertailun valaisimissa oleva CHW-SEN –yksikkö sisältää korkeaan tilaan soveltuvan 

PIR-tunnistimen, mutta järjestelmään on oletettavasti saatavilla myös 

mikroaaltotunnistin. Järjestelmään on saatavissa myös vakiovaloanturi jonka avulla 

valaistus voidaan ohjata päälle tai pyrkiä pitämään tilan valaistustaso vakiona 

himmentämällä valaistusta suhteessa ulkoa tulevaan valoon.  

Vertailussa järjestelmän kustannuksista huomioitiin ainoastaan laitehankintojen osuus.  
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4.3.3 Philips GreenWarehouse System 

GreenWarehouse System on Philipsin markkinoima, erityisesti teollisuusympäristöön 

painotettu ohjausjärjestelmä. Järjestelmä perustuu ZigBee –standardin kaltaiseen 2,4 

Ghz taajuudella tapahtuvaan viestintään ja GWS-järjestelmän ohjainlaitteella ohjattuihin 

DALI-valaisimiin. GentleSpace –syväsäteilijän ollessa kyseessä ratkaisu on 

valaisinkohtainen ohjainyksikkö, mutta esimerkiksi Maxos –sarjan valaisimiin on 

saatavilla TTX400-kosketinkiskoon liitettävä ohjainyksikkö, joka kykenee jopa neljää 

samassa kiskossa olevaa valaisinta.  

Käyttöönotto tapahtuu kaukosäätimellä kuten E-sense move highbay:n tapauksessa. 

Tavanomaiset asettelut viiveisiin sekä valaistustasoihin voidaan määrittää ryhmittäin 

käyttäen kaukosäädintä. Järjestelmän valaisimiin vakiona integroitu sensori on PIR-

pohjainen. Vakiosensorin lisäksi saatavilla on erilaisia ulkoisia sensoreita katto- sekä 

seinäasennukseen, sekä Fagerhultin järjestelmän kaltaisella toiminnalla varustettu 

valoisuusanturi. 
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4.4 F-halli: langattomien järjestelmien valaisimet ja valaistustulokset 

 

Kuva 26. GIR-1500 perustiedot. Kuva ja valonjakokäyrä valmistajan verkkosivuilta. [7.] 

Kuvassa 26 esitettyjen GIR –valaisimien valonjako vastasi todella hyvin F-hallin tarpeita. 

Hyllyn pystypinnan ja lattian valaistusvoimakkuuden suhde oli noin 1:1 joka oli vertailun 

valaisimista paras. 11000 lumenin versio valaisimesta omaa huomattavasti paremman 

valotehokkuuden ja eliniän kuin tehokkaampi versio. Lopullista toteutussuunnittelua 

tehdessä tulee siis selvittää tarkemmin olisiko toteutus 11000 –versiolla kannattavampi 

ottaen huomioon lisääntyneen valaisinten määrän. 

Glamox

GIR-1500 16000 CHW-SEN

DALI

Mitat: l x w x h 1480 x 160 x 150 mm

IP-luokka 23

Ottoteho (W): 127

Värilämpötila CRI>80, 4000K

Kokonaisvalovirta 15910

Valovirran pysyvyys 60000h L70 B50

Valotehokkuus 125,3 lm/W
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Kuva 27. Induledin perustiedot. Kuva valmistajan verkkosivuilta ja valonjakokäyrä Dialuxin 
tulosteesta. 

Kuvassa 27 oleva Induled on vertailun valaisimista ainoa CLO –valaisin. Valaisimen 

UGR oli harmittavasti hieman liian korkea ensimmäisissä laskelmissa, jolloin 

valaisimeen päädyttiin valitsemaan mikroprisma-optiikka, joka hieman laski valaisimen 

tuottamaa valovirtaa. Tästä syystä valaisinten määrää tilassa jouduttiin nostamaan 640 

kappaleeseen.  

Fagerhult

Induled 32945-525 + 98316 PMMA

Mitat: l x w x h 1324 x 121 x 129 mm

IP-luokka 23

Ottoteho (W): 91

Värilämpötila CRI>80, 4000K

Kokonaisvalovirta 11367

Valovirran pysyvyys CLO 50000 L100 B50

Valotehokkuus 124,9121 lm/W
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Kuva 28. Philipsin GentleSpace –valaisimen perustiedot. [44.] 

Kuvan 28 GentleSpace –syväsäteilijällä oli vertailun valaisimista paras valotehokkuus. 

Valonjaoltaan sekä hyllyn että lattian valaisemiseen ei tuoteperheestä oikein löytynyt 

yhtä tiettyä valaisinta, joka olisi suoriutunut tehtävästä kustannustehokkaasti. Hieman 

leveämmällä hyllykäytävällä olisi päästy hyvään tulokseen GentleSpacella yhdessä 

esimerkiksi Maxos- tai Maxos Fusion –valaisinten kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

Philips

BY471X GRN170S/840 NB GC ACW 

DALI

Mitat: l x w x h 650 x 450 x 210 mm

IP-luokka 65

Ottoteho (W): 111

Värilämpötila CRI>80, 4000K

Kokonaisvalovirta 17000

Valovirran pysyvyys 100000 L70 B10

Valotehokkuus 153,1532 lm/W
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Kuva 29. Valaistuslaskennan tulokset langattomien järjestelmien valaisimilla. 

 

Kuvan 29 laskentatulosten perusteella voidaan todeta, että F-hallin tapaisia korkeita ja 

kapeita varastotiloja suunnitellessa tulee kiinnittää huomiota myös trukkien 

varustukseen, sillä sisävalaistusstandardi SFS-EN 12464-1 sallii liikuteltavan 

valaistuksen käytön korkeita hyllypintoja valaistaessa. Jos tilan kaikki pinnat pyritään 

valaisemaan pelkän yleisvalaistusjärjestelmän avulla, vaaditaan valaisinten valonjako-

ominaisuuksilta todella paljon, etenkin jos pyritään välttämään valaistuksen 

ylimitoittamista joidenkin osa-alueiden osalta. 

Tilaan sopivan valaisimen löytäminen osoittautui todella hankalaksi, johtuen juuri 

kapeasta hyllyvälistä ja hyllyjen korkeasta täyttöasteesta. Ainoastaan Glamoxin GIR-

valaisimen valonjako-ominaisuudet vastasivat tilan tarpeita. UGR-arvo ylittyi sillä 

hieman, mutta on todennäköisesti korjattavissa esimerkiksi pienellä hienosäädöllä 

valaisinten sijaintiin. Toinen vaihtoehto olisi käyttää valaisimena GIR-1500 11000 –

versiota ja lisätä valaisinten määrää. 

Työskentelyalueen valaistus:

 – lattiapinnan valaistusvoimakkuus 362 247 640

 – lattiapinnan valaistusvoimakkuuden tasaisuus 0,9 0,98 0,96

 – hyllyn pystypinnan valaistusvoimakkuus 200 204 221

 – hyllyn pystypinnan tasaisuus 0,5 0,5 0,43

 – sylinterivalaistusvoimakkuus 87,8 71,5 95,4

 – Valaisimen UGR-arvot (laskelmassa) 23,7 26 19

 – Valaisimien määrä tilassa 640 480 480
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Hyllyn pystypinnan alin neljännes jäi selvästi muita pimeämmäksi kaikilla valaisimilla. 

Tilan käytön kannalta voidaan olettaa alareunan lyhyemmän katseluetäisyyden hieman 

kompensoivan tätä seikkaa. 

4.5 F-halli: kustannuslaskennan tulokset langattomalla ohjauksella 

 

Kuva 30. Ote VALTTI-laskentaohjelman tuloksista langattomien järjestelmien valaisimilla 
kohteessa F-halli. 

Suurin ongelma kustannustehokkuuden näkökulmasta F-hallissa oli tilan hankala 

geometria. Jos tilaa ei tarvitsisi valaista hyllyn pystypinnan ehdoilla kuten 

vertailuvaihtoehdoissa vaan valaistus voitaisiin mitoittaa lattiapinnan 150 lx vaateen 

mukaan, voitaisiin valaisinmäärissä tinkiä tuntuvasti.  Tulkitsemalla kuvaa 30 vaihtoehdot 

1 ja 2 eli Induled ja GIR kääntyvät voitollisiksi noin 5 vuoden jälkeen hankinnasta. 

Philipsin GentleSpace –valaisimella vastaava luku on noin 6,8 vuotta.  
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4.6 F-hallin toteutus uudelleenkaapeloidulla ohjausjärjestelmällä 

F-hallin valaistuksen kokonaisvaltaisessa saneerauksessa 

ohjausjärjestelmävaihtoehtoina tutkittiin Helvarin järjestelmäkomponenteilla toteutettua 

DALI-ohjausta, sekä ABB:n KNX/DALI-Gateway:llä toteutettua järjestelmää.  

 

Kuva 31. Ohjausjärjestelmien komponenttien vertailu. 480 valaisimelle mitoitettu järjestelmä. 

Yhteisenä kustannuksena molemmille järjestelmille laskettiin valaistusryhmäjohtojen 

kaapelointi, jolle pituutta kertyy karkean arvion mukaan 2500 metriä. Hinta kaapeloinnille 

olisi 4,75 € / metri (MMJ 5x2,5S, B-taso, [45.]), jolloin kokonaiskustannus 

valaisinkaapeloinnista on noin 12 000 €.  

Johtoreitteinä oletetaan käytettävän nykyisiä olemassa olevia kaapelihyllyjä sekä 

ripustuskiskoja.  

DALI-järjestelmän tunnistimet oletetaan voitavan liittää väylään valaisinkaapeloinnin 

yhteydessä. Tämä saattaa tässä tilassa pitää osittain myös paikkansa, sillä jos yhden 

hyllyvälin valaisimet liitetään yhdessä hyllyvälin 2:n tunnistimen kanssa DALI-

väylään,saadaan parhaimmillaan muodostettua lähes täysiä 64 osoitteen ryhmiä 

KNX: DALI:

Väylävirtalähde - ABB Reititin

SV/S 30.640.3.1 Määrä: 3 Helvar 910 Määrä: 5

KNX/DALI-Gateway - ABB PIR-tunnistin

DG/S2.64.1.1 Määrä: 4 Helvar 317 Määrä: 70

Linjayhdistin - ABB Pinta-as. kotelo

LK/S4.2 Määrä: 3 SBB-A Määrä: 70

Väylämuunnin - ABB Väylätoistin

IPS/S3.1.1 Määrä: 1 Helvar 406 Määrä: 2

Liiketunnistin - Steinel Määrä: 70

IS345MX SQ KNX 51 IP54 PKA VA



 

  56 (73) 

 

  

reitittimeen liitettäväksi. Tämän lisäksi liitäntälaitteiden ja tunnistimien sekoittaminen 

väyliin on suotavaa siksi, että näin saadaan väylien virtakuormitusta hieman tasattua.  

Jos tunnistimet kaapeloitaisiin omana väylänään jouduttaisiin tähän käyttämään arviolta 

1700 metriä MMJ 2*1,5N –kaapelia. Täysi 64 osoitteen väylä vaatisi 64 * 20 mA = 1280 

mA virtaa toimiakseen, eli toisin sanoen viisi toistinta enemmän kuin alustavassa 

osaluettelossa vakaan toiminnan varmistamiseksi. 

KNX –järjestelmän tunnistimet joudutaan kaapeloimaan KNX-väylään, koska valaisinten 

ohjaus tapahtuu KNX-väylän puolelta. Tämä tarkoittaa käytännössä 1700 metriä 

väyläkaapelia. Euroina tästä aiheutuu 1700 metriä * 3,03 €/metri = noin 5200€ 

kustannus. (KLMA 4x0,8+0,8, B-taso,[45.]) 

 

Kuva 32. Komponenttien hintavertailu. Pohjana käytettiin sähkötukkuliikkeen alentamattomia ja 
arvonlisäverottomia hintoja komponenteille samana päivänä taltioituina sekä 
Sähköurakan yksikköhintoja I/2017. 

Kuvassa 32 esitetyn vertailun pohjalta voidaan todeta, että materiaalikustannukset ovat 

KNX-järjestelmällä hieman reititinpohjaista DALI-järjestelmää edullisemmat. Lisäksi 

valikoima ja osoitteellisten tuotteiden valmistajien kirjo on KNX-järjestelmää käytettäessä 

laajempi. 

 

 

KNX DALI

Komponentti: Määrä € € yht. Komponentti: Määrä € € yht.

KLMA 4x0,8+0,8 1700 m 3,03 5 151,00 € 317 70 317,00 € 22 190,00 €

Tunnistimet 70 213,00 14 910,00 € 910 4 1 330,00 € 5 320,00 €

DG/S2.64.1.1 4 641,00 2 564,00 € 406 2 196,00 € 392,00 €

SV/S 30.640.3.1 3 384,00 1 152,00 € SBB-A 70 10,70 € 749,00 €

LK/S4.2 3 423,00 1 269,00 €

IPS/S3.1.1 1 331,00 331,00 €

25 377,00 € 28 651,00 €

+ 12 000,00 € + 12 000,00 €

37 377,00 € 40 651,00 €
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4.7 F-halli: uudelleenkaapeloidun järjestelmän valaisimet ja valaistuslaskennan 
tulokset 

Valaisinvaihtoehtoina koko valaistusjärjestelmän saneerauksessa käytettiin kahta edellä 

esiteltyä valaisintyyppiä tavallisella DALI-liitäntälaitteella varustettuna. Philipsin 

GentleSpace –syväsäteilijän tilalle vaihdettiin edullisempi SNEP Mode C –

lineaarivalaisin. 

 

Kuva 33. Fagerhultin Induled ilman E-sense Move –järjestelmää 

E-Sense move highbay –järjestelmän voidaan arvioida kuvan 33 perusteella kuluttavan 

noin 2 W tehoa, päätellen pelkän DALI-version ottotehosta. Valaisinta käsiteltiin 

kappaleessa 4.4. 

Fagerhult

Induled 32945-402 + 98316 PMMA

DALI

Mitat: l x w x h 1324 x 121 x 129 mm

IP-luokka 23

Ottoteho (W): 89

Värilämpötila CRI>80, 4000K

Kokonaisvalovirta 11367

Valovirran pysyvyys CLO 50000h L100 B50

Valotehokkuus 127,7 lm/W
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Kuva 34. Glamox GIR-1500 16000 DALI-liitäntälaitteella ilman Glamox Wireless –järjestelmää. 
[7.] 

Energiankulutus kuvan 34 valaisimella niin ikään 2 W pienempi kuin kohdassa 4.4. 

Glamox

GIR-1500 16000 DALI

DALI

Mitat: l x w x h 1480 x 160 x 150 mm

IP-luokka 23

Ottoteho (W): 125

Värilämpötila CRI>80, 4000K

Kokonaisvalovirta 15910

Valovirran pysyvyys 60000h L70 B50

Valotehokkuus 127,3 lm/W
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Kuva 35. SNEP Mode C 840 17500 lm HO DALI-liitäntälaitteella. [41.] 

SNEPin vahvuuksia on ehdottomasti Purson osaaminen metallirakenteiden parista. 

Tämä näkyy hyvänä kiinnitys- ja ripustustarvikesaatavuutena sekä esimerkiksi 

valaisimien suhteellisen pitkänä elinikänä, kun rungon rakenne on lämmönhallinnan 

näkökulmasta optimoitu. Valaisimien valmistuksessa hyödynnetään myös paljon 

kierrätysalumiinia, joka lisää tuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Vertailussa käytetty 

Mode C-valaisin on esitetty kuvassa 35. 

 

 

SNEP

Mode C 840 W60 10ft 17500 lm

DALI

Mitat: l x w x h 2820 x 70 x 60 mm

IP-luokka 20

Ottoteho (W): 125

Värilämpötila CRI>80, 4000K

Kokonaisvalovirta 17500 lm

Valovirran pysyvyys 100000h L80 B50

Valotehokkuus 140,0 lm/W
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Kuva 36. Valaistuslaskennan tulokset täysivaltaisen saneerauksen valaisinvaihtoehdoilla. 

Kuvan 36 laskentatulokset eivät tarjoa juurikaan yllätyksiä, sillä valaisimet ovat 

valoteknisesti Mode C:tä lukuunottamatta langattomia malleja vastaavia. 

Laskentatuloksissa esiintyvät tavoitteista poikkeavat arvot on korostettu punaisella 

värillä. Yleisesti voidaan todeta, että näin pienen mittaluokan poikkeamat voidaan 

yleensä korjata hyvin pienin toimenpitein. Tässä tapauksessa esimerkiksi valaisinten 

määrää hieman kasvattamalla. 

Työskentelyalueen valaistus:

 – lattiapinnan valaistusvoimakkuus 362 247 335

 – lattiapinnan valaistusvoimakkuuden tasaisuus 0,9 0,98 0,97

 – hyllyn pystypinnan valaistusvoimakkuus 200 204 218

 – hyllyn pystypinnan tasaisuus 0,5 0,5 0,35

 – sylinterivalaistusvoimakkuus 87,8 71,5 74,9

 – Valaisimen UGR-arvot (laskelmassa) 23,7 26 17,9

 – Valaisimien määrä tilassa 640 480 480
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4.8 F-halli: kustannuslaskennan tulokset uudelleenkaapeloidulla järjestelmällä 

 

Kuva 37. Ote VALTTI-laskentaohjelman tuloksista uudelleenkaapeloidun järjestelmän 
valaisimilla kohteessa F-halli. 

 

Laskelma suoritettiin käyttäen kannattavuuslaskennan pohjana valaisimista aiheutuvien 

kulujen lisäksi KNX-ohjausjärjestelmän hankinnasta aiheutuvia kuluja, sekä arviota 

vanhojen valaisimien purkamisesta aiheutuvista kustannuksista.  

Kuvassa 37 esiintyvän kustannuslaskelman perusteella SNEP:n sekä Glamox:n 

valaisimilla päästään jo hyvin lähelle 4 vuoden tuntumaa takaisinmaksuajan suhteen. 

Fagerhult:n Induled-valaisimella päästään myös hyvään 5 vuoden tulokseen.  

Kokemusperäisesti voidaan todeta, että 4-5 vuoden takaisinmaksuaika yhdistettynä 

pitkään valmistajan takuuseen tuotteelle riittää monesti investoinnin perusteeksi. 
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Näyttäisi siis sille, että saneerauksen toteutukselle on näiden lukujen valossa näkyvä 

peruste. 

4.9 A-hallin saneerauksen toteutus 

A-hallin toteutuksen lähtökohtana pidettiin suoraan koko vanhan valaistusjärjestelmän 

purkamista, sillä alueen asennukset ovat osa jopa alkuperäisiä eli 1960-luvulta. 

Toteutusvaihtoehtoina tutkittiin siis vain ohjauskaapeloinnin vaativia ratkaisuja. F-hallin 

laskelmien pohjalta todettiin, että tunnistinmäärän kasvaessa myös hintaero 

järjestelmien välillä kasvaa maltillisesti edelleen KNX:n hyväksi. Kuvassa 38 on esitetty 

laskelma ohjausjärjestelmän hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. 

Hallin hyllyosuuden pituus 25 – 28,5 metriä on olennaisesti F-hallin hyllyosuuksia 

lyhyempi. Tämän johdosta teoriassa pystyttäisiin liiketunnistimien määrää vähentämään 

nykyisestä suunnitellusta 84:stä kappaleesta jopa 30 %, jos tunnistimen koko 

tunnistusalue käytettäisiin sijoittamalla se keskelle hyllykäytävää. Toiminta on tosin ensin 

kokeellisesti varmistettava. Kyseinen tunnistimien sijoittelu onkin työvaihe, joka usein 

elää vielä asennusten aikanakin. 

A-hallin väyläkaapeloinnin pituus on olennaisesti F-hallin kaapelointia lyhyempi, sillä 

tilassa kulkee poikittaisia johtoreittejä hyvin lähellä tunnistimien asennuskohtaa. Tila on 

myös pinta-alaltaan vain noin 80% F-hallin pinta-alasta.  
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Kuva 38. Ohjausjärjestelmän toteutuksen kustannukset KNX-järjestelmällä. Pohjana käytettiin 
sähkötukkuliikkeen alentamattomia ja arvonlisäverottomia hintoja komponenteille 
samana päivänä taltioituina sekä Sähköurakan yksikköhintoja I/2017. 

4.10 A-halli: uudelleenkaapeloidun järjestelmän valaisimet ja valaistuslaskennan 
tulokset 

A-hallin valaisinvertailuun valittiin leveällä optiikalla ja DALI-liitäntälaitteella varustettuja 

lineaarivalaisimia.  

A-hallin ohjaus

KNX

Komponentti: Määrä € € yht.

KLMA 4x0,8+0,8 800 m 3,03 2 424,00 €

Tunnistimet 84 213,00 17 892,00 €

DG/S2.64.1.1 2 641,00 1 282,00 €

SV/S 30.640.3.1 3 384,00 1 152,00 €

LK/S4.2 3 423,00 1 269,00 €

IPS/S3.1.1 1 331,00 331,00 €

24 350,00 €

+ 8 000,00 €

32 350,00 €
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Kuva 39. Philips LL120X eli Coreline Trunking –sarjan valaisin [43.] 

Coreline Trunking-tuotesarja on paremmin myymälämaailmasta tuttu valaisinperhe, 

jossa yhdistyvät monipuoliset optiikkavaihtoehdot, korkea valotehokkuus sekä matala 

UGR-arvo. Valaisinperheen tuotteilla pystyy toteuttamaan vertailuvalaimista ainoana 

myös jonoasennuksen eli yhtenäisen valoviivan. Kuvaan 39 on kerätty valaisimen 

vertailun kannalta olennaisimmat tiedot. 

Philips

LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH 16000 lm

DALI

Mitat: l x w x h 3450 x 95 x 52 mm

IP-luokka 20

Ottoteho (W): 108

Värilämpötila CRI>80, 4000K

Kokonaisvalovirta 16000 lm

Valovirran pysyvyys 50000h L80 B50

Valotehokkuus 148,1 lm/W
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Kuva 40. Elektro-Valon RPP Led –valaisin. [42.] 

E-valon RPP-valaisin on monelle tuttu jo aikaisempana T5-versiona. Nykyistä Led-

versiota saa monella eri optiikalla, sekä lukuisilla eri liitäntälaitevaihtoehdoilla. 

Asennusystävällisyyttäkin on ajateltu tarjoamalla hyvä valikoima erilaisia ripustus- ja 

kiinnitystarvikkeita, sekä tehdasasennettuja kaapelointeja pikaliitinsarjoilla. Kuvassa 40 

on koottuna valaisimen vertailun kannalta olennaisimmat tiedot. 

Elektro-Valo

RPP5C90A4K450HD

DALI

Mitat: l x w x h 1430 x 90 x 78 mm

IP-luokka 23

Ottoteho (W): 85

Värilämpötila CRI>80, 4000K

Kokonaisvalovirta 12030 lm

Valovirran pysyvyys 60000h L80 B10

Valotehokkuus 141,5 lm/W
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Kuva 41. SNEP Mode C 840 17500 lm HO DALI-liitäntälaitteella. [41.] 

Mode C –on tuoteperheenä esimerkki siitä, miten Led-valaisimilla pienillä muutoksilla 

linssioptiikkaan pystytään muuttamaan valaisimen valonjakoa melko radikaalistikin.  

 

SNEP

Mode C 840 W90 10ft 17500 lm

DALI

Mitat: l x w x h 2820 x 70 x 60 mm

IP-luokka 20

Ottoteho (W): 125

Värilämpötila CRI>80, 4000K

Kokonaisvalovirta 17500 lm

Valovirran pysyvyys 100000h L80 B50

Valotehokkuus 140,0 lm/W
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Kuva 42. Valaistuslaskennan tulokset A-halliin valituilla valaisimilla. 

Kuvassa 42 esillä olevien laskennan tuloksien perusteella voidaan todeta, että A-hallin 

tilageometria tekee valaistussuunnittelusta huomattavasti helpompaa verrattuna F-hallin 

olosuhteisiin. Kohteena olevan tilan valaistusvaatimukset täyttyvät täysin kaikilla 

vertailun valaistusratkaisuilla.  

 

Työskentelyalueen valaistus:

 – lattiapinnan valaistusvoimakkuus 247 238 218

 – lattiapinnan valaistusvoimakkuuden tasaisuus 0,93 0,97 0,95

 – hyllyn pystypinnan valaistusvoimakkuus 239 213 229

 – hyllyn pystypinnan tasaisuus 0,52 0,47 0,57

 – sylinterivalaistusvoimakkuus 80,3 78,7 74,2

 – Valaisimen UGR-arvot (laskelmassa) 22,6 23,5 21,5

 – Valaisimien määrä tilassa 308 203 213
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4.11 A-halli: kustannuslaskennan tulokset uudelleenkaapeloidulla järjestelmällä 

 

Kuva 43. Ote VALTTI-laskentaohjelman tuloksista uudelleenkaapeloidun järjestelmän 
valaisimilla kohteessa A-halli. 

 

Kuvan 43 laskelma suoritettiin käyttäen kannattavuuslaskennan pohjana valaisimista 

aiheutuvien kulujen lisäksi KNX-ohjausjärjestelmän hankinnasta aiheutuvia kuluja, sekä 

arviota vanhojen valaisimien purkamisesta aiheutuvista kuluista. 

Laskelman pohjalta voidaan todeta, että millä tahansa vertailun valaisintyypillä päästään 

alle 4:n vuoden takaisinmaksuaikaan. Valmistajan tuotetakuun ollessa jokaisella 

valaisimella vähintään 5 vuotta, on investointi lisäksi melko pieniriskinen.  
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5 Yhteenveto 

Saneerauksen lähtökohtana oli löytää valaistusratkaisu, jolla kyseisten varastoalueiden 

valaistuksen energiankulutusta saataisiin pienennettyä, sekä mahdollisesti 

työturvallisuutta ja -tehokkuutta parannettua mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Lopputuloksena oli, että tilaan löydettiin käyttäjän tarpeet huomioiva valaisin- ja 

ohjausjärjestelmäkombinaatio joka oli kaikenlisäksi myös kustannustehokas. 

Projektin aikana saatiin kerättyä arvokasta tietoa siitä, miten ja minkä tyyppisillä 

valaisimilla kohteen kaltaisia tiloja kannattaisi valaista, sekä millä eri tavoin asennettua 

valaistusta voidaan ohjata. Lisäksi saatiin laskettua tietoa toteutuksesta aiheutuvista 

kustannuksista. Työssä tuli konkreettisesti osoitettua se, että valaistuksen 

energiatehokkuuteen panostamalla voidaan saavuttaa tuntuvia rahallisia säästöjä.  

 



 

  70 (73) 

 

  

Lähteet 

1 Energiatehokas valaistus. Motiva Oy. <https://valaistustieto.fi/energiatehokas-
valaistus/> Luettu 24.3.2018 

2  Valaistusopas. Verkkoaineisto. Ensto 
Oy.<https://www.ensto.com/fi/tuki/suunnittelutyokalut/valaistusopas/>. Luettu 
24.3.2018 

3 Standardi SFS-EN 12464-1 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: 
Sisätilojen työkohteiden valaistus. 2011. Sesko ry.  

4 Kandela. Verkkoaineisto. Wikipedia. 
<https://fi.wikipedia.org/wiki/Kandela>. Luettu 22.4.2018 

5 Valaistus. Verkkoaineisto. Tampereen AMK ja Ensto.  
<http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/opintojaksot/0705016/1228387313247/1
228397989485/1228398034451/1228398112158.html>. Luettu 23.4.2018 

6 Tuottavan toimistotyön valaistus; Raportti 1. 2003. Teknillinen korkeakoulu, 
Valaistuslaboratorio. Useita tekijöitä.  
<http://www.lightinglab.fi/research/national/po2005/raportti1_2003.pdf>. 

7 GIR-1500 LED 16000 DALI 840-tuotesivu. Verkkoaineisto. Glamox. 
<https://glamox.com/fi/products/nogroup/items/gir087263>. Luettu 5.9.2018 

8 ST 58.07 VALAISTUKSEN LAADUN ARVIOINTI JA MITTAUS. 2017. 
Sähköinfo ry. 

9 Laadukas valaistus energiatehokkaasti. 2016. Ensto Oy.  
<https://www.ensto.com/globalassets/page-specific-blocks-and-
media/industries/lighting/laadukas-valaistus-energiatehokkaasti_2016.pdf>. 

10 Comparison of control methods. Verkkoaineisto. Fagerhult.  
<https://www.fagerhult.com/fi/Valaistustietoutta/lighting-control/Control-meth-
ods/>. Luettu 27.3.2018. 

11 LED-perusteet. Verkkoaineisto. Glamox.  
<http://glamox.com/fi/led-perusteet->. Luettu 27.3.2018. 

12 Aura T5 Eco saver long life –tuotesivu. Verkkoaineisto. Aura Light Oy. 
<http://www.auralight.fi/product/aura-t5-eco-saver-long-life/>. Luettu 27.3.2018. 
 

https://valaistustieto.fi/energiatehokas-valaistus/
https://valaistustieto.fi/energiatehokas-valaistus/
https://www.ensto.com/fi/tuki/suunnittelutyokalut/valaistusopas/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kandela
http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/opintojaksot/0705016/1228387313247/1228397989485/1228398034451/1228398112158.html
http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/opintojaksot/0705016/1228387313247/1228397989485/1228398034451/1228398112158.html
http://www.lightinglab.fi/research/national/po2005/raportti1_2003.pdf
https://glamox.com/fi/products/nogroup/items/gir087263
https://www.ensto.com/globalassets/page-specific-blocks-and-media/industries/lighting/laadukas-valaistus-energiatehokkaasti_2016.pdf
https://www.ensto.com/globalassets/page-specific-blocks-and-media/industries/lighting/laadukas-valaistus-energiatehokkaasti_2016.pdf
https://www.fagerhult.com/fi/Valaistustietoutta/lighting-control/Control-methods/
https://www.fagerhult.com/fi/Valaistustietoutta/lighting-control/Control-methods/
http://glamox.com/fi/led-perusteet-
http://www.auralight.fi/product/aura-t5-eco-saver-long-life/


 

  71 (73) 

 

  

13 STM-LUX -tuotesivu. Verkkoaineisto. E-Valo.  
<http://www.elektro-valo.com/tuote/stm-lux/>. Luettu 27.3.2018 

14 Glamox i60 –tuotesivu. Verkkoaineisto. Glamox 
<http://glamox.com/fi/products/nogroup/items/i60087210>. Luettu 27.3.2018. 

15 Valaistussuunnittelijan käsikirja. Verkkoaineisto. Fagerhult. 
<http://np.netpublicator.com/np/n30265811/tekniskinfo_FI_09.pdf>. Luettu 
25.4.2018. 

16 Induled –tuotesivusto. Verkkoaineisto. Fagerhult. 
<https://www.fagerhult.com/fi/Tuotteet/induled/induled-kapea-valonjako/>. 
Luettu 5.9.2018. 

17 Jorma Lehtovaara & Mikko Hyvärinen. 2005. TeTT-tutkimusraportti: 
Ikääntyneiden kotivalaistus. 

18 Opas: Näin vertailet valaisimia 2.0. Verkkoaineisto. 2016. Teknologiateollisuus 
ry. 
<https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/nain_vertailet_l
edivalaisimia_2.0_2016_final.pdf>. Luettu 5.6.2018. 

19  CLO–vakiovalojärjestelmä (Constant Light Output). Verkkoaineisto. Fagerhult. 
https://www.fagerhult.com/fi/Valaistustietoutta/lighting-control/clovakiovalojar-
jestelma-constant-light-output/>. Luettu 5.8.2018 

20 Ledien elinikä. Verkkoaineisto. Glamox. <https://glamox.com/fi/ledien-elinik1>. 
Luettu 4.8.2018 

21 ST-Käsikirja 21: Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät. 2017. Sähköinfo Oy. 

22 ST 58.02 Valaistuksen toteutus standardin SFS-EN 12464-1 mukaisesti. 2017. 
Sähköinfo Oy. 

23 Spektri. Verkkoaineisto. Glamox. <https://glamox.com/fi/spektri luettu 
12.8.2018>. Luettu 4.8.2018. 

24 Understanding light spectrum. Verkkoaineisto. Eye lighting international.. 
<https://eyelighting.com/lighting-technology-education/general-lighting-ba-
sics/light-spectrum>.  Luettu 12.8.2018. 

25 Opetusmoniste: Investointilaskelma ja päätöksenteko.  2013. Metropolia 
Ammattikorkeakoulu.  

http://www.elektro-valo.com/tuote/stm-lux/
http://glamox.com/fi/products/nogroup/items/i60087210
http://np.netpublicator.com/np/n30265811/tekniskinfo_FI_09.pdf
https://www.fagerhult.com/fi/Tuotteet/induled/induled-kapea-valonjako/
https://www.fagerhult.com/fi/Valaistustietoutta/lighting-control/clovakiovalojarjestelma-constant-light-output/
https://www.fagerhult.com/fi/Valaistustietoutta/lighting-control/clovakiovalojarjestelma-constant-light-output/
https://glamox.com/fi/ledien-elinik1
https://glamox.com/fi/spektri%20luettu%2012.8.2018
https://glamox.com/fi/spektri%20luettu%2012.8.2018
https://eyelighting.com/lighting-technology-education/general-lighting-basics/light-spectrum%3e.
https://eyelighting.com/lighting-technology-education/general-lighting-basics/light-spectrum%3e.


 

  72 (73) 

 

  

26 Corridor function: Configuration options. Verkkoaineisto. Tridonic. 
<http://www.corridorfunction.com/corridorFUNCTION/configuration.html>. 
Luettu 23.9.2018. 

27 Kuvantava luminanssimittaus. Verkkoaineisto. Mitaten Oy. 
<http://mitaten.fi/mittauspalvelut/valomittaus-palvelu/kuvantava-luminanssi-
palvelu.html>. Luettu 13.8.2018 

28 Brahim Selmaoui, Yvan Touitou, 2003. Reproducibility of the circadian rhythms 
of serum cortisol and melatonin in healthy subjects: A study of three different 
24-h cycles over six weeks. <https://www.researchgate.net/pro-
file/Yvan_Touitou/publication/9042961_Reproducibility_of_the_circa-
dian_rhythms_of_serum_cortisol_and_melatonin_in_healthy_sub-
jects_A_study_of_three_different_24-h_cycles_over_six_weeks>. 

29 Andreas Wojtysiak, Alfred Wacker and Dieter Lang, Osram AG, 2012. Lighting 
Application for Non-Visual Effects of Light. https://www.sps.ch/en/articles/vari-
ous-articles/ueber-den-einfluss-des-lichtes-auf-den-menschen/lighting-applica-
tion-for-non-visual-effects-of-light/ 

30  Henkilökohtaista valoa. Verkkoaineisto. Fagerhult. 
<https://www.fagerhult.com/fi/Tunable-white/Henkilokohtaista-valoa/>. Luettu 
26.8.2018. 

31 DALI-2 versus DALI version-1. Verkkoaineisto. Digital illumination interface alli-
ance. <https://www.digitalilluminationinterface.org/dali/comparison.html>. Luettu 
26.8.2018 

32 The lighting handbook. Verkkoaineisto. 2018. Zumtobel.. 
<https://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/lichthandbuch.pdf>. 

33 Color rendering index CRI. Verkkoaineisto. A.C Lighting inc. 
<https://www.aclighting.com/service/learn-about-light/color-rendering-index-
cri/>.Luettu 29.8.2018 

34 TM-30 Measures and Meaning FAQs. Verkkoaineisto. Yhdysvaltain 
energiavirasto. <https://www.energy.gov/eere/ssl/tm-30-measures-and-
meaning-faqs>. Luettu 26.7.2018. 

35 ST 57.45.01 Valaisimien vastaavuus. Vertailutaulukon laadinta. 2018. 
Sähköinfo Oy.  

36 TM-30 or the Quest for New Metrics to Measure Light Color Quality. Verkkoa-
ineisto. Led Professional (LpR Magazine.) <https://www.led-profes-
sional.com/resources-1/articles/tm-30-or-the-quest-for-new-metrics-to-measure-
light-color-quality>. Luettu 29.8.2018. 

http://mitaten.fi/mittauspalvelut/valomittaus-palvelu/kuvantava-luminanssi-palvelu.html
http://mitaten.fi/mittauspalvelut/valomittaus-palvelu/kuvantava-luminanssi-palvelu.html
https://www.researchgate.net/profile/Yvan_Touitou/publication/9042961_Reproducibility_of_the_circadian_rhythms_of_serum_cortisol_and_melatonin_in_healthy_subjects_A_study_of_three_different_24-h_cycles_over_six_weeks
https://www.researchgate.net/profile/Yvan_Touitou/publication/9042961_Reproducibility_of_the_circadian_rhythms_of_serum_cortisol_and_melatonin_in_healthy_subjects_A_study_of_three_different_24-h_cycles_over_six_weeks
https://www.researchgate.net/profile/Yvan_Touitou/publication/9042961_Reproducibility_of_the_circadian_rhythms_of_serum_cortisol_and_melatonin_in_healthy_subjects_A_study_of_three_different_24-h_cycles_over_six_weeks
https://www.researchgate.net/profile/Yvan_Touitou/publication/9042961_Reproducibility_of_the_circadian_rhythms_of_serum_cortisol_and_melatonin_in_healthy_subjects_A_study_of_three_different_24-h_cycles_over_six_weeks
https://www.sps.ch/en/articles/various-articles/ueber-den-einfluss-des-lichtes-auf-den-menschen/lighting-application-for-non-visual-effects-of-light/
https://www.sps.ch/en/articles/various-articles/ueber-den-einfluss-des-lichtes-auf-den-menschen/lighting-application-for-non-visual-effects-of-light/
https://www.sps.ch/en/articles/various-articles/ueber-den-einfluss-des-lichtes-auf-den-menschen/lighting-application-for-non-visual-effects-of-light/
https://www.fagerhult.com/fi/Tunable-white/Henkilokohtaista-valoa/
https://www.digitalilluminationinterface.org/dali/comparison.html
https://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/lichthandbuch.pdf
https://www.aclighting.com/service/learn-about-light/color-rendering-index-cri/
https://www.aclighting.com/service/learn-about-light/color-rendering-index-cri/
https://www.energy.gov/eere/ssl/tm-30-measures-and-meaning-faqs
https://www.energy.gov/eere/ssl/tm-30-measures-and-meaning-faqs
https://www.led-professional.com/resources-1/articles/tm-30-or-the-quest-for-new-metrics-to-measure-light-color-quality
https://www.led-professional.com/resources-1/articles/tm-30-or-the-quest-for-new-metrics-to-measure-light-color-quality
https://www.led-professional.com/resources-1/articles/tm-30-or-the-quest-for-new-metrics-to-measure-light-color-quality


 

  73 (73) 

 

  

37 Ranto, Juha. 2016. Valaistusmittaukset ja valaistuslaboratoriotilojen suunnittelu. 
Insinöörityö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta. 

38 Energy savings. Verkkoaineisto. Trilux. <https://www.trilux.com/bf/lighting-
practice/lighting-equipment/lighting-management/light-management-application-
and-function/energy-savings/>. Luettu 8.9.2018. 

39 Opas: Energiatehokas teollisuuskiinteistö. 2012. Motiva Oy. 

40 ST 58.08: Valonlähteet. 2018. Sähköinfo Oy.  

41 SNEP Mode C –tuote-esite. Verkkoaineisto. Purso Oy. 
<https://snep.fi/application/files/9215/3684/3339/SNEP_Mode_C_tuotekortti.pdf
>. Luettu 5.9.2018. 

42 E-Valo RPP –tuote-esite. Verkkoaineisto. Elektro-Valo Oy. <http://www.elektro-
valo.com/wp-content/uploads/2018/08/rpp82018.pdf>. Luettu 5.9.2018. 

43 Philips Coreline Trunking –tuotesivut. Verkkoaineisto. Philips. <http://www.light-
ing.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/light-line-systems/basic-light-line-
system/coreline-trunking>. Luettu 5.9.2018. 

44 Philips GentleSpace GreenWarehouse –tuotesivut. Verkkoaineisto. Philips. 
<http://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/high-bay-and-low-
bay/high-bay/gentlespace-greenwarehouse>. Luettu 5.9.2018. 

45 Sähköurakan yksikkökustannuksia I/2017. 2017. Sähköinfo Oy.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trilux.com/bf/lighting-practice/lighting-equipment/lighting-management/light-management-application-and-function/energy-savings/
https://www.trilux.com/bf/lighting-practice/lighting-equipment/lighting-management/light-management-application-and-function/energy-savings/
https://www.trilux.com/bf/lighting-practice/lighting-equipment/lighting-management/light-management-application-and-function/energy-savings/
https://snep.fi/application/files/9215/3684/3339/SNEP_Mode_C_tuotekortti.pdf
https://snep.fi/application/files/9215/3684/3339/SNEP_Mode_C_tuotekortti.pdf
http://www.elektro-valo.com/wp-content/uploads/2018/08/rpp82018.pdf
http://www.elektro-valo.com/wp-content/uploads/2018/08/rpp82018.pdf
http://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/light-line-systems/basic-light-line-system/coreline-trunking
http://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/light-line-systems/basic-light-line-system/coreline-trunking
http://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/light-line-systems/basic-light-line-system/coreline-trunking
http://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/high-bay-and-low-bay/high-bay/gentlespace-greenwarehouse
http://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/high-bay-and-low-bay/high-bay/gentlespace-greenwarehouse

