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Käsitteet ja lyhenteet 

CAD Computer-aided Design. Tietokoneavusteinen suunnittelu. 

E27 Lampun kanta, jonka halkaisija on 27 mm.  

K Kelvin. Valonlähteen värilämpötilan yksikkö. 

lm/W Valotehokkuuden yksikkö. Kertoo valaisimesta saatavan valovirran tehoyk-

sikköä kohden. 

lx Luksi. Valaistusvoimakkuuden E, yksikkö. 

Plafondi Pinta-asennettava kattovalaisin. 

R7s Kaksikantainen lamppu. 

Ra Värintoistoindeksi. Ilmoitetaan asteikolla 0 - 100. Ilmoittaa valonlähteen ky-

vyn toistaa värit luonnollisina. 

W/m² Valaistuksen neliöteho. Valaisimen antama teho/m². 
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1 Johdanto 

Tässä insinöörityössä esitellään valaistussuunnitelma remontissa olleeseen yksityis-

asuntoon, joka sijaitsee vuonna 1886 rakennetussa kerrostalokiinteistössä. Suunnitelma 

on tehty valaistussuunnittelijan näkökulmasta. Suunnitelman lisäksi työssä perehdytään 

eri valonlähteisiin ja niiden ohjaukseen ja säätöön, valaisimiin, valaistustapoihin sekä 

valaistuksen suunnitteluprosessiin. Suunnitelmaosion huonekohtaisissa suunnitelmissa 

esitetään ensin kyseisen huoneen yleiset suunnitteluperiaatteet, minkä jälkeen esitetään 

kohdeasuntoon tehdyt ratkaisut. Asunnosta ei ollut olemassa CAD-kuvaa, joten tämä oli 

yhtenä osana suunnittelua. 

Valaistuksella on suuri merkitys kodin mukavuuden kannalta. Valon avulla luodaan tun-

nelmaa sekä mahdollistetaan jokapäiväisten tehtävien suoritus. Hyvällä suunnittelulla 

valaistuksesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Valaistuksen suunnittelu on arkki-

tehtuurin, tunnelmien, laadun ja tarpeiden yhdistämistä valaistuksen avulla. 

Valaistukseen panostetaan nykyään yhä enemmän. Valaistusta ei suunnitella enää pel-

kästään isoihin hankkeisiin vaan ammattitaitoista suunnittelua kaipaavat tavalliset ihmi-

set koteihinsa. On alettu ymmärtämään, että hyvään valaistukseen ei riitä yksi valaisin-

piste jokaisen huoneen katon keskellä. Jokainen huone ja tila tarvitsevat tarkoin harkitun 

valaistuksellisen kokonaisuuden. 

Suunnittelu on tehty Laatuvalo Oy:n alaisuudessa. Laatuvalo Oy on Helsingissä sijait-

seva valaistuksen suunnittelu ja valaisimien maahantuontiyritys. Työn tuloksia voidaan 

käyttää suunniteltaessa samantyylisiä saneerauskohteita, joissa sähköt eivät määräydy 

valaistussuunnittelun mukaan vaan päinvastoin. Kuka vain voi saada tuloksista tietoa ja 

näkemystä kodin valaistukseen. 
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2 Valaistustavat, valonlähteet ja valaisimien luokittelu 

Valaistuksen suunnittelussa on tärkeää löytää käyttötarkoitukseen sopiva valaistustapa, 

valonlähde ja valaisin. Suunnittelu tulee aloittaa oikean valaistustavan tai tapojen valin-

nalla, minkä jälkeen valitaan sopivat valonlähteet ja ne sijoitellaan tarkoituksenmukaisiin 

paikkoihin. Vasta viimeisenä valitaan valaisin. [1.] 

2.1 Valaistustavat 

Valaistus voidaan toteuttaa eri valaistustapoja käyttäen. Tilassa voidaan käyttää vain 

yhtä valaistustapaa tai eri tapojen yhdistelmää. Tärkeintä on, että valittu valaistustapa 

sopii juuri kyseiseen käyttötarkoitukseen. 

2.1.1 Yleisvalaistus 

Yleisvalaistuksella tarkoitetaan tilojen perusvalaistusta, joka voidaan toteuttaa suoralla 

tai epäsuoralla valaistuksella tai näiden yhdistelmällä. Yleisvalaistuksen tehtävä on 

luoda riittävä valaistus tilassa tapahtuvien toimien suorittamiseen. Kodin valaistuksessa 

hyvä yleisvalaistus on tärkeää tiloissa, joissa vaaditaan paljon valoa, esimerkiksi etei-

sessä, keittiössä ja kodinhoitohuoneessa. 

Yleisvalaistuksen toteutus suoralla valaistuksella toimii hyvin matalissa ja pienissä ti-

loissa. Varjojen muodostuminen on ominaista suoraa valaistusta käytettäessä. Kun va-

laisimet sijoitetaan oikein, varjot tuovat kolmiulotteiset kohteet paremmin esille ja näin 

ollen lisäävät käytettävyyttä ja mukavuutta. Toisaalta, kun valo tulee henkilön takaa, hä-

nen eteensä voi muodostua varjo, joka haittaa näkyvyyttä. 

Epäsuoralla valaistuksella toteutetussa yleisvalaistuksessa valo heijastetaan huonepin-

tojen kautta koko tilaan, eikä varjoja tai valonlähteen aiheuttamaa häikäisyä tapahdu. 

Epäsuoraa valaistusta käytettäessä tulee varmistua siitä, että valoa heijastuu huonepin-

noilta tarpeeksi alueelle, jolla itse toiminta tapahtuu. Energiatehokkuuden kannalta suora 

valaistus on hieman parempi kuin epäsuora, koska siinä valoa kohdistetaan enemmän 

haluttuun paikkaan. Toisaalta epäsuoraa valaistusta käytettäessä, muut valaistuksen pe-

rusedellytykset toteutuvat paremmin ilman häiritseviä varjoja tai häikäisyä. [2.] 
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2.1.2 Paikallistettu yleisvalaistus 

Paikallistettu yleisvalaistus on energiatehokkaampi, kuin tavalliseen tapaan toteutettu 

yleisvalaistus. Valaistustavan periaate on, että valaistus on jaettu alueisiin ja eri alueiden 

valaistusvoimakkuudet on suunniteltu alueen käyttötarkoituksen mukaan. Paikallistettua 

yleisvalaistusta voidaan käyttää hyvin esimerkiksi isossa toimistossa, jossa työpisteiden 

paikat ovat ennalta määriteltyjä. Työpisteille saadaan tarpeeksi suuri valaistusvoimak-

kuus ja liikkumisalueille tarvittava valaistusvoimakkuus. Kokonaisvalaistuksesta tulee 

näin miellyttävä, energiatehokas ja tilaa jäsentävä. [3.] 

2.1.3 Kohdevalaistus 

Kohdevalaistuksen tarkoitus on korostaa haluttuja asioita, kuten esimerkiksi taideteoksia 

tai arkkitehtuurisia piirteitä, suuntaamalla valoa tarkasti haluttuun paikkaan [4]. Kohde-

valaistus toteutetaan yleensä suunnattavilla spottivalaisimilla. Kohdevalaistus on par-

haimmillaan yleisvalaistukseen integroituva ja tätä tukeva valaistustapa. 

2.1.4 Efektiivinen valaistus 

Efektiivisen valaistustavan tarkoitus on valon avulla korostaa haluttuja asioita ja tehdä 

hienoja tehosteita. Valaistukseen käytetään esimerkiksi väriä vaihtavia ledejä, jotka voi-

daan ohjelmoida. Tehosteita voidaan luoda myös suunnattavien valaisimien avulla. Kun 

esimerkiksi tiiliseinää valaistaan oikeasta kulmasta, valon ja varjon kontrasti tekee sei-

nästä vaikuttavamman. Efektiivistä valaistustapaa käytetään yleisesti puutarhoissa ja ul-

kovalaistuksessa [4]. 

2.2 Valonlähteet 

Valonlähteiden valinnassa tulee lähteä liikkeelle käyttötarkoituksesta ja valita tähän omi-

naisuuksiltaan sopivin valonlähde. Kodin valaistuksessa tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 

valon laatu, tunnelma sekä tekninen soveltuvuus. Laadullinen ominaisuus on esimerkiksi 

värintoistoindeksi, tunnelmallinen ominaisuus on värilämpötila ja teknisenä ominaisuu-

tena esimerkiksi valonlähteen himmennettävyys. Valon värilämpötilan valinnassa tulee 

ottaa huomioon, että värilämpötilan tulee olla suhteessa valon määrään. Jos tilassa on 
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vähän valoa, värilämpötilan tulee olla lämmin (2 700 K - 3 000 K). Jos taas tilassa on 

paljon valoa, valonlähteiden lämpötila voi olla kylmempi (> 4 000 K). [1.] 

2.2.1 Hehkulamppu 

Hehkulamppu on vanhin ja tunnetuin valonlähde kotikäytössä. Sen toiminta perustuu 

hehkulankaan, jonka läpi johdetaan virtaa. Virran vaikutuksesta lanka alkaa hehkua, ja 

tämä aistitaan valona ja lämpönä. 

Hehkulampun hyviä ominaisuuksia ovat nopea syttyminen, edullinen hankintahinta, 

helppo himmennettävyys sekä hyvä värintoistoindeksi. Käytetyt hehkulamput eivät ole 

ongelmajätettä, joten ne voidaan hävittää tavallisen sekajätteen mukana. Huonoja puolia 

ovat huono valotehokkuus sekä lyhyt elinikä. Tärinä ja ylijännite lyhentävät vielä entises-

tään hehkulampun elinikää. 

Huonon valotehokkuutensa takia hehkulamppuja ollaan poistamassa asteittain käytöstä. 

Ensimmäisessä asteessa vuonna 2009 kiellettiin himmeiden hehkulamppujen markki-

noille tuominen ja vuonna 2012 kiellettiin kaikkien ympärisäteilevien hehkulamppujen 

markkinoille tuominen. [1; 5.] 

2.2.2  Halogeenilamppu 

Halogeenilamppu on ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen hehkulampun kanssa. Va-

lontuotto perustuu myös hehkulankaan, mutta halogeenilampuissa tapahtuu niin sanottu 

halogeenikiertoprosessi (kuva 1, kts. seur. s.). Prosessissa hehkulangan lämpeneminen 

saa volframihiukkaset liikkeelle, minkä jälkeen ne tarttuvat kuvun sisällä oleviin halogee-

niyhdisteisiin ja palaavat takaisin hehkulankaan. Tämän kiertoprosessin ansiosta halo-

geenilamput ovat valotehokkuudeltaan 20 - 40 % parempia ja 2 - 4 kertaa pitkäikäisem-

piä kuin hehkulamput. 
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Kuva 1. Halogeenikiertoprosessi [5] 

Halogeenilamput ovat korvanneet hehkulamppuja juuri samanlaisten ominaisuuksiensa 

takia ja ne sopivat hyvin paikkoihin, joissa hehkulamppuja ei pystytä korvaamaan ledeillä 

tai energiansäästölampuilla. Halogeenilamput sopivat moneen käyttötarkoitukseen ja 

markkinoilla on erimuotoisia, -kokoisia, -kantaisia ja -tehoisia lamppuja. Lisäksi lamppuja 

löytyy verkkojännitteisinä sekä pienjännitteisinä (12 V). Himmeät halogeenilamput ovat 

poistuneet markkinoilta huonon valotehokkuuden takia.[1; 5.] 

2.2.3 Loistelamppu 

Loistelampussa kuvun loisteaine muuttaa elohopeahöyryssä tapahtuvan purkauksen lä-

hettämän UV-säteilyn näkyväksi valoksi (kuva 2, kts. seur. s.). Kuvussa käytettäviä lois-

teaineita on erilaisia ja ne vaikuttavat lampun tuottaman valon väriin sekä värintoistoon. 
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Kuva 2. Loistelampun toimintaperiaate [5] 

Loistelampun hyviä puolia ovat pitkä ikä sekä hyvä valotehokkuus, eikä lamppu kuumene 

polttavan kuumaksi. Lamppuja on saatavilla useilla eri värilämpötiloilla ja väreillä. Huo-

nona puolena on hidas kirkastuminen, mikä voi kestää useita minuutteja sekä kylmyyden 

vaikutus lampun toimintaan. Loistelamput soveltuvat hyvin tiloihin, joissa tarvitaan paljon 

valoa ja joissa lamppuja pidetään pitkään päällä. 

Loistelamput tarvitsevat toimiakseen erillisen liitäntälaitteen. Nykyisin loisteputkivalai-

simissa käytetään elektronisia liitäntälaitteita, joiden ansiosta lamppu syttyy nopeammin, 

eikä valo värise. Vanhemmalla tekniikalla olevia liitäntälaitteita kutsutaan magneettisiksi 

liitäntälaitteiksi. 

Vaikka loistelamppujen elinikä on pitkä, alenee valon määrä kuitenkin vuosittain. Tästä 

syystä pitkään käytössä ollut lamppu kannattaa vaihtaa, vaikka se ei olisi vielä sammu-

nut. Loistelamppujen hävityksessä tulee ottaa huomioon, että ne ovat ongelmajätettä, 

koska lamput sisältävät pienen määrän elohopeaa. [1; 5.] 

2.2.4 LEDpuolijohdekomponentti 

LED eli Light-Emitting Diode on puolijohdekomponentti, joka tuottaa valoa, kun sen läpi 

johdetaan tasavirtaa. Ledit eivät säteile valkoista valoa vaan kideyhdisteiden koostumuk-

sesta riippuen joko punaista, vihreää tai keltaista valoa. Valkoista valoa saadaan joko 
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päällystämällä sininen ledi kellertävällä fosforilla tai yhdistämällä punainen, vihreä ja si-

ninen ledi. Näin tehty valaisin on nimeltään RGB-valaisin (kuva 3). 

 

Kuva 3. RGB-valaisimen periaate [6] 

Ledien hyviä puolia ovat hyvä valotehokkuus, pitkä elinikä sekä monipuoliset himmentä-

mismahdollisuudet. Ledit toimivat hyvin kylmässä, ja ne syttyvät heti täyteen valovir-

taansa. Huonoina puolina ovat lämmön hallinta sekä laadun suuri vaihtelu. Yhtenä huo-

nona puolena voidaan ainakin vielä pitää sitä, että jotkin LED-valaisimet ovat kertakäyt-

tötavaraa. Tähän voi tulevaisuudessa tulla muutos, kunhan ledejä koskevat standardit 

saadaan valmiiksi. 

Ledit ovat korvanneet muita valonlähteitä, ja ne ovatkin hyvä vaihtoehto valaistuksen 

toteuttamiseen joissakin käyttötarkoituksissa, esimerkiksi ulkovalaistuksessa sekä pai-

koissa, joissa valaisimen lampun vaihtaminen on työlästä. Ledien kehitys ja standardi-

sointi jatkuu, joten niiden ominaisuudet paranevat koko ajan. [1; 7.] 

2.3 Valaisimien luokittelu 

Kun on valittu käyttötarkoitukseen sopiva valaistustapa ja ominaisuuksiltaan sopiva va-

lonlähde, voidaan valita valaisin, joka yhdistää nämä kaksi kokonaisuudeksi. Valaisimen 

valinnassa, varsinkin kodin valaistuksessa, on kaksi pääperiaatetta: halutaanko näyttä-

vyyttä vai vain teknistä sopivuutta. 

Valaisimet voidaan luokitella eri tyyppeihin muutamin eri tavoin. Jaottelu voi perustua 

käytettyyn valonlähteeseen, valaistustapaan, asennustapaan tai käyttötarkoitukseen. 
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Valaisinvalmistajat jakavat katalogeissaan ja sivustoillaan valaisimet yleensä asennus-

tavan mukaan. Jako on yleensä tehty kattoon asennettaviin, seinään asennettaviin, lat-

tiaan asennettaviin, kiskoon asennettaviin, jalkalamppuihin sekä pöytälamppuihin. Li-

säksi katto- ja kiskovalaisimet jaetaan yleensä vielä pinta-asennettaviin, ripustettaviin 

sekä upotettaviin valaisimiin. 

Valaisimia koskeva standardi EN 60598-1 luokittelee valaisimet suojausluokan, koteloin-

tiluokan, asennusalustan sekä käyttöolosuhteiden mukaan. Valaisimen suojausluokka 

määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin se on suojattu sähköiskulta. I suojausluokan valai-

simessa on peruseristyksellä tehdyn kosketussuojauksen lisäksi maadoitettu johtavat 

osat kiinteästi asennetulla suojajohtimella. II suojausluokan valaisimissa on peruseris-

tyksellä tehdyn kosketussuojan lisäksi esimerkiksi kaksois- tai vahvistettu eristys. Tämän 

luokan valaisimia ei ole suojamaadoitettu, eikä asennusolosuhteilla ole merkitystä tur-

vallisuuteen. III suojausluokan valaisimet toimivat suojajännitteellä (SELV), joka on niin 

pieni, että siitä ei aiheudu vikatilanteessa haittaa. Kotelointiluokka taas kertoo, kuinka 

hyvin valaisin on suojattu vierasesineiltä ja vedeltä. 

Asennusalustan mukainen luokittelu tehdään sillä perusteella, voidaanko valaisin asen-

taa normaalisti syttyville vai palamattomille alustoille. Käyttöolosuhteiden mukainen luo-

kittelu kertoo, ovatko valaisimet tarkoitettu normaaliin vai rajuun käyttöön. [8.] 

LED-valaisimet poikkeavat toiminnaltaan perinteisistä valaisimista. Valaisimet tarvitse-

vat toimiakseen elektronisen liitäntälaitteen, kuten loisteputkivalaisimet, mutta LED-va-

laisimille on olemassa kaksi erilaista liitäntälaitetyyppiä, kahdelle eri valaisintyypille. Toi-

nen valaisintyyppi on sarjaan kytkettävät valaisimet, jotka toimivat vakiovirralla ja toinen 

tyyppi on rinnan kytkettävät, vakiojännitteellä toimivat valaisimet. 

Vakiovirralla (constant current) toimivat LED-valaisimet kytketään sarjaan vakiovirtaa 

syöttävään liitäntälaitteeseen. Sarjaan kytkentä takaa sen, että jokainen valaisin saa tar-

vitsemansa virran.  Vakiovirralla tarkoitetaan virtaa, joka pysyy koko ajan samana, riip-

pumatta kuorman määrästä. Jotta virta pysyy vakiona, tulee jännitteen vaihdella sarjaan 

kytketyn kuorman mukaan. Näissä valaisimissa ei ole etuvastuksia rajoittamassa virtaa. 

Vakiovirralla toimivia LED-valaisimia ovat esimerkiksi LED-paneelit sekä uppo- ja pinta-

asennettavat LED-valaisimet. [9.] 
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Vakiojännitteellä (constant voltage) toimivat valaisimet kytketään rinnan vakiojännitettä 

syöttävään liitäntälaitteeseen. Rinnankytkentä takaa jokaiselle piirin valaisimelle tarvitta-

van jännitteen. Liitäntälaite syöttää vakiojännitettä, esimerkiksi 12 V, riippumatta kuor-

man määrästä. Sen sijaan liitäntälaitteen valaisimille syöttämä virta vaihtelee tietyllä vä-

lillä. Vakiojännitteellä toimivia LED-valaisimia ovat esimerkiksi LED-nauhat. [9.] 

3 Valaistuksen ohjaus ja säätö 

Valaistuksen ohjauksella ja säädöllä on eri tavoitteita. Säätö voidaan tehdä tilan ja tun-

nelman, visuaalisen vaikutelman tai energiansäästön vuoksi. 

Tilan ja tunnelman vuoksi tehtävän säädön tarkoitus on valaistuksen avulla mukauttaa 

tila erilaisiin käyttötarkoituksiin. Energian säästö on tällöin toissijaista. Käyttökohteita voi-

vat olla esimerkiksi neuvotteluhuoneet, baarit ja konserttisalit. Visuaalisuuden tavoitte-

lussa halutaan korostaa ja tuoda esiin muotoja, pintoja, varjoja ja esineitä. Käyttökohteita 

voivat olla esimerkiksi museot, teatterit ja taidegalleriat. Suurissa tiloissa esimerkiksi toi-

mistorakennuksissa ja oppilaitoksissa valaistuksen säätö tehdään energiataloudellisuu-

den parantamiseksi. Valaistuksen tarkoituksenmukainen ohjaus ja säätö on helppo tapa 

säästää energiaa. Säästöpotentiaali voi olla jopa noin 70 %. Nykyiset tiukentuvat ener-

giavaatimukset ohjaavat valaistuksen suunnittelijoita suunnittelemaan tarkoituksenmu-

kaisia ja toimivia ohjauksia valaistukselle. [10.] 

Valaistusjärjestelmää suunniteltaessa tulee huomioida asennuksen eri komponenttien 

yhteensopivuus. Standardoituja tekniikoita käytettäessä komponenttien valmistajalla ei 

ole suurta merkitystä, mutta valmistajakohtaisissa ratkaisuissa tulee käyttää pelkästään 

kyseisen valmistajan tuotteita. Lisäksi valaisimien elektroniset liitäntälaitteet ovat suun-

niteltu toimimaan tietyllä tai tietyillä tekniikoilla, eivätkä ne sovellu säädettäväksi muilla 

tekniikoilla. 
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3.1 Säätö- ja ohjaustekniikat 

3.1.1 Vaihekulmasäätö 

Vaihekulmasäätö perustuu siniaallon leikkaukseen. Tätä tapaa käyttäviä säätimiä ovat 

triac-, tyristori-, sekä transistorisäätimet. Näistä triac- ja tyristorisäätimet ovat ominai-

suuksiltaan samanlaiset ja siniaallon leikkaus tapahtuu nousevalta reunalta. Säätimet 

soveltuvat resistiiviselle sekä induktiiviselle kuormalle eli esimerkiksi hehkulampulle. 

Leikkaus siniaallon nousevalta reunalta aiheuttaa suuren virrannousunopeuden, joka ra-

joittamattomana aiheuttaa häiriötä säädössä. 

Tyristorisäätö perustuu siniaallon laskevan reunan leikkaukselle. Tapa soveltuu resistii-

visen ja kapasitiivisen kuorman säätöön. Tyristorisäädön lämpöhäviöt ovat suuremmat 

ja tehoelementin hinta korkeampi kuin triac- ja tyristorisäätimillä, mutta häiriöt säädössä 

ovat pienemmät. [11.] 

3.1.2 Suorapainikeohjaus 

Suorapainikeohjaus on yksinkertainen, valmistajakohtainen tapa toteuttaa valaistuksen 

ohjaus. Päälle-pois-kytkentä sekä himmentäminen tapahtuu jousipalautteisella, verkko-

jännitteellä toimivalla kytkimellä. Ohjaussignaali lähetetään suoraan kytkimeltä, joten jär-

jestelmään ei tarvita erillistä säädintä. Ohjaussignaali kulkee sinipulsseina valaisimelle, 

joka ohjautuu päälle ja pois lyhyellä painalluksella ja säätyy pitkällä painalluksella. Sää-

dön suunta määräytyy sillä, kumpaa ääripäätä lähempänä ollaan. 

Suorapainikeohjaus on helppo ja edullinen tapa toteuttaa pienien kohteiden valaistuksen 

ohjaus. Ohjaus voidaan tehdä monesta paikasta rinnanasennetuilla kytkimillä ja yhdellä 

kytkimellä voidaan ohjata useaa valaisinta. Huonoja puolia ovat asennuksien joustamat-

tomuus sekä tuotteiden valmistajakohtaiset erot. Muutostyöt vaativat aina uudet johdo-

tukset. Järjestelmässä voi myös esiintyä epälineaarisuutta, jolloin asennuksen valaisimet 

himmenevät eri tahdissa. [12.] 
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3.1.3 Analoginen 1 - 10 V:n ohjaus 

Analoginen 1 - 10 V:n ohjaus on standardin IEC 60929 mukainen ohjaustapa, jossa ta-

sajännitteistä ohjausjännitettä säädetään 1 - 10 V. Liitäntälaitteet tarvitsevat ohjausta-

vassa erillisen ohjauspiirin, johon kytketään esimerkiksi potentiometri säätämään jänni-

tettä (kuva 4). Valaistustaso säätyy sen mukaan, kuinka suuri ohjausjännite säätimeltä 

tulee. Piirin johtimet tulee mitoittaa verkkojännitteelle, eikä +- ja - -napoja saa kytkeä 

ristiin, koska tällöin valaistus säätyy minimitasolle eikä säätö toimi. 

 

Kuva 4. Analogisen 1 - 10 V:n ohjauksen kytkentä [10] 

Säätötavan hyviä puolia ovat helppokäyttöisyys, eikä käyttöönotossa tarvitse minkään-

laista ohjelmointia. Tämä on helppo ja edullinen tapa toteuttaa pieniä järjestelmiä. Huo-

nona puolena tavassa on joustamattomuus: uusi asennus tarvitsee aina uudet johdotuk-

set, ja jokainen ryhmä tarvitsee oman ohjaimen. Muita huonoja puolia on, että säätötapa 

ei yksinään riitä erilaisten valaistustilanteiden luontiin, ja yhtä ryhmää voidaan ohjata vain 

yhdellä ohjaimella. 

Säätöä tehtäessä 1 - 10 V:n tavalla tulee huomioida, että tämä ei sammuta valaistusta 

vaan säätää sen minimissään pienintä jännitetasoa vastaavaksi. Valaistuksen sammut-

tamiseen tarvitaan erillinen päävirtapiirin kytkin, joka useilla potentiometreillä on sisään-

rakennettuna. [10; 13.] 
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3.1.4 Digitaalinen ohjaus DALI 

DALI eli Digital Addressable Lighting Interface on standardisoitu digitaalinen ohjaustapa, 

jossa jokaiselle valaisimelle ja käyttölaitteelle voidaan määrittää oma yksilöllinen osoite. 

Ohjaus on hajautettu, eli järjestelmään ei tarvita erillistä keskusyksikköä, vaan älykkyys 

on itse laitteissa. Yhteen ohjausjohdinpariin saadaan liitettyä 64 eri osoitetta ja näistä 

voidaan tehdä 16 eri ryhmää (kuva 5). 

 

Kuva 5. DALI-ohjauksen kytkentä [10] 

Hyvä puoli DALI:ssa on juuri sen osoitteellisuus, joka mahdollistaa erilaisten valaistusti-

lanteiden muodostamisen. Tämä puolestaan mahdollistaa monipuolisen valaistusjärjes-

telmän, joka voidaan ohjelmoida eri tiloihin ja käyttötarkoituksiin sopivaksi. Toinen hyvä 

puoli DALI:ssa on sen joustavuus, koska väylärakenne on vapaa. 

Huonona puolena on, että standardisointi koskee pelkästään liitäntälaitteita. Ohjauskom-

ponentteja ei ole määritelty, joten niistä löytyy valmistajakohtaisia eroavaisuuksia. Tästä 

syystä järjestelmän ohjauskomponenttien on kaikkien oltava saman valmistajan tuotteita.  

[10; 13.] 

3.1.5 Muita ohjaus- ja säätötekniikoita 

Edellisten, yleisesti käytettävien ohjaus ja säätötapojen lisäksi on olemassa myös muita 

valmistajakohtaisia tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi digitaaliset ohjaustavat DMX sekä 

DSI. DMX on teattereissa usein käytetty ohjaustapa, jolla voidaan säätää erillisiä sääti-

miä ja releitä sekä valonheittimiä ja värinvaihtajia. Järjestelmässä tarvitaan erillinen kes-

kusyksikkö. DSI on myös yhden valmistajan digitaalinen osoitteeton ohjausjärjestelmä. 

Tapa mahdollistaa pitkät, jopa 250 metrin ohjausjohtimet, eikä kytkennän napaisuudella 
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ole vaikutusta järjestelmän toimintaan. Näiden kahden tavan lisäksi on paljon valmista-

jien omia ohjaustekniikoita. Valaistusta ohjataan myös taloautomaation, kuten KNX:n 

avulla. [10; 13.] 

3.2 Ohjaustavat 

3.2.1 Paikallis- ja monipisteohjaus 

Paikallis- ja monipisteohjauksella tarkoitetaan ohjaustapaa, jossa käyttäjät ohjaavat ja 

säätävät valaistusta itse. Paikallisohjauksessa valaistusta voidaan ohjata vain yhdestä 

pisteestä, esimerkiksi sisäänkäynnin oven vierestä. Yksinkertaisin tapa tehdä paikal-

lisohjaus on rasiasäätimin. Monipisteohjauksen ero paikallisohjaukseen on, että moni-

pisteohjaus mahdollistaa valaistuksen ohjauksen ja säädön useammasta pisteestä. Esi-

merkiksi olohuoneen kattovaloa voidaan ohjata eteisestä sekä olohuoneesta. Ohjaus 

tehdään esimerkiksi painonapeilla, kiertokytkimillä, liukusäätimillä tai näiden yhdistel-

millä. [10.] 

3.2.2 Läsnä- ja poissaolo-ohjaus 

Läsnä- ja poissaolo-ohjaukset perustuvat ohjauksessa käytettäviin tunnistimiin, jotka ha-

vaitsevat tilassa tapahtuvan liikkeen ja lämmön muutokset. Tunnistimet ovat yleensä 

passiivisia infrapunatunnistimia, jotka tunnistavat lämmönlähteestä, esimerkiksi ihmi-

sestä, säteilevän infrapunasäteilyn nopean vaihtelun. [14.] 

Läsnäolo-ohjauksessa tunnistimet sytyttävät valot, kun ne havaitsevat tilassa tapahtuvan 

liikkeen ja lämmön muutoksen. Valot sammuvat viimeisen havainnon jälkeen, ennalta 

asetetulla viiveellä. Käyttöpaikkoja ovat esimerkiksi varastot, luokkahuoneet ja neuvot-

telu- ja kokoustilat. Läsnäolo-ohjauksella voidaan saavuttaa 10 - 40 %:n säästö verrat-

tuna paikallis- ja monipisteohjaukseen (kuva 6, kts. seur. s.). 
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Kuva 6. Läsnäolo-ohjauksen energiansäästö [10] 

Poissaolo-ohjaus perustuu myös tunnistimiin, jotka tunnistavat liikkeen ja lämmön muu-

tokset. Erona läsnäolo-ohjaukseen on, että sensorit eivät sytytä valoja, vaan käyttäjien 

on tehtävä se manuaalisesti. Tunnistimet sammuttavat valot valitulla viiveellä viimeisestä 

havainnosta. Käyttöpaikat ovat samanlaisia kuin läsnäolo-ohjauksella. [10.] 

3.2.3 Vakiovalo-ohjaus 

Vakiovalo-ohjaus perustuu luonnonvalon käyttöön sekä valoantureihin, jotka mittaavat 

valaistuksen voimakkuutta. Anturit voivat olla joko erillisiä tai valaisimiin sisäänrakennet-

tuja. Tilaan tulevaa luonnonvaloa hyväksi käyttäen, keinovalaistus säätyy riittävälle ta-

solle niin, että tilaan haluttu valaistusvoimakkuus saavutetaan. Vakiovalo-ohjauksella 

voidaan säästää 10 - 40 % verrattuna paikallis- ja monipisteohjaukseen (kuva 7, kts. 

seur. s.). [10.] 
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Kuva 7. Vakiovalo-ohjauksen energiansäästö [10] 

Ihmisen silmä ei ole kovin herkkä havaitsemaan valaistuksen voimakkuuden muutosta, 

varsinkaan korkeilla säädön tasoilla. Vakiovalo-ohjauksessa käytetään tätä osittain hy-

väksi. Korkeilla säädön tasoilla energiaa säästyy, vaikka ihminen ei silmämääräisesti 

huomaa säätöä. Silmä reagoi vasta, kun tehoa pudotetaan noin 30 %. Hyvä vakiovalo-

ohjaus säätää valaistusta riittävän hitaasti eikä reagoi vähäisiin luonnonvalon muutok-

siin. [13.] 

3.2.4 Poissaolovalaistus 

Poissaolovalaistus perustuu huonesensoreiden käyttöön, samalla tavalla kuin läsnä- ja 

poissaolo-ohjauksessa. Valaistukselle määritellään normaalitaso sekä taso, jolle valais-

tus pudotetaan, kun tilaa ei käytetä. Kun sensorit eivät havaitse tilassa läsnäoloa, valais-

tus säätyy esimerkiksi 10 % normaalista valaistuksesta. Sensorien havaitessa liikettä, 

valaistus säätyy takaisin ennalta määrätylle normaalivalaistuksen tasolle. [10.] 
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4 Valaistuksen suunnitteluprosessi 

Valaistuksen suunnittelu aloitetaan selvittämällä tilan käyttötarkoitus ja siinä tapahtuva 

toiminta. Suunnittelun tulee tähdätä siihen, että valaistus palvelee käyttäjiä mahdollisim-

man hyvin asennusvaiheessa ja tulevaisuudessa. 

Käyttäjien kannalta parhaimpaan lopputulokseen päästää, kun suunnittelija selvittää heti 

suunnitteluprosessin alkuvaiheessa tilan luonteen, sekä kuka tilaa käyttää nyt ja tulevai-

suudessa. Näin suunnittelu lähtee heti oikeaan suuntaan, ja valaistuksella saadaan ai-

kaan miellyttävä ympäristö, jossa on otettu huomioon näkemiseen, käytettävyyteen, viih-

tyvyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. 

Muita suunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat valaistuksen muunneltavuus sekä 

valaistuksesta aiheutuvat kustannukset. Muunneltavuuden osalta, suunnittelijan tulee 

pohtia keitä ovat tilan mahdolliset tulevaisuuden käyttäjät. Esimerkiksi lasten muuttaessa 

pois vanhempiensa luota, lasten makuuhuoneesta tehdään yleensä työhuone. Nuorten 

aikuisten makuuhuoneiden valaistus kannattaakin suunnitella silmälläpitäen huoneen tu-

levaisuuden käyttötarkoitusta. Valaistuksen kustannukset taas tarkoittavat valaistuksen 

koko elinkaaresta aiheutuvia kustannuksia, joita ovat investointikustannukset, ylläpito-

kustannukset ja käyttökustannukset. 

Valaistukselle voidaan asettaa tavoitteet sen jälkeen, kun tilan käyttötarkoitus on selkeä. 

Tavoitteita on erilaisia, riippuen kohteen luonteesta ja käyttäjistä. Tavoitteita ovat esi-

merkiksi turvallisuus, terveellisyys, käytettävyys, miellyttävyys ja muunneltavuus. Koh-

teessa, jossa on useita eri käyttäjiä, eri tavoitteiden yhdistäminen voi olla vaikeaa. [15.] 

4.1 Valaistuksen suunnittelutapoja 

Valaistuksen suunnitteluun on olemassa erilaisia tapoja ja lähtökohtia. Yleisesti voidaan 

toisistaan erottaa ainakin kolme vakiintunutta suunnittelutapaa. Luokittelu perustuu sii-

hen, mikä on valaistuksen visuaalinen tavoite. 
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Kolme vakiintunutta suunnittelutapaa ovat seuraavat: 

1. Richard Kellyn jaottelu näkemiseen (kommunikointi, liikkuminen ja työ), katsomi-

seen (yksityiskohtien korostus, rakenteiden korostus ja informaatio) ja katsotta-

vaksi (koristaminen) 

2. jako toiminnalliseen-, hahmotukselliseen- ja elämykselliseen tasoon 

3. huomion kiinnittäminen valon laatuun, valaistustapaan ja valon paikkaan. 

Suunnittelutavan valintaan vaikuttaa suunniteltavan kohteen luonne. Esimerkiksi toimis-

ton valaistuksen suunnittelun lähtökohdat ovat erilaiset verrattuna puutarhan valaistuk-

sen suunnitteluun, koska kohteissa on erilainen näkemisen tarve. Sisätilojen suunnitte-

lussa huomioidaan lisäksi yleis-, korostus-, työ- ja koristevalaistus.  

Hyvän suunnittelun lähtökohta on ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Niin sa-

notun käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän on kehittänyt amerikkalainen muotoilu-

toimisto IDEO. Suunnittelumenetelmän tarkoitus on parantaa asiakkaiden liiketoimintaa 

suunnittelemalla innovatiivisia ja käyttäjäkeskeisiä tuotteita. Vaikka malli on muotoilutoi-

miston kehittämä, voidaan sitä soveltaa hyvin myös valaistuksen suunnittelussa. Käyttä-

jäkeskeisessä suunnittelussa on viisi vaihetta: ymmärtäminen, havainnointi, visualisointi, 

arviointi ja toteutus. Näistä vaiheista muodostuu tapahtumaketju, jossa tarpeen mukaan 

voidaan palata edellisiin vaiheisiin, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. 

Ymmärtäminen on tärkein asia suunnittelun onnistumisen kannalta. Suunnittelijan tulee 

päästä asiakkaan ajatusmaailmaan ja ymmärtämään tämän todelliset tarpeet ja halut. 

Tämä vaihe määrittelee suunnittelulle oikean suunnan, ja vaikuttaa merkittävästi suun-

nitelman lopputulokseen. 

Havainnointi voi olla joko kohteessa tapahtuvaa, suunnittelijan tekemää tarkkailua tai 

perustua koulutuksesta ja työstä saatuihin tietoihin. Esimerkiksi sisustussuunnittelija ha-

vainnoi tilaa eri tavalla kuin sähkösuunnittelija. Suunnittelija pystyy löytämään paremmin 

erilaisia mahdollisuuksia, kun hänellä on tietoa monelta eri alalta. Tämän vaiheen myötä 

muodostuu käsitys suunnittelun tarpeista, toiveista ja puutteista. 
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Visualisoinnin tarkoituksena on kerätä tieto ja aineisto näkyvään muotoon esimerkiksi 

luonnosten avulla. Tämä auttaa niin tilaajaa kuin suunnittelijaa ymmärtämään toisiaan 

paremmin. Suunnittelijan on helpompi myydä ideaansa asiakkaalle, kun suunnitelma on 

konkreettisesti nähtävissä ja asiakkaalle tulee varmempi olo suunnittelun onnistumi-

sesta. Visualisoinnin tarkoitus on myös auttaa suunnittelijaa näkemään suunnitelmansa 

asiakkaan näkökulmasta, jolloin mahdolliset virheet esimerkiksi valaistuksen toimin-

nassa voidaan helpommin havaita ja korjata. Nykyään on paljon erilaisia tietokoneohjel-

mia, joilla visualisointi voidaan tehdä hyvinkin tarkasti. Ongelma ei ole riittävä tekniikka 

ja osaaminen vaan hinta. Visualisointi on kallista, koska ohjelmat ovat kalliita ja työhön 

menee paljon aikaa. 

Arviointivaiheessa suunnitelmaa arvioidaan kriittisesti useista eri näkökulmista sekä tar-

kastellaan eri vaihtoehtoja. Arviotavia asioita ovat ratkaisujen toteutettavuus, käytettä-

vyys ja mielekkyys. Arviointivaiheessa tilaaja ja loppukäyttäjät ovat vahvasti mukana, ja 

parhaimmillaan tämä vaihe on suunnittelijan ja käyttäjien välistä aktiivista vuorovaiku-

tusta. 

Toteutusvaiheessa suunnitelma hiotaan siihen kuntoon, että sen toteuttaminen on mah-

dollista. Tässä vaiheessa tulee tarkastaa, että suunnitelma on kaikilta osin tilaajan ja 

loppukäyttäjän toiveiden ja tarpeiden mukainen. Toiveista ja tarpeista syntynyt suunnit-

telijan visio tulee yhdistää tekniikan kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. [16.] 

4.2 Valaistussuunnittelun vaiheet 

Suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kuuteen vaiheeseen: tarveselvitys, hankesuunnit-

telu, suunnittelun valmistelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu sekä toteutussuunnit-

telu. Näiden vaiheiden lisäksi, rakentamiseen liittyviä vaiheita ovat rakennuslupatehtä-

vät, rakentamisen valmistelu ja rakentaminen. Rakennusvaiheen jälkeisiä vaiheita ovat 

käyttöönotto sekä takuuaika. Suunnittelijan tehtävät määritellään aina hankekohtaisesti.  

Ensimmäinen vaihe suunnitteluprojektissa on tarveselvitys, jossa luodaan pohja suun-

nittelutyölle. Tarveselvitysvaiheessa, suunnittelijan tehtävä on toimia avustavassa roo-

lissa, kun selvitetään olosuhde-, käyttö- ja toimintavaatimukset. Erityisen tärkeää tässä 

vaiheessa on selvittää valaistusperiaatteet tilaajan ja tulevien käyttäjien toiveiden  
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pohjalta. Erikseen tilattavia tehtäviä ovat esimerkiksi ympäristön ja esteettömyyden aset-

tamien tavoitteiden selvitys sekä valaistuksen vaatimus- ja laatutason määritys. Tarve-

selvityksen tuloksena syntyy tarveselvitys sekä hankepäätös. 

Tarveselvityksen jälkeen voidaan siirtyä hankesuunnitteluvaiheeseen, joka koostuu pro-

jektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Hankesuunnittelu on koko projektin onnistumisen 

kannalta tärkein vaihe ja tässä vaiheessa tehdyt virheet ja laiminlyönnit vaikuttavat koko 

loppuprojektiin. Hankesuunnitteluvaiheessa, suunnittelijan tärkein tehtävä on määritellä 

valaistusperiaatteet tilaajan ja käyttäjien toiveiden pohjalta. Jos kohteena on saneeraus-

kohde, suunnittelijan tulee perehtyä jo olemassa olevaan valaistusjärjestelmään. Lisäksi 

suunnittelun tässä vaiheessa on hyvä perehtyä voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä 

valaistussuosituksiin. Hankesuunnitteluvaiheessa, projektille laaditaan kustannusarvio 

sekä suunnittelulle aikataulu. Tämän vaiheen tuloksena syntyy hankesuunnitelma ja in-

vestointipäätös. 

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen aloitetaan suunnittelun valmistelu. Tämän vaiheen tar-

koituksena on suunnittelun organisointi. Valmistelussa pidetään myös mahdolliset suun-

nittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnit-

telusopimukset. Vaiheen suorituksessa tarkennetaan edellisien vaiheiden asioita, kuten 

investointikustannuksia sekä aikatauluja. Lisäksi tehdään CAD- ja tietomallinnusohje, 

jotta suunnittelussa käytetyt ohjelmistot ovat yhteensopivia. Suunnittelun valmisteluvai-

heen tuloksena syntyy suunnittelupäätös. 

Ehdotussuunnitteluun voidaan siirtyä, kun projektin lähtökohdat ja tavoitteet ovat tar-

peeksi hyvin selvillä. Valaistukselle asetettujen tavoitteiden pohjalta, suunnittelija laatii 

vaihtoehtoisia suunnitelmaehdotuksia. Ehdotussuunnitteluvaiheessa tuotettavia asiakir-

joja ovat valaistusperiaatevaihtoehdot sekä valaistusjärjestelmän ehdotukset, joihin kuu-

luvat havainnekuvat, valaisintyyppiehdotukset sekä leikkaus- ja tasopiirustukset.  

Yleensä eri alojen suunnittelijat tekevät yhteistyötä toistensa kanssa, ja on tärkeää, että 

eri suunnitelmat ovat yhteensopivia toistensa kanssa. Yhteistyössä on hyvä käyttää ana-

lyysejä, laskelmia, simulointeja sekä havainnollistavia kuvia. Ehdotussuunnittelun loppu-

vaiheessa arvioidaan eri suunnitelmaehdotukset, joista sopivin valitaan jatkosuunnitte-

lun pohjaksi. 

Yleissuunnitteluvaiheessa, ehdotussuunnitteluvaiheen suunnitelma jalostetaan toteutta-

miskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitteluvaiheessa on tärkeää sovittaa eri 
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alojen tekemät suunnitelmat toimivaksi kokonaisuudeksi. Puutteellisesti tehty yhteenso-

vitus heijastuu rakennusvaiheeseen, jolloin rakentamisen aikataulu venyy ja kustannuk-

set kasvavat. Yleissuunnitteluvaiheessa tuotettavia asiakirjoja ovat suunnitelmaselostus, 

valaisinsijoittelu, alustava valaisinluettelo, havainnekuvat sekä muut tarvittavat piirustuk-

set. Lopuksi suunnitelma arvioidaan ja hyväksytään, jotta voidaan siirtyä seuraavaan 

suunnitteluvaiheeseen. 

Yleissuunnitteluvaiheeseen voi kuulua projektin suuruudesta ja luonteesta riippuen eri-

laisia erikseen tilattavia tehtäviä. Erikseen tilattavia tehtäviä ovat esimerkiksi rakennus-

lupaan liittyvän materiaalin hankinta, 3D-simuloinnit, tuotemuotoilu ja -suunnittelu, koe-

valaistukset, investointi- ja elinkaarikustannuslaskelmat sekä osallistuminen ympäristö-

luokitusjärjestelmän esiselvitysmateriaalin laatimiseen. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa, yleissuunnitelma jalostetaan niin, että sen pohjalta voi-

daan tehdä tarvittavat hankinnat, muodostaa urakkasopimukset sekä aloittaa itse raken-

taminen.  Tuotettavia asiakirjoja ovat valaistusjärjestelmän kuvaus, pistesijoitukset ja tar-

vittavat leikkauskuvat sekä täydellinen valaisinluettelo. Toteutussuunnitteluvaiheeseen 

kuuluu myös mahdollisia erikseen tilattavia tehtäviä. Ennen urakkasopimusten muodos-

tamista, voidaan tilata esimerkiksi purkusuunnitelmat, urakkasopimusmateriaalien laati-

minen, koevalaistukset sekä ympäristömateriaalien kokoaminen ja laatiminen. Ennen 

rankentamisen aloittamista, voidaan erikseen tilata esimerkiksi suunnitelmamuutokset, 

koevalaistukset sekä asennuspiirustukset. 

Edellä mainittujen suunnitteluvaiheiden lisäksi, suunnittelijalle voi kuulua myös sopimuk-

sesta riippuen rakennuslupatehtäviä, rakennusajan tehtäviä sekä vastaanoton ja takuu-

ajan tehtäviä. Rakennusaikana suunnittelija ei toimi enää suunnittelijana vaan asiantun-

tijana, jonka perustehtäviin kuuluvat erilaiset hyväksymiset työmaalla sekä työmaako-

koukset. Erikseen tilattavia tehtäviä voivat olla esimerkiksi työmaakatselmukset, kuten 

valaisimien sijoitus sekä osallistuminen työmaan toimintakokeisiin. Toimintakokeita ovat 

esimerkiksi valaisimien suuntaus, ohjausjärjestelmän testaus sekä valaistuksen ohjauk-

sen ohjelmointiin osallistuminen. Vastaanoton ja takuuajan tehtävät ovat esimerkiksi 

käyttäjien koulutus sekä jälkitarkastukset. [17; 18.] 
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4.3 Valaistussuunnittelun hyödyt 

Valaistuksella on suuri rooli tilojen sisustuksessa, mukavuudessa ja käytettävyydessä. 

Oikealla valaisimien sijoittelulla ja valinnalla voidaan luoda hienoja valaistuksellisia ko-

konaisuuksia, jotka sopivat kunkin tilan käyttötarkoitukseen. Oikealla ohjauksella voi-

daan luoda erilaisia valaistustilanteita erilaisille tilanteille. Asiantunteva valaistussuunnit-

telija voi hyvällä suunnittelulla lisätä kodin arvoa ja asuinmukavuutta. Myös rahaa sääs-

tyy, kun valaistukseen varatut rahat kohdistetaan oikealla tavalla. 

Ammattitaitoisen valaistussuunnittelun etuna on myös se, että rakennusprojektin työn-

jako selkiytyy. Sähkösuunnittelija keskittyy enimmäkseen koko rakennuksen sähköistyk-

sen tekniseen puoleen, kun taas valaistussuunnittelija keskittyy valaistuksen teknisiin, 

taloudellisiin, visuaalisiin ja kaupallisiin puoliin. Kun sähkösuunnittelu ja valaistussuun-

nittelu tehdään erikseen, valaistuksen käytettävyys ja tilaan soveltuvuus ovat parempia, 

sekä suunnitteluprosessi on kustannustehokkaampi. Sähkösuunnittelun osuus sekä 

muutostöiden tarve vähenee, mutta suunnittelun kokonaiskustannukset pysyvät sa-

mana. Muita ammattitaitoisen valaistussuunnittelun etuja ovat valaistuksen tilaus- ja toi-

mitusprosessin sujuvuus sekä kustannustehokkuus verrattuna perinteiseen suunnitte-

luun sekä työtehokkuuden ja sen myötä henkilöstön motivaation paraneminen. [19.] 

4.4 Valaistussuunnittelun ongelmat 

Valaistussuunnittelussa, kuten muidenkin alojen suunnittelutöissä on erilaisia ongelmia. 

Valaistussuunnittelu on vielä sen verran uusi ala, että aina ei muisteta tai ymmärretä 

palkata valaistussuunnittelijaa mukaan projektiin. Jos projektiin otetaan valaistussuun-

nittelija mukaan, tulee tämä tehdä jo projektin alkuvaiheessa ennen hankesuunnittelua, 

koska suurin haaste valaistussuunnittelussa ovat puutteelliset lähtötiedot. Puutteellisten 

lähtötietojen takia tehdyt virheratkaisut heijastuvat koko valaistuksen elinkaareen. 

Rakennuslehden [20, s. 9] artikkelissa kirjoitetaan yleisesti suunnitelmiin liittyvistä ongel-

mista. Artikkelin mukaan suurin haaste suunnittelussa on, että suunnittelija ei saa tilaa-

jalta tarpeeksi lähtötietoja. Valaistussuunnittelussa juuri tämä on suurin ongelma. Huo-

nojen lähtötietojen myötä, varsinkin projekteissa, joissa suunnittelu ja toteutus ovat limi-

tetty, suunnitelmien ongelmia ovat virheellisyydet, yhteensopimattomuus ja ristiriitaisuus. 

Lähtötietojen puutteellisuus vaikuttaa myös suunnittelijoiden omaan ajankäyttöön sekä 
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suunnittelijoiden yhteistyöhön ja tiedonkulkuun. Näiden ongelmien myötä, koko raken-

nusprojekti voi viivästyä. 

Toinen suuri ongelma on rakennusliikkeiden suunnitelmiin tekemät muutokset. Raken-

nusliikkeiden tavoite on tehdä työt ja hankkia tavarat mahdollisimman edullisesti. Suun-

nitelmien muutoksia ei kuitenkaan yleensä hyväksytetä suunnittelijalla, vaan muutos 

huomataan vasta, kun korvaava tuote on asennettuna. Pahimmassa tapauksessa kor-

vaava tuote voi olla suunnitelluista valaistusperiaatteista täysin poikkeava, jolloin valais-

tus ei ole enää suunnitelmien mukainen. 

Suunnittelutyön tilaaja ei välttämättä ole tekniikan asiantuntija, eikä välttämättä tiedä, 

mitä tavoitteita valaistukselle tulisi asettaa. Tilaaja ei osaa tarpeeksi hyvin selittää tai ei 

tiedä, mitä itse tai tulevat käyttäjät toivovat valaistukselta. Tästä alkaa niin sanottu suun-

nittelun noidankehä. Suunnittelija saa puutteelliset lähtötiedot, koska tilaaja ei tiedä mitä 

haluaa. Puutteellisten lähtötietojen perusteella tehdyt suunnitelmat ovat myöhässä tai 

puutteellisia. Rakennusvaiheessa rakennusliike tekee suunnitelmiin omia muutoksia, 

jotta kustannuksia saadaan pienennettyä. Tieto näistä muutoksista ei mene eteenpäin 

esimerkiksi tehtaalle, jolloin virhehankintojen määrä kasvaa. Kun tilattu tuote on väärä, 

tai se ei vastaa suunnitelmassa olevaa tuotetta, suunnittelijasta tehdään syyllinen. [20.] 

5 Kotitalouksien valaistusta koskevat lait ja suositukset 

5.1 Ekosuunnittelulaki 

Ekosuunnittelulaki on niin sanottu puitelaki, jonka tarkoituksena on ollut panna täytän-

töön ecodesign-direktiivi (2009/12/EY) sekä energiamerkintädirektiivi (2010/30/EU). Lain 

tavoite on kestävän kehityksen edistäminen laitteiden energiatehokkuuden parantami-

sen myötä. Tuotteille asetettujen energiavaatimusten myötä on arvioitu, että vuoteen 

2020 mennessä EU:n alueella säästyy sähköä 1116 TWh, joka on n. 5 % ensisijaisesta 

energiankulutuksesta. Ekosuunnittelulaki sisältää merkintöjä ja suunnittelua koskevien 

määräysten lisäksi myös valvontaa ja tarkastustoimintaa sekä rangaistuksia koskevat 

määräykset. [21; 22.] 
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Ecodesign-direktiivin tarkoitus on määrätä puitteet ekologiselle suunnittelulle, jonka tar-

koitus on parantaa energiatehokkuutta ottamalla tuotteiden suunnitteluvaiheessa huomi-

oon ympäristövaikutukset sekä tuotteen elinkaari. Yleensä vaatimukset koskevat tuot-

teen käytönaikaista energiatehokkuutta. Jos jokin tuote ei täytä direktiivin antamia mää-

räyksiä, sen markkinoille tuominen kielletään. Esimerkiksi kotitalouksien ympärisäteile-

vien lamppujen markkinoille tuontikielto on ecodesignin-direktiiviin seuraus. [23.] 

Energiamerkintädirektiivin tavoite on saada kuluttajat ostamaan energiatehokkaampia 

tuotteita. Tuotteille, joille on annettu energiamerkintäsäädös, tulee kiinnittää energia-

merkki (kuva 8). Merkki kertoo kuluttajalle tuotteen käytönaikaisesta energiankulutuk-

sesta asteikolla A - E. Joissakin tuotteissa käytetään myös merkintöjä A+ ja A++, jotka 

ovat energiatehokkuudeltaan vielä parempia, kuin luokan A tuotteet. [24.] 

 

Kuva 8. Esimerkki tuotteen energiamerkistä 

5.2 Valaistussuositukset 

Kodin eri tilojen valaistusvoimakkuuksille ei ole selkeää, voimassaolevaa ohjeistusta. 

Valaistusvoimakkuuksia on käsitelty Suomen Valoteknillisen seuran julkaisussa 9-1986 

sekä RT-kortissa RT75-10183. Valoteknillisen Seuran julkaisun korvasi vuonna 2003 
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valmistunut työpaikkojen sisävalaistusta koskeva standardi EN 12464-1, jossa ei määri-

telty asunnon eri tilojen valaistussuosituksia. RT-kortti taas on vuodelta 1982, joten siinä 

olevat suositukset ovat vanhentuneet, eivätkä ne vastaa nykypäivän valaistukselle ase-

tettuja vaatimuksia. 

Suomen Valoteknillisen seuran julkaisussa Kodin VALO 2015 käsitellään asunnon eri 

huoneiden valaistusvoimakkuuksien suosituksia. Suositukset (taulukko 1) on tehty stan-

dardin EN 12464-1:n sekä muiden vanhentuneiden suositusten pohjalta. 

 

Taulukko 1.  Kodin valaistuksen tilakohtaiset valaistusvaatimukset [25] 

Taulukon sarakkeessa LED 80 lm/W on ilmoitettu tavallisen ledialasvalon neliöteho, jolla 

valaistusvaatimus täyttyy 2,4 m korkeassa tilassa. Sarakkeessa Loisteplafondi 35 lm/w 

ilmoitetaan, kuinka suuri neliöteho rengasloistelampulla varustetussa, opaalikupuisessa 

valaisimessa tulee olla, jotta valaistusvaatimus tilassa täyttyy. Neliötehojen osalta, tau-

lukko on vain suuntaa antava.  
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Valaistusvoimakkuudet ovat laadittu siten, että ne riittävät normaalinäköisille henkilöille. 

Näkö kuitenkin huononee iän myötä tai silmäsairauden seurauksena, mikä tulee ottaa 

huomioon valaistuksen suunnittelussa. [25.] (Huonekohtaisista valaistusvoimakkuuk-

sista, ks. 6.2.) 

6 Kohteen valaistuksen suunnittelu 

6.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

Asunto sijaitsee vanhassa, vuonna 1886 valmistuneessa kiinteistössä. Asunnossa oli 

aloitettu remontti jo ennen suunnittelun aloittamista. Remontissa kaikkien huoneiden sei-

nät maalattiin sekä keittiö ja kylpyhuone kalustettiin uudelleen. Samalla kun asunnon 

yleisilmettä haluttiin parantaa, valaistusta haluttiin myös päivittää. Valaistuksen uudista-

minen on tärkeä asia, koska valaistuksen avulla luodaan tunnelmaa sekä helpotetaan 

jokapäiväisiä askareita. Vaikka kiinteistössä oli tehty sähkösaneeraus, valaistukselle ei 

ollut tehty mitään. Asunnosta ei ollut CAD-kuvaa, joten tämä piti tehdä ennen varsinaisen 

suunnittelun aloittamista. 

Erikoisuutena asunnossa on huonekorkeus, joka on yli kolme metriä. Joka huoneessa 

on katossa koristeellinen kattorosetti, jonka keskellä on valaisinpiste (kuva 9, kts. seur. 

s.). Rosetit ovat hankalia valaistussuunnittelun kannalta, koska ne määrittelevät kattova-

laisimien paikan. Valaisin on sijoitettava keskelle kattorosettia, koska viereen sijoitettuna 

kokonaisuus ei näyttäisi hyvältä. Kiinteitä valaisimia asunnossa oli kylpyhuoneessa, ves-

sassa sekä kylpyhuoneen edustalla. Huoneiden käyttötarkoitukset tulevat muuttumaan, 

kun perheen lapset muuttavat pois. Suunnittelussa otettiin huomioon huoneiden käyttö-

tarkoituksen muuttuminen, mutta tämä ei ollut suunnittelun lähtökohtana. 
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Kuva 9. Kattorosetti, jonka keskellä valaisinpiste 

Tavoitteena oli suunnitella kuhunkin tilaan, käyttötarkoitusta palveleva valaistuksellinen 

kokonaisuus, ottaen huomioon saneeraussuunnittelun asettamat vaatimukset. Asiakas 

halusi, että rakenteisiin ei kosketa, joten suunnittelu oli tehtävä asiakkaan antamien ra-

joitusten mukaan, kuitenkin tinkimättä valaistuksen toimivuudesta.  

Asiakkaan toiveita valaistuksen suhteen olivat modernisuus sekä pyöreät muodot. Li-

säksi asiakkaalta tuli toiveita yhden valaistavan taideteoksen osalta. Nämä toiveet pyrit-

tiin toteuttamaan mahdollisimman hyvin. 

6.2 Eri huoneiden valaistuksen suunnittelu 

6.2.1 Eteisen valaistus 

Eteisen valaistuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tekninen ja esteettinen puoli. 

Valon määrän tulee olla riittävä, koska eteisessä valitaan vaatteet ja tehdään viimehet-

ken peilaukset ennen ulos lähtöä. Usein eteiseen on sijoitettu myös esimerkiksi sähkö- 

ja muita keskuksia, joiden käyttöön tarvitaan paljon valoa. Kaappien takia, eteisessä tar-

vitaan paljon valoa pystypinnoille. Valon tulee kohdistua pystypintoihin pehmeästi, ai-

heuttamatta voimakasta varjonmuodostusta. Yleisvalaistuksen valaistusvoimakkuuden 

tulisi eteisessä olla vähintään 100 lx sekä kaappien ja peilien edessä valaistusvoimak-

kuuden tulisi olla noin 200 lx. [25; 26.] 
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Eteinen on myös tila, joka nähdään ensimmäisenä asuntoon tultaessa. Tämän takia etei-

sen valistuksen tulisi olla hieman erilainen ja hienompi kuin normaali yleisvalaistus. Pa-

ras tulos saadaan, kun eteisen valaistuksessa on omat tilanteet perusvalaistukselle sekä 

niin sanotulle tervetuloa -valaistukselle. 

Kohdeasunnon eteisen valaistus suunniteltiin toteutettavaksi kolmivaihekiskoon kiinni-

tettävillä ripustetuilla valaisimilla sekä spottivalaisimilla. Yleisvalaistusta hoitamaan eh-

dotettiin valaisinta, joka säteilee ympärilleen. Ympärisäteilevän valaisimen avulla saa-

daan valoa pystypinnoille sekä lattialle.  

Spottivalaisimien tarkoituksena on valaista eteiseen tulevia taideteoksia sekä vaatekaa-

pin eteen tulevaa verhoa. Spottivalaisin on hyvä taideteosten valaistukseen, koska valo 

voidaan suunnata tarkasti haluttuun kohteeseen. Eteiseen tuleva teos on varjotaidetta, 

eli teoksen taakse halutaan muodostaa varjo. Taideteosten valaistuksessa on tärkeää, 

että itse valaisin on huomaamaton, jotta se ei vie huomiota valaistuksen kohteelta. Spot-

tivalaisimien tulee myös muodoltaan sopia muihin eteisen valaisimiin. 

Valonlähteenä ympärisäteilevässä valaisimessa voidaan käyttää mitä vain E27-kierre-

kantaan sopivaa lamppua. Ehdotuksena valonlähteeksi annettiin joko LED tai halogeeni. 

Halogeeni sopii tähän käyttötarkoitukseen paremmin, koska se on ympärisäteilevä. Näin 

valo tulee valaisimesta, kuin se on suunniteltu. Toinen syy halogeenilampun käytölle 

tässä on himmennettävyys. Niin sanottujen retrofit-ledilamppujen himmennettävyys on 

melko huono, laadullisten erojen takia. LED-lamppu voidaan laittaa tähän valaisimeen, 

jos lamppu on ympärisäteilevä, hyvälaatuinen sekä himmennettävä. Spottivalaisimen va-

lonlähteenä on värintoistoindeksiltään sekä muilta ominaisuuksiltaan laadukas LED. 

Eteisen eri valaistustilanteet luodaan käyttämällä hyväksi kolmivaihekiskon eri vaiheita. 

Kiskoon kiinnitettävästä sovitekappaleesta voidaan valita, mille vaiheelle kyseinen valai-

sin kytketään. Eteisen kattoon tulee ennestään kaksi kaapelia, joilla kiskoa syötetään 

sen molemmista päistä. Toisen kaapelin vaihejohdin liitetään esimerkiksi kiskon vaihe-

liittimeen L1 ja toisen kaapelin vaihejohdin liittimeen L2. Molemmat vaiheet kytketään 

vaihekulmasäätöperiaatteella toimivaan himmentimeen, jolloin kummatkin himmentimet 

himmentävät omaa vaihettaan. Kun ripustettavat valaisimet kytketään yhteen vaihee-

seen ja spottivalaisimet toiseen vaiheeseen, voidaan niitä ohjata erikseen. 
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6.2.2 Olohuoneen valaistus 

Olohuoneen valaistuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon olohuoneen eri tilantei-

den vaatima valaistus. Olohuone on tila, jossa rentoudutaan, harrastetaan ja seurustel-

laan. Valaistuksen tulisi sopia jokaiseen tilanteeseen, kuitenkin muodostaen toimivan, 

tasapainoisen ja luokseen kutsuvan kokonaisuuden, joka on helposti muunneltavissa. 

Toimivan valaistuksen suunnittelussa tulee toimivuuden lisäksi ottaa huomioon myös 

arkkitehtuuriset seikat, kuten huoneen korkeus sekä erilaiset muodot ja rakenteet. 

Valaistuksen säätöön ja ohjaukseen tulee kiinnittää huomiota. Valon määrää tulee voida 

säätää helposti tilanteen mukaan. Nykyisillä valaistuksenohjaustekniikoilla voidaan to-

teuttaa käyttäjäystävällisiä ja toimivia valaistustilanteita eri tarkoituksiin. 

Olohuoneen valaistuksessa on hyvä käyttää erilaisia valaistustapoja. Yleisvalaistuksen 

avulla saadaan koko olohuoneeseen riittävästi valoa. Yleisvalaisimena voidaan käyttää 

esimerkiksi kattovalaisinta, joka valaisee suorasti tai epäsuorasti. Erillistä yleisvalais-

tusta ei kuitenkaan välttämättä tarvita, jos paikallis- ja kohdevalaistusta on huoneessa 

tarpeeksi. Paikallisvalaistusta tarvitaan esimerkiksi lukemiseen, mikä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi jalka- ja pöytävalaisimilla. Kohdevalaistuksen tarkoitus on korostaa huo-

neessa asioita, joita halutaan tuoda erikseen esille, kuten esimerkiksi taulut ja erikoiset 

rakenteet. Olohuoneen rauhalliseen hetkeen tarvitaan myös tunnelmavalistusta, joka 

voidaan toteuttaa esimerkiksi epäsuoraa valoa antavilla seinävalaisimilla, joiden valoa 

voidaan tarvittaessa himmentää. [27.] 

Olohuoneen erilaisille toiminnoille on erilaiset valon määrän suositukset. Seurusteluun 

tarvitaan valoa vain vähän, ja tärkeää toisen henkilön kasvojen tunnistus sekä miellyt-

tävä varjonmuodostuminen kasvoille. Seurustelutilanteeseen tarvitaan vain muutamia 

kymmeniä lukseja. Olohuoneessa tapahtuviin erilaisiin harrastuksiin tarvitaan enemmän 

valoa, noin 200 - 300 lx. Tämä riittää hyvin myös siivouksen yleisvalaistukseen, jonka 

suositus on vähintään 100 lx. Eniten valoa tarvitaan olohuoneessa lukemiseen. Hyvä 

valonmäärä lukemisen aikana on 300 - 500 lx. Jos olohuoneessa tehdään paljon tark-

kuuta vaativia tehtäviä, kuten esimerkiksi neulotaan tai ommellaan, valon määrän tulisi 

olla yli 700 lx. [25.] 
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Kohteen olohuoneen yleisvalaistuksen toteutukseen ehdotettiin epäsuorasti valaisevaa, 

ripustettavaa kattovalaisinta sekä paikallistettua valaistusta hoitamaan siirrettäviä jalka-

valaisimia. Olohuoneen valaistukseen on hyvä käyttää epäsuoraa valaistusta, mutta se 

ei yksin täytä valaistukselle asetettuja vaatimuksia. 

Ripustettavan kattovalaisimen tarkoituksena on tuottaa riittävä yleisvalaistus olohuonee-

seen. Valaisin antaa valoa ylöspäin, jolloin valo heijastuu valkoisista pinnoista koko huo-

neeseen ilman häikäisyä. Ehdotettu valaisin on ripustettava, koska huoneen korkeus on 

yli kolme metriä ja huone muutenkin suuri. Katon pintaan asennettavan valaimen antama 

valo ei riitä kunnolliseen yleisvalaistukseen. Valaisimen erikoisuutena on, että se on val-

mistettu kipsistä, eli valaisin voidaan maalata halutulla värillä. Asiakkaalle annettiin kaksi 

ehdotusta olohuoneen kattovalaisimeksi. Kummatkin valaisimet ovat periaatteeltaan sa-

manlaiset. 

Yleisvalaistus tarvitsee tuekseen myös paikallistettua valaistusta esimerkiksi lukemi-

seen. Tähän ehdotuksena oli kaksi siirrettävää jalkavalaisinta pitkillä varsilla. Jalkavalai-

simien valaisinosat sekä jalat ovat pyöreitä, ja näin sopivat samaan tilaan kattovalaisi-

men kanssa. Asiakkaalle tehtiin kaksi ehdotusta jalkavalaisimista. Jalkavalaisimia voi-

daan käyttää myös lisäämään yleisvalaistusta, suuntaamalla ne seinään päin. Näin saa-

daan lisättyä epäsuorasti huoneen pintojen kautta tulevaa valoa. 

Valonlähteeksi kattovalaisimeen valittiin suuritehoinen, R7s-kantainen halogee-

nilamppu. Olohuoneen valaistustapaan tarvitaan paljon valoa, ja tämän kaltaisesta va-

lonlähteestä sitä saadaan eniten. Valonlähteen valinnassa oli tärkeää myös himmennet-

tävyys, joka halogeenilampulla on hyvä ja helppo toteuttaa rajallisella kaapeloinnilla. En-

simmäisen valaisinvaihtoehdon teho on 3 x 200 W ja toisen vaihtoehdon 300 W. 

Jalkavalaisimista toiseen ehdotukseen valittiin valonlähteeksi LED ja toiseen halogeeni.  

Ledi sopii tämän kaltaisen valaisimen ja valaistustavan valonlähteeksi, koska se ei kuu-

mene samalla tavalla kuin halogeeni. Myös ledin himmennettävyys on hyvä. Esimerkiksi 

luettaessa, liian lähellä henkilöä oleva halogeenilamppu voi aiheuttaa epämiellyttävää 

kuumuutta. Koska jalkavalaisimet ovat tarkoitettu lähinnä paikallistettuun valaistukseen 

esimerkiksi lehtien lukemiseen, tulee ledin olla ominaisuuksiltaan, varsinkin värintoistol-

taan hyvä. Toisen jalkavalaisinehdotuksen valonlähteenä voidaan käyttää halogeenia, 

koska valaisimen varsi on pitkä, yli kaksi metriä, eikä sitä voi taivuttaa. Valonlähdettä ei 
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saada niin lähelle olohuoneessa olevaa henkilöä, että lampun säteilemä lämpö haittaisi. 

Halogeeni sopii hyvin tähän tarkoitukseen erinomaisen värintoistoindeksin takia. 

Erilaiset valaistustilanteet olohuoneessa luodaan yleisvalaistuksen sekä paikallistetun 

valaistuksen himmennyksellä. Kattovalaisimen halogeenilampun himmennys toteute-

taan triac- tai tyristorihimmentimellä. Jalkavalaisimissa himmennys on sisäänrakennet-

tuna ja himmennin on valaisimen varressa. 

6.2.3 Makuuhuoneen valaistus 

Makuuhuone on parhaimmillaan tila, jossa levätään ja rauhoitutaan. Usein kuitenkin ma-

kuuhuoneessa tehdään muutakin, esimerkiksi katsotaan televisiota ja tehdään töitä tie-

tokoneella. Makuuhuoneen valaistus tulee suunnitella mahdollisimman rauhalliseksi ko-

konaisuudeksi kuitenkin siten, että tarvittaessa valoa saadaan enemmän. 

Valaistus saadaan miellyttäväksi ja rauhalliseksi käyttämällä epäsuoraa valaistusta. 

Epäsuora valaistus voidaan toteuttaa esimerkiksi seinävalaisimilla. Erillistä yleisvalais-

tukseen tarkoitettua kattovalaisinta ei välttämättä tarvita, jos muilla valaistustavoilla ja 

valaisimilla saadaan riittävästi valoa tilanteisiin, joihin sitä tarvitaan. Valaisinvalinnoilla 

on suuri merkitys makuuhuoneen tunnelman kannalta. Valaisimien valinnassa on tär-

keää, että ne eivät häikäise tai pidä epämiellyttävää ääntä. 

Makuuhuoneessa on tärkeää saada riittävästi valoa vaatekaapille, jotta sieltä löydetään 

tarvittavat asiat, sekä mahdolliselle meikkauspaikalle. Meikkauspaikalle tulee suunnitella 

valaistus siten, että kasvoille muodostuvat varjot ovat mahdollisimman luonnolliset. 

Tässä tarkoituksessa käytettävän valonlähteen värintoistoindeksin tulee olla erinomai-

nen. 

Makuuhuoneessa voi olla myös erillinen työpiste. Usein myös lapsen muuttaessa pois, 

hänen makuuhuoneestaan tehdään vanhempien työhuone. Työhuoneen valaistuksessa 

tärkeää on, että kirkas valopiste ei heijastu tietokoneen näytöltä, eikä aiheuta työpöydällä 

kiiltokuvastumista. Paras tapa työhuoneen tai -pisteen valaistukseen on käyttää epäsuo-

raa valoa. Kun epäsuoraa valoa on tarpeeksi, ei välttämättä tarvita erillistä kohdevaloa. 

Jos huoneeseen ei saada tarpeeksi valoa epäsuoralla valaistustavalla, valaisimien va-

lintaan ja sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota (kuva 10, kts. seur. s.). [28.] 
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Kuva 10.  Valaisinsijoittelu näyttötyöpisteessä [29] 

Makuuhuoneen yleisvalaistukseen riittää yleensä 100 lx. Kaappien luona tarvitaan hie-

man enemmän valoa, noin 200 lx. Mahdollisessa makuuhuoneen yhteydessä olevassa 

vaatehuoneessa tarvitaan saman verran valoa pystypinnoille. Makuuhuoneen meikkipis-

teessä, kasvoille tulevan valaistusvoimakkuuden tulee olla 300 - 500 lx. Työpisteelle tu-

levan valaistusvoimakkuuden tulee olla vähintään 500 lx. [25.] 

Kohdeasunnossa on kaksi nuoren aikuisen makuuhuonetta sekä vanhempien makuu-

huone. Toisesta nuoren aikuisen makuuhuoneesta tehdään tulevaisuudessa työhuone. 

Nuorten makuuhuoneiden valaistuksen suunnittelussa pyrittiin mahdollisimman käytän-

nölliseen ratkaisuun. Makuuhuoneiden katossa, kattorosetit määräsivät valaisimien pai-

kat, joten käytännöllisyys saavutettiin valaisinvalinnoilla. Valaisimeksi ehdotettiin mo-

nesta suunnattavasta spotista koostuvaa valaisinta, kummankin nuoren makuuhuonee-

seen. Huoneen valaistuksesta tulee näin joustava, koska valo voidaan suunnata halut-

tuun paikkaan. 

Vanhempien makuuhuoneesta tehdään tulevaisuudessa ruokailutila. Ruokailutilan ja 

makuuhuoneen valaistustavat ovat niin erilaiset, ettei tilaan kannata vielä tehdä valais-

tusta, joka palvelisi myös ruokapöydän valaistusta. Makuuhuoneessa kannattaa suosia 

epäsuoraa valoa, kun taas ruokapöydän päälle tarvitaan suoraa valoa. Sisustusvalaisin 



32 

  

makuuhuoneen kattoon asiakkaalla oli jo valmiina. Kattovalaisimen tueksi ehdotettiin 

pöytävalaisimia lukuvalaisimiksi sekä luomaan tunnelmaa. 

Valonlähteenä kattovalaisimiin valittiin LED, koska nämä eivät kuumene kuten hehku- 

tai halogeenilamput. Pienessä makuuhuoneessa, hehkusäteilijät voivat aiheuttaa epä-

miellyttävää kuumuutta. Kahteen pöytävalaisinehdotukseen valonlähteeksi valittiin myös 

LED ja kolmanteen vaihtoehtoon halogeeni. 

Makuuhuoneen valon määrää on hyvä voida säätää. Vanhempien makuuhuoneen kat-

tovalaisin suunniteltiin himmennettäväksi triac- tai tyristorihimmentimellä. Pöytälam-

puissa himmennysmahdollisuus on valmiina. Nuorten makuuhuoneiden kattovalaisimia 

ei suunniteltu himmennettäväksi, koska nämä ovat LED-valaisimia, joissa on ilman him-

mentämisominaisuutta olevat liitäntälaitteet. Himmennys on tällöin tehtävä ensiöpuo-

lelta, jolloin himmentäminen ei toimi samalla tavalla kuin toisiopuolelta himmennettä-

essä. Huonoimmillaan säädön minimitaso voi jäädä jopa 50 %:iin. Jos liitäntälaitteen olisi 

saanut huoneissa johonkin piiloon, olisi voitu valita himmennettävä liitäntälaite ja tähän 

sopiva himmennin. 

6.2.4 Keittiön valaistus 

Keittiön valaistuksessa tärkeää on riittävä valon määrä. Valon tulee kohdistua työtasoille 

ja kaappien sisään tasaisesti. Jos ruokapöytä sijaitsee keittiössä, tulee ruokapöydälle 

saada myös riittävästi valoa. 

Keittiön yleisvalaistuksen toteutukseen voidaan käyttää erilaisia valaistustapoja ja valai-

simia. Yleisvalaistus voidaan toteuttaa joko epäsuoralla tai suoralla valaistuksella. Suora 

valaistus voidaan toteuttaa esimerkiksi kattoon upotetuilla spottivalaisimilla ja epäsuora 

valaistus esimerkiksi valokatolla. Jos keittiössä on erillinen saareke, sen valaistukseen 

voidaan hyvin käyttää riippuvia, alaspäin valaisevia valaisimia. Valaisimien sijoittelussa 

tulee huomioida, ettei työtason edessä oleva henkilö muodosta varjoa työalueelle. 

Yleisvalaistuksen lisäksi, keittiössä valaistaan yleensä myös kaappien ja työtason väliin 

jäävä tila. Välitilan valaistuksessa on tärkeää, että valonlähde valaisee tasaisesti. Jos 

esimerkiksi välitilan valaisimena käytetään LED-nauhaa, valopisteet eivät saa olla liian 

kirkkaita, eikä niiden väli liian suuri. Välitilan valaistuksessa tulee ottaa huomioon myös 

työtason materiaali. LED-nauhan valopisteet tai loisteputken valoviivat voivat heijastua 
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ikävästi kiiltävästä pinnasta ja aiheuttaa epämiellyttävää häikäisyä. Välitilan valaisimen 

sijoitukseen kannattaa kiinnittää myös huomiota. Väärin sijoitettuna, valaisin voi valaista 

esimerkiksi pelkästään tason takaosan ja seinää, jolloin etuosan valomäärä jää liian pie-

neksi. Yleisvalaistuksen ja välitilan valaistuksen lisäksi, keittiössä voidaan käyttää myös 

kaappien sisälle asennettavia valaisimia. 

Keittiön valonlähteenä kannattaa käyttää hyvän värintoistoindeksin omaavaa valonläh-

dettä, esimerkiksi korkealaatuista lediä tai halogeenia. Jos valonlähteenä käytetään ha-

logeenia, ei valaisinta saa sijoittaa liian lähelle kaappeja. Halogeenilampusta säteilevän 

kuumuuden seurauksena, jotkin kaapeissa olevat ruoka-aineet voivat pilaantua. [30.] 

Tarve erilaisille valaistustilanteille riippuu siitä, onko keittiö vain ruuan valmistusta varten 

vai onko se myös oleskelu- ja seurustelupaikka. Jos keittiössä tehdään vain ruokaa, eikä 

ruokailupöytä ole samassa tilassa, ei erilaisia valaistustilanteita välttämättä tarvita. Jos 

erillistä ruokailutilaa ei ole ja keittiötä käytetään oleskelupaikkana, tulee valaistuksen olla 

säädettävissä. Keittiön työvalaistusta sekä ruokapöydän valaistusta tulee ohjata erik-

seen. 

Keittiötä voidaan pitää kodin työtilana. Valaistusvoimakkuuden tulee olla riittävän suuri, 

jotta työskentely on turvallista ja mielekästä. Jos keittiössä tehdään paljon ruokaa, kan-

nattaa työalueen valaistuvoimakkuuden olla samaa luokkaa kuin ammattikeittiössä, eli 

500 lx. Jos keittiötä ei usein käytetä ruoan valmistukseen, riittää työtason valaistusvoi-

makkuudeksi 300 lx. Ruokapöydällä tarvittava valon määrä riippuu siitä, mitä pöydän 

ääressä tehdään. Ruokailuun riittää 200 lx, mutta jos pöydän äärellä tehdään esimerkiksi 

koulutehtäviä tai luetaan, valoa tarvitaan saman verran kuin työpisteellä eli 500 lx. Suju-

van työskentelyn kannalta myös keittiön kaappeja tulee valaista hyvin, jotta kaapista 

nähdään ottaa tarvittavat asiat. Kaappien pystypinnoille tulevan valaistusvoimakkuuden 

tulisikin olla 200 lx. [25.] 

Kohdeasunnon keittiön yleisvalaistus ehdotettiin toteutettavaksi suurella, ympärisäteile-

vällä pallovalaisimella. Tämänkaltainen ratkaisu on ainoa, joka kyseisessä keittiössä toi-

mii hyvin sekä esteettisesti että valomäärän kannalta. Ympärisäteilevästä valaisimesta 

myös kaappien pystypinnoille tuleva valon määrä on hyvä. 
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Keittiön katossa on yksi valaisinpiste kattorosetin keskellä. Ongelmana tässä on, että 

kattorosetti on hieman keittiösaarekkeen sivussa (kuva 11). Tämä tarkoittaa, että saa-

rekkeelle ei saada suoraan alaspäin suuntautuvaa valoa. Saarekkeen valaistuksessa 

paras vaihtoehto olisi ripustettavat, valoa alaspäin antavat valaisimet. Ripustetuilla va-

laisimilla valoa saadaan juuri haluttuun paikkaan, eikä saarekkeen edessä oleva henkilö 

aiheuta saarekkeen pinnalle varjoa. 

 

Kuva 11.  Näyttöleike CAD-kuvasta 

Valonlähteenä keittiön valaisimeen ehdotettiin 204 W:n halogeenia. Halogeeni sopii tä-

hän, koska siitä saadaan paljon valoa ja valonlähde on ympärisäteilevä, joten valo sätei-

lee valaisimesta tasaisesti joka puolelle. Koska valaisin on niin kaukana kaapeista, ei 

halogeenin lämpeneminen haittaa. Keittiön valaistuksessa, hyvä värintoistoindeksi on 

tärkeää, ja halogeenilampulla tämä on erinomainen. 

Välitilan valaistukseen ei ehdotettu mitään, koska valaisin tuli keittiökalusteiden toimitta-

jalta. Asiakkaalle kuitenkin kerrottiin hyvän välitilavalaisimen kriteerejä, joita ovat esimer-

kiksi tasainen ja häikäisemätön valo. 

Keittiön valaistusta ei suunniteltu säädettäväksi, koska ruokailutila ei ole keittiössä, vaan 

erillisenä tilana. Tällöin keittiön valaistusta ei välttämättä tarvitse himmentää. Kohteen 

keittiön valaistuksen himmennykselle ei ole muutenkaan perusteita, joten tätä ei suunni-

telmassa ehdotettu. 

6.2.5 Kylpyhuoneen ja saunan valaistus 

Kylpyhuone ei ole nykyään vain peseytymistä varten, vaan siellä myös vietetään aikaa 

ja rentoudutaan. Kylpyhuoneeseen tarvittava valon määrä ei ole kovin suuri varsinkaan 
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silloin, kun halutaan rentoutua. Saunan valaistuksessa tärkeää on tunnelma, turvalli-

suutta unohtamatta. Tässä kappaleessa esitetyt valaistusperiaatteet soveltuvat kylpy-

huoneeseen, joka on tarkoitettu vain peseytymiseen. Meikkaamiseen ja muuhun tark-

kuutta vaativiin tehtäviin soveltuva valaistus esitetään seuraavassa luvussa. Kohteessa 

ei ole saunaa, mutta tässä kappaleessa esitetään saunan valaistuksen periaatteet. 

Kylpyhuoneisiin soveltuu hyvin esimerkiksi upotettavat spottivalaisimet. Spottivalaisi-

mista tuleva valo saadaan kohdistettua hyvin, eikä valon määrä ole niin suuri kuin perin-

teisesti kylpyhuoneessa käytetyillä pinta-asennettavilla valaisimilla. Spottivalaisimia löy-

tyy myös enemmän suojausluokaltaan kylpyhuoneeseen sopivia. Saunan valaistukseen 

käytetään paljon kuituvalaistusta. Kuituvalaistus soveltuu hyvin saunaan, koska kuidun 

valomäärä on pieni ja valo saadaan kohdistettua haluttuun paikkaan. Kuidun valopisteet 

kannattaa sijoittaa saunan nurkkiin, kiukaalle sekä liikkumisturvallisuuteen vaikuttaviin 

kohtiin. Näin saunan valaistuksesta tulee tunnelmaltaan hyvä, turvallisuutta unohta-

matta. 

Tärkein kriteeri kylpyhuoneen valaisinta valittaessa on valaisimen kotelointi-, eli IP-luo-

kitus. Kylpyhuoneen valaisimien tulee olla kotelointiluokaltaan kylpyhuoneeseen sovel-

tuva. Ensimmäinen numero IP-luokituksessa kertoo suojauksen tason vierasesineiltä ja 

pölyltä. Toinen numero kertoo suojauksen tason vedeltä ja kosteudelta. Kylpyhuoneen 

minimisuojaus vettä ja kosteutta vastaan, 1,2 metrin säteellä suihkusta on luokkaa neljä, 

eli suojaus roiskevedeltä. 

Valonlähteeksi kylpyhuoneeseen sopii hyvin ledi ja halogeeni. Saunan valaistukseen tu-

lee valita valonlähde, joka kestää hyvin kuumuutta. Markkinoilla on joitakin ledejä, jotka 

soveltuvat saunaan, mutta yleisesti ledit eivät kestä kuumuutta. Saunaan käytetäänkin 

yleensä kuituvalaistusta. Valokuitu on yleensä muovista tai lasista tehty, valoa johtava 

kuitu, joka koostuu ytimestä ja tätä ympäröivästä vaipasta [31]. 

Kohteen kylpyhuoneen valaistukseen ehdotettiin kolmea eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdoista 

kaksi oli spottivalaisimia ja yksi pinta-asennettava valaisin. 

Pinta-asennettavaa valaisinta ehdotettiin kylpyhuoneen olemassa olevan valaistuksen 

takia. Kylpyhuoneessa on puupaneelikatossa pinta-asennettavat valaisimet. Ongelmana 

tässä on puukattoon, valaisimen kohdalle mahdollisesti tullut väriero. Puu tummuu ajan 
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kuluessa, varsinkin kosteissa tiloissa, joten puu saattaa olla vaaleampi valaisimen ala-

puolelta. Pinta-asennettavaa valaisinta käytettäessä, kattoa ei tarvitse maalata, eikä va-

laisimelle tarvitse tehdä upotusreikää. 

Toisena vaihtoehtona asiakkaalle esitettiin hieman tyylikkäämpi, upotettava spottivalai-

sin. Valaisimen asennus vaatii enemmän työtä, koska tälle tulee tehdä upotusaukko. 

Katto joudutaan myös maalaamaan uudestaan, jos kylpyhuoneessa käytetään upotetta-

vaa valaisinta. Etuna tässä valaisimessa on esteettisyys ja tunnelma. Kylpyhuoneeseen 

tulee uudet kalusteet ja hieno efektiseinä, joten myös valaistuksen olisi hyvä olla hie-

nompaa. Erikoisuutena tässä valaisimessa on kristallinen muoto. Valaisin on 24 % kris-

tallia ja kimaltelee hienosti. 

Kolmantena vaihtoehtona esitettiin upotettava spottivalaisin, joka sopii myös kylpyhuo-

neeseen tulevan kivisen efektiseinän valaistukseen. Tämänkaltaista seinää on hyvä va-

laista ylhäältä päin siten, että seinään muodostuva valon ja varjon kontrasti ei ole liian 

jyrkkä. 

Valonlähteeksi pinta-asennettavaan valaisimeen voidaan laittaa E26- kantainen lamppu. 

Kristallispottivalaisimeen ehdotettiin halogeenia, koska tätä käytettäessä valaisin kimal-

telee hieman enemmän kuin käytettäessä lediä. Toiseen spottivalaisimeen voidaan lait-

taa GU5.3- kantainen pienoisjännitehalogeeni tai ledi. Mahdollinen kylpyhuoneen valais-

tuksen säätö tulee tehdä vaihekulmasäädöllä, joten halogeeni soveltuu tähän paremmin. 

Kylpyhuoneen valaistuksen himmentämisestä keskusteltiin asiakkaan kanssa, mutta 

päätöstä ei tehty. Pestessä ei tarvita kuin vähän valoa, mutta kylpyhuoneessa on myös 

pesukone ja kuivausrumpu. Pyykinpesuun valoa tulee olla hieman enemmän. Asiak-

kaalle kuitenkin kerrottiin, miten mahdollinen himmennys tehdään. Kylpyhuoneessa on 

alun perin kruunukytkin, joista toinen kytkin ohjaa peilivalaistusta ja toinen kattovalai-

simia. Mahdollinen himmennys tehtäisiin vain kattovalaisimille. Olemassa olevan kruu-

nukytkimen yläpuolelle tehtäisiin uusi rasia himmentimelle, ja kruunukytkin vaihdettaisiin 

1-kytkimeksi, joka ohjaa peilivalaistusta päälle ja pois. 

6.2.6 WC:n valaistus 

WC:n valaistuksessa tärkeää on riittävä valaistusvoimakkuus peilin luona. Peilin edessä 

meikataan ja ehostetaan kasvoja, jolloin valoa tarvitaan paljon. Valoa tulee olla myös 
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riittävästi, jotta näkeminen ilman silmälaseja on mahdollista. Toisaalta väsyneille silmille 

pienempi valomäärä on parempi. WC:n valaistuksen on tästä syystä hyvä olla säädettä-

vissä. 

Pienen WC:n valaistukseen voidaan käyttää pelkästään peilivaloa. Peilivalaistuksena 

voidaan käyttää joko peilin sivuille tai yläpuolelle asennettuja valaisimia tai peiliin integ-

roitua valaisinta. Tärkeää peilivalaisimen valinnassa ja sijoittelussa on, että valaisimesta 

tuleva valo ei häikäise. Valaisimen sijoittelussa tulee huomioida myös kasvoille muodos-

tuvat varjot. Hyvä tapa valaista peilin edessä olevaa henkilöä on peilin sivulta tai epä-

suorasti peilin takaa, jolloin kasvoille ei muodostu varjoja. Kasvoille muodostuvat varjot 

haittaavat parranajoa sekä meikkausta. Kattovalaisimina WC:ssä voidaan käyttää esi-

merkiksi upotettavia spottivalaisimia. [32.] 

Valonlähteen valinnassa tärkeää on hyvä värintoisto. Huonon värintoiston omaava va-

lonlähde saa esimerkiksi ihon näyttämään huonolta ja meikit väärän värisinä. Halogee-

nilla sekä hyvälaatuisella ledillä on hyvä värintoisto. Halogeenia ei kannata käyttää to-

della pienessä WC:ssä, koska sen säteilevä kuumuus voi olla epämukavaa. 

WC:ssä tarvitaan valoa eniten peilin edessä. Tähän tarvitaan vähintään 200 lx, mutta 

meikkaamisen kannalta peilin edessä olevan valomäärän tulisi olla vielä suurempi, mie-

lellään 300 - 500 lx. Yleisvalaistukseen riittää 100 lx. [25.] 

Kohteen vessaan ehdotettiin kaksiosaista seinävalaisinta, joka asennetaan peilin ylä-

puolelle. Samaa valaisinta ehdotettiin myös kylpyhuoneeseen. Kohteen vessassa ja kyl-

pyhuoneessa oli valmiina peileihin integroidut valaisimet. Ehdotettujen valaisimien myötä 

peilit voidaan uusia muiden kalusteiden yhteydessä. Peilimalleja, joissa on integroitu, 

laadukas valo, on suhteellisen vähän. Kun käytetään erillistä valaisinta, peilivaihtoehtoja 

on enemmän. Pienen kokonsa takia, WC:hen ei ehdotettu kattovalaisinta. Peilivalaisi-

men valonlähteeksi valittiin halogeeni hyvän värintoiston sekä valomäärän takia. 

6.3 Kohteen valaistuksen suunnittelun vaiheet 

Kohteen valaistuksen suunnittelu aloitettiin aloitustapaamisella asiakkaan kanssa. Ta-

paamisessa asiakas kertoi tietoja kohteesta sekä toiveitaan valaistuksen suhteen.  
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Asiakkaalle esitettiin eri huoneiden valaistuksen perusteita sekä ideoita tulevan valais-

tuksen suhteen. Tapaamisessa saatiin selville, että asunnon remontti oli jo melko pit-

källä, eikä asiakas halunnut, että rakenteisiin kosketaan. Asunnosta oli olemassa vanha 

pohjakuva, jonka jälkeen kahdesta makuuhuoneesta oli tehty keittiö ja keittiöstä makuu-

huone. Asiakkaalta löytyi myös uudempi pohjakuva, johon huonemuutokset olivat mer-

kitty, mutta kuva oli vain havainnollistava. Kumpikaan pohjakuva ei ollut CAD-muodossa, 

joten suunnittelua ei olisi voitu tehdä sähköisesti. 

Seuraavaksi jalkauduttiin kohteeseen. Kohteessa tehtiin mittauksia CAD-kuvaa varten 

lasermittarilla sekä kartoitettiin olemassa olevaa sähköistystä. Mittauksissa käytettiin hy-

väksi paperilla olevaa pohjakuvaa, johon merkittiin huoneiden mitat, valopisteiden paikat, 

kytkinten paikat sekä kytkimille ja valopisteisiin tuleva kaapelointi. Paikan päällä pohdit-

tiin myös erilaisia valaistusvaihtoehtoja, joita annettujen rajojen sisällä pystytään teke-

mään. Jalkautuessa huomattiin esimerkiksi, että ensitapaamisessa ehdotettua epäsuo-

raa valaistustapaa olohuoneeseen ei käytännössä voida toteuttaa. 

Jalkautumisen jälkeen aloitettiin CAD-kuvan tekeminen tehtyjen mittausten pohjalta. 

Kuva tehtiin CADS Planner Electric -ohjelmalla, jolla myös itse valaistussuunnitelma teh-

tiin. CADS Planner Electric on suomalainen, CAD-pohjainen ohjelma, jota käytetään 

sähkösuunnitelmien tekemiseen. 

Kun CAD-kuva asunnosta saatiin valmiiksi, aloitettiin itse valaistussuunnitelman teko. 

Suunnittelu aloitettiin pohtimalla huonekohtaisesti valaistuksen tarve. Eri huoneiden va-

laistus suunniteltiin ensitapaamisessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tässä vaiheessa 

asiakkaalle tuotettiin CAD-kuva, jossa olivat valaisinpisteet ja positiot, tekninen valaisin-

luettelo sekä kuvallinen valaisinluettelo. Tekniseen valaisinluetteloon merkittäviä perus-

tietoja ovat valaisimen valmistaja, valaisimen tyyppi, käytettävä lamppu sekä valaisimien 

lukumäärä. Lisäksi voidaan merkitä myös asennustapa, liitäntäyksikkö sekä kompen-

sointi. Kuvallisessa valaisinluettelossa kerrotaan perustietojen lisäksi valaisimen koko 

sekä tarvittava upotusaukko. Valaisinta myös kuvaillaan sanallisesti sekä tarvittaessa 

perustellaan valaisin- ja valonlähdevalintoja. Kuvallisessa valaisinluettelossa on myös 

valaisimen kuva, joka helpottaa asiakasta. 

Kun ensimmäinen suunnitelma oli valmis, se lähetettiin asiakkaalle arvioitavaksi. Asiak-

kaalle ehdotettiin toista tapaamista. Toisessa tapaamisessa suunnitelma esitettiin asiak-

kaalle. Asiakas kommentoi suunnitelmaa ja kertoi remontin etenemisestä. Tapaamisen 
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yhteydessä myös asiakkaan toiveet selkeytyivät paremmin, koska he olivat saaneet ai-

kaa pohtia ensimmäistä suunnitelmaa. Toisen tapaamisen pohjalta, CAD-kuvaa ja suun-

nitelmaa päivitettiin. 

Päivitetyssä suunnitelmassa tarkennettiin valaisinvalintoja sekä annettiin ohjeita asen-

nukseen. Lisäksi eteisen kiskon sekä kylpyhuoneen valaistuksen asennukseen ja oh-

jaukseen kirjoitettiin asentajalle selventävät ohjeet. CAD-kuvaan päivitettiin keittiön sekä 

kylpyhuoneen kalustusta. Uudet dokumentit lähetettiin asiakkaalle uudestaan arvioita-

vaksi. Uutta tapaamista ei ehdotettu, mutta keskustelua jatkettiin sähköpostilla sekä pu-

helimitse. 

Viimeisenä vaiheena oli suunnittelun jälkeinen tuki sekä valaisintilaukset. Asiakas tarvitsi 

päätökseensä tukea esimerkiksi olohuoneen valaistuksessa. Asiakas ei ollut varma, 

oliko heidän ajattelema valaisin tarpeeksi suuri ja tehokas valaisemaan koko olohuo-

neen. Suunnittelun jälkeinen tuki jatkuu niin pitkään, kunnes asiakkaan haluamat valai-

simet ovat asennettu. 

6.4 Saneeraussuunnittelun ongelmat 

Saneerauskohteen valaistuksen suunnittelu poikkeaa paljon uudiskohteen suunnitte-

lusta. Jos valaistussuunnittelija otetaan uudiskohteen rakennusprojektiin riittävän 

ajoissa, voidaan sähkösuunnitelma tai ainakin sähkötyöt tehdä valaistuksen osalta va-

laistussuunnitelman mukaan. 

Kohteen valaistuksen suunnittelussa oli joitakin ongelmia, koska saneerausprojektiin 

päästiin mukaan liian myöhään. Remontti oli jo aloitettu, eikä asiakas halunnut, että ra-

kenteisiin kosketaan. Tämä tarkoitti sitä, että valaisimien paikat piti valita olemassa ole-

vien valaisinpisteiden mukaan. Esimerkiksi olohuoneen epäsuora valaistus olisi ollut 

hyvä toteuttaa seinävalaisimilla, mutta seinään ei pystytty tekemään pistettä valaisimelle. 

Sähkötekniset valmiudet asunnossa eivät olleet parhaat mahdolliset toimivan valaistuk-

sen kannalta. Valaisinpisteitä ja kytkimiä oli asunnossa vähän. Kaapelit olivat katoissa 

pinta-asennettuja, kulkivat osittain kattorosettien alla ja niiden päällä oli paksu kerros 

maalia. Kaapelireitit olivat myös maalaamalla tai muulla tavalla tukittu, joten uusien va-

laisinpisteiden teko kattoon olisi ollut todella vaikeaa. Osa rasioista oli seinien sisällä, 
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joten näihin ei päästy käsiksi. Tämän takia koko asunnon sähköasennuksia ei pystytty 

kartoittamaan. 

Ongelmana oli myös asunnon rakenne. Huoneet olivat yli kolme metriä korkeita, eikä 

huoneissa ollut alas laskettuja kattoja. Katot olivat kovaa betonia ja jokaisen huoneen 

katon keskellä oli kattorosetti. Ilman alas laskettuja kattoja, ei upotettavia valaisimia 

voida käyttää. Myös valaisimia, joissa liitäntälaite ei ole sisäänrakennettuna, ei voitu 

käyttää, koska liitäntälaitetta ei olisi saatu piiloon. Valaisimen tuli myös olla sopiva katto-

rosetin keskelle. Tämä tarkoitti sitä, että ainoat sopivat valaisimet olivat riippuvat valaisi-

met. Näiden asioiden takia suunnittelussa käytetty valaisinvalikoima oli suppeampi ver-

rattuna uudiskohteen suunnitteluun. Tilan valaistuksesta on hankalampi tehdä joka tilan-

teeseen sopivaa, kun valaisin voidaan sijoittaa vain keskelle huoneen kattoa. 

7 Pohdinta 

Valaistuksella on suuri rooli tilan toimivuuden kannalta. Erilaiset tilat ja tilanteet tarvitse-

vat erilaisen valaistuksen. Tiloissa tulisi käyttää erilaisia valaistustapoja, jotta kaikkien 

tilanteiden tarvitsema valaistus voidaan toteuttaa. Ammattitaitoinen valaistussuunnittelu 

mahdollistaa sen, että valaistuksesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Toimivan 

valaistuksen myötä, asunnon asuin mukavuus paranee sekä asunnon arvo nousee. 

Valaistussuunnittelijan tulee ottaa huomioon valaistuksen tekniset, esteettiset sekä ta-

loudelliset seikat. Valaistussuunnittelijan on tärkeää tuntea eri valonlähteiden ominaisuu-

det sekä valonlähteille sopivat ohjaus- ja säätötekniikat. Myös valaistuksen kehityssuun-

nan tunteminen on tärkeää, koska näin valaistuksessa voidaan käyttää viimeisintä tek-

niikkaa. Kehityksen tunteminen on tärkeää varsinkin LED-teknologian osalta, koska tuot-

teiden vaihtuvuus markkinoilla on nopeaa. Koska valaistussuunnittelija on perehtynyt va-

laistuksen joka osa-alueeseen, poikkeaa valaistussuunnittelijan tekemä valaistussuun-

nitelma sisustussuunnittelijan sekä sähkösuunnittelijan tekemästä suunnitelmasta. 

Valaistussuunnittelussa on monia ongelmia. Suunnittelun tilaajan tulisi ymmärtää ottaa 

valaistussuunnittelija mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan projektiin. Näin 

säästytään myöhemmässä vaiheessa virheiltä ja säästetään rahaa. Valaistussuunnitte-

lijan tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet ja kuunnella heidän toiveitaan, jotta valaistuk-

sesta saadaan mahdollisimman toimiva. 
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Saneeraussuunnittelussa esiintyvät ongelmat riippuvat kohteen laadusta sekä asiak-

kaan toiveista ja vaatimuksista. Erityisen hankalaa suunnittelusta tulee, kun käytettävät 

resurssit ovat pienet. Näissä tapauksissa valaistussuunnittelijan tulee pohtia tarkkaan 

jokaisen tilan valaistukselle asetettuja vaatimuksia, ja täyttää ne parhaalla mahdollisella 

tavalla. 
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