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1 Johdanto 

Sairaalat koostuvat monimuotoisista tiloista, joiden palveluita hyödyntävät lukuisat ihmi-

set päivittäin. Kaikilla näillä ihmisillä on omat lähtökohdat näkemiselle, minkä vuoksi va-

laistussuunnittelussa tulisi pyrkiä huomioimaan myös henkilöt, joiden näkökyky tai yleis-

tila on heikentynyt. Hyvin suunniteltu sairaalavalaistus pyrkii lisäämään sairaalassa asi-

oivien ihmisten viihtyisyyden ja turvallisuuden tunnetta tehden sairaalakäynnistä miellyt-

tävämmän kokemuksen. Valaistuksella voidaan vaikuttaa myös potilaiden hoitoaikojen 

pituuteen sekä lieventää luonnonvalon puutteesta johtuvia unirytmin ja hormonitoimin-

nan muutoksia.   

Sairaalavalaistuksen suunnittelusta haasteellisen tekee kaksi käyttäjäryhmää, jolle va-

laistus tulisi olla räätälöity. Valaistuksen tulisi toisaalta tehdä potilaiden sairaalassa oles-

kelusta miellyttävää sekä tukea parantumista vuorokausirytmiin sopivien valaistusolo-

suhteiden avulla. Toisaalta hoitohenkilökunnan työolosuhteiden pitäisi olla ympärivuoro-

kautisessa sairaalatoiminnassa tarkkaa, tehokasta sekä oikeita diagnooseja edistäviä. 

Hoitohenkilökunnan näkökulmasta ergonomiset valaistusolosuhteet lisäävät työtyytyväi-

syyttä, tehokkuutta sekä vähentävät vaihtuvuutta. [1; 2, s. 2.] 

Sairaalatilojen suunnittelua ohjaavat erilaiset standardit, jotka asettavat tilojen sähköjär-

jestelmille sekä niissä käytettävälle valaistukselle sen laatua ja riittävyyttä koskevia mi-

nimiarvoja. Nämä arvot perustuvat sairaalassa tehtäviin toimenpiteisiin sekä valaistus-

olosuhteisiin, joissa kyseinen tehtävä on vielä mahdollista suorittaa. Standardien esittä-

mät valaistusolosuhteet eivät kuitenkaan huomioi potilaan mukavuuteen liittyviä seikkoja 

tai tilanteita, joissa henkilön näkökyky ei ole standardin olettaman keskimääräisen tehok-

kuuden mukainen.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia valaistukseen vaikuttavia laatutekijöitä 

sekä valaistusolosuhteita, jotka huomioivat sekä potilaan että henkilökunnan tarpeita. 

Opinnäytetyössä tutkitaan myös erilaisten tekniikoiden soveltamista sairaalavalaistuk-

sen ohjauksessa sekä erilaisten standardien asettamia laatuvaatimuksia sairaalassa 

käytettäville valaistusjärjestelmille. Opinnäytetyö tehdään Rejlers Oy:n toimeksiantona 
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ja sen tarkoituksena on lisätä henkilökunnan aiheeseen liittyvää tietämystä. Opinnäyte-

työhön kerättyä tietoutta voidaan käyttää myös suunnittelua tukevana materiaalina 

Rejlers Oy:n sairaalakohteiden suunnittelussa.  

2 Valaistus 

2.1 Valaistusvoimakkuus 

Valaistusvoimakkuus on yleisin valaistussuunnittelua ohjaava suure, mikä kuvaa valo-

virran tiheyttä tarkastelupinnalla. Valon tarve ei kuitenkaan ole kaikille sama vaan siihen 

vaikuttavat tilan asettamat vaatimukset, henkilön ikä sekä työtehtävän vaativuus. Tilassa 

saavutettavaan valaistusvoimakkuuteen vaikuttavat suuresti valaisimien asennuskor-

keus, sijoittelu sekä seinien heijastuskertoimet. Valaistusvoimakkuus on laskettavissa 

käsin, mutta tyypillisesti suunnittelussa hyödynnetään tietokonesovelluksia riittävän va-

laistusvoimakkuuden sekä valaistuksen tasaisuuden varmistamiseksi. Sisävalaistus-

standardi [3] asettaa minimivaatimuksia sisävalaistuksen valaistusvoimakkuudelle ja ta-

saisuudelle erilaisissa työympäristöissä.  

Standardissa [3] esitetyt valaistusvoimakkuuden minimiarvot koskevat tilassa määritel-

täviä työalueita, joissa työtehtävän näkötehtävä suoritetaan. Työalue voi olla kalteva tai 

vaaka/pystysuora riippuen näkötehtävän sijainnista. Koko tilaa käsitellään työalueena, 

mikäli työalue on tuntematon. Työaluetta ympäröivä 0,5 m:n levyinen alue on välitön lä-

hiympäristö, johon edellytetään kuvan 1 mukaista valaistusvoimakkuutta suhteessa työ-

alueen valaistusvoimakkuuteen. Suurten valaistusvoimakkuuksien vaihteluiden mini-

mointi työalueen välittömässä läheisyydessä ehkäisee silmien väsymistä sekä epämu-

kavuuden tunnetta. [3, s. 16–22; 4, s. 2–3.] 
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Kuva 1. Työalueen ja välittömän lähiympäristön valaistusvoimakkuuksien suhde [3, s. 20]. 

Välittömän lähiympäristön ulkopuolelle jäävä alue käsitetään tausta-alueeksi, jossa va-

laistusvoimakkuuden tulee olla vähintään kolmannes välittömän lähiympäristön valais-

tusvoimakkuudesta. Tilan katto- ja seinäpintojen tulee olla myös riittävästi valaistuna. 

Standardi [3] ohjeistaa ylläpitämään seinäpinnoilla 50 lx:n valaistusvoimakkuutta. Vas-

taavasti kattopinnan valaistusvoimakkuuden tulisi olla vähintään 30 lx. Terveydenhuollon 

tiloissa, portaikoissa, käyttävissä sekä sisäänkäynneissä valaistusvoimakkuuden tulisi 

olla vähintään 75 lx katto- ja 50 lx seinäpinnoilla. [3, s.16, 22.] 

Valaistusvoimakkuuden tasaisuutta kuvaa suure Uo, joka on pinnan valaistusvoimak-

kuuden minimiarvon ja keskiarvon suhteesta laskettu paljas luku. Standardi [3] esittää 

tämän suhdeluvun avulla tilakohtaisia työalueiden tasaisuuksien minimiarvoja. Näissä 

tiloissa olevien työalueiden välittömien lähiympäristöjen valaistuksentasaisuudelta edel-

lytetään Uo-arvoa, jonka minimiarvo on vähintään 0,4. Tausta-alueilta edellytetään ta-

saisuuden arvoa 0,1. Työalueen ollessa tuntematon valaistaan koko tila tasaisesti siten, 

että Uo-arvo eli alita arvoa 0,4. [4, s. 2–3.] 

Tilan valaistusvoimakkuutta mitoittaessa tulee standardin [3] asettamien minimivaati-

musten lisäksi huomioida ihmisten erilaiset lähtökohdat näkemiselle sekä työtehtävien 

vaikutukset valontarpeeseen. Ikääntymisen vaikutuksesta ihmisen valontarve kasvaa 

suuresti silmissä tapahtuvien muutosten vuoksi. Iän tuomat muutokset lisäävät valon si-

rontaa silmässä, mikä vähentää verkkokalvolle pääsevän valon määrää. Tutkimusten 

mukaan 60-vuotias tarvitsee noin kolminkertaisen määrän valoa 20-vuotiaaseen nähden 

saman näkyvyyden saavuttamiseksi. Ikääntymisen vaikutukset voidaan havaita myös 
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näön sopeutumiskyvyn laskuna vaihtuville valaistusvoimakkuuksille. Suurta näkötark-

kuutta vaativat tehtävät lisäävät myös tilan käyttäjän edellyttämää valaistusvoimak-

kuutta, mikä voidaan huomioida tilan valaistusta mitoittaessa. [4, s. 2; 5.]  

Valaistussuunnittelussa tulee huomioida työkohteiden lisäksi myös muut tilat, jossa ih-

miset oleskelevat. Näiden tilojen valaistuksella pyritään korostamaan näköalueessa ole-

via kohteita, tekstuureja sekä vaikuttamaan tilan viihtyisyyteen. Kohteiden tunnistamisen 

ja hyvän visuaalisen viestinnän varmistamiseksi tilan valaistussuunnittelussa tulee huo-

mioida riittävä keskimääräinen sylinterivalaistusvoimakkuus (keskimääräinen pystytason 

valaistusvoimakkuus). Sylinterivalaistusvoimakkuus on ihmisen pään kokoisen, kuvit-

teellisen sylinterinmuotoisen kappaleen pinnalle osuvan valon keskiarvo, joka mitataan 

katsojan oletetusta sijainnista. Esimerkiksi istuvaan henkilöön kohdistuvaa sylinteriva-

laistusvoimakkuutta voidaan arvioida 1,2 metrin korkeudella lattiasta. Standardi [3] oh-

jeistaa ylläpitämään vähintään 50 lx keskimääräistä sylinterivalaistusvoimakkuutta sisä- 

ja toimintatiloissa. Visuaaliseen kommunikointiin käytettävissä tiloissa keskimääräisen 

sylinterivalaistuvoimakkuuden tulee olla vähintään 150 lx. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi 

opetus-, toimisto- ja neuvottelutilat. [3, s. 26; 6.] 

Valon suuntausta voidaan käyttää näkökohteiden korostamiseen sekä parantamaan kol-

miulotteisten kappaleiden hahmottamista. Valon suuntaaminen lisää varjonmuodos-

tusta, minkä vaikutuksesta näköalueella olevat muodot ja tekstuurit havaitaan helpom-

min kasvaneiden luminanssierojen vaikutuksesta. Tästä ilmiötä käytetään myös termiä 

muodonanto, joka kuvaa suoran ja hajavalon keskinäistä suhdetta. Liiallinen hajavalo 

kadottaa muodonannon minkä vaikutuksesta katsojan näköympäristö muuttuu yksitoik-

koiseksi. Liiallista muodonantoa tulee myös välttää, koska sen vaikutuksesta varjot 

muuttuvat teräviksi, jotka saattavat muuttua työtä häiritseviksi tekijöiksi. Muodonantoa 

voidaan arvioida sylinteri- ja vaakatason valaistusvoimakkuuksien välisellä suhteella. 

Valaistuksella katsotaan olevan hyvä muodonanto, kun valaisimet on sijoiteltu tasaisesti 

ja valaistusvoimakkuuksien välinen suhde on 0,3 ja 0,6 väliltä. [3, s. 26–28; 4, s. 4.] 

2.2 Valaisimien elinikä ja valovirran alenema 

Valaisimen elinikään ja valovirran alenemaan vaikuttavat valaisimen käyttötunnit, asen-

nusympäristö ja led-moduuliin sekä liitäntälaitteeseen kohdistuva kuormitus. Valovirran 
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alenemalla tarkoitetaan led-moduulin tuottaman valon määrän laskua laitteen käyttötun-

tien vaikutuksesta. Led-moduulien elinikä ilmoitetaan l-arvon avulla, mikä kuvaa uuteen 

moduuliin verrattavaa valon tuottokykyä prosentteina, l-arvon yhteydessä ilmoitetun 

käyttöajan jälkeen. L-arvon yhteydessä voidaan käyttää myös b- tai c-arvoa. B-arvolla 

kuvataan prosentuaalisesti led-moduulien joukkoa, jotka kykenevät saavuttamaan l-ar-

von ilmoittaman valovirran määrän ilmoitettujen käyttötuntien jälkeen. C-arvolla kuvataan 

prosentuaalisesti led-moduulien joukkoa, jotka menettävät täydellisesti valontuottoky-

kynsä eliniän aikana. Valovirran alenema tulee huomioida laitevalintoja tehtäessä, koska 

standardissa [3] esitetyt valaistusvoimakkuuksien minimiarvot tulee pystyä säilyttämään 

läpi laitteen eliniän. On myös tärkeä selvittää, mitä valaisimen teknisissä tiedoissa ilmoi-

tetulla elinikä-merkinnällä tarkoitetaan. Joidenkin valaisinvalmistajien ilmoittamat arviot 

laitteiden eliniästä ja valovirran alenemasta saattavat esimerkiksi koskea ainoastaan va-

laisimeen integroitujen led-moduulien elinikää. Led-valaisimien liitäntälaitteille saatetaan 

ilmoittaa myös erillinen käyttötuntimäärä, joka on sidoksissa liitäntälaitteen referenssi 

lämpötilaan. [7; 8; 9.] 

Valovirran alenema voidaan huomioida suunnittelussa ylimitoittamalla laitteistoa tai pie-

nentämällä valaisimien huoltoväliä. Ylimitoitus pienentää myös led-moduuleihin ja liitän-

tälaitteisiin kohdistuvaa kuormitusta, mikä pidentää laitteiden elinikää. Ylimitoituksen vai-

kutukset energiankulutukseen voidaan minimoida erilaisten valaistuksenohjausjärjestel-

mien avulla. Valaistuksenohjaus ja -ylimitoitus mahdollistavat valaistusvoimakkuuden 

nostamisen halutusta normaali tasosta, mikäli tilaa käyttävän henkilön näkökyky poik-

keaa normaalista tai työn laatu on suurta tarkkuutta edellyttävä. Valaistusvoimakkuuden 

tarve näkemisessä on käyttäjäkohtaista, minkä vuoksi valaistusvoimakkuuden mitoituk-

sessa tulee huomioida käyttäjän mahdollinen tarve poiketa standardin [3] asettamasta 

minimitasosta. [7; 8; 9.] 

2.3  Häikäisy 

Häikäisy on näkökentässä olevien kirkkaiden kohteiden aiheuttama ei toivottu vaikutus 

näkemiselle, mikä tulisi minimoida siitä aiheutuvien haittavaikutusten vuoksi. Tyypillisim-

piä häikäisyn lähteitä sisätyöpaikalla ovat valaisinten osat, ikkunat sekä valaistut pinnat. 

Häikäisyn vaikutuksesta ihminen on alttiimpi virheille sekä tapaturmille. Pidempiaikainen 



6 

 

altistuminen häikäisylle aiheuttaa myös näköväsymistä. Häikäisyn aiheuttama näkövä-

syminen syntyy liian suuren luminanssikontrastin seurauksena, missä silmä joutuu muut-

tamaan sopeutumistasoa jatkuvasti. [3, s.14; 10.] 

Valoteknisesti häikäisy jaetaan kiusa- ja estohäikäisyyn siitä aiheutuvien haittavaikutus-

ten perusteella. Kiusahäikäisy on näistä yleisempi valaistussuunnittelussa kohdattava 

ongelma, jonka yleinen piirre on sen aiheuttama epämiellyttävä tunne sekä mahdollinen 

näkemistä vaikeuttava tekijä. Estohäikäisy ei yleensä aiheuta epämiellyttävää tunnetta, 

mutta näkeminen vaikeutuu harsoluminanssin vaikutuksesta. Harsoluminanssi syntyy, 

kun häikäisyn kohteesta silmään saapuva valo siroaa verkkokalvolle piirtyvän kuvan 

päälle. Harsoluminanssin vaikutuksesta verkkokalvolle piirtyneen kuvan värien ja kont-

rastien erottelukyky laskee. Erityisesti vanhat ihmiset ovat alttiita estohäikäisylle silmissä 

iän myötä tapahtuvien muutosten vuoksi. Sisätiloissa estohäikäisy ei normaalisti ole on-

gelma, mikäli valaistussuunnittelussa on noudatettu standardin [3] asettamia raja-arvoja. 

[3, s. 24; 4, s. 3; 11, s. 20–22; 12, s. 32, 33.]  

 

Kuva 2. Harsoluminanssin vaikutus verkkokalvolle muodostuneessa kuvassa [12, s. 33]. 

UGR (Unified Glare Rating) on kansainvälinen valaistusvaltuusto CIE:n (Internal com-

mission on illumination) kehittämä laskennallinen häikäisyindeksi, millä voidaan arvioida 

valaistuksen aiheuttamaa häikäisyä. Ikkunoiden aiheuttaman kiusahäikäisyn arvioi-

miseksi ei ole kehitetty standardoitua menetelmää. Häikäisyindeksin arvot vaihtelevat 

10:n ja 28:n välillä, missä pienempi luku kuvaa parempaa häikäisysuojausta. UGR-arvo 

on laskettavissa käsin standardissa [3] esitetyllä kaavalla, mutta yleensä sen laskentaan 
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käytetään siihen soveltuvaa tietokoneohjelmaa. Suunnittelun tueksi on myös kehitetty 

UGR-taulukoita, joiden laatimisesta vastaa valaisinvalmistaja osana valaisimen valotek-

nillisiä tietoja. UGR-taulukot soveltuvat suorakulmaisiin tiloihin, missä valaisimien sijoit-

telu ja käytettävien valaisimen valonjako ovat symmetrisiä. Sisävalaistusstandardi [3] 

hyödyntää häikäisyindeksiä esittämällä erilaisille terveydenhuollon tiloille erilaisia häi-

käisyindeksin maksimiarvoja. Standardissa esitetyt UGR-arvot esitetään tilakohtaisesti 

kolmen yksikön portaissa, joissa pienin esitetty arvo on 16. Valaistussuunnittelun kan-

nalta matalan UGR-arvon tiloihin tulee valita valaisin, jossa on kiinnitetty erityistä huo-

miota valaisimen häikäisysuojaukseen. Valaisinvalmistajat käyttävät erilaisia tapoja 

UGR-arvon pienentämiseen. Tyypillinen tapa on käyttää häikäisysuojia, jotka hajottavat 

valoa tai estävät sen läpäisyä. Valaisimessa saatetaan hyödyntää myös mikroprisma-

rakenteita, jotka pitävät valaisimesta lähtevän valon kulman pienenä. [3, s. 24, 62–67; 4, 

s. 3–4; 13, s.11–12.] 

Harsoheijastuminen syntyy valon heijastuessa peilimäisestä pinnasta. Sisätyöpaikoilla 

tyypillisiä harsoheijastumisen kohteita ovat tietokoneiden näytöt. Heijastuma näkötehtä-

vässä saattaa vaikeuttaa kohteen näkyvyyttä, minkä vuoksi se tulisi minimoida suunnit-

telun avulla. Valaistussuunnittelun kannalta harsoheijastumiseen voidaan vaikuttaa työ-

pisteiden ja valaisimien keskinäisellä sijoittelulla tai suosimalla epäsuoraa valaistusta. 

Laajalta pinta-alalta hajavalona saapuva valo on tasainen eikä häikäise. Epäsuoralla va-

laistuksella ehkäistään myös harsoheijastumien muodostuminen. [3, s. 24, 26; 14, s. 8.] 

2.4 Valaistuksen värintoistokyky 

Ihminen havaitsee ympäristönsä värejä heijastuvien aallonpituuksien perusteella. Koh-

teen näkeminen luonnollisen värisenä saattaa kuitenkin vääristyä, mikäli valon spektri eli 

aaltojakautuma on puutteellinen tai vahvasti painottunut tietylle aallonpituudelle. Valais-

tuksen värintoistokyvyllä tarkoitetaan valaisimen lähettämän valon sisältämien aallonpi-

tuuksien jakautumista siten, että näkökohde olisi nähtävissä mahdollisimman luonnolli-

sen värisenä. Värintoisto vaikuttaa näkötehokkuuteen, mukavuuteen ja hyvinvointiin, kun 

ympäristö ja siinä olevat kohteet voidaan havaita luonnollisen värisenä. Tämä on oleel-

lista esimerkiksi sairaalan eri tiloissa, missä elimien tai potilaan ihonväritystä pitää pystyä 
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arvioimaan mahdollisimman tarkasti. Sisävalaistusstandardi [3] asettaa minimivaatimuk-

sia terveydenhuollon tiloissa käytettävien valaisimien värientoistolle. [2, s. 9; 3, s. 30; 15, 

s. 9, 13.] 

Valaistuksen kykyä toistaa värejä arvioidaan CRI-arvon (Color Rendering index) avulla. 

CIE on kehittänyt värintoistokyvyn arviointiin menetelmän, missä kahdeksaa väripistettä 

verrataan mitattavan ja vertailuvalon valaisemana. Ra-indeksi on näiden kahdeksan saa-

dun mittatuloksen keskiarvo. Värintoistokykyä kuvataan Ra-indeksin Ra-luvulla, jonka 

asteikko jakautuu välille 0–100 ja jossa luku 100 kuvaa täydellistä vastaavuutta vertailu-

kohteeseen nähden. Ra-indeksin keskiarvon laskentaan käytettävät vertailuvärit CRI 1–

8 eivät jakaudu tasaisesti näkyvän valon spektrille vaan painottuvat sinisille ja violetin 

sävyille, minkä vuoksi saatu mittatulos saattaa antaa vääristyneen kuvan valaistuksen 

laadusta. Mittaustarkkuutta voidaan nostaa käyttämällä CRI 1–14-asteikkoa, missä las-

kentaan otetaan mukaan kuusi lisäväriä. CRI 1–14-asteikkoa käytettäessä saadaan pa-

rempi kuva valaistuksen kyvystä toistaa punaisia ja keltaisia aallonpituuksia. [10.] 

 

Kuva 3. Esimerkki CRI 1–8 ja 1–14 mittauksella saaduista arvoista [10]. 

2.5 Ihmiskeskeinen valaistus 

Valo on sähkömagneettista säteilyä ihmissilmälle näkyvien aallonpituuksien alueella. 

Silmä vastaanottaa valosta saamiansa ärsykkeitä kolmenlaisilla tappisoluilla, jotka rea-

goivat punaisiin, sinisiin ja vihreisiin aallonpituuksiin. Tappisolujen lisäksi silmämme si-

sältävät sauvasoluja sekä vuonna 2002 löydettyjä gangliosoluja. Sauvasolut mahdollis-
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tavat hämärässä näkemisen ja gangliosolut vastaavat luontaisen päivärytmimme ylläpi-

tämiseen liittyvistä toiminnoista. Valolla on suuri merkitys ihmisen luontaisen päivärytmin 

sekä päivittäisen vireystilan säätelyssä. Valolla sen määrällä ja värilämpötilalla on myös 

tutkittuja vaikutuksia ihmisen mielialaan sekä yleiseen jaksamiseen. [16.]   

Luontaista päivärytmiämme säätelee aivojen suprakiasmaattinen tumake, joka ohjaa ke-

hon melatoniini-, kortisoli- sekä serotoniinihormonien tuotantoa. Suprakiasmaattinen tu-

make ylläpitää ihmisen päivärytmiä silmän gangliosolujen lähettämän tiedon perusteella. 

Nämä solut ovat erityisen herkkiä horisontin yläpuolelta silmään saapuvalle siniselle va-

lolle. Päivällä luonnonvalo on värilämpötilaltaan kylmä, mikä lisää kortisolin ja serotonii-

nin tuotantoa. Kortisoli stimuloi aineenvaihduntaa ja asettaa kehon päivätilaan. Seroto-

niinin tuotannolla on sitä vastoin mielialaan ja motivaatioon vaikuttavia ominaisuuksia. 

Illalla luonnonvalo on vähäistä ja sen värilämpötila lämminsävyistä. Laskenut värilämpö-

tila sekä valonmäärä valmistavat kehon lepoa varten. Kortisolin ja serotoniinin tuotanto 

pysähtyy, ja melatoniin tuotanto alkaa. Melatoniini hidastaa kehon toimintoja ja aiheuttaa 

väsymystä, jolloin lepääminen helpottuu. [6; 16; 17.] 

 

Kuva 4. Gangliosolujen [c(λ)], Sauvasolujen [v’(λ)] ja tappisolujen [v(λ)] herkkyys valon eri aal-
lonpituuksille [16]. 

Sisätyöstä, vuodenajasta tai geologisesta sijainnista riippuen päivittäin saatava luonnon-

valon määrä saattaa joillakin ihmisillä jäädä vähäiseksi. Tällaisilla henkilöillä vähäinen 
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luonnonvalo saattaa aiheuttaa muutoksia heidän luontaisessa päivärytmissä ja hormo-

nitasapainossa. Esimerkiksi kaamosmasennuksesta kärsivällä henkilöllä tyypillinen oire 

on liian suuri melatoniinin ja liian pieni serotoniinin tuotanto päivän aikana. Vastaavia 

oireita voidaan myös havaita pitkiä aikoja sisätiloissa viettävillä ihmisillä. Sairaalaolosuh-

teissa luonnonvaloa saattaa päästä hyvin vähän rakennukseen sisään päivän aikana. 

Pitkäaikaispotilailla tämä saattaa aiheuttaa muutoksia heidän unirytmissä sekä yleistä 

mielialan laskua. Alzheimeria sairastavilla henkilöillä luonnonvalo saattaa olla ainut ke-

hon luontaista päivärytmiä ylläpitävä tekijä. Alzheimer-potilailla luontaisen päivärytmin 

ylläpitäminen auttaa ehkäisemään heidän levottomuuttaan sekä vuorokausirytmin muu-

toksia. [18; 19; 20.]  

Ihmiskeskeisessä valaistuksessa ihmisen luontaista vuorokausirytmiä pyritään tuke-

maan valaistuksen avulla. Teknisestä näkökulmasta katsottuna ihmiskeskeisen valais-

tusratkaisun toteuttamiseen tarvitaan spektrin, valaistusvoimakkuuden ja ajoituksen hal-

lintaa. Ihmisen vuorokausirytmiin vaikuttavat gangliosolut ovat herkimpiä valolle, jonka 

aallonpituus on 480 nm. Valaistusratkaisuissa tällaisia aallonpituuksia on eniten ns. kyl-

män valkoisessa valossa, jonka värilämpötila on vähintään 5–6 000 K. Valaistusvoima-

kuuksissa jo 150 lx silmien tasolla riittää lisäämään valppaustasoa ja siirtämään vuosi-

kausirytmiä. Valon vaikutus melatoniinin tuotantoon saturoituu, kun valaistustaso silmien 

tasolla on noin 1000 lx. [6; 16.] 

  

Kuva 5. Valaistusvoimakkuuden vaikutus melatoniinin tuotantoon [6]. 
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Ajoituksella on myös tärkeä rooli ihmiskeskeisessä valaistuksessa. Ihmisen hormonituo-

tanto seuraa ihmisen sisäistä vuorokausirytmiä. Normaalia päivärytmiä noudattavalla 

henkilöllä kortisolin ja serotoniinin tuotanto ovat yleensä alhaisimmillaan noin kaksi tuntia 

ennen heräämistä. Näiden hormonien tuotanto laskee myös hetkellisesti iltapäivän ai-

kana. Valon vaikutus vuorokausirytmiin on suurin tätä hormonitoiminnan alinta pistettä 

edeltävinä ja seuraavina tunteina. Altistuminen kylmälle valkoiselle valolle ennen hormo-

nitoiminnan alinta pistettä siirtää vuorokausirytmiä eteenpäin. Vastaavasti altistuminen 

valolle hormonitoiminnan alimman pisteen jälkeen siirtää vuorokausirytmiä taaksepäin. 

Hormonituotannon syklin pituus vaihtelee kuitenkin ihmisestä riippuen, mikä tulee myös 

huomioida valaistuksen suunnittelussa. Liian aikaisin aamulla ajoitettu kylmä valo saat-

taa pitkän hormonisyklin omaavalla henkilöllä siirtää hänen vuorokausirytmiä väärään 

suuntaan. [21.] 

 

Kuva 6. Normaalia päivärytmiä noudattavan henkilön kortisolin ja serotoniinin tuotanto eri vuo-
rokauden aikoina [21]. 

Ihmiskeskeinen valaistus tarjoaa monia etuja sairaalatiloihin. Kehon luontaisen päiväryt-

min tukeminen valaistuksen avulla auttaa ehkäisemään potilaiden sekä henkilökunnan 

unettomuutta. Potilailla tällä voidaan vähentää uni- ja masennuslääkkeiden käyttöä. Le-

vollisen yöunen on myös todettu edistävän potilaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. 

Potilaiden oikeaan aikaan tapahtuvat aktiivisuus- ja lepovaiheet vapauttavat henkilökun-

nan yöllisiä resursseja muihin työtehtäviin. Yövuoroa tekevillä henkilöillä valaistuksella 

voidaan siirtää luontaista vuorokausirytmiä 8 tuntia taaksepäin, mikä vähentää yöllistä 

väsymystä. Tämä voidaan saavuttaa muutaman päivän aikana altistamalla kyseinen 
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henkilö kylmälle valkoiselle valolle, joko myöhään illalla tai alkuyöstä. Kylmälle valkoi-

selle valolle altistuminen yöaikaan siirtää kyseisen henkilön päivärytmiä taaksepäin muu-

tamien päivien aikana. [20; 21.] 

Ihmiskeskeisen valaistusratkaisun toteuttaminen edellyttää aina tähän tarkoitukseen 

suunniteltuja valaisimia sekä ohjausjärjestelmiä, minkä vuoksi niiden tarve tulee huomi-

oida jo laitevalintoja tehtäessä. Valaistuksen säätö voidaan suorittaa käyttäjän toimesta 

tai automatisoida esimerkiksi väyläpohjaisten valaistuksenohjausjärjestelmien avulla. 

Automatisoiduissa järjestelmissä tulee kuitenkin huomioida käyttäjän mahdollinen tarve 

poiketa ajoitetuista valaistusolosuhteista esimerkiksi hoitotoimenpidettä varten. [22.] 

2.6 Puhdastilojen valaistus 

Suurin osa sairaalahoitoon liittyvistä infektioista aiheutuu mikrobien seurauksena. Nämä 

mikrobit saattavat olla peräisin potilaan omasta elimistöstä tai sen ulkopuolelta. Sairaa-

lassa potilaille suoritetut toimenpiteet voivat olla luonteeltaan invasiivisiä, mikä lisää po-

tilaan altistumisriskiä näille mikrobeille. Potilas saattaa olla erityisen altis tartunnoille 

myös toimenpiteen jälkeen, minkä vuoksi osa sairaalatiloista määritellään puhdastiloiksi. 

[2, s. 6–7, 9; 23, s. 8–9.]  

Puhdastila on huone, missä ilman hiukkaspitoisuutta valvotaan ja missä suunnittelurat-

kaisuilla hiukkasten pääsy, kerääntyminen ja säilyminen on valvottua. Sairaalaolosuh-

teissa tyypillisimpiä tällaisia huoneita ovat erilaiset leikkaussalit, heräämöt sekä steriili-

varastot. Tällaisten tilojen puhtausluokat määritellään standardissa [24] yhdeksään eri 

puhtausluokkaan (ISO 1-ISO 9). Näistä ISO 1 asettaa tiukumman vaatimuksen ilman 

hiukkaspitoisuuksille. ISO 1-luokan tilassa kuutiometri ilmaa saa sisältää enintään 10 

kappaletta 0,1 mikrometrin suuruista hiukkasta. Edellä mainittujen puhtausluokitusten 

vuoksi myös tilaa asennettavien valaisimien tulee täyttää standardin [24] edellyttämät 

vaatimukset.  Puhdastilat ovat usein ylipaineistettuja tiloja, millä pyritään siirtämään mah-

dolliset mikrobit ympäröiviin likaisiin huoneisiin. Riittävällä IP-luokituksella estetään hiuk-

kasten kerääntyminen valaisimien sisään. IP-luokitus on sähkölaitteille määritelty tiiveys-

luokitus, jossa ensimmäinen numero kuvaa laitteen suojaustasoa pölyä ja erikokoisia 

kappaleita vastaan ja toinen numero laitteen suojaustasoa vedeltä. Puhdastilavalai-

similta edellytetään vähintään IP65 tason suojausta, mikä estää pölyn tunkeutumisen 
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valaisimeen ja estää suihkutettavaa vettä pääsemästä laitteen sisään. Puhdastilavalai-

simien tulee kestää myös korroosiota ja vahvoja pesukemikaaleja. [2, s. 8; 24, s. 7, 10–

11; 25.] 

Puhdastiloissa käytettävän valaistuksen tulee täyttää rakenteellisten laatuvaatimusten 

lisäksi myös riittävät valotekniset ominaisuudet. Standardi [3] asettaa tyypillisesti puh-

dastiloiksi määriteltäville tiloille valaistuksen laatua koskevia minimiarvoja. [2, s. 19; 3; 

25.] 

2.7 Desinfioiva valaistus 

Sinisellä noin 405 nm:n aallonpituisella valolla on tutkittuja mikrobeja tuhoavia vaikutuk-

sia. Sininen valo aktivoi luonnollisesti valoherkkiä aineenvaihduntatuotteita mikrobien si-

sälle, minkä seurauksena syntyy reaktiivisia happiradikaaleja. Reaktiiviset happiradikaa-

lit tuhoavat mikrobeille elintärkeitä solun osia, minkä seurauksena mikrobien määrä las-

kee. Sinisen valon puhdistavia ominaisuuksia hyödyntäviä valaisimia kutsutaan fotoni-

desinfiointivalaisimiksi. Tutkimusten mukaan desinfiointivalaisimissa käytetyt sinisen va-

lon annosmäärät ovat ihmiselle turvallisia. Intensiivinen sininen valo kuitenkin koetaan 

epämiellyttäväksi, minkä vuoksi sen käyttö tulisi rajata ajankohtaan, jolloin tila ei ole käy-

tössä. Desinfioivan valon käyttö voidaan esimerkiksi ajoittaa kellokytkimen avulla yöai-

kaan. Vaihtoehtoisesti käyttöä voidaan ohjata kytkimen tai liiketunnistimen avulla siten, 

että desinfioivat valaisimet sammutetaan tilan ollessa käytössä. Markkinoilta löytyy myös 

ratkaisuja, joissa desinfioivaa valaisinta voidaan käyttää tilan ainoana valaisinratkaisuna. 

Tällaisissa ratkaisuissa valaisin asetetaan desinfioivaan tilaan valaistuksenohjauksen 

avulla. Valaisimen tai valonlähteen spektri voi olla myös rajattu korostamaan sinisiä aal-

lonpituuksia. Tällöin ihmissilmälle normaalilla 4 000 K:n värilämpötilalta vaikuttavalla va-

lolla on mahdollista desinfioida sekä valaista tilaa samanaikaisesti. [26.] 
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Kuva 7. Esimerkki valaisinvalmistaja Led tailorin valmistamasta Antibac-valasimen sinisiä aal-
lonpituuksia korostavasta valonspektristä [26]. 

Eri aallonpituuksien ja säteilyannosten vaikutusta mikrobien tuhoutumiseen on tutkittu 

kansainvälisesti laajalti. Tätä tietoutta hyödynnetään desinfiointivalaistuksen mitoituk-

sessa riittävien säteilyannosten saavuttamiseksi desinfioitavilla pinnoilla. Desinfioivan 

valaistuksen mitoitukseen vaikuttaa desinfiointiin käytettävissä oleva aika, tilan rakenne 

sekä valaisinvalmistajan mittauksiin perustuva valaisimen lähettämä säteilyn intensi-

teetti. Valaisinten lukumäärä tilassa määräytyy laskennallisesti edellä mainittujen tietojen 

perusteella. [27.] 

Desinfioivan valaistuksen vaikutusta voidaan tehostaa merkittävästi katalyysipinnoitteen 

avulla. Katalyysipinnoitteen vaikutus perustuu fotokatalyysiin, mitä hyödynnetään esi-

merkiksi itsepuhdistuvissa julkisivuissa. Fotokatalyysissä valon energia ja katalyyttiaine 

aiheuttavat kemiallisen reaktion, jolla on mikrobeja hajottava vaikutus. Yleinen katalyyt-

tiaineena käytetty pinnoite on titaanidioksidi. Katalyysipinnoite on väritön, näkymätön ja 

soveltuu käytettäväksi yleisimpien materiaalien kanssa. Sairaalaolosuhteissa desin-

fioivan valaistuksen käyttökohteita ovat leikkaussalit, sulkutilat, saniteettitilat, puhdasti-

lat, laboratoriot ja välinehuolto. [26.] 
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3 Ohjaus 

Valaistuksenohjaus on merkittävä valaistussuunnittelua ohjaava tekijä. Järjestelmältä 

edellytettävällä toiminnallisuudella on suuri vaikutus valaistuksenohjauksen suunnittelu-

ratkaisuihin. Tällaisia suunnittelua ohjaavia tekijöitä ovat esimerkiksi tarve edistyneem-

mälle käyttäjän tai antureiden sanelemalle valaistuksenohjaukselle tilassa, aika- ja etä-

ohjaus sekä tarve kiinteistöautomaatio pohjaiselle ohjaukselle. Valaistuksenohjauksella 

voidaan tilaan määritellystä normaalista valaistustasosta poiketa käyttäjän tarpeiden oh-

jaamana. Erilaisilla ohjausratkaisuilla voidaan vaikuttaa myös valaistuksen energiate-

hokkuuteen lisäämällä tarpeenmukaista käyttöä. [9; 28.] 

Valaistuksenohjaus voidaan toteuttaa katkomalla valaisimen syöttöjännitettä esimerkiksi 

kontaktorin, kytkimen tai liiketunnistimen avulla. Nykyaikaisempi ohjaustapa on langaton 

tai väyläpohjainen järjestelmä, jossa valaisin on jatkuvasti jännitteellinen ja valaistusvoi-

makkuutta säädetään väylän tai langattoman järjestelmän kautta annettujen komentojen 

perusteella. Tällaiset järjestelmät soveltuvat hyvin uudis- ja saneerauskohteisiin, joissa 

valaisimet tai liitäntälaitteet uusitaan. Yleisin valaistuksenohjauksessa käytettävä väylä-

pohjainen ratkaisu on Dali. [28.]   

3.1 Dali 

Dali (Digital Addressable Lighting Interface) on standardoitu, digitaalinen valaistuksen 

ohjausjärjestelmä. Dali-järjestelmä perustuu osoitteellisiin digitaalisiin signaaleihin, joita 

lähetetään kaksinapaisen väyläkaapeloinnin välityksellä komponenttien välillä. Dali-lait-

teiden toiminallisuus määräytyy väylään tehtävän ohjelmoinnin perusteella. Järjestel-

mään ohjelmoitava toiminnallisuus on hajautettu eri komponentteihin, mikä lisää järjes-

telmän toimintavarmuutta vikatilanteissa. [29.] 

Yleisimmin käytetyt Dali-laitteet noudattavat Dalin ensimmäistä revisiota, joka käsittää 

valaisimissa käytetyt liitäntälaitteet. Ohjainlaitteet, sensorit ja reitittimet eivät kuulu Dalin 

ensimmäiseen revisioon, mikä tulee huomioida järjestelmän laitevalintoja tehtäessä. 

Tyypillinen tapa varmistaa Dalin ensimmäisen revision komponenttien yhteensopivuus 

on valita tuotteet samalta laitevalmistajalta. Dalista on yleistymässä revisio 2, joka käsit-

tää liitäntälaitteiden lisäksi myös ohjaimet sekä sensorit. Dalin toinen revisio poistaa eri 
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valmistajien komponenttien väliset yhteensopivuusongelmat, mikä mahdollistaa moni-

puolisimpien järjestelmien toteuttamisen eri valmistajien tuotteilla. [30.] 

Dali-järjestelmä edellyttää toimiakseen väylän, virtalähteen, Dali-ohjausta tukevan liitän-

tälaitteet sekä valaistuksen säätöön soveltuvan väylälaitteet. Dali-järjestelmää syötetään 

virtalähteen avulla, jonka antamaa virtaa väylään liitetyt laitteet kuluttavat. Virtalähde voi 

olla erillinen yksikkö, Dali-reititin tai tilaan asennettavaan ohjauslaitteeseen integroitu 

laite. Virtalähteiden syöttämä ja väylään liitettävien laitteiden kuluttama virran määrä on 

laitekohtaista. Esimerkiksi liiketunnistimiin tai Dali-painikkeisiin integroitujen virtalähtei-

den syöttämä väylävirta saattaa olla vain neljäsosa erillisen virtalähteen vastaavaan ar-

voon nähden. Valaisimien liitäntälaitteiden kuluttamaksi väylävirran määräksi arvioidaan 

tyypillisesti 2 mA jokaista liitäntälaitetta kohti. Dali-väylä voidaan toteuttaa erillisenä kaa-

pelointina tai se voidaan liittää valaisimia syöttävään johdotukseen kasvattamalla syöt-

tävän kaapelin johdinmäärää. Väyläkaapeloinnissa käytettävä topologia on vapaa, mutta 

sen maksimipituutta rajoittaa johtimessa syntyvä jännitteenalenema. Dali-väylässä suu-

rin sallittu jännitteenalenema on 2 V, mikä 1,5 mm2:n kuparikaapelilla rajoittaa väylän 

300 metrin pituiseksi. [28; 31, s. 15–17.] 

Dali-väylä tarjoaa 64 osoitetta, jotka voidaan jakaa eri tavoilla 16 valaistusryhmään ja 16 

erilaiseen valaistustilanteeseen. Väylään liitettävien laitteiden käyttämä osoitteiden 

määrä on laitekohtaista ja tulee tarkistaa laitteen teknisistä tiedoista järjestelmän suun-

nitteluvaiheessa. Yksilöllisen osoitteen lisäksi useampaa liitäntälaitetta voidaan ohjata 

myös niille osoitetun ryhmäosoitteen perusteella. Ryhmäosoite on nopea tapa ohjata 

useampaa liitäntälaitetta samanaikaisesti, minkä vuoksi sen käyttö on suositeltavaa esi-

merkiksi käytävillä, joissa kaikkien valaisimien halutaan syttyvän samanaikaisesti. Liitän-

tälaitteiden ohjaus voidaan suorittaa myös väylään lähettävän yleislähetyksen avulla, 

missä väylään lähetetty komento suuntautuu kaikille väylään kytketyille laitteille. [28; 32, 

s. 12.] 

Dali-järjestelmän laajuus on kasvatettavissa Dali-reitittimen avulla, joka mahdollistaa 

usean 64 osoitteen väylän liittämisen samaan Dali-verkkoon. Dali-verkko on edelleen 

laajennettavissa reitittimien välisen lähiverkon avulla, joka mahdollistaa järjestelmän 

kasvattamisen tuhansia laitteita kattavaksi. Reitittimiä varten järjestetään oma lähi-
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verkko, joka eristetään kiinteistön muusta lähiverkosta toiminnallisuuden varmista-

miseksi. Dali-reitittimet mahdollistavat suurten valaistuksenohjausjärjestelmien luomi-

sen. Tämän lisäksi ne saattavat sisältää muita ominaisuuksia, minkä vuoksi niiden sisäl-

lyttäminen kiinteistön valaistuksenohjaukseen voi olla perustelua. Tällaisia ominaisuuk-

sia ovat esimerkiksi erilaiset reitittimen sisäiseen kelloon perustuvat tapahtumien ajoi-

tukset sekä liitettävyyden taloautomaatiojärjestelmiin. Reititinpohjainen Dali-järjestelmä 

mahdollistaa myös koko kiinteistön kattavan ohjelmoimisen yhdestä liityntäpisteestä, 

mikä vähentää ohjelmoimiseen käytettävää aikaa. [28; 32, s. 13.] 

Dali on moniosainen standardi. Sen lisäys 209 määrittelee värilämpötilan mukaan sää-

tyvien liitäntälaitteiden ominaisuuksia. Lisäystä 209 seuraavat liitäntälaitteet tunnetaan 

myös Dali type-8:n mukaisina laitteina. Dali type-8 mahdollistaa sekä värilämpötilaltaan 

lämpöisten että kylmien ledien ohjaamisen valaisimessa yhden väyläosoitteen avulla. 

209 lisäyksestä poikkeavat valaisimet edellyttävät kahden väyläosoitteen käyttöä vas-

taavan värilämpötilan säädön toteuttamiseen, mikä väylän kuormitettavuuden kannalta 

tulee huomioida laitevalintoja tehtäessä. [22; 33.] 

Ihmiskeskeinen valaistuksen toteuttaminen Dali-järjestelmän avulla edellyttää tähän so-

veltuvia valaisimia sekä Dali-pohjaista ohjauslaitetta. Tyypillisesti tämä ohjauslaite on 

joko paikallisesti toteutettu, tilaan asennettava Dali type-8-liitäntälaitteita tukeva painike 

tai Dali-reititin. Paikallisessa ohjauksessa tilan valaistusolosuhteita hallitaan käyttäjän 

mieltymysten mukaisesti tilassa olevilla painikkeilla. Mikäli tilassa kuitenkin halutaan hyö-

dyntää kellonajan mukaan säätyviä valaistusolosuhteita, pitää tila olla liitettynä tällaisia 

ominaisuuksia tukevaan reitittimeen. Automaattisesti säätyvän valaistuksen rinnalla on 

suositeltavaa käyttää myös Dali-painiketta, jolla tilan aikaohjelma saadaan keskeytettyä. 

Aikaohjelman keskeyttäminen mahdollistaa käyttäjälle valaistusolosuhteiden säätämi-

sen mieltymystensä mukaiseksi tai työtehtävään soveltuvaksi. [22; 34; 35.] 

3.2 Tunnistimet 

Valaistuksenohjausta voidaan monipuolistaa erilaisten tunnistimien avulla. Tällaisia tun-

nistimia ovat esimerkiksi liike- ja läsnäolotunnistimet sekä vakiovalon säädin. Kaikkien 

edellä mainittujen tunnistustekniikoiden tarkoituksena on lisätä valaistuksen tarpeenmu-
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kaista käyttöä sekä yksinkertaistaa tilassa tapahtuvaa valaistuksenohjausta.  Tunnisti-

met voivat olla katto- tai seinäasenteisia. Tunnistin voi olla myös suoraan valaisimeen 

integroitu. [32, s. 7.]  

Liike- ja läsnäolotunnistimet ovat nimensä mukaisesti liikkeestä aktivoituvia laitteita, joi-

den eroavaisuutena on niiden tunnistustarkkuus. Kummankin toiminta perustuu liik-

keestä sulkeutuvaan tai aukeavaan potentiaalivapaaseenkärkeen, mikä säilyttää tilansa 

asetetun viiveen ajan. Läsnäolotunnistin on liiketunnistinta tarkempi tunnistin, joka ha-

vaitsee pienetkin liikkeet tilassa. Tämän vuoksi läsnäolotunnistin soveltuukin hyvin esi-

merkiksi työpisteellä istuvan henkilön tunnistamiseen. Liiketunnistimen tarkkuus on riit-

tävä liikkuvan henkilön havaitsemiseen, minkä vuoksi se soveltuu parhaiten käytäville tai 

tiloihin, joissa valaistukselle saavutetaan riittävä ohjattavuus tunnistimen aikaviivettä 

säätämällä. Tunnistimien rakenteellinen ero voi olla esimerkiksi laitteessa hyödynnettävä 

passiivisten infrapuna-sensoreiden määrä. [32, s. 7; 36, s. 4.] 

Liike- ja läsnäolotunnistimien tekniikka perustuu passiiviseen infrapunatunnistamiseen, 

mikroaaltoihin tai akustiseen tunnistamiseen. Passiiviseen infrapunatunnistamiseen eli 

PIR-tunnistukseen (Passive Infra Red) perustuvat laitteet havaitsevat infrapunasäteilyn 

nopeat muutokset, jotka johtuvat lämmönlähteen liikkeistä. Mikroaaltotunnistimet perus-

tuvat tunnistimen lähettämiin alle 10 mW:n signaaleihin, joiden liikkeestä aiheutuvat hei-

jastusajan muutokset sensori tulkitsee liikkeeksi. Mikroaaltotunnistimen lähettämät sig-

naalit läpäisevät myös kevytrakenteisia seiniä, mikä tulee huomioida suunnittelussa si-

ten, ettei valaistus kytkeydy tarpeettomasti päälle. Mikroaaltojen läpäisevää luonnetta 

voidaan toisaalta hyödyntää valaistuksen ennakoivassa sytyttämisessä. Tällaisessa ta-

pauksessa tunnistimen mikroaallot läpäisevät esimerkiksi oven, jolloin valot voidaan sy-

tyttää käyttäjälle jo valmiiksi päälle. PIR-tunnistimen käyttö rajaa tunnistusalueen tunnis-

timen sijaitsemalle alueelle, minkä vuoksi se tyypillisesti soveltuu paremmin kiinteistöi-

hin, jotka sisältävät paljon kevytrakenteisia seiniä. Akustiseen tunnistamiseen perustuvat 

laitteet reagoivat tilassa syntyviin äänimuutoksiin. Akustinen tunnistin ei tarvitse suoraa 

näköyhteyttä kohteeseen, minkä vuoksi se soveltuu erityisesti sokkeloisiin tiloihin. Tun-

nistustapaa voidaan hyödyntää myös erilaisissa suljetuissa tiloissa kuten porrashuo-

neissa tai suihkutiloissa. [32, s. 7; 36, s. 4; 37; 38.] 
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Tilan tarpeen mukaista valaistuksen käyttöä voidaan tehostaa päivänvalo- ja vakiovalo-

ohjauksen avulla. Kummankin ohjaustavan tarkoituksena on ylläpitää tilaan asetettua 

valaistusvoimakkuutta asetetun arvon mukaisena. Päivänvalo-ohjauksessa tilan valais-

tusolosuhteissa huomioidaan ikkunoista tilaan saapuva luonnon valo, minkä ansiosta 

keinovalon määrää voidaan pienentää. Luonnonvalon määrä tilassa on kuitenkin suurin 

ikkunoiden läheisyydessä, mikä tulee huomioida suunnittelussa tilaan asennettavan sen-

sorin sijainnilla. Vaihtoehtoisesti päivänvalo-ohjaus voidaan kohdistaa vain osaan tilan 

valaisimista tai käyttämällä useampaa sensoria tilassa. Vakiovalo-ohjauksessa kompen-

soidaan valovirranaleneman vaikutuksia tilassa. Valovirran aleneman vaikutuksesta va-

laisimien tilaan tuottama valaistusvoimakkuus laskee laitteiston vanhetessa. Tämän 

vuoksi valaistus tulee olla mitoitettu siten, että standardin [3] asettamat valaistusvoimak-

kuuden minimiarvot saavutetaan myös laitteiston eliniän lopussa. Ylimitoituksen vaiku-

tuksesta tilan valaistusvoimakkuus on laitteiston eliniän alussa tarpeettoman voimakas, 

mikä saattaa lisätä käyttäjien kokemaa häikäisyä sekä kasvattaa tarpeetonta energian-

kulutusta. Vakiovalo-ohjatussa järjestelmässä valaistuksen tehoa kasvatetaan valovirran 

aleneman lisääntyessä, minkä vaikutuksesta tilan valaistusvoimakkuus pysyy tasaisena 

läpi laitteiston elinkaaren. [9; 39, s.18–21.] 

 

Kuva 8. Valovirran aleneman kompensointi vakiovalo-ohjauksen avulla [9]. 
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3.3 KNX 

KNX on standardoitu, väyläpohjainen kiinteistöautomaatiojärjestelmä. KNX on avoin jär-

jestelmä, minkä vuoksi kuka tahansa voi valmistaa siihen laitteita. KNX-standardi kattaa 

kaikki järjestelmään liittyvät komponentit, minkä vuoksi kaikkien standardia seuraavien 

laitevalmistajien tuotteet ovat yhteensopivia keskenään. Avoin järjestelmä sekä yhte-

nevä koko automaatiojärjestelmän kattava standardi mahdollistavat monipuolisten jär-

jestelmien suunnittelun eri valmistajien tuotteilla. Tuotteiden korvaaminen kiinteistön 

elinkaaren aikana on myös yksinkertaista, kun laitteen valinta ei ole sidottu yhden val-

mistajan tuotteisiin. [31, s. 2.] 

KNX-järjestelmä koostuu väylästä, virtalähteestä sekä väylään liitettävistä toimilaitteista 

sekä antureista. Tieto laitteiden välillä siirtyy väyläkaapelin välityksellä, mihin tyypillisesti 

käytetään jotain tiedonsiirtoon soveltuvaa kierrettyä parikaapelia. Tyypillisiä väyläkaape-

lointiin käytettäviä kaapeleita ovat KLMA, NOMAK ja JAMAK. KNX-järjestelmässä kaikki 

väylään liitetyt laitteet kommunikoivat keskenään, minkä vuoksi erillistä keskusyksikköä 

ei tarvita. [31, s. 6–7.] 

KNX-väylä sähköistetään väylään liitettävän 30 VDC SELV (Safety Extra low Voltage) 

virtalähteen avulla, jonka koko voi olla 160, 320 tai 640 mA. Väylään liitettävät väylälait-

teet ottavat tarvittavan toimintavirran väylästä, minkä vuoksi erillistä sähkönsyöttöä ei 

yleensä tarvita. Väylälaitteiden nimellisjännite on 24 VDC ja pienin toimintajännite 

21 VDC. Väylälaitteiden virrankulutus on tyypillisesti noin 10 mA laitetta kohden. 

640 mA:n virtalähteellä tämä rajoittaa väylään liitettävien laitteiden lukumäärään 64 kap-

paleeseen väylää kohti. Väylän maksimipituus tulee myös rajoittaa 1 000 metriin siten, 

ettei väylälaitteen ja virtalähteen välisen väyläkaapeloinnin pituus ylitä 350 metriä. Kah-

den väylälaitteen välinen etäisyys on rajoitettu 700 metriin. [31, s. 6–7; 32, s. 16–17, 23.] 

KNX-järjestelmä voi koostua lukuisien väylien verkostosta, minkä topologiamallina voi-

daan soveltaa kaikkia muita vaihtoehtoja paitsi rengasta. Yksittäisestä väylästä koostu-

vaa verkkoa kutsutaan linjaksi, minkä haaroja kutsutaan linjasegmenteiksi. Verkkoa voi-

daan laajentaa liittämällä useita linjoja samaan verkkoon linjayhdistimien avulla. Tällöin 

puhutaan alueesta, joka voi pitää sisältää enintään 15 linjaa. Verkkoa voidaan edelleen 
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laajentaa liittämällä alueita yhteiseen runkolinjaan, joka voi pitää sisällään enintään 15 

aluetta. Kokonaisuuteta KNX-järjestelmä voi sisältää jopa 14 400 laitetta. [31, s. 5.] 

 

Kuva 9. KNX-verkon periaatteellinen rakenne [31]. 

Linjojen ja alueiden välinen yhteys voidaan toteuttaa väyläkaapeloinnin tai Ethernetin 

välityksellä. Ethernet-pohjaisessa järjestelmässä alueyhdistimien tilalla hyödynnetään 

KNX/IP-muuntimia ja muuntimien välisinä siirtoteinä kiinteistön lähiverkkoa. Lähiverkko 

rakennetaan siten, että se ei ole yhteydessä muihin kiinteistössä käytettäviin verkkoihin. 

Ethernet-pohjaisen tiedonsiirron etuina ovat merkittävästi väyläpohjaista ratkaisua suu-

rempi tiedonsiirtonopeus (väyläkaapeli 9,6 kbit/s, Ethernet: 10/100 kbit/s). Ethernet-jär-

jestelmässä samanaikaisesti käsiteltävien sanomien määrä on myös noin 1 000-kertai-

nen väyläpohjaiseen ratkaisuun nähden, minkä vuoksi Ethernet-pohjaista ratkaisua suo-

sitellaan varsinkin KNX-järjestelmän ylempien tasojen välisinä yhteyksinä. Lähiverkko-

pohjaista tiedonsiirtoa voidaan hyödyntää myös tilanteissa, missä kaapelipituudet muo-

dostavat verkkoa rajoittavaksi tekijäksi. Valokuituja hyödyntämällä verkon välisiä yhteyk-

siä on mahdollista kasvattaa kilometrien pituisiksi. [31, s. 8.] 
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KNX-järjestelmän valaistuksenohjaus voidaan toteuttaa valaisimien jännitetasoon vai-

kuttavilla kytkin- tai himmenninyksiköillä. Kytkin- ja himmenninyksiköt ohjaavat valai-

simille menevän jännitteen määrää sensoreilta saatavien ohjeiden perusteella. Tällai-

sessa järjestelmässä KNX-yksiköiden ja valaisimien välinen toiminnallisuus toteutetaan 

kaapeloinnin avulla. Valaistuksenohjaus voidaan myös toteuttaa Dali-ohjainta hyödyntä-

mällä. Dali-ohjainta hyödyntävässä järjestelmässä KNX-sensorien lähettämät käskyt vä-

littyvät Dali-ohjaimen kautta valaisimien liitäntälaitteille, joiden toiminnallisuus määräytyy 

ohjaimeen tehtävän ohjelmoinnin perusteella. KNX-väylään liitettävissä Dali-ohjaimissa 

on tyypillisesti sisäänrakennettu Dali-väylää syöttävä virtalähde. Dali-ohjaimen syöttä-

mällä ja itsenäisellä Dali-verkolla on samat Dali-verkkoja koskevat ominaisuudet sekä 

rajoitukset. [31, s. 6, 20–21; 32, s. 23–24.] 

KNX on tyypillisesti perusteltu valaistuksenohjausratkaisu, mikäli kiinteistöautomaa-

tiojärjestelmäksi on jo valittu KNX tai mikäli kaikki järjestelmät halutaan keskittää yhden 

järjestelmän hallittavaksi. KNX-ohjatun Dali-järjestelmän käyttö myös kasvattaa Dali-

väylään liitettävien valaisimien lukumäärää, koska vain väylään liitettävät liitäntälaitteet 

käyttävät Dali-väylän virtaa sekä osoitteita. KNX-ohjatun Dali-järjestelmän käyttö kuiten-

kin lisää järjestelmän edellyttämää ohjelmoinnin tarvetta, koska kumpikin järjestelmä tu-

lee ohjelmoida erikseen. Toisaalta pienempi Dali-väylien lukumäärä saattaa yksinker-

taistaa järjestelmän rakennetta, sekä vähentää keskuksiin sijoitettavien Dali-reitittimien 

lukumäärää. [31, s. 20–21.] 

4 Suunnittelu 

Osion tarkoituksena on perehdyttää lukija lääkintätilastandardien edellyttämiin, valais-

tusta koskeviin vaatimuksiin sekä antaa ohjeita sekä suunnitteluehdotuksia sairaalasta 

tyypillisimmin löytyville tiloille. Sairaala kiinteistönä sisältää lukuisia eri tarkoitukseen 

käytettäviä tiloja, jotka kuitenkin voidaan suunnittelun kannalta varustaa tiloille tehtävän 

G-luokituksen sekä tilan yleispiirteellisen käyttötarkoituksen pohjalta. Esimerkiksi sairaa-

latilat sisältävät erilaisia erikoislääkäreiden käyttämiä tutkimushuoneita, mutta näihin 

kaikkiin voidaan yleisesti soveltaa samoja tutkimushuoneissa käytettäviä suunnittelupe-

riaatteita. Samaa suunnittelumetodia voidaan soveltaa myös esimerkiksi synnytyssalin 
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ja leikkaussalien välillä. Kummatkin tilat ovat tyypillisesti G2-luokiteltuja tiloja, joihin edel-

lytetään puhdastilojen vaatimat valaistusratkaisut. Standardi [3] sisältää joillekin tervey-

denhuollon tiloista löytyville erikoislääketieteen tutkimuksiin käytettäville tiloille tilakohtai-

sia laatuvaatimuksia, jotka saattavat poiketa tässä osiossa esitetyistä taulukkoarvoista. 

Sairaalatilojen valaistuksen suunnittelua ohjaa myös vahvasti huonekorteissa esitetyt ti-

lakohtaiset edellytykset sekä tilaajan kanssa sovitut yksityiskohdat.  

Tässä opinnäytetyössä esitellään neljä tyypillisintä sairaaloissa esiintyvää tilamallia, joita 

voidaan soveltaa kyseisestä tilasta oleviin variaatioihin. Henkilökunnan tauko- tai toimis-

totiloja ei käsitellä tässä opinnäytetyössä, koska niiden suunnitteluun voidaan soveltaa 

jo luvuissa kaksi ja kolme esitettyjä yleisiä valaistuksen laatua ja ohjausta koskevia teki-

jöitä. Näiden tilojen käyttö rajoittuu myös yhden käyttäjäryhmän virkistäytymiseen tai hal-

linnollisiin tehtäviin, minkä vuoksi ne eivät aseta potilaiden tai hoitotoimenpiteiden edel-

lyttämiä erityispiirteitä niissä käytettäville sähköjärjestelmille. Huomioitavaa on kuitenkin, 

että myös näissä tiloissa sovelletaan luvussa 4.1 esitettäviä varavalaistusta koskevia 

edellytyksiä. Osiossa esitetyt väitteet sekä suunnitteluehdotukset perustuvat tässä opin-

näytetyössä käytettyyn lähdemateriaaliin sekä omiin sairaalasuunnittelussa kerättyihin 

kokemusperäisiin havaintoihin. 

4.1 G-luokitus 

G-luokitus on ST.51.79 sähkötietokortin määrittelemä tilaluokitus erilaisille lääkintätiloille. 

Tällä luokituksella sairaaloissa olevat lääkintätilat jaetaan kolmeen pääryhmään niissä 

tehtävien toimenpiteiden mukaan. Määräävänä tekijänä tässä luokituksessa on potilaan 

ja sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosan välinen fyysinen kontakti sekä tilan käyt-

tötarkoitus. Valaistuksen suunnitellussa G-luokitus asettaa erilaisia teknisiä vaatimuksia 

tiloihin asennettaville sähkökalusteille sekä niille valittaville järjestelmille. [40, s. 3–4; 41, 

s. 7.] 

G0-tilat ovat yleisiä henkilökunnan tai potilaiden käytössä olevia tiloja, joissa ei suoriteta 

hoitotoimenpiteitä. Tyypillisimpiä tällaisia sairaalassa olevia tiloja ovat käytävät, toimistot 

sekä muut henkilökuntaa tai potilaita palvelevat tauko- ja odotustilat. Tällaisissa tiloissa 

potilaalle ei suoriteta hoitotoimenpiteitä sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden liityntäosien 
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välityksellä eikä sähkönsyötön katkeaminen vaaranna potilaan henkeä. [40, s. 3–4; 41, 

s. 7.] 

G1-tilat ovat tyypillisesti erilaisia tutkimushuoneita, joissa potilaalle on mahdollista suo-

rittaa hoitotoimenpiteitä sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosien välityksellä. Liityn-

täosien käyttö voi olla kehon ulko- tai sisäpuolista, ellei kyseessä ei ole G2-tiloja koskeva 

soveltamisalue. Tällaisessa tilassa suoritettujen hoitotoimenpiteiden tulee olla luonteel-

taan myös sellaisia, ettei niistä aiheudu välitöntä vaaraa potilaan terveydelle mahdollisen 

sähkönsyötön keskeytymisen seurauksena. [40, s. 3–4; 41, s. 7.] 

G2-tila on tyypillisesti leikkaussali, heräämö tai jokin muu tehohoitoon liittyvä tila. Näissä 

tiloissa sähkökäyttöisen lääkintälaitteiden liityntäosien käyttö liittyy tehohoitoon, leik-

kaussalien käyttöön tai sydänläheisiin toimintoihin, missä sähkönsyötön keskeytyminen 

saattaa aiheuttaa välittömän vaaran potilaan terveydelle. [40, s. 3–4; 41, s. 7.] 

Lääkintätilastandardi [40] edellyttää, että tilojen G1 ja G2 valaistusta syötetään vähintään 

kahdesta erillisestä syötöstä, joista toinen tulee olla liitettynä varavoimajärjestelmään. 

Lisäksi kaikki valaistusryhmät tulee olla suojattu maksimissaan 30 mA:n vikavirtasuo-

jalla. Mikäli tiloissa G1 ja G2 käytetään SELV-pohjaisia järjestelmiä, tulee varmistua, ett-

eivät niissä käytettävät nimellisjännitteet ylitä standardin [40] asettamaa 25 VDC:n ylä-

rajaa. Valaistuksenohjaukseen liittyviä SELV-järjestelmiä ovat esimerkiksi KNX-laittei-

den väyläkaapeloinnit. KNX-väylään liitettävien laitteiden nimellisjännite on 24 VDC, 

mutta tyypillisesti väylää syöttävät virtalähteet syöttävät kuitenkin väylään 30 VDC SELV. 

G2-tiloissa kaikki johtojärjestelmät tulee olla järjestetty siten, että ne palvelevat ainoas-

taan sen tilan laitteita. KNX-pohjaisessa järjestelmässä G2-tilojen ohjausväylä voidaan 

galvaanisesti erottaa muista ohjausväylistä väylään liitettävän linjayhdistimen avulla. Mi-

käli tiloissa G1 ja G2 käytetään kiinteäasenteisia tutkimusvalaisimia, tulee ne maadoittaa 

lääkintätilastandardin velvoittamalla tavalla huonekohtaisiin lisäpotentiaalin tasauskis-

koihin. [31, s. 25–26; 40, s. 6–9, 11; 41, s. 10.] 

Lääkintätilojen turvavalaistuksen suunnittelussa noudatetaan turvavalaistusstandardia 

SFS-EN 1838, joka velvoittaa osaa lääkintätilojen poistumisalueilla käytettävien valai-

simien liittämisestä turvajärjestelmien syöttöön. Yleensä tämä toteutetaan erillisillä kon-
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densaattori- tai akkuvarmenteisilla turvavalaisimilla. Turvavalaistuksen tehtävä on mah-

dollistaa turvallinen poistuminen rakennuksesta sähkökatkon aikana. Turvavalaistus-

standardin lisäksi lääkintätilastandardi antaa lisäohjeita varavalaistuksen suhteen. Vara-

valaistuksen tarkoituksena on turvata sairaalan toiminnan jatkuminen myös sähkökatkon 

aikana. Lääkintätila -standardin [40] mukaan varavalaistus tulee järjestää lääkintätiloihin, 

mikäli rakennuksessa on käytettävissä varavoimajärjestelmä, jonka kytkeytymisaika ei 

ylitä 15 sekuntia. Varavalaistus-vaatimukset vaihtelevat tilan käyttötarkoituksen mukaan. 

Välttämättömissä tukitoimintoihin liittyvissä tiloissa sekä G1-tiloissa riittää, että vähintään 

yhtä valaisinta syötetään varavoimaverkon kautta. Suurta tarkkuutta vaativissa G2-ti-

loissa valaistusolosuhteiden tulisi olla sähkökatkon aikana lähes samat kuin normaaliti-

lanteessa. Siksi G2-tilojen varavalaistuksen osuuden tulee olla vähintään 50 %. Tyypilli-

sesti G2-tilojen varavalaistusta tuetaan seinille asennetuilla varavoimapistorasioilla, 

jotka mahdollistavat liikuteltavien valaisimien käytön katkosten aikana. Tämän lisäksi 

leikkaussaleissa tai muissa tähän verrattavissa tiloissa vähintään yksi leikkaus- tai toi-

menpidevalaisimista tulisi olla liitettynä varavoimajärjestelmään, jonka keskeytysaika ei 

ylitä 0,5 sekuntia. Varavalaistuksella ylläpidettävälle valaistusvoimakkuudelle ei ole stan-

dardin asettamia vaatimuksia. Valaistusvoimakkuuden tulisi kuitenkin olla sellainen, että 

se mahdollistaa henkilökunnan ja potilaiden turvallisen liikkumisen. Standardissa [40] 

esitettyjä tyypillisiä varavalaistuksella liikkumista turvaavia käyttökohteita ovat sisään- ja 

uloskäynnit, odotustilat, yleisön käyttämät käytävät sekä hälytysajoneuvohenkilökunnan 

tilat. [40, s.13–15; 41, s. 19, 32.] 

4.2 Yleisiä ohjeita sairaalavalaistuksen suunnitteluun 

Sairaalavalaistus tulisi suunnitella siten, että standardissa [3] esitetyt valaistuksen laatua 

koskevat minimivaatimukset saavutetaan koko valaistukselle asetetun eliniän ajan. 

Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi riittävän laadukkaan ja ylimitoitetun valaistuksen 

avulla, jonka valaistusvoimakkuutta ylläpidetään vakiovalo-ohjauksen avulla. Ylimitoite-

tulla järjestelmällä voidaan huomioida myös käyttäjän hetkellinen tarve nostaa valaistus-

voimakkuutta näkörajoituksien tai tarkkuutta vaativien työtehtävien vuoksi. 
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Valaisimien sijoittelussa huomioidaan mahdollinen arkkitehdin tilasta vedostama alakat-

toruudukko sekä muiden suunnittelualojen kattoon suunnittelema tekniikka. Alakatotto-

mien tilojen suunnittelussa voidaan valaisimien ripustamisessa hyödyntää kaapelihyllyjä, 

ripustuskiskoja tai suoraa kattoasennusta.  

Osa sairaalatiloihin asennettavista valaisimista tulee määritellä standardin [40] ehtojen 

mukaisesti varavalaistukseksi ja liittää varavoimaverkon syöttämäksi. Varavoimaverk-

koon liitettävien valaisimien tilakohtainen osuus määräytyy standardin [40] mukaisesti. 

Tiloissa G1 ja G2 valaistuksen tulee olla syötetty vähintään kahdesta erillisestä syötöstä, 

joista toinen tulee olla liitettynä varavoimajärjestelmään. Näiden tilojen valaistusryhmät 

varustetaan myös vikavirtasuojilla, joiden maksimikoko on 30 mA. G2-tilojen valaistus 

tulee ryhmitellä siten, että sen johdotus palvelee vain kyseisen tilan laitteita.  

Valaistuksenohjauksen tulee toimia myös sairaalan ollessa ainoastaan varavoimaverkon 

varassa. Tämän vuoksi jännitteellisiä varavalaistukseen liittyviä valaistuksenohjauskom-

ponentteja tulee syöttää varavoimaverkosta. Tyypillisiä tällaisia komponentteja ovat Dali-

reitittimet sekä perinteiset potentiaalivapaaseen kärkeen perustuvat liike- ja läsnäolotun-

nistimet. Tiloissa, joissa hyödynnetään liike- ja läsnäolotunnistimia, voidaan käyttää syöt-

töjärjestelmäkohtaisia laitteita. Vaihtoehtoisesti valaistusta voidaan myös ohjata varavoi-

maan liitettävän kaksoiskärjellisen liiketunnistimen avulla, jonka ylimääräinen potentiaa-

livapaa kärki kytkee normaalivoiman valaistuksen päälle varavalaistuksen rinnalla.  

Valaistuksenohjaukseen liittyvien Dalin ensimmäiseen revisioon perustuvien valaistuk-

senohjauskomponenttien yhteensopivuus tulee varmistaa. Tämä voidaan varmistaa va-

litsemalla tuotteet samalta laitevalmistajalta tai järjestämällä ohjaukseen liittyville kom-

ponenteille riittävät testiolosuhteet, jolla yhteensopivuudesta voidaan varmistua. Väylä-

pohjaisten ohjausjärjestelmien suunnittelussa tulee huomioida kyseisen väylätekniikan 

asettamat, liitettävien laitteiden lukumäärää rajoittavat tekijät.  

Liike- ja läsnäolotunnistimien käytössä tulee pyrkiä rajoittamaan tunnistimen havainnoin-

tialue ohjattavaan tilaan. Tämä tulee erityisesti huomioida kohteissa, joissa hyödynne-

tään lasista koostuvia ovia tai väliseinärakenteita. Lasiset rakenteet mahdollistavat tun-

nistusalueen ulottumisen tilan ulkopuolelle, jolloin tilan valot saattavat kytkeytyvät päälle 
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tarpeettomasti. Tunnistimien ei-toivotut valaistuksen kytkeytymiset voidaan ehkäistä so-

pivalla tunnistusalueella tai käyttämällä PIR-tekniikkaan perustuvia tunnistimia sekä luo-

malla tilan rakenteilla tunnistusaluetta rajaavia katvealueita. Mikroaaltotekniikkaa perus-

tuvien liike- ja läsnäolotunnistimien käyttöä on suositeltavaa välttää tyypillisesti sairaa-

loissa käytettävien kevytrakenteisien seinien sekä mikroaaltojen seiniä läpäisevän luon-

teen vuoksi.  

4.3 Yleiskäyttöhuoneet 

Yleiskäyttöhuoneet luokitellaan G0-alueiksi ja siihen lukeutuvat odotushuoneet, hissit 

sekä käytävät. Käytävät toimivat sairaalaosien välisinä kulkureitteinä sekä auttavat en-

sikertaa kiinteistössä asioivia henkilöitä perehtymään ympäristöönsä, minkä vuoksi 

myös valaistuksen tulisi olla riittävän laadukasta. [42] 

Kuvassa 10 esitetään standardin [3] asettamat, yleisimpien terveydenhoitotiloissa esiin-

tyvien yleiskäyttöhuoneiden valaistuksen laatua koskevat minimivaatimukset. 

 

Kuva 10. SFS-EN 12464-1 – Yleiskäyttöhuoneiden valaistuksen laatuvaatimukset [3 s. 62]. 

Käytäväalueiden valaistusvoimakkuutta ohjaavat kohteessa tehtävät toimenpiteet sekä 

kyseistä osastoa hyödyntävien käyttäjien oletettu näkötehokkuuden taso. Standardi [3] 
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edellyttää 100 lx:n valaistusvoimakkuutta käytäväalueilla, mutta tämä saattaa olla riittä-

mätön määrä esimerkiksi näkörajoitteisen tai ikääntyneen henkilön näkemiselle. Käytä-

väalueiden valaistussuunnittelussa tulee myös huomioida potilaiden potilasvuoteissa ta-

pahtuva siirtyminen eri sairaalatilojen välillä. Makuuasennossa käytävällä kuljetettavan 

potilaan kasvot kohdistuvat kattoa kohden, minkä vuoksi valaisimen häikäisysuojauk-

sella sekä sijoittelulla on merkittävä vaikutus potilaan siirrossa kokemaan mukavuusta-

soon. [42] 

Käytäväalueiden valaistus voidaan käyttöasteen perusteella toteuttaa ympärivuorokauti-

sesti tai keskittää päiväkäyttöön. Standardi [3] kuitenkin edellyttää vähintään 50 lx:n va-

laistusvoimakkuuden ylläpitämistä käytäväalueilla myös yöaikaan. Minimaalisen, ympä-

rivuorokautisen valaistusvoimakkuuden ylläpitäminen lisää käytäväaluetta lähestyvän 

henkilön kokemaa turvallisuuden tunnetta ja tekee valaistusalueiden välisestä liikkumi-

sesta miellyttävämpää. Esimerkiksi Dali-pohjaisissa järjestelmissä käytäväalueiden yöl-

linen valaistusvoimakkuus voidaan ajoittaa Dali-reitittimeen tehtävän aikaohjelman pe-

rusteella. Käytäväalueiden valaistuksen ohjausta voidaan myös monipuolistaa käytäville 

asennettavien liiketunnistimien avulla. Liiketunnistimien avulla käytäväalueet voidaan 

helposti jakaa alueisiin, joissa valaistusvoimakkuutta säädetään tunnistimen havaitse-

man liikkeen sekä havaitsemisen ajankohdasta kuluneen ajan perusteella. Tällaisessa 

sovelluksessa liiketunnistimen havaitsema liike aiheuttaa valaistusvoimakkuuden nosta-

misen normaalille käyttötasolle. Vastavuoroisesti valaistus voidaan ohjata porrastetusti 

alas, kun liikettä ei enää havaita ja tunnistimeen ohjelmoitu viive on kulunut umpeen. 

Valaistusvoimakkuus voidaan esimerkiksi laskea puoleen normaalista käyttötasosta, kun 

tila on ollut tyhjillään 5 minuuttia, ja lepotasolle, kun aikaa on kulunut 15 minuuttia. Va-

laistuksen himmentämisen porrastuksella voidaan minimoida tilan valaistusolosuhteisiin 

tehtävät vaihtelut ja ennakoida tilasta poistuneen henkilön mahdollinen tilaan palaami-

nen. Liiketunnistimien käyttö käytävillä lisää valaistuksen tarpeenmukaista käyttöä ja vä-

hentää valaistuksen energiankulutusta. Liiketunnistimien käytössä tulee kuitenkin huo-

mioida tunnistimen tarkkuuteen liittyvät rajoitteet siten, ettei odotustilana käytettävien 

käytäväalueiden valaistusta ohjata alas potilaiden istuessa paikallaan. Tämä voidaan to-

teuttaa hyödyntämällä liiketunnistimien sijaan läsnäolotunnistimia näillä käytäväosuuk-

silla. 
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Käytäväalueilla käytettävissä Dali-väylään perustuvissa ohjauksissa tulee huomioida 

Dali-järjestelmän väylänopeuteen liittyvät rajoitteet. Pitkillä käytäväosuuksilla yksilöllis-

ten osoitteiden perusteella tehtävät samanaikaiset ohjaukset välittyvät liitäntälaitteille eri 

aikaan, minkä vaikutuksesta valaistusvoimakkuuden muutokset tapahtuvat aaltomai-

sesti. Tämän vuoksi käytävien ohjauksessa on suositeltavaa käyttää ryhmäosoitteeseen 

tai yleislähetykseen perustuvaa ohjaustapaa. 

4.4 Vuodeosastot 

Vuodeosastolla tarkoitetaan potilashuoneita, joihin sairaalassa hoidettavana tai tarkkail-

tavana olevat potilaat majoitetaan. Vuodeosaston valaistuksen suunnitteluun tulisi kiin-

nittää erityistä huomiota koska siellä käytettävän valaistuksen tulisi palvella sekä potilaan 

että hoitohenkilökunnan tarpeita. Valaistuksen tulisi samanaikaisesti tukea potilaan toi-

pumista sekä mahdollistaa hoitohenkilökunnan tehokas työskentely kaikkina vuorokau-

den aikoina. Kuvassa 11 esitetään standardin [3] asettamat terveydenhoitotiloissa esiin-

tyvien vuodeosastojen valaistuksen laatua koskevat minimivaatimukset. 

  

Kuva 11. SFS-EN 12464-1 – Vuodeosaston valaistuksen laatuvaatimukset [3, s. 62]. 

Potilas viettää tilassa suurimman osan ajastaan makuuasennossa, minkä vuoksi valais-

tuksessa tulee kiinnittää huomiota riittävään häikäisyn hallintaan. Tämä voidaan toteut-

taa epäsuoran valaistuksen avulla tai sijoittamalla matala UGR-arvoisia valaisimia sijain-

teihin, joissa niistä ei aiheudu potilaalle kiusahäikäisyä. Potilaan toipumista voidaan 

myös edistää hyödyntämällä tilassa ihmiskeskeisiä valaistusratkaisuja, joilla voidaan 
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saavuttaa piristävä vaikutus päivällä ja tukea melatoniinin tuotantoa iltasin ja öisin. Luon-

taisen unirytmin tukeminen valaistuksella mahdollistaa potilaan yöllisen lepäämisen, 

mikä edistää hänen paranemistaan. Potilashuoneissa tulee säilyttää alhainen valaistus-

voimakkuus myös öiseen aikaan, minkä vuoksi yövalaistuksen tulisi myös olla sellainen, 

ettei se keskeytä potilaan yöllistä melatoniinin tuotantoa tai häiritse unensaantia. Potilai-

den yölliset wc-käynnit voidaan myös huomioida varustamalla huonekohtaiset wc-tilat 

valaistusratkaisuilla, joiden valaistusvoimakkuutta sekä värilämpötilaa voidaan laskea 

yötä varten. [43.]  

Tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä varten potilashuoneen työalueella tulee standardin [3] 

mukaisesti saavuttaa toimenpiteiden aikana 1 000 lx:n valaistusvoimakkuus. Tämä voi-

daan saavuttaa huoneen yleisvalaistuksella tai erillisellä tilaan asennettavalla tutkimus-

valaisimella. Kummassakin tapauksessa on perusteltua sisällyttää huoneen ohjaukseen 

toimenpiteitä tukeva valaistustilanne, joka tarvittaessa keskeyttää huoneen aikaohjel-

man ja säätää valaistuksen toimenpiteille sopivaksi. Potilashuoneiden valaistuksenoh-

jausta voidaan täydentää vakiovalo- tai päivänvalo-ohjauksen avulla, joiden avulla ulkoa 

tuleva luonnonvalo voidaan myös hyödyntää ja tilan valaistusvoimakkuus pitää tasai-

sena läpi valaisimien eliniän.  

Potilashuoneet luokitellaan tyypillisesti G1-tiloiksi, minkä vuoksi niiden valaistus tulee 

olla syötettynä kahdesta eri syöttöjärjestelmästä. Valaistusryhmät tulee myös vikavirta-

suojata. Monipuolisten valaistustilanteiden saavuttamiseksi on myös suositeltavaa käyt-

tää jotain väyläpohjaista ratkaisua, joka mahdollistaa tilan valaistuksen riittävän hallin-

nan. Monipuoliset valaistuksenohjaus-mahdollisuudet tilassa antavat potilaalle mahdol-

lisuuden vaikuttaa omaan ympäristöönsä, mikä lisää hänen kokemaa turvallisuuden tun-

netta. Tätä varten potilashuone voidaan varustaa esimerkiksi Dali-ohjattavilla valonläh-

teillä, joiden värilämpötila ja valaistusvoimakkuus on muutettavissa reitittimen aikaohjel-

man tai huonekohtaisen käyttölaitteen välityksellä. Tilassa voidaan hyödyntää esimer-

kiksi tilanneohjauksia, joilla tilassa voidaan siirtyä päivä-, ilta-, yö- ja toimenpidevalais-

tuksen välillä.  
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4.5 Tutkimushuoneet 

Tutkimushuoneet ovat tyypillisiä sairaalassa olevia tiloja, joissa potilaan kuntoa arvioi-

daan silmämääräisesti sekä niissä suoritettavien tutkimusten perusteella. Tämän vuoksi 

myös tilassa käytettävät valaistuksen tulee olla laadukasta. Erityisesti valaistuksen vä-

rintoistoon tulee kiinnittää huomiota, jotta potilaan silmämääräinen arvioiminen olisi mah-

dollisimman tarkkaa. Tutkimushuoneet luokitellaan G1-tiloiksi, minkä vuoksi niissä käy-

tettäviin sähköjärjestelmiin sovelletaan standardin [40] niille asettamia laatuvaatimuksia. 

Kuvassa 12 esitetään standardin [3] asettamat, terveydenhoitotiloissa esiintyvien yleis-

ten tutkimushuoneiden valaistukseen laatuun sovellettavat minimivaatimukset. Stan-

dardi [3] sisältää myös erillisiä laatuvaatimuksia erikoislääkäreiden käyttämiin tutkimus-

huoneisiin, jotka voivat poiketa kuvassa 12 esitetyistä arvoista. [44.] 

 

Kuva 12. SFS-EN 12464-1 – Tutkimushuoneiden valaistuksen laatuvaatimukset [3, s. 62]. 

Tutkimushuoneiden pohjaratkaisut vaihtelevat kohdekohtaisesti. Tyypillisesti ne kuiten-

kin sisältävät ns. pako-ovia, joiden kautta on mahdollista päästä viereiseen huoneeseen. 

Tila saattaa olla sijoitettuna myös siten, että huoneen vastakkaisilta seinustoilta on si-

säänkäynnit käytäville. Valaistuksen ohjaus tulisi olla järjestetty siten, että valaistus on 

sytytettävissä riippumatta siitä mistä huoneeseen astutaan sisään. Tämä voidaan toteut-

taa sijoittamalla valaistusta ohjaava kytkin tai painike jokaisen sisäänkäynnin välittömään 

läheisyyteen tai hyödyntämällä läsnäolo-ohjausta. Väyläpohjaisessa järjestelmässä tun-

nistin voidaan esimerkiksi ohjelmoida nostamaan tilan valaistusvoimakkuus esiasetetulle 

tai sammutusta edeltävälle tasolle, minkä jälkeen tilan valaistusta voidaan hallita tilaan 

asetetun Dali-painikkeen avulla. Tunnistimen käyttö on suositeltavaa erityisesti useita 

sisäänkäyntejä sisältävissä tutkimushuoneissa, joissa hyödynnetään Dali-pohjaista va-

laistuksenohjausta. Tällaisissa tiloissa usean Dali-painikkeen tilakohtainen käyttö lisää 

Dali-väylään kohdistuvaa väylävirran kulutusta tarpeettomasti. Suhteelliseen pieneen ti-

laan rajoittuvat, lukuisat käyttäjälle suunnatut ohjauspisteet ovat tyypillisesti myös tar-
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peettomia. Suurien kohteiden tilakohtaisella ohjauslaitteiden määrään kohdistuvalla op-

timoinnilla voidaan vaikuttaa merkittävästi kohteen väylävirran kulutukseen, mikä heijas-

tuu laitehankinnoissa tarvittavien Dali-reitittimien tai virtalähteiden lukumäärään. 

Läsnäolotunnistuksen käyttö tutkimushuoneessa tekee valaistuksen käytöstä tarpeen-

mukaista. Tunnistimien avulla tilan valaistusvoimakkuus voidaan laskea tilan ollessa tyh-

jänä, mikä vähentää valaistuksen tarpeetonta käyttöä. Tällaisessa tapauksessa on kui-

tenkin perusteltua asettaa tunnistimelle riittävä viive, ettei valaistusta ohjata häiritsevästi 

pois käyttäjä hetkellisen poistumisen seurauksena.  Tunnistimen tunnistustekniikkana on 

suositeltavaa käyttää passiiviseen infrapunatunnistamiseen perustuvaa tekniikkaa, jolla 

tunnistus saadaan rajattua haluttuun tilaan, eikä valaistusta kytketä päälle esimerkiksi 

käytävällä tai viereisissä huoneissa liikkuvien ihmisten perusteella. Tutkimushuoneiden 

käyttö ei tyypillisesti ole ympärivuorokautista, minkä vuoksi niissä voidaan myös hyödyn-

tää aikaohjausta, joissa tutkimushuoneiden valaistusvoimakkuus ohjataan yöksi alas kel-

lonajan perusteella. 

Luonnolla ja taiteella on tutkittuja potilasta rentouttavia ja rauhoittavia vaikutuksia. Tä-

män vaikutelman aikaansaamiseksi tutkimus- ja toimenpidehuoneissa voidaan hyödyn-

tää valaisinratkaisuja, jotka käyttävät kyseisiä teemoja valaisimen valoa hajottavassa 

pinnassa. Tällaiset valaisinratkaisut saattavat esimerkiksi luoda kattoikkunamaisen vai-

kutelman taivaalle, millä voidaan vähentää potilaan toimenpiteeseen liittyvää ahdistusta 

sekä tehdä tilassa oleskelusta henkilökunnalle sekä potilaalle miellyttävämpää.  Edellä 

mainittujen valaistusmaisemien luomisessa hyödynnetään yhtä tai useampaa valaisinta, 

jotka muodostavat halutun kuvan. Valaisinvalmistajasta riippuen valaisimia on mahdol-

lista tilata myös tilaajan haluamilla kuvilla. [45] Kuvassa 13 esitetään erään valaisinval-

mistajan valaisimista koostuva taivasnäkymä.  
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Kuva 13. Esimerkkiratkaisuja valaistuksella luotavista maisemista [45]. 

4.6 Leikkaussalit ja heräämöt 

Leikkaussalit ja heräämöt määritellään G2-luokiteltaviksi puhdastiloiksi niissä tehtävien 

vaativien toimenpiteiden sekä potilaan mikrobeille altistuneen tilan vuoksi. Valaistukselta 

edellytetään puhdastilan edellyttämien rakenteellisten ominaisuuksia lisäksi korkeita laa-

tuvaatimuksia.  

Kuvassa 14 esitetään standardin [3] asettamat, terveydenhoitotiloissa esiintyvien leik-

kaussalien valaistuksen laatua koskevat minimivaatimukset. 

  

Kuva 14. SFS-EN 12464-1 – Leikkaussalien valaistuksen laatuvaatimukset [3, s. 64]. 
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Leikkaussaleissa käytettävän valaistuksen tulisi tukea tilassa tehtäviä visuaalisesti haas-

tavia työtehtäviä. Tällaiset työtehtävät edellyttävät suurta tarkkuutta, minkä vuoksi va-

laistusvoimakkuuden tulee olla riittävää sekä laadukasta. Esimerkiksi värintoistokyvyn 

tulee olla korkea, jotta potilaan kudosten sekä ihonväri voidaan nähdä luonnollisen väri-

senä. Suurta tarkkuutta vaativat työtehtävät aiheuttavat silmille rasitusta, joka pitkitty-

neenä vaikuttaa hoitohenkilökunnan jaksamiseen. Hoitohenkilökunnan silmien rasitusta 

voidaan vähentää eliminoimalla valaistuksen aiheuttama kiusahäikäisy sekä monitorei-

den harsoheijastumat. Tätä varten tilassa voidaan suosia epäsuoraa valaistusta tai va-

laistusratkaisuja, joiden häikäisysuojaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Valaistuk-

sen varjonmuodostus sekä suuret luminanssierot tulee myös pyrkiä minimoimaan riittä-

vän hajavalon sekä tasaisen valaistuksen avulla. [2, s. 9.] 

Leikkaussalien toimenpidealueella hyödynnetään varmistettuun verkkoon liitettyjä eri-

koisvalaisimia, joilla ylläpidetään vähintään 10 000 luksin valaistusvoimakkuutta toimen-

pidealueella. Tilan luminanssijakauman tulisi olla sellainen, että se mahdollistaa toimen-

pidealueella työskentelevän henkilön näkemisen alueen ulkopuolelle. Tähän voidaan 

vaikuttaa ylläpitämällä korkeaa valaistusvoimakkuutta toimenpidealuetta ympäröivässä 

tilassa, millä vältetään suurten valaistusvoimakkuuksien eroista johtuvat silmien sopeu-

tumisongelmat. [46.] 

Leikkaussalien valaistuksen ohjauksen tulee tarjota riittävät ohjausmahdollisuudet. Va-

laistusvoimakkuus tulee olla säädeltävissä, koska joillakin erikoisaloilla leikkaustoimen-

piteet suoritetaan ainoastaan toimenpidealueen valaistuksessa. Tähystysleikkaukseen 

käytettävissä tiloissa voidaan esimerkiksi valaista seinäpinnat RGBW-valaistuksen 

avulla, joka parantaa näytön näkyvyyttä. Tähän sovellettavan valon tulisi olla sävyltään 

vihertävää ja koostua myös muista kuin vihertävistä aallonpituuksista. Laajemman aal-

tojakauman käyttö lisää valaistuksen näkömukavuutta sekä vähentää verkkokalvolle jää-

viä jälkikuvia sekä metameriaa, jonka vaikutuksesta eriväriset kappaleet nähdään sa-

manvärisinä. Metamerian vaikutuksia voidaan lisäksi ehkäistä vihreän ja valkoisen va-

laistusalueen välillä käytettävällä oranssilla siirtymävalaistuksella. Valkoisella noin 

4000K värilämpötilalla olevalla valolla valaistaan potilaan kasvot, jotta anestesialääkäri 

pystyy arvioimaan potilaan ihonväriä toimenpiteen aikana. [46.] Kuvassa 15 esitetään 

esimerkkivalaistus tähystysleikkauksessa käytettävästä valaistusratkaisusta.  
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Kuva 15. Tähystysleikkaukseen käytettävän tilan esimerkkivalaistus [46]. 

Heräämö on sairaalatila, missä potilaan toipumista leikkauksesta voidaan valvoa ennen 

siirtoa vuodeosastolle. Heräämössä suoritettavaan potilaan seuranta-aikaan vaikuttavat 

potilaan läpikäymä leikkaus, vointi sekä valvonnan tarve. Tämän vuoksi potilaan herää-

mössä viettämä aika voi vaihdella 15 minuutista yli vuorokauden kestäviin hoitoaikoihin. 

Heräämöihin sovelletaan erilaisia tilaratkaisuja. Tyypillisesti yksi heräämötila kuitenkin 

palvelee samanaikaisesti useita toipuvia potilaita, joiden seuranta on keskitetty tilassa 

tai tilaan näköyhteydessä olevaan valvomotilaan. Potilaiden yksityisyyttä varten herää-

mön vuodepaikkojen erottamiseen saatetaan käyttää liikuteltavia verhoja tai kevytraken-

teisia seiniä. [47.] 

Heräämöinä käytettäviltä tilat luokitellaan G2-tiloiksi, joissa sovelletaan puhdastilojen 

edellyttämiä vaatimuksia valaisimien rakenteellisille ominaisuuksille. Heräämöiden va-

laistukselle asetetut minimivaatimukset on esitetty kuvassa 14. Näiden laatuvaatimusten 

lisäksi tilan valaistussuunnittelussa tulisi huomioida potilaiden potilasvuoteissa oleva ma-

kaava asento, jossa potilaan kasvot kohdistuvat valaisimia kohti. Potilaaseen kohdistu-

van häikäisyn minimoimiseksi tilassa voidaan hyödyntää esimerkiksi epäsuoraa valais-

tusta. Valaistussuunnittelussa tulee myös huomioida tilanjakajana käytettävien verhojen 
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vaikutukset valaistukseen. Tilanjakajien sekä heräämön ympärivuorokautisen toiminnan 

vuoksi yksittäiset vuodepaikat on suositeltava varustaa potilaspaikkakohtaisilla valai-

similla, joiden ohjaus voidaan järjestää esimerkiksi yksittäisten vuodepaikkojen potilas-

paneeleihin. Vuodepaikkakohtainen valaistus mahdollistaa seurattavien potilaiden nuk-

kumisen, samalla kun heräämötilan käytäväalueilla ylläpidetään valaistusta, joka mah-

dollistaa liikkumisen. Yöaikaan heräämössä voidaan hyödyntää alhaisempaa valaistus-

voimakkuutta sekä ihmiskeskeisiä valaistusratkaisuja, mitkä edistävät potilaan lepää-

mistä. Yövalaistuksen tulee kuitenkin olla sellainen, että hoitohenkilökunnan työtehtävien 

tekeminen heräämössä on tarvittaessa mahdollista. Suurten heräämöalueiden käytävä-

valaistuksen ohjausta voidaan automatisoida liiketunnistimien avulla, jotka nostavat hoi-

tohenkilökunnan liikkuessa valaistusvoimakkuuden automaattisesti halutulle valaistusta-

solle. Liiketunnistimien käyttöalue tulee kuitenkin rajata siten, etteivät ne reagoi potilai-

den vuoteissa tekemiin liikkeisiin.   

Heräämössä oleskelevien potilaiden toipumista seurataan ympärivuorokautisesti herää-

mössä tai heräämön yhteydessä olevasta valvomosta. Valvomoon keskitetään tyypilli-

sesti koko heräämön valaistuksen ohjaus, minkä avulla heräämön valaistus voidaan tar-

vittaessa säätää eri käyttötarkoituksia varten. Valvomon valaistuksessa voidaan hyödyn-

tää värilämpötilaltaan kylmää valaistusta myös yöaikaan, mikä ylläpitää yövuoroa teke-

vän hoitohenkilökunnan vireystasoa sekä ehkäisee melatoniinin tuotantoa. Kylmien vä-

rilämpötilojen vaikutusta melatoniinin tuotantoon voidaan kasvattaa käyttämällä korkeaa 

valaistusvoimakkuutta valvomoalueella. Tällainen soveltuu erityisesti valvomotilaan, 

joka on omana tilana heräämön yhteydessä siten, ettei sen valaistus välity varsinaiselle 

heräämöalueelle. Valaistusvoimakkuuden nostamisessa tulee kuitenkin huomioida riit-

tävä hajavalon määrä, mikä kasvattaa pupillien valon vastaanottokykyä. Tällä ehkäistään 

valaistuksen muuttuminen häikäiseväksi.  

5 Yhteenveto 

Sairaala on haasteellinen valaistussuunnittelukohde, koska saman valaistuksen tulee 

samanaikaisesti palvella hoitohenkilökunnan työtä sekä tukea potilaiden toipumista ja 

mahdollistaa yöllinen lepääminen. Valaistussuunnittelussa voidaan keskittyä tilan valais-

tusvoimakkuuden riittävyyteen, jolloin valaistuksen muut laadulliset tekijät saatetaan 
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unohtaa. Suunnittelussa voidaan myös keskittyä standardien asettamien minimivaati-

musten saavuttamiseen ja laiminlyödä henkilöiden tarpeet, joiden näkötehokkuus on 

alentunut iän tai jonkin muun syyn seurauksena. Valaistuksen suunnittelua voivat myös 

rajoittaa taloudelliset tekijät, mitkä saattavat ohjata suunnittelun pois innovatiivisista sekä 

monipuolisimmista valaistusratkaisuista, jotka koetaan kalliiksi investoinneiksi. Ihmiskes-

keisen valaistuksen terveyshyödyt ovat myös vielä varsin tuntemattomia, minkä vuoksi 

niiden edellyttämät lisäinvestoinnit saatetaan kokea tarpeettomina. Suunnittelijan sekä 

muiden rakentamiseen liittyvien osapuolten näkökulmasta valaistusjärjestelmiksi saate-

taan myös haluta hyväksi havaittuja valaisin- sekä ohjauskombinaatioita, jotka eivät kui-

tenkaan hyödynnä nykypäivän uusia teknologioita tai huomioi valon terveysvaikutuksia. 

Toisaalta valaistus voi olla muutakin kuin standardien tai toimenpiteiden edellyttämien 

minimiarvojen summa. Hyvin suunniteltu valaistus huomioi myös potilaiden tarpeet sekä 

tekee hoitohenkilökunnan työskentelystä miellyttävämpää.  

Eri ihmisten hyväksi kokema valaistus on osittain subjektiivista, minkä vuoksi valaistuk-

sen laatutekijät eivät yksin tee hyvää valaistusta. Subjektiivisten mieltymysten vuoksi 

kiinteistöön tulee järjestää tilan valaistukselle riittävät säätömahdollisuudet ohjausjärjes-

telmien avulla. Tämä korostuu erityisesti sairaalatiloissa, joissa valaistusta hyödyntävien 

potilaiden vaihtuvuus on suuri. Riittävien ohjausmahdollisuuksien avulla valaistuksen tar-

peenmukainen käyttö voidaan maksimoida, mikä sairaalantapaisessa ympärivuorokauti-

sessa käytössä voi tuoda merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia vuositasolla. Hyvä 

ohjausjärjestelmä on toisaalta arvoton, jos sitä ei käytetä. Tämän vuoksi suunnittelussa 

tulee huomioida myös käyttäjäryhmät, joille ohjaus suunnataan. Sairaalaolosuhteissa 

nämä henkilöt ovat tyypillisesti sähköjärjestelmiin perehtymättömiä henkilöitä, jotka 

koostuvat potilaista sekä hoitohenkilökunnasta. Hoitohenkilökunnan sekä potilaiden pe-

rehdyttämistä ohjausjärjestelmiin saatetaan myös laiminlyödä, jolloin järjestelmien hyö-

dyt jäävät hyödyntämättä. Tämä korostuu varsinkin vuodeosastolla, jossa kiinteistössä 

mahdollisesti ensimmäistä kertaa asioivan potilaan tulisi pystyä hyödyntämään hänelle 

räätälöityjä valaistusmahdollisuuksia tehokkaasti. Tämän vuoksi tilojen valaistuksenoh-

jauksessa on suositeltavaa pyrkiä automatisoimaan järjestelmä mahdollisimman pitkälle 

ja tekemään ohjausjärjestelmistä mahdollisimman helposti lähestyttäviä ja käyttäjälle yk-

sinkertaisia.  
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia valaistukseen liittyviä ohjausmenetelmiä, 

laatutekijöitä sekä niiden käyttöä sairaalavalaistuksen suunnittelussa. Ratkaisuissa py-

rittiin keskittymään sovelluksiin, joilla potilaiden ja henkilökunnan sairaalassa kokemaa 

mukavuustasoa pystyttäisiin nostamaan. Opinnäytetyössä pyrittiin keräämään myös sai-

raalavalaistuksen suunnitteluun liittyvää käytännön kokemusta yhteen dokumenttiin, 

josta sitä voidaan potentiaalisesti hyödyntää sairaalavalaistusta suunnittelevien tahojen 

tietoutta lisäävänä dokumenttina.  

Opinnäytetyön aihe muodostui omasta mielenkiinnosta valaistussuunnittelua kohtaan 

sekä sairaaloiden suunnitteluun liittyvästä käytännön kokemuksesta. Opinnäytetyön si-

sältöä olisi ollut mahdollista syventää lisäämällä varsinkin ohjaukseen liittyviä ominai-

suuksia työhön. Tällaiset ominaisuudet olisivat voineet olla esimerkiksi langattomat rat-

kaisut sekä vaihtoehtoiset automaatiojärjestelmät. Työssä olisi ollut mahdollista käydä 

syvällisemmin myös läpi sairaaloissa olevia erilaisia yksittäisiä tiloja sekä perehtyä suun-

nitteluprosessissa käytettäviin piirtotekniikoihin. Nämä aihealueet päätettiin kuitenkin ra-

jata tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. Työssä saavutettiin mielestäni sille asetetut ta-

voitteet, joilla pyrittiin selvittämään, millainen sairaalavalaistus voisi myös olla, jos sille 

asetetaan myös muita tavoitteita kuin standardeissa esitetty minimiarvo. 



39 

 

Lähteet 

1 Evicures-hanke. Verkkoaineisto. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 
<http://www.epshp.fi/evicures_-hanke/tietoa_hankkeesta/ebd>. Luettu 
29.11.2018. 

2 Puhakka, Sara. 2016. Puhdastilan valaistus ja intensiivihoidon ihmislähtöinen va-
laistus sairaalassa. Insinöörityö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Theseus-tieto-
kanta. 

3 SFS-EN 12464-1. Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. 2011. Osa 1: Sisäti-
lojen työkohteiden valaistus. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. 

4 Valaistuksen toteutus standardin SFS-EN 12464-1 mukaisesti. 2017. Sähkötieto-
kortti ST 58.02. Espoo: Sähkötieto Ry. 

5 Ikääntymisen vaikutukset näkemiseen. Verkkoaineisto. Innolux. <http://www.in-
nolux.fi/fi/ikääntymisen-vaikutukset-näkemiseen>. Luettu 09.12.2018. 

6 Valaistusvoimakkuus. Verkkoaineisto. Glamox Oy. <https://glamox.com/fi/valais-
tusvoimakkuus>. Luettu 02.12.2018. 

7 Led-valaisimien elinikä. Verkkoaineisto. Fagerhult. <https://www.fager-
hult.com/fi/osaamiskeskus/LED/Led-valaisimien-elinika/>. Luettu 27.12.2018. 

8 Ledien elinikä. Verkkoaineisto. Glamox Oy. <https://glamox.com/fi/ledien-elinik1>. 
Luettu 27.12.2018. 

9 Kallasjoki, Tapio. 2018. Lehtori. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki. Va-
loakatemia: Sisävalaistuksen säätö ja ohjauksen yleiset perusteet. Luentomateri-
aali.  

10 Valaistuksen kokonaisvaikutelma ja valon väri. Verkkoaineisto. Fagerhult. 
<https://www.fagerhult.com/fi/osaamiskeskus/LED/Valaistuksen-kokonaisvaiku-
telma-ja-valon-vari/>. Luettu 20.12.2018.  

11 Huyen, Tran. Samira, Zagai. 2012. Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä. Insi-
nöörityö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta. 

12 Ahonen, Tytti. Walta, Elina. 2011. Boroskooppi työvälineenä Finnair Tekniikassa: 
Näkeminen ja näön kuormittuminen. Insinöörityö. Metropolia Ammattikorkea-
koulu. Theseus-tietokanta. 



40 

 

13 Uimonen, Niko. 2018. Ulkovalaistuksen uudistaminen tehdaskiinteistössä. Insi-
nöörityö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta. 

14 Valaistussuunniteluopas. 2014. Verkkodokumentti. Innolux <http://www.in-
nolux.fi/sites/default/files/Valaistussuunnitteluopas_RGB.pdf>. Luettu 14.12.2018. 

15 Männistö, Arto. 2011. Valon värin ja värilämpötilan säätö ja niiden vaikutus ihmi-
seen. Insinöörityö. Tampereen Ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta. 

16 Spektri. Verkkoaineisto. Glamox Oy. <https://glamox.com/fi/spektri>. Luettu 
1.12.2018. 

17 Valo ohjaa ihmisen biologista kelloa. Verkkoaineisto. Glamox Oy. <https://gla-
mox.com/fi/miten-se-toimii>. Luettu 30.11.2018. 

18 Brooks, Megan. 2014. Light therapy improves sleep behavior in alzheimers pa-
tients. Verkkoaineisto. Medscape. <https://www.medscape.com/viewarti-
cle/826350>. Päivitetty 06.06.2014. Luettu 1.12.2018. 

19 Kaamosmasennus ja kaamosväsymys. 2006. Verkkodokumentti. Terveyskirjasto. 
<https://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo95458.pdf>. Luettu 1.12.2018. 

20 Ihmislähtöinen valaistus terveydenhoidossa. Verkkoaineisto. Glamox Oy. 
<https://glamox.com/fi/hcl-terveydenhoidossa>. Luettu 1.12.2018.  

21 Lisätietoa ajoituksesta ja kestosta. Verkkoaineisto. Glamox Oy <https://gla-
mox.com/fi/listietoa-ajoituksesta-ja-kestosta>. Luettu 2.12.2018. 

22 Valitse itsellesi sopiva valo. Verkkoaineisto. Fagerhult. 
<https://www.fagerhult.com/fi/Tunable-white/Henkilokohtaista-valoa/Vad-ar-Tuna-
ble-White>. Luettu 7.12.2018. 

23 Kaattari, Susan. 2015. Aseptiikka leikkaussalissa: Kirjallisuuskatsaus. Insinööri-
työ. Satakunnan Ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta. 

24 SFS-EN ISO 14644-1. Puhdastilat ja puhtaat alueet. 2015. Osa 1: Hiukkaspitoi-
suuden perusteella tehtävä puhtausluokitus. Helsinki: Suomen Standardisoimis-
liitto  

25 Puhdastilavalaisimet. Verkkoaineisto. Nylund Group. <https://nylund.fi/tuot-
teet/valaistusratkaisut/valaisimet/puhdastilavalaisimet/>. Luettu 7.12.2018. 



41 

 

26 Blue is Clean. 2018. Verkkodokumentti. Ledtailor Innova7ion. <http://led-
tailor.fi/wordpress/wp-content/uploads/LTI-teknologiaesite.pdf>. Luettu 
7.12.2018. 

27 Hyttinen, Antti. 2018. Led Tailor Innova7ion. Sähköpostikysely 13.12.2018.  

28 Kallioharju, Kari. 2018. Lehtori. Tampereen Ammattikorkeakoulu, Helsinki. Va-
loakatemia: Valaistuksen säätö- ja ohjaustavat. Luentomateriaali. 

29 Dali-standardoitu digitaalinen valonohjausprotokolla. Verkkoaineisto. Fagerhult. 
<https://www.fagerhult.com/fi/valonohjaus/e-sense/e-Sense-Customised/dali/>. 
Luettu 21.12.2018. 

30 Måns, Paul. 2017. Valoakatemia. Helvar, Helsinki. Sisävalaistustekniikka: Valais-
tuksen ohjaustavat. Luentomateriaali.  

31 Ilkka, Tuomas. 2016. KNX-järjestelmä sairaaloiden valaistuksen ohjauksessa. In-
sinöörityö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta. 

32 Galina, Bart. 2014. Sairaalan potilasosastojen älykkäät valaistusohjausjärjestel-
mät. Insinöörityö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta. 

33 Kuinka tekniikka toimii käytännössä. Verkkoaineisto. Fagerhult. 
<https://www.fagerhult.com/fi/Tunable-white/Henkilokohtaista-valoa/Kuinka-
tekniikka-toimii-kaytannossa/>. Luettu 6.12.2018. 

34 Ihmiskeskeinen valaistus. Verkkoaineisto. Helvar. <http://www.helvar.com/fi/va-
laistus-nyt/ihmiskeskeinen-valaistus/>. Luettu 7.12.2018. 

35 Light over time. Verkkoaineisto. Helvar. <http://www.helvar.com/fi/valaistus-
nyt/light-over-time/>. Luettu 7.12.2018. 

36 Läsnäolo- ja liiketunnistimet. 2018. Verkkodokumentti. ABB <http://installati-
onsprodukter.se/documents/Esitteet/Lasnaolo_ja_liiketunnistimet_netti.pdf>. Lu-
ettu 5.1.2019. 

37 e-Sense detect. Verkkoaineisto. Fagerhult. <https://www.fagerhult.com/fi/va-
lonohjaus/e-sense/e-sense-detect/>. Luettu 5.1.2019. 

38 AD-36 DL akustinen tunnistin. Verkkoaineisto. Nylund Group. 
<https://nylund.fi/tuotteet/valaistuksen-ohjaus/dali-jarjestelma-komponentit/ad-36-
dl-akustinen-tunnistin/>. Luettu 5.1.2019. 



42 

 

39 D3 laskentaopas. 2015. Valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden eril-
listarkastelut E-luvun laskennassa. Luku 4.1: Yleisimpiä ohjausjärjestelmiä. Verk-
kodokumentti. Ympäristöministeriö. Luettu 6.1.2019. 

40 Ohje lääkintätilojen sähköasennuksiin. 2018. ST 51.79. Espoo: Sähköinfo Ry.  

41 SFS 6000-7-710. Pienjännitesähköasennukset. 2017. Osa 7-710: Erikoistilojen ja 
-asennusten vaatimukset. Lääkintätilat. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. 

42 Terveydenhuollon käytävätilat. Verkkoaineisto. Glamox Oy. <https://gla-
mox.com/fi/solutions/health-care-corridors>. Luettu 12.1.2019. 

43 Potilashuoneiden valaistus. Verkkoaineisto. Fagerhult. <https://www.fager-
hult.com/fi/Sovellukset/terveydenhuollon-tilat/Valaistusratkaisuja/Potilashuone/>. 
Luettu 12.1.2019. 

44 Ensiaputilat ja tutkimushuoneet. Verkkoaineisto. Glamox Oy. <https://gla-
mox.com/fi/solutions/examination-room>. Luettu 12.1.2019. 

45 Maisema hammashoidon katossa rentouttaa. Verkkoaineisto. Airam Electric Oy. 
<https://www.airam.fi/fi/inspiraatio/referenssikohteet/terveys-ja-hyvin-
vointi/item/437-maisema-hammashoidon-katossa-rentouttaa>. Luettu 17.1.2019. 

46 Leikkaussali. Verkkoaineisto. Fagerhult. <https://www.fagerhult.com/fi/Sovelluk-
set/terveydenhuollon-tilat/Valaistusratkaisuja/leikkaussali/>. Luettu 12.1.2019. 

47 Heräämö. Verkkoaineisto. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 
<http://www.epshp.fi/yksikoiden_sivut/operatiivinen_toiminta/leikkaus-_ja_aneste-
siayksikko/anestesia/heraamo>. Luettu 17.1.2019. 

 

 


