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Opinnäytetyössä käsitellään kannettavien valonlähteiden suorituskykyjen ilmoit-
tamiseen vakiintunutta ANSI/PLATO FL-1 -standardia. Standardi on amerikka-
laisen PLATO:n ylläpitämä standardi, joka on vakiintunut käyttöön ympäri maail-
man. Standardi on myös eurooppalaisilla valaisinvalmistajilla aktiivisessa käy-
tössä.  
 
Opinnäytetyössä perehdytään standardin määrittelemiin kohtiin valojen suori-
tuskyvyn ilmoittamisesta kuluttajille. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, 
kuinka tarkka standardi on ja jättääkö se aukkoja valaisimien optimoimiselle 
standardin puitteissa. Optimoinnilla tarkoitetaan sitä, että valaisimen suoritus-
kyky saadaan näyttämään paperilla paremmalta kuin se käytännössä on. 
 
Tutkimuksessa tutkitaan, miten valaisimet käyttäytyvät oikeissa suorituskykyä 
mittaavissa testeissä ja miten nämä tulokset suhtautuvat standardiin. Opinnäy-
tetyössä käytetään Handshake Finland Oy;n valaisimien mittaamiseen tarkoitet-
tua integroivaa valonmittauslaitteistoa, mikä varmistaa tulosten luotettavuuden.  
 
Tutkimuksessa selvisi, että valaisimille tarkoitettu ANSI/PLATO FL-1 -standardi 
on suuntaa antava. Standardi määrittää hyvin valon maksimaalista valovoimaa, 
mutta valaisimien todellinen toimivuus voi olla aivan eri kuin standardin määrit-
telemien asetusten puitteissa valaisimiin voidaan ilmoittaa. 
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The thesis deals with the standard called ANSI/PLATO FL1 which is made for 
performance description of portable light sources. The standard is operated by 
American standard organization called PLATO. It is also commonly used by Eu-
ropean lightning manufacturers. 
 
The thesis contains information about how consumers are informed about the 
performance of lights. The purpose of the thesis is to find out how exact the 
standard is and whether it leaves openings for optimizing the lights within the 
standard. Optimizing means that the performance looks better on paper than it 
is in practice. 
 
The thesis examines how lights behave in the real performance tests and how 
these results relate to the standard. The measurements were made with inte-
grated light metering equipment. The equipment ensures the reliability of the re-
sults. The equipment is owned by Handshake Finland Oy. 
 
This study shows that the ANSI/PLATO FL1 standard is indicative. The stand-
ard defines the maximum luminous intensity of the light, but the actual perfor-
mance of the lights can be quite different compared to the standard. 
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ALKULAUSE 

Kiitän toimeksiantajaa, Handshake Trading Oy:tä mielenkiintoisesta tutkimusai-

heesta sekä hyvästä perehdytyksestä aiheen pariin. Suuri kiitos kuuluu myös toi-

meksiantajan mittalaitteistolle ja laboratoriolle. Laboratorion mittalaitteistot mah-

dollistivat erittäin luotettavat mittaustulokset sekä antoivat paljon tietoja valai-

simien ominaisuuksista yhdistettynä joustavaan käyttöliittymään.  

Toimeksiantajan henkilökunnan valonmittauksiin erikoistuneelle Ari-Pekalle ha-

luan antaa kiitoksen opastamisesta. Hän auttoi minua tekemään luotettavia mit-

tauksia. Lisäksi haluan osoittaa kiitokset myös opinnäytetyön ohjaajalle Esa Pa-

koselle hyvästä ohjeistuksesta sekä ideoista ja mielipiteistä tutkittavista aiheista.  

27.5.2019 Rauli Aho 
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1 JOHDANTO 

Handshake Finland Oy on työskennellyt pitkään tasku- ja otsalamppujen parissa 

ja on huomannut kannettavien valonlähteiden heikon standardisoinnin. Valai-

simien standardisoinnissa on käytetty pitkälti ANSI/NEMA FL1 -standardia, joka 

on maailmanlaajuisesti yleisesti käytössä. Vuonna 2016 standardin hallinnointi 

siirtyi PLATO:lle (Portable Lights Trade Organization) ja tämän standardin mää-

ritelmät ovat uusia toimeksiantajalle. Maailmanlaajuisesti on käytännössä vain 

tämä yksi amerikkalainen standardi, eikä esimerkiksi Euroopassa ole säädetty 

omaa standardia. Lähtötietona on se, että kannettavien valonlähteiden standardi 

jättää aukkoja valmistajille ja useat valaisinvalmistajat käyttävät hyväksi standar-

din jättämiä aukkoja etenkin valotehon ja paloajan suhteessa. Työssä perehdy-

tään standardissa esiintyviin valon ominaisuuksiin, ei suojausluokituksiin eikä is-

kunkestoon. 

Kannettavien valonlähteiden standardi (ANSI-PLATO FL-1 2016) sisältää seu-

raavat kohdat: valoteho, valon kantama, paloaika, valon intensiivisyys, iskun 

kesto, suojausluokitus eli IP-luokituksen määrittely ja valon upotuskestävyys ve-

teen sekä muita pienempiä erikseen määrättyjä kohtia.  

On arveltu, että valaisinvalmistajan tekevät niin sanottua standardioptimointia, 

jotta valaisin saadaan näyttämään kuluttajalle mahdollisimman hyvälle 

ANSI/PLATO FL-1 -standardin mukaisella ilmoitustavalla. Hyvällä tarkoitetaan 

tässä tilanteessa kovaa valotehoa yhdistettynä pitkiin toiminta-aikoihin.  

Tutkimuksessa käytetään apuna Handshake Finland Oy:n (toimeksiantaja) omis-

tamaa valonmittaukseen rakennettua laboratoriota. Laitteistona toimii 

ANSI/NEMA FL-1 -standardisoitu Labsphere FS2 -mittalaitteisto.  

Tutkimuksen tarkoituksena on ottaa selvää, onko standardien väärinkäyttö valai-

simien mittauksessa mahdollista. Lisäksi tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, mi-

ten laboratorio-olosuhteet vaikuttavat mittaustuloksiin. 
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2 VALO KANNETTAVISSA VALONLÄHTEISSÄ 

Valo on sähkömagneettista säteilyä, jota ihmissilmä kykenee näkemään. Valo on 

erittäin nopeasti etenevää, lähes 300 000 km/s. Valoa on olemassa montaa eri-

laista sävyä, jotka selittyvät niiden aallonpituudella. Näkyvän valon ulkopuolella 

on ultraviolettisäteilyä, mikä on näkyvää valoa alempaa aallonpituutta. Näkyvää 

valoa korkeampia aallonpituuksia kutsutaan puolestaan infrapunasäteilyksi. Ku-

vassa 1 näkyy näkyvän valon spektri, joka on valoa, jota normaali ihmissilmä ha-

vaitsee. (1.) 

 

KUVA 1.Näkyvän valon spektri (1) 

Kannettavien valaisimien vakiintuneita valaisinvoimakkuuteen liittyviä yksiköitä 

ovat  

• luumen (lm) eli valovirta 

• kandela (cd) eli valovoima 

• luksi (lx) eli valaistusvoimakkuus 

• kantama (m) eli valon kyky edetä ilmatilassa. 
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Luumen – valovirran yksikkö 

Luumen (lm) on SI-järjestelmään kuuluva yksikkö. Valovirta ilmaisee säteilyvirran 

valaisevan osuuden. Luumen kuvaa valovoiman yksikön suhdetta steradiaaniin 

avaruuskulmaan, jota kaava 1 havainnollistaa. Steradiaani avaruuskulma on 

täysi avaruuskulma, jota on havainnollistettu kuvassa 2. 

 

1 lm = 1 cd * sr KAAVA 1 

 

lm = Luumen 

cd = Kandela 

sr = steradiaani. (2, s. 26)  

 

KUVA 2. Steradiaani, eli täysi avaruuskulma (3) 
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Valovirran yksikkö luumen (lm) ilmaisee kuinka paljon näkyvää valoa valonlähde 

kokonaisuudessaan tuottaa. Luumen kertoo valosta lähtevän valomäärän riippu-

matta siitä, mihin suuntaan valo on suunnattu. Luumen on tärkeä yksikkö osoit-

tamaan valaisimen energiatehokkuutta, sillä sitä voidaan verrata suoraan wattei-

hin. Luumen-arvo kertoo, miten tehokkaasti energia, sähköenergia muuttuu luu-

meneiksi. (4.) 

Luumenia on helppo havainnollistaa vertaamalla sitä letkusta tulevaan veden 

määrään. Kun paine ja vesimäärä pysyy samana ja suihkeen kuviota muutetaan, 

veden lentomatka saattaa kasvaa tai lyhentyä mutta vesimäärä pysyy koko ajan 

samana. Kuva 3 havainnollistaa tätä ilmiötä. (5.) 

 

KUVA 3. Luumeneiden suhde lukseihin. Vaikka valaistusvoimakkuus pienenee, 

luumenit pysyvät samana. (6) 

Kandela – valovoiman yksikkö 

Valovoiman yksikkö kandela (cd) ilmaisee valonlähteen kirkkautta tietystä suun-

nasta katseltuna. Säteilyn valovoima ilmaisee säteilyintensiteettiä, eli normaalisti 

silmällä havaittavaa kirkkautta. Kandela on SI-järjestelmän perusyksikkö. (2, s. 

57.) 
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Kandela kertoo valon intensiteetin. Intensiteetti on taas suoraan verrannollinen 

valon kantamaan. Kandeloiden kasvaessa valon tiheys kasvaa, ja näin ollen va-

lon kantama kasvaa. Jos oletus on, että valaisimen valoteho pysyy samana, 

mutta optiikkaa muutetaan niin, että valokeila on kapeampi, kandela-arvo kasvaa 

suuremmaksi. (5.) 

Luksit – valaistusvoimakkuus 

Valaistusvoimakkuuden yksikkö luksi (lx) on luumenin lailla valovoimaa kuvaava 

suure. Luksi ilmaisee valaistavalle pinnalle osuvan valon intensiteettiä, eli valon 

kirkkautta tietyllä pinta-alalla. Yksi luksi on yksi luumen neliömetriä kohden. (1 lx 

= 1 lm/m2) Luksi ei ole riippuvainen valonlähteiden määrästä eikä valon sävystä, 

vaan luksimäärä kasvaa, jos sama valovirta kohdistetaan pienemmälle pinta-

alalle. (4.) 

Valon kantama  

Valon kantaman yksikkö metri (m) kertoo etäisyyden, mihin valaisimen valoteho 

riittää valaisemaan. Valaisimen kantamana kannettavissa valonlähteissä pide-

tään 0,25 luxin rajaa, joka vastaa noin täyden kuun valoa selkeällä kelillä. Valon 

kantama on suoraan verrannollinen valon intensiteettiin. (5.) 
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3 KANNETTAVAT VALONLÄHTEET 

Kannettavat valonlähteet ANSI/PLATO FL-1 -standardin mukaan ovat valaisimia, 

jotka ovat kannettavissa helposti, käsiteltävissä yhdellä tai kahdella kädellä. Esi-

merkiksi otsalamput, taskulamput ja pyöränvalot ovat kannettavia valonlähteitä. 

(7, s. 5.) 

Kannettavat valonlähteet ovat yleensä aina yhdistelmä polttimosta, akusta tai 

muusta energianlähteestä, virtapiiristä ja rungosta. Energianlähde voi olla sisään-

rakennettu tai ulkoinen johtimella varustettu akkupaketti. (8.) 

3.1 Valonlähde – polttimo 

Valaisimissa voi olla erilaisia valonlähteitä. Nykypäivänä lähes ainoana järkevänä 

ja energiatehokkaana polttimona pidetään LED-polttimoa. Led-polttimot ovat pie-

niä ja energiatehokkaita. Valkoista valoa tuottavat led-polttimot ovat usein pieniä 

kellertäviä komponentteja (Kuva 4). Myös HID eli xenon-polttimoita ja halogee-

nipolttimoita käytetään kannettavissa valonlähteissä. (8.) 

 

KUVA 4. Led-polttimot taskulampussa (kuva: Rauli Aho) 

Led eli valodiodi on puolijohdekomponentti, jota käytetään tasavirralla. Led sätei-

lee tiettyä yhtä tiettyä väriä, värit voivat vaihdella riippuen siitä, mitä puolijohde-

materiaalia led sisältää. Led-polttimossa on paljon hyötyjä verrattuna muihin va-

laistusteknologioihin. Led on erittäin energiatehokas, tehokas, pienikokoinen ja 
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sillä on pitkä käyttöikä. Lisäksi led on erittäin kestävä sen kiinteän rakenteen an-

siosta. (9.) 

Ledejä on ollut käytössä jo yli 50 vuotta. Viimevuosina ledien valotehokkuus on 

kasvanut erittäin paljon. Etenkin valkoista valoa tuottavien ledien kehitys on ollut 

nopeaa. Nykyään ledeillä päästään jo yli 130 lm/W -arvoon. Jo vuonna 2010 tie-

tynvärisistä ledeistä on saatu laboratoriossa mitattua jopa 250 lm/W. (10.) 

3.2 Akku – virtalähde 

Nykypäivänä kannettavissa valonlähteissä käytetään poikkeuksetta akku- tai pa-

ristotekniikkaa. Myös kondensaattoria on käytetty, mutta se ei koskaan yleistynyt 

sen heikon energiatiheyden takia. (8.) 

Akku on laite, joka varastoi sähköenergiaa ja luovuttaa sitä sähkölaitteelle. Akku 

koostuu vähintään kahdesta sähköparista, joista toinen on jalompi toista saaden 

aikaan varauksen vaihtumisen sähköparien välillä. (11, s. 7.) 

Litium on metalleihin kuuluva alkuaine. Litiumin kemiallinen merkki on Li. Litium 

on erittäin kevyt metalli, joten se on erittäin yleinen nykyaikana kannettavissa va-

lonlähteissä. (11, s. 8.) 

Litiumakkua ladattaessa sähkövirran suunta muuttuu päinvastaiseksi. Litiumakun 

lataaminen on tehtävä hallitusti. Litiumakku ei kestä esimerkiksi ylilataamista. Yli-

ladattu akku voi syttyä tuleen tai räjähtää. Akun lataaminen suositellaan tehtävän 

5 – 45 °C lämpötilassa. (11, s. 16 - 17.) 

Nykyaikana kannettavien valonlähteiden lataaminen on turvallista, sillä valai-

simissa itsessään on suojapiirit, jotka estävät esimerkiksi valaisimen akun ylila-

taamisen. Lisäksi lähes kaikissa Suomessa myytävissä akkukennoissa on itse 

akkuun rakennettu suojapiiri, joka estää akun oikosulkemisen ja ylilataamisen. 

Kannettavissa valonlähteissä yleisin akkutyyppi on 18650 -kennoinen akku, joka 

on varustettu suojapiirillä (Kuva 5). (8.) 
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KUVA 5. Suojapiirillä varustettu 18650-kennotyypin Li-Ion Akku (kuva: Rauli Aho) 

Nykyaikana akkutekniikka kannettavissa valonlähteissä on pääosin litium-ioni 

tekniikkaa, joka mahdollistaa todella suuret energiatiheydet. Saari arvioi litium-

ioni akkutekniikalla toimivien valaisimien osuuden noin 80%:ksi kaikista akku-

käyttöisistä valaisimista. Myös nikkelimetallihybridiakkuja on käytössä edelleen, 

mutta tämä tekniikka on vähentynyt sen heikon energiatiheyden takia ja siinä ak-

kutyypissä olevan muisti-ilmiön takia. (8.) 

3.3 Runko – jäähdytys 

Valaisimen yhtenä erittäin tärkeänä osana toimii valaisimen runko. Kuvassa 6 on 

näkyvillä otsavalaisimen taustalla olevat jäähdytysrivat. Valaisimen runko jääh-

dyttää polttimoa johtaen polttimolta lämpöä runkoon ja sitä kautta ilmaan. Nyky-

ään rungot ovat yleensä aina muovia tai alumiiniseosta. Etenkin tehokkaimmissa, 

paljon lämpöä tuottavissa valaisimissa käytetään poikkeuksetta alumiinirunkoa. 

Pienemmissä, halvemman hintaluokan valaisimissa käytetään muovirunkoa sen 

halpuuden vuoksi. Myös näissä muovirunkoisissa valaisimissa on käytössä alu-

miinista tehtyjä jäähdytysripoja. (8.) 

 

KUVA 6. Valaisimen rungon jäähdytysrivasto (Kuva: Rauli Aho) 
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4 ANSI/PLATO FL-1 -STANDARDI 

4.1 Standardin ylläpitäjä ja käyttötarkoitus 

Kannettavien valonlähteiden eli tasku-, otsa- ja pyöränlamppujen standardina toi-

mii tällä hetkellä ANSI/PLATO FL 1 2016 -standardi. Standardi on American Na-

tional Standard Instituten laatima. EU-alueella valaisimille ei ole omaa EN-stan-

dardia, joten EU-alueella käytetään yleisesti ANSI-standardia. (12, s. 5.)  

Ennen standardin luomista ei ollut mitään standardoitua testaustapaa tai yhte-

näistä tapaa ilmoittaa kannettavien valonlähteiden ominaisuuksia. Ilman standar-

dia valaisimien valmistajat johtivat asiakkaita harhaan ilmoittaen valaisimissa va-

lon ominaisuuksia erilaisten periaatteiden mukaan. (12, s. 3 - 4.)  

Standardi on luotu auttamaan loppukäyttäjiä vertaamaan kannettavien valonläh-

teiden suorituskykyä. Valaisinvalmistajat voivat rekisteröityä standardin käyttä-

jiksi ja sitoutuu ilmoittamaan standardin mukaisesti valaisimien suorituskyvyn. 

(12, s. 3 - 4.)   

4.2 Standardin perustajat ja käyttäjät 

Standardia hallitsee PLATO. Lisäksi taustavaikuttajina standardissa on seuraavia 

yhtiöitä tai organisaatioita: 

• American National Standards Institute (ANSI) 

• National Electrical Manufacturers Assoc.  

• Portable Lights Trade Organization (PLATO).  

Standardin taustavaikuttajina toimivat seuraavat yritykset: 

• ASP, Inc. 

• Cat Eye Co., Inc.  

• The Coleman Company, Inc.  

• Dorcy International  

• Energizer Holdings  



 

 16 

• Insight 2 Design, Inc.  

• Leatherman Tool Group, Inc.  

• Nite Ize, Inc.  

• Panasonic  

• Streamlight, Inc.  

(7, s. 3.) 

Valmistajat päättävät, mitkä tuotteet standardisoidaan. Jokainen yritys, joka osal-

listuu standardin näyttämiseen tuotteiden tiedoissa, voi suorittaa testit itse, stan-

dardin määrittämillä erityisillä ohjeilla. (12, s. 6.)  

Standardi käsittelee valon kirkkautta, valon kantamaa, laitteen iskunkestoa, va-

laisimen paloaikaa ja vedenkestävyyttä. Pakkauksissa esiintyvät standardin mää-

rittämät kuvakkeet ilmaisevat valaisimen käyneen läpi standardin määrittämät 

testit. Standardin ikonit ja ilmoitustavat selviävät kuvasta 7. (12, s. 6.)   

 
KUVA 7. ANSI/PLATO FL-1 -standardin määrittämät kuvakkeet, valoteho, palo-

aika, kantama ja valon intensiteetti (7, s. 17) 
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5 STANDARDIN MÄÄRITTÄMÄT KOHTEET JA MITTALAITTEIS-
TOT 

5.1 Laboratorio-olosuhteet mittauksissa 

Mittaukset suoritetaan aina laboratorio-olosuhteissa. Laboratorio-olosuhteet on 

määritelty seuraavasti. Laboratoriossa vallitsevan lämpötilan tulee olla 22 ± 3°C 

ja ilman suhteellisen kosteuden tulee olla 50 % - 80 %. Standardi määrittelee 

myös laboratorio-olosuhteissa vallitsevan ympäröivän valon määrän mittauk-

sissa. Ympäröivän valaistuksen suhteen toinen seuraavista ehdoista tulee täyt-

tyä: mittaukseen ei pääse vaikuttamaan ulkopuolista valoa 1 luxia enempää tai 

ulkopuolista valoa saa kohdistua mittalaitteeseen enintään 10 % alimmasta va-

laisimesta mitatusta arvosta. (7, s. 7.) 

Mittalaitteet tulee kalibroida kolmannen osapuolen toimesta vuosittain. Mittalait-

teistoja kalibroivan toimijan tulee noudattaa NIST -standardia. Kalibrointihistorian 

tulokset on talletettava ja kalibrointihistoria tulee kirjata ylös. Mitattavien valai-

simien tulee olla tuotantoerää. Jos valaisimessa on useita samanlaisia valonläh-

teitä, mitataan aina heikoimman tehon antavaa valonlähdettä. (7, s. 7.) 

5.2 Valon kantama 

Standardin määrittelemä kantama käsivalaisimiin on 0,25 luxin valaistusvoimak-

kuuden raja. 0,25 luxin rajaa voidaan havainnollistaa seuraavasti: se vastaa täy-

denkuun valaistusta kirkkaalla kelillä, avoimelle alueelle. Valaisimen kokonais-

kantamaksi voidaan standardin mukaan ilmoittaa raja, jossa valaistusvoimakkuus 

on 0,25 luxia. Maksimikantamaa voidaan standardin mukaan esittää kuvan 8 ta-

valla. (7, s. 7-8.) 
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KUVA 8. ANSI/PLATO FL-1 -standardin ikoni valaisimen maksimi kantamalle 

(8, s. 15) 

Mittaus täytyy suorittaa valaisimen sytyttämisen jälkeen 30 - 120 sekunnin sisällä. 

Tänä aikana mitattu korkein mahdollinen luksi-arvo voidaan ilmoittaa tuotteen 

teknisiin tietoihin. (7, s. 7-8.) 

Mittaus suoritetaan valaisimeen soveltuva akku täyteen ladattuna, tai niin että 

valaisimessa on valaisimeen soveltuva täydessä varauksessa oleva paristo. Jos 

valaisimen mukana toimitetaan paristo, mittauksissa käytettävän pariston täytyy 

olla saman toimintaperiaatteen omaava, saman tyyppinen ja lisäksi saman val-

mistajan paristo. Jos kyseessä on 12 V tasavirtajärjestelmään asennettava valai-

sin, käytetään kiinteää virtalähdettä 13,8 V käyttöjännitteellä. (7, s. 7-8.) 

Mikäli laitteessa on useita tehotiloja, kantama mitataan korkeimmalla mahdolli-

sella tilalla. Jos valaisimessa on säädettävä valokeila, mittaus suoritetaan keilan 

ollessa kapeimmillaan. Kantama saadaan näin suurimmaksi mahdolliseksi. (7, s. 

7-8.) 

Mittauksessa käytetään ajastinta, etäisyysmittalaitetta ja valonmittauslaitetta, 

tässä tapauksessa luksimittaria. Luksimittarin mittausaukon koon tulee olla vä-

hintään 100 mm2. (7, s. 7-8.) 

Mittaus suoritetaan asettamalla mitattavan valaisimen linssi 2, 10 tai 30 metrin 

päähän mittauspisteestä. Mittausetäisyyden tulee olla vähintään kymmenkertai-

nen valaisimen linssin leveimpään kohtaan suhteutettuna. Mittalaitteistolla etsi-

tään korkein arvo valosta, joka talletetaan. Mittaus tulee suorittaa valaisimen syt-

tymishetkestä 30 - 120 sekunnin aikana. (7, s. 7-8.) 
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Loppulaskelmina saadut kandela-arvot muunnetaan metreiksi. Metrit saadaan 

käänteisellä neliöjuurella (Kaava 2). 

 KAAVA 2 

!
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑛	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑦𝑦𝑑𝑒𝑛	ℎ𝑢𝑖𝑝𝑝𝑢𝑎𝑟𝑣𝑜

0,25 = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖	𝑘𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑎 

missä: 

Valon intensiivisyyden huippuarvo kandela (cd), 

maksimikantama on metrejä (m), 

Ilmoitetun arvon tulee perustua korkeimpaan mitattuun luksi -arvoon. Ilmoitetuksi 

kantamaksi pitää ilmoittaa 3 eri valaisimen mittaustulosten keskiarvo. (7, s. 7 - 8.) 

5.3 Valoteho 

Valoteho on valaisimesta ulostulevan näkyvän valon kokonaisvirta, joka on mää-

ritelty 1931 CIE: n (International Commission on Illumination) silmänvastus-

käyrällä. Se on valon energian kokonaismäärä, joka mitataan integroimalla kan-

nettavan valonlähteen kulmaulostulo. Tässä standardissa oleva valoteho on il-

maistu luumenin yksikköinä (lm). Valaisimen kokonaisvalomäärä standardin mu-

kaan voidaan ilmoittaa kuvan 9 tapaan. (7, s. 5.)  

 

KUVA 9. ANSI/PLATO FL-1 -standardin ikoni valaisimen maksimivaloteholle (7, 

s. 15) 
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5.4 Valon maksimi-intensiteetti 

 
Standardin määrittämä valon maksimi-intensiteetti kertoo valovoiman, joka 

yleensä esiintyy valokartion keskellä. Arvo ilmoitetaan kandeloina (cd) ja se ei 

muutu etäisyyden vaihtuessa. Valon intensiteetti voidaan standardin mukaan 

esittää kuvan 10 tavalla. (7, s. 8-9.) 

 

KUVA 10. ANSI/PLATO FL-1 -standardin ikoni valaisimien intensiteetille (7, s. 15) 

Valon intensiteetti mitataan samalla tavalla kuin valon maksimikantama. Intensi-

teetin mittaamisessa käytetään samoja mittalaitteita ja mittaussääntöjä kuin mak-

simikantaman mittauksessa. Lopputulokset saadaan hieman erilaisella laskukaa-

valla (Kaava 3). (7, s. 8 - 9.) 

 

 KAAVA 3 

 

Valaistusvoimakkuus×(𝐸𝑡ä𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠)K = 	Valon	intensiivisyyden	huippuarvo 

missä: 

valaistusvoimakkuus lukseina (lx), 

etäisyys metreinä (m), 

valon intensiivisyyden huippuarvo kandeloina (cd) (7, s. 8 - 9). 
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5.5 Paloaika 

 
Paloaikamittauksen tarkoituksena on ilmoittaa oletettu valaisimen toiminta-aika, 

kunnes laitteeseen on vaihdettava paristo tai ladattava energianlähde. Valaisi-

men paloaikaa mitataan yhtäjaksoisesti. Valaisimien paloajat ilmoitetaan standar-

din määrittämin kuvakkein (Kuva 11). (7, s. 9-10.) 

 

KUVA 11. ANSI/PLATO FL1 ikoni valaisimen toiminta-ajalle (7, s. 15) 

Kaikki testit suoritetaan tuoreilla paristoilla tai täyteen ladatuilla akuilla tai ener-

gian varastointilaitteilla. Paristojen on oltava saman tyyppisiä, samaan kemialli-

seen reaktioon perustuvia ja samaa tuotemerkkiä kuin alkuperäisessä pakkauk-

sessa mukana toimitettava paristo. (7, s. 9-10.) 

Jos pakkauksen mukana ei toimiteta paristoja, käytetään valmistajan suosittele-

mia paristoja. Paristotyyppi tulee ilmoittaa mittaustuloksia julkistaessa. (7, s. 9-

10.) 

Paloaikatestit suoritetaan aina laboratorio-olosuhteissa. Jos mitattava laite tar-

joaa useita eri tehotiloja, mittaukset suoritetaan aina maksimitasolla, tai muuten 

tunnistettavalla tehotilalla. Laite kiinnitetään turvallisesti mittauslaitteistoon paris-

tojen asettamisen jälkeen. (7, s. 9-10.) 

Laitteistona on käytettävä ajoituslaitetta ja valonmittauslaitetta. Yleensä mittalait-

teistoissa on omat ohjelmistot, jotka mahdollistavat datan siirtämisen suoraan oh-

jelmistoihin käsiteltäväksi. (7, s. 9-10.) 
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Ensimmäinen mittaus tallennetaan 30 sekunnin kuluttua valaisimen päälle kytke-

misestä. Mikäli laitteessa on automaattinen aikakatkaisu, valaisin tulee sytyttää 

15 sekunnin kuluessa sammumisesta. Mikäli valaisinta ei sytytetä 15 sekunnin 

kuluessa uudestaan, mittaus ei ole hyväksyttävä. Mittausta jatketaan niin kauan, 

että valaisimen teho on 10% lähtöarvosta. (7, s. 9 - 10.) 

Valaisimen suorituskyvyn ilmoittaminen tulee tehdä standardin asettamien por-

taiden mukaan. Jos valaisimen paloaika on alle yhden tunnin, paloaika ilmoite-

taan minuutteina. Mikäli paloaika on yli yhden tunnin mutta alle 10 tuntia, paloaika 

ilmoitetaan tunteina ja minuutteina. Minuutit pyöristetään lähimpään 15 minuut-

tiin. Jos paloaika on yli 10 tuntia, paloaika ilmoitetaan tunteina soveltaen normaa-

leja pyöristyssääntöjä. (7, s. 9 - 10.) 

Vesitiiveys 

Vesitiiveys ANSI/PLATO FL-1 -standardissa perustuu ANSI/IEC 60529 standar-

diin. Seuraavat kotelointiluokitukset ovat käytössä ANSI/PLATO FL-1 -standar-

dissa. (7, s. 12 - 13.) 

• Vedenkestävä – IPX4 – Laite kestää jokaisesta suunnasta tulevat vedenrois-

keet, eikä se aiheuta vaurioita laitteelle. Vedenkestoa voidaan esittää kuvan 

12 ikonilla. 

• Vesitiivis – IPX7 – Laite kestää hetkellisen upotuksen veteen, eikä se aiheuta 

vaurioita laitteelle. Vesitiiveyttä voidaan esittää kuvan 13 ikonilla. 

• Vedenpitävä – IPX8 – Kestää pysyvän upotuksen veteen. Laitteeseen ei saa 

tulla vaurioita valmistajan ilmoittamissa olosuhteissa. IPX8 merkintää käyte-

tään, mikäli laite kestää kovemmat olosuhteet kuin IPX7. Vedenpitävyyttä voi-

daan esittää kuvan 13 ikonilla. (7, s. 12 - 13.) 
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KUVA 12. ANSI/PLATO FL1 ikoni IP-luokituksesta (7, s. 16) 

 

 

KUVA 13. ANSI/PLATO FL-1 -standardin ikoni upotuskestävyydestä (7, s. 16) 

Iskunkestävyys 

 
Valaisimen iskunkestävyys määritetään standardin mukaan tietystä kulmasta, 

kiinteää pintaa kohti pudotettavaa valaisinta. Iskunkestävyys ilmoitetaan met-

reissä (m). Iskunkestävyys ilmoitetaan pakkauksissa ja markkinoinnissa kuvan 

14 mukaisesti. (7, s. 5.) 

 

KUVA 14. ANSI/PLATO FL-1 -standardin ikoni iskunkestävyydestä (7, s. 15) 
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Integroiva valonmittauspallo 

Integroiva pallo on mittauslaite, joka pystyy mittaamaan kaiken valonlähteestä 

ulostulevan valon. Integroivassa pallossa on aukko, joka estää ulkopuolisen va-

lonsäteiden pääsyn pallon sisälle. Osa laitteista myös aukeaa, eli halkeaa kes-

keltä. Näissä laitteissa valaisin myös voidaan asettaa valonmittauslaitteiston si-

sälle. (7, s. 5.) 

Pallon seinien tulee olla erittäin korkeasti heijastavaa materiaalia. Heijastuksen 

kokonaismäärän tulee olla yli 80 %. Spektrometri olisi suojattava testattavan va-

lonlähteen suorilta valonsäteiltä. (7, s. 5.) 

Valonmittauslaitteisto 

Valonmittauslaitteisto on kaupallisesti saatavilla oleva laite, jota käytetään mit-

taamaan valon määrää. Valonmittauslaite mittaa valon määrää, joka törmää va-

lonmittauslaitteen anturiin. Tyypillisesti nämä laitteistot on kalibroitu valmistuksen 

aikana. Laite on kalibroitava 1931 CIE: n silmävastekäyrään. (7, s. 5.) 

Kädessä kuljetettava / kannettava valonlähde 

Kädessä kuljetettavan tai kannettavan valonlähteen standardi määrittelee seu-

raavasti: se tulee olla riittävän pieni, jotta sitä voidaan operoida yhdellä tai kah-

della kädellä. Esimerkiksi taskulamput, otsalamput ja pyöränvalot ovat standardin 

mukaisia. Valaisinta tulee olla helppo kantaa paikasta toiseen paikkaan. (7, s. 5.) 

Led-polttimon elinikä 

Led-polttimon eliniäksi on määritelty tietty prosenttiluku, joka kuvastaa valon 

määrää suhteessa alkuperäiseen uuteen Led-polttimeen. Led-polttimon nimelli-

nen elinikä ilmoitetaan tunteina. Toiminta-aika ei sisällä aikaa, jolloin valonlähde 

on pois päältä. (7, s. 5.) 
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Spektri 

Standardi määrittelee myös valonlähteen spektrin eli valon aallonpituudet. Mit-

tauksissa huomioidaan näkyvän valon aallonpituudet. Näkyvän valon aallonpi-

tuudeksi standardi määrittää 380 – 790 nanometriä. (7, s. 5.) 

Pintaan kohdistuva valon intensiteetti 

Pintaan kohdistuvan valon intensiteetin ilmaisemiseksi standardissa käytetään 

lukseja (lx). Tämä kertoo valon määrän tietyllä pinnalla. (7, s. 5.) 
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6 STANDARDISSA HAVAITUT EPÄKOHDAT 

Standardissa on useita pahoja epäkohtia, jotka mahdollistavat laitevalmistajille 

kuluttajien tietotaidon puutteen hyväksikäyttämisen. Standardissa on määritelty 

puutteellisesti useita eri kohtia, jotka mahdollistavat tulosten esittämisen eri ta-

valla suhteutettuna laitteen toimintaan käytännössä. 

Helpommin kuluttajan harhaanjohtamisen mahdollistaa puutteellisesti määritelty 

paloaikamittaus. Mittauksessa riittää käytännössä kaksi mittausta, lähtöteho ja 

lopputeho, joka tarkoittaa tehoa silloin, kun valaisimen teho on pudonnut 10 %:iin 

lähtötehosta. Kaikki tällä välillä tapahtuva on täysin kuluttajan arvailun varassa.  

Valotehon vaihtuessa muuttuvat myös muutkin valoon liittyvät arvot, kuten kan-

tama ja valon intensiteetti. Valotehot vaihtelevat merkittävästi mittausten aikana 

eli kuluttajalla normaalin käytön aikana.  

Tämä kohta mahdollistaa valaisimen toiminta-ajan ja valotehon ilmoittamisen 

pakkauksissa ja markkinointimateriaalissa huomattavasti parempana kuin valai-

sin suoriutuu todellisessa käyttöympäristössä. Suorituskyvyn mittausta tutkittiin 

valaisimella, jossa oli mahdollista kytkeä erilaiset käyttötilat. Ensimmäinen käyt-

tötila (valaisin 1) on optimoitu ANSI/PLATO FL-1 -standardin puitteissa, ja toinen 

käyttötiloista (valaisin 2) on taas tavalliseen käyttöön suunnattu valaisin, joka ky-

kenee pitämään valotehonsa lähes täydessä tehossa koko toiminta-ajan. 
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7 MITTALAITTEISTO 

7.1 Integroiva valonmittauspallo Labsphere FS-2 

Tutkimuksessa käytetty mittalaitteisto on amerikkalainen Labsphere FS-2 integ-

roiva valonmittauslaitteisto.  Labsphere FS-2 -valonmittauslaitteisto on suunni-

teltu täyttämään ANSI/NEMA FL-1 -standardin vaatimukset. FS-2 mittalaitteisto 

on suunniteltu erityisesti taskulamppujen mittaamiseen. Laitteiston avulla saa-

daan valaisimesta mitattua lähes kaikki oleellinen tieto. Järjestelmä täyttää stan-

dardien mukaiset laboratorio-olosuhteet, mukaan lukien valmius kalibroida lait-

teisto NIST (National Institute of Standards and Technology) -standardien mu-

kaan. (13.) 

Laitteiston kokoonpano 

Laitteisto koostuu seuraavista osista: 

• 20-tuumainen integroiva pallo 

• lisälamppu absorptio-korjauskertoimen määrittämiseen 

• standardivalonlähde, jonka avulla mittauslaitteisto kalibroidaan 

• tarkkuusvirtalähde 

• spektrometri, joka on yhteydessä tietokoneeseen. 

Laitteiston kokoonpano selviää kuvasta 15. 

7.2 Ominaisuudet 

FS-2 järjestelmän integroiva pallo on päällystetty Labspheren kehittämällä spect-

raflect® -pinnoitteella. Pinnoite on erittäin hyvin heijastava. Paremmin heijasta-

valla materiaalilla saadaan tarkemmat mittaustulokset. (13.) 

ANSI/PLATO FL-1 -standardi vaatii valmistajien määrittämään paloajan. FS2 -

järjestelmän V-kiinnitys varmistaa mitattavan valaisimen kiinnityksen laitteistoon 

helposti. V-kiinnitys varmistaa mitattavan valaisimen paikoillaan pysymisen. Tällä 
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varmistetaan, että etäisyys valonmittausanturin ja valonlähteen välillä säilyy sa-

mana koko mittauksen ajan eikä aiheuta vääristymiä mittaukseen. Järjestelmällä 

on mahdollista määrittää mittausvälit. (13.) 

Labsphere FS-2 -järjestelmä määrittää kokonaisvalomäärän eli luumenit. Järjes-

telmästä saadaan myös spektrivirtaus, kokonaissäteilyvirtaus, väri, valonlähteen 

suorituskyky suhteessa aikaan, huippu- ja hallitseva aallonpituus, spektrin puh-

taus, värintoistoindeksi, värikoordinaatti ja puoliarvoleveys. (13.) 

Järjestelmän mukana toimitettu MtrX -ohjelmisto on yhteensopiva laitteiston ja 

tietokoneen kanssa. Ohjelmiston avulla suoritetaan järjestelmän kalibrointi ja mit-

tausten analysointi. Mittaustuloksia voidaan seurata reaaliaikaisesti ja takautu-

vasti. Laitteistolla pystytään luomaan ja viemään raportteja useissa muodoissa, 

esimerkiksi kolmannen osapuolen grafiikkatyökaluihin. (13.) 

 

KUVA 15. Labsphere FS-2-mittalaitteisto (5) 
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8 VALOJEN MITTAUS – MITÄ JA MITEN MITATAAN 

Valojen mittaaminen tapahtui Oulussa, Handshake Finland Oy: n tarjoamissa ti-

loissa 17.5. - 21.5.2019. Mittalaitteistona toimi toimeksiantajan Labsphere FS-2  

-mittalaitteisto (myöhemmin mittalaitteisto). Mittaamisessa toimi apuna 

Handshake Finland Oy:n mittaamiseen koulutettu henkilö, jotta varmistuttiin tu-

losten oikeellisuudesta.  

Mittalaitteiston avulla saadaan tarkat lukemat valaisimen erinäisistä valoon liitty-

vistä arvoista. Tässä työssä mitattiin luumeneita, värilämpötilaa, spektriä sekä 

paloaikaa.   

Mitattavana valaisimena toimi valaisin X, jossa voitiin käyttää kahta erilaista käyt-

tötilaa. Tämä mahdollistaa tulosten vertaamisen, sillä valaisimena toimii koko mit-

tausten ajan sama valaisin, joten valaisimen hyötysuhde ei juurikaan muutu. Oh-

jelmaa muuttaessa hyötysuhde saattaa hieman muuttua, mutta lähtökohtaisesti 

voidaan olettaa hyötysuhteen pysyvän samana. Oletuksena hyötysuhde pysyy 

vakiona, kun polttimo, akku, runko ja elektroniikka eivät muutu. Lisäksi valaisimen 

akku ladattiin molempiin mittauskertoihin samalla latauslaitteella. 

Mittaukset suoritettiin ANSI/PLATO FL-1 -standardin määrittämien ohjeistuksien 

puitteissa. Laboratorio-olosuhteet olivat molempien mittausten aikana lähes 

identtiset, joten voidaan olettaa, että vallitsevat olosuhteet eivät vaikuta mittauk-

sen lopputulokseen.  

Valonmittauslaitteiston kalibrointi suoritettiin ennen ensimmäistä mittausta. Va-

lonmittauslaitteisto kalibroitiin hyväksytyllä, kalibrointiin tarkoitetulla valonläh-

teellä. Kalibrointiin tarkoitettu valonlähde sai käyttöjännitteen ANSI/NEMA FL-1 -

standardin hyväksymästä tarkkuusvirtalähteestä. Molempien mittausten ensim-

mäinen mittaus tehtiin 30 sekunnin kuluessa valaisimen sytyttämishetkestä.  

Voidaan siis todeta mittausolosuhteet lähes täydellisiksi, ja tuloksia voidaan pitää 

luotettavina. Mittausten raportointi ja vertaaminen on esitelty seuraavassa lu-

vussa. 
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9 MITTAUSTULOKSET 

9.1 Valaisin 1 

Ensimmäisenä mittauksiin valittiin valaisin 1, jossa valonlähteenä toimii 

ANSI/PLATO FL-1 -standardin puitteissa maksimaalisen suorituskyvyn antava 

valaisin. Valaisimelle suoritettiin 3 mittausta, joista tulokset ovat joka kerta lähes 

identtiset. Mittaustulokset eivät muutu, sillä muuttujia ei ole. Standardissa määri-

telty 3 eri valaisimen mittaus on hyödyksi silloin, kun mitataan saman valaisin-

mallin tuotantoerien eri valaisimia. Saman mallin valaisimien eri tuotantomallien 

erot ovat mahdollisia ja niissä ilmenee lähes aina pieniä eroja. Tässä valaisin 

pysyy samana, joten usean mittauksen tekeminen ei muuta tuloksia.  

Mittaustuloksia tarkastellessa voidaan todeta, että valon maksimiteho eli koko-

naisvalomäärä on 996,2 luumenia. Mittausta jatketaan ja laitteisto kirjaa tulokset 

ylös. Mittalaitteiston antama data kertoo, että valaisimen teho putoaa 4 minuutin 

kuluessa 245 luumeniin.  

Mittausta jatketaan niin kauan, että valaisin on kokonaan sammunut. Mittauk-

sessa valoteho putoaa lähtötehosta 10 %:iin alle 221 minuutin kuluttua. Tästä 

saamme laitteen paloajaksi 3 h 45 min. 

9.2 Valaisin 2 

Toisena mitattavana valonlähteenä toimi sama valaisin, erilaisella ohjelmistolla. 

Valaisimessa 2 toimii valonlähteenä asianmukaisesti ohjelmoitu valaisin, joka an-

taa realistisemman kuvan myös paperilla valaisimen suorituskyvystä. Mittaus 

suoritettiin täysin samoin kuin edellisen valaisimen 1 kohdalla. Valaisin oli mitta-

laitteistossa kiinni akun latauksen ajan, joten valonmittauslaitteiston kalibrointi 

pystyttiin pitämään samana. Näin ollen saadaan tulokset täysin vertailukel-

poiseksi. Akku ladattiin molemmilla kerroilla samalla latauslaitteella, ja jännite to-

dettiin samaksi ennen mittausten aloittamista.  

Mitatessa lähtötehoksi saatiin 286,8 luumenia. Valaisimen maksimitehoksi siis 

saadaan ensimmäisen mittauksen antamat tulokset. Mittausta jatketaan minuutin 

välein, ja laitteisto kirjaa jokaisen mittauksen valotehon ylös. Valaisin 2 ei tee 
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suurta pudotusta lähtötehoista. Valaisimen 2 tehotila pysyy sellaisena, mitä pys-

tytään järkevästi ylläpitämään koko toiminta-ajan.  

Valaisimen teho putoaa 10%:iin lähtötilasta 289 minuutin kuluttua. Tästä saamme 

valaisimen paloajaksi 4 h 45 min.  

9.3 Olosuhteiden vaikutus mittaukseen 

Standardi määrittää laboratorio-olosuhteissa ilmastollisesti vain lämpötilan ja il-

mankosteuden. Ilmavirtauksella on myös suuri merkitys valaisimen suoritusky-

kyyn, siksi myös sitä tutkittiin.  

Mittauksessa käytettiin tuotantoversiota markkinoilla olevasta valaisimesta. Va-

laisin 3 valikoitui mitattavaksi, koska valaisimessa on sisäänrakennettu lämpö-

suoja. Lämpösuoja rajoittaa tarvittaessa valon tehoja. Tehoja rajoitetaan tarvitta-

essa, millä estetään esimerkiksi valaisimen ylikuumeneminen. 

Mittalaitteistolle suoritettiin ANSI/PLATO FL-1 -standardin mukainen kalibrointi. 

Valaisimen 3 maksimitehoksi saatiin mittauksissa 1116 luumenia. Valaisin saa-

vutti lämpenemisen johdosta 886 luumenin tehon, rungon ulkokuoren lämpötilan 

noustessa noin 60 °C asteeseen. Valoteho tasaantui 886,1 ±0,5 luumeniin. 

Tässä vaiheessa voidaan todeta lämpenemisen johdosta valaisimen tehon pu-

donneen noin 230 luumenia.  Tämä pudotus on prosentuaalisesti jo erittäin suuri, 

20,61 %. 

Valaisimen runkoon kohdistettiin 30 senttimetrin päässä olevalta puhaltimella 3,0 

m/s ilmavirta. Tässä vaiheessa valotehoa mitattiin yhden sekunnin välein. 

Ilmavirran vaikutus valotehon näkyi jo kahdeksannen mittauksen, eli kahdeksan 

sekunnin kuluttua. Kahdeksan sekunnin kuluttua valaisimen teho nousi jo 888,0 

luumeniin.  

Mittausta jatkettiin niin kauan, että valaisin saavutti taas stabiilin tilan. Valoteho 

nousi 136 sekunnin kuluttua 1112 luumenin, ja asettui sille tasolle. 136 sekunnin 

kuluttua puhaltimen kytkemisestä valoteho palaa takaisin lähes samalle tasolle 
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kuin kylmänä sytytetty valaisin. Eroa lähtötilanteeseen on vain 4 luumenia, eli 

eroa kylmänä sytytettyyn valaisimeen on vain 0,36 %.  
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10 TULOSTEN ANALYSOINTI 

Tulosten analysoinnissa verrataan mittauksissa mitattua dataa ANSI/PLATO FL-

1 -standardiin. Analysoinnissa perehdytään valotehoon ja paloaikaan, joita suh-

teutetaan ANSI/PLATO FL-1 -standardin määrittelemiin ilmoitussääntöihin valai-

simen suorituskyvystä. 

10.1 Valaisin 1 

Valaisin 1 on ANSI/PLATO FL-1 -standardin puitteissa ohjelmoitu valaisin, jolla 

pyritään saamaan maksimaalisen hyvät tulokset kuluttajan näkökulmasta. Kulut-

tajan on vaikea päästä toteamaan valaisimen toiminnallisuutta paljain silmin, jo-

ten mittalaitteiston antama dataa hyödyntäen voidaan ilmoittaa valon todellinen 

suorituskyky. Vaihtoehto 1 mahdollistaa esimerkiksi markkinoinnissa ja pakkauk-

sessa käytettävän kuvan 16 merkintöjä.  

 

KUVA 16. Valaisimen maksimivaloteho ja toiminta-aika ANSI/PLATO FL-1 -

standardin mukaisin kuvakkein (Kuva: Rauli Aho) 

ANSI/PLATO FL-1 -standardin mukaan ilmoitettua tehoa ja toiminta-aikaa voi-

daan verrata mittaustulokseen. Minuutti minuutilta suoritettu mittaustulos on ku-

van 17 mukainen.  
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KUVA 17. Mittauslaitteiston tallentamaa dataa valaisimen maksimivalotehosta 

ja toiminta-ajasta 

Voidaan todeta, että pakkaukseen hyväksytyt merkinnät pitävät paikkansa, 

mutta pakkauksen merkinnät antavat kuvan, että valaisin toimii 1000 luumenin 

teholla 3 tuntia 45 minuuttia. Todellisuudessa valaisimen suorituskyky on kui-

tenkin hetkellisesti 1000 luumenia, mutta tätä tehoa valaisin hyödyntää vain 4 

minuutin ajan, jonka jälkeen tehotila ajetaan 200 luumenin tietämille.  

Valaisinta voitaisiin ANSI/PLATO FL-1 -standardin puitteissa optimoida vielä li-

sää pudottamalla tehot 100 luumeniin, joka riittäisi pitämään teho 10%:ssa läh-

töhetkeen verrattuna. Tällaisella optimoinnilla valaisimen toiminta-ajaksi saatai-

siin lähes kaksinkertainen aika, eli 7,5 - 8 tuntia.  

Lopputuloksena voidaan sanoa, että ANSI/PLATO FL-1 -standardin mukainen 

ilmoitustapa kertoo totuuden valaisimen hetkellisestä maksimitehosta. Paloajan 

ilmoittaminen standardin määrittelemällä tavalla on erittäin huonoa valaisimen 1 

kohdalla. Pakkaukseen hyväksytyt merkinnät standardin mukaan johtavat kulut-

tajaa todella paljon harhaan. 

10.2 Valaisin 2 

Toisen mittauksessa lähtökohtana oli tehdä mittaus valaisimelle 2, jossa laitteen 

suorituskyky vastaisi todellisuudessa lähes samaa kuin ANSI/PLATO FL-1 -stan-

dardin puitteissa kuluttajille voitaisiin ilmoittaa. Valaisimen maksimitehoksi saatiin 
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286,8 luumenia. Valaisin pudotti valotehoa tässäkin valaisimessa. Valoteho ta-

saantui noin 210 luumeniin. Valaisimen toiminta-ajaksi muodostuu 289 minuuttia, 

eli standardin määrittelemällä tavalla 4h 45 min.   

Valaisin 2 pudottaa kuitenkin valotehoa vain 26,78%, kun taas valaisin 1 pudotti 

valotehoa ensimmäisen neljän minuutin aikana jopa 75%. Valaisimen 2 pakkauk-

seen voitaisiin ANSI/PLATO FL-1 -standardin mukaan ilmoittaa kuvan 18 näyttä-

mät lukemat. 

 

KUVA 18. Valaisimen maksimivaloteho ja toiminta-aika ANSI/PLATO FL-1 -stan-

dardin mukaisin kuvakkein (Kuva: Rauli Aho) 

Verrataan pakkaukseen merkittävien lukemien (Kuva 18) suhdetta minuutti mi-

nuutilta tapahtuneeseen mittaukseen. Minuutti minuutilta tehty mittaus on kuvan 

19 mukainen. 
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KUVA 19. Mittauslaitteiston tallentamaa dataa valaisimen maksimivalotehosta 

ja toiminta-ajasta 

 

Mittausten perusteella voimme todeta, että valaisin 2 antaa huomattavasti pa-

rempaa dataa käytännössä, mikäli mittaustuloksia suhteutetaan ANSI/PLATO 

FL-1 -standardin mukaisesti ilmoitettuihin tuloksiin. Standardin mukaisesti ilmoi-

tetut tehot ja toiminta-ajat kertovat lähes samaa kuin mittauksissa saadut tulok-

set. 

10.3 Olosuhteiden vaikutus mittaukseen 

Olosuhteiden ilmoittaminen on myös puutteellinen standardissa. Standardi mää-

rittää vain lämpötilan ja ilmankosteuden laboratorio-olosuhteissa. Arvelin että il-

mavirtaukset vaikuttavat paljon lopputuloksiin, ja mittaukset antavat tälle vahvis-

tuksen.  

Toisaalta standardi ei ota kantaa, mitä tapahtuu alun 100% tehon ja lopun 10% 

tehon välillä, joten jos valaisinta keinotekoisesti jäähdytetään ilmavirralla, valon 

teho saadaan kasvamaan. Tämä myös lisää valaisimen virrankulutusta, joten pa-

loaika lyhenisi verrattuna seisovassa ilmassa mitattavaan valaisimeen, jos valai-

sinta jäähdytetään.  
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KUVA 20. Mittauslaitteiston tallentamaa dataa valaisimen tehon muutoksesta 

jäähdytyksen vaikutuksesta 

Kuvasta 20 näemme, miten ilmavirran kohdistaminen valaisimeen muuttaa valo-

tehoa. Voimme siis todeta, että myös ilmavirroilla on erittäin merkittävä osuus 

mittaustulosten luotettavuudessa. ANSI/PLATO FL-1 -standardin tulisi määrittää, 

tulisiko mittaukset suorittaa tilassa, jossa ilmavirrat eivät pääse vaikuttamaan mi-

tattavan valaisimen runkoon.  

Mittauksissa käytettiin 3,0 m/s ilmavirtaa. Ilmavirta on kova sisällä ollessa, mutta 

se simuloi hyvin kevyttä tuulta, mikä on mahdollista saada laboratorioon esimer-

kiksi kovalla läpivedolla. 
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11 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön yhteenvetona voidaan todeta, että ANSI/PLATO FL-1 -standardin 

mukaan ilmoitetut suorituskyvyt pitävät paikkansa, mutta se jättää mahdollisuuk-

sia laitevalmistajille johtaa kuluttajia harhaan. Standardin mukaan ilmoitetut mak-

simaaliset suorituskyvyt pitävät paikkansa, mutta suurin ongelma ilmenee ilmoit-

taessa valaisimen toiminta-aikaa.  

Kuluttajalle on mahdollista kertoa standardin mukaan paloaika yhdessä maksimi-

valotehon kanssa, vaikka valoteho putoaisi heti ensimmäisinä minuutteina 10% 

prosenttiin lähtötehosta. Kuluttajalle valotehon toteaminen on vaikeaa pelkällä 

aistinvaraisella tutkimuksella. Pahimmillaan valaisimen voidaan kertoa olevan 

esimerkiksi 1000 luumenia ja 4 tuntia, mutta kahden minuutin jälkeen teho pudo-

tettaisiin 100 luumeniin ja paloaikaa tällä tavalla saataisiin 4 tuntia. Valoteho on 

myös suhteessa muihin maksimilukemiin, kuten kantamaan ja korkeimpaan in-

tensiteettiin. 

Jotta standardista saataisiin kuluttajille ystävällinen, sen tulisi sisältää minuuttita-

solla mitattua todellista valotehoa. Esimerkiksi minuuttitasolla esitetty kuvaaja 

kertoisi kuluttajalle valaisimen todellisesta suorituskyvystä enemmän kuin stan-

dardin määrittämät mittauskohteet. 

Lisäksi standardissa tulisi määrittää ilmavirtaus, joka kohdistettaisiin valaisimeen. 

Todellista käyttötilannetta simuloitaessa valaisimeen kohdistettavaksi ilmavir-

raksi voisi määritellä esimerkiksi 2 m/s nopeudella vaikuttavan ilmavirran. 

Standardi pitää paikkansa osittain. Maksimitehot standardi käsittelee hyvin, mutta 

standardi jättää aukkoja kuluttajien harhaanjohtamiselle. Etenkin valotehon las-

keminen alussa mitatusta lähtötehosta on erittäin tavallista joissakin valaisimissa. 

Lähtökohtaisesti standardi tarvitsisi paljon tarkennuksia, jotta se olisi riittävän luo-

tettava. 
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