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Valaistus, joka edesauttaa ihmisen luonnollisen rytmin ylläpitämistä, on avain te-
hokkuuteen. Siksi opinnäytetyön taustaksi oli valittu ihmiskeskeinen valaistus eli 
hyvinvointia edistävä valaistus. Ihmiskeskeinen valaistus pyrkii mukailemaan 
luonnonvalon väri- ja kirkkausvaihtelua. Tämän valon avulla vaikutetaan näköeli-
men kautta välittyviin ihmisen visuaalisiin ja ei-visuaalisiin toimintoihin. Opinnäy-
tetyö tehtiin yhdessä Greenled Oy:n kanssa ja tarkoituksena oli selvittää, kuinka 
toteutetaan hyvinvointia tukeva valaistus kouluympäristöön eli luokkahuonee-
seen. Tavoitteena oli vertailla luokkahuoneeseen Greenled Oy:n ja Glamoxin va-
laisimia DIALux-ohjelman avulla ja löytää lopputuloksena paras valaistusratkaisu. 
 
Valaisimien vertailu pohjautuu teoriatietoon erilaisista artikkeleista ja circadian 
stimulus -laskurilla saatuihin tuloksiin. Circadian stimulus -arvo eli CS-arvo ker-
too, kuinka monta prosenttia yöllisen melatoniinin tuotannosta tietynlainen valo-
altistus vaimentaa tunnin altistuksen jälkeen. Vertailua varten CS-laskurilla las-
kettiin LED-valonlähteille valomäärät, joita sitten verrattiin valaistuslaskennasta 
saatuihin sylinterivalaistusvoimakkuuden luksimääriin. Toisena tavoitteena oli 
täyttää standardin SFS-EN 12464-1:2011 asettamat vaatimukset luokkatilalle. 
 
Tuloksena vertailusta saatiin, että Greenledin Alfa line GEN2 -valaisin leveällä 
valonjaolla varustettuna oli paras ratkaisu vertailluista valaisimista luokkahuo-
neen valaisemiseksi. Valaisin täytti standardin SFS-EN 12464-1:2011 luokkati-
laan asettamat vaatimukset, sekä CS-laskurilla lasketut vertikaalivalaistuksen 
vaatimat luksimäärät 5 000 K LED-valonlähteelle. Vertailun tulokset tukivat teo-
riaa siitä, että 4 000 K -valonlähteellä CS-arvon vaatimaan 0,3 tasoon pääsemi-
seen tarvittiin valaisimesta paljon valotehoa. Johtopäätöksenä työn perusteella 
voidaan päätellä, että hyvinvointia tukevan valaistuksen suunnittelussa on kiinni-
tettävä huomiota valaisimen värilämpötilaan, valonjakoon ja valotehoon, koska 
niillä on merkitystä sylinterivalonvoimakkuuden luksimäärään. Vertailussa sa-
malla valaisimella esimerkiksi valonjaon muuttaminen aiheutti muutaman kym-
menen luksin muutoksen sylinterivalaistusvoimakkuudessa. Jatkotutkimusai-
heena voisi ottaa mukaan näkökulman, joka huomioi valaistuksen ohjauksen ja 
sen vaikutuksen valaistuksen aiheuttamaan energiankulutukseen. 
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Efficient lighting is a key for more efficient work. This thesis considers human 
centric lighting, which means that the lighting promotes well-being in humans. 
The human centric lighting strives to adapt nature’s natural color and brightness. 
This lighting is used to affect visual and non-visual senses in humans. This bach-
elor thesis study was carried out in co-operation with Greenled Oy and the pur-
pose of the work was to investigate how to create lighting that would support 
wellness in a classroom. The examination was done by comparing different lights 
in the classroom using the DIALux-program. The aim was to find the best solution 
of lighting that would fulfill the standard SFS-EN 12464-1:2011 requirement and 
support well-being. 
 
The comparison between luminaires is based on circadian stimulus value, which 
means how many percent’s the lighting suppresses melatonin production in one 
hour. The results were calculated using a circadian stimulus calculator. The re-
sults also supported the theory that when the light with color temperature 4000 
kelvins was used, more power of light was needed to get the CS-value 0.3. The 
results also showed that the light distribution had an effect on the results, for 
example by comparing vertical lighting between the luminaires. 
 
The result was that the Alfa line GEN2 luminaire was the best. This luminaire had 
the light beam targeting straight down and the light was distributed over a wide 
area. The lighting fulfilled the standard SFS-EN 12464-1:2011 requirements as 
well as met the results that were obtained by using the CS-calculator. From the 
results it can be concluded that the most important features to be noticed are the 
color temperature and the light distribution when planning the lighting that sup-
ports well-being. To provide effective lighting that supports human visual and es-
pecially non-visual sensations it is necessary to concentrate to the intensity of the 
cylindrical illumination of the lighting and the intensity of the lighting coming to the 
work surface. In addition, the relationship between these two must be considered. 
The research could be developed by taking into account the control of the lighting 
adjustment and its impact on lighting-induced energy consumption. 

Key words: lighting, human centric lighting, melatonin suppression 
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1 JOHDANTO 

 

 

Valo on tärkeä osa elämää ja se mahdollistaa päivittäiset toiminnot. Valon avulla 

pystyy näkemään asioita ja sen perusteella toimimaan tarvittaessa vuorokauden 

ympäri. Sillä on vaikutusta kronobiologiseen kelloon eli ihmisen sisäisen järjes-

telmän toimintaan, mikä säätelee vuorokausirytmiä. Valon merkitystä ja sen vai-

kutusta ihmiseen on alettu tutkia tehokkaammin viime vuosina. Näiden tutkimus-

ten seurauksena on alettu pohtia ihmiskeskeisen valaistuksen toteuttamista työ-

tiloissa ja luokkatiloissa, minkä tarkoituksena on parantaa työskentelytehok-

kuutta. Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin ihmiskeskeiseen valaistukseen käy-

tännössä ja se toteutettiin yhteistyössä Greenled Oy:n kanssa. 

 

Tavoitteena on toteuttaa valaisinvertailujen avulla luokkahuoneeseen soveltuva 

valaistus, joka tukee käyttäjien hyvinvointia ja parantaa sen avulla työskentelyte-

hokkuutta. Vertailusta rajataan pois valaisimien energiatehokkuus. Vertailu poh-

jautuu artikkeleista saatuihin tietoihin ja Circadian stimulus -laskurista saatuihin 

LED-valonlähteiden laskennallisiin tuloksiin. Valon biologisten vaikutusten teoria 

käsitellään valon näköelimen kautta välittyvien vaikutusten osalta eli siihen on 

koottu tutkimustuloksien yhteenvetoa valon vaikutuksista hyvinvointiin. 

 

Opinnäytetyö koostuu kolmesta eri osasta, joista kaksi ensimmäistä ovat teo-

riaosioita. Ensimmäisessä osassa käydään läpi Lighting Research Centerin 

(LRC) julkaisua nimeltä Circadian-Effective Light, johon on koostettu useamman 

aihetta käsittelevän tutkimuksen tuloksia ja havaintoja. Toisessa osassa käsitel-

lään valaisimen tekniikkaa eli sitä, miten valaisimesta saadaan aikaiseksi valo, 

joka tukee ihmiskeskeistä valaistusta. Kolmantena osiona on valaistuksen suun-

nittelu luokkatilaan, joka on työn käytännön osa. Osio käsittelee DIALux EVO -

ohjelmalla tehtyjä suunnitelmia ja valaisinvertailuja luokkahuoneen valaistuk-

sessa. Työn loppupuolella pohditaan saatuja lopputuloksia ja analysoidaan niistä 

tärkeimmät esiin tulleet havainnot. Pohdinnassa esitetään myös ehdotuksia, mi-

ten työtä voisi laajentaa ja jatkaa tulevaisuudessa. Lisäksi pohdinnassa käydään 

läpi työn onnistuminen ja tulevaisuus, miten valaistus on huomioitu esimerkiksi 

uudessa sisätyöpaikkojen valaistusstandardissa. 
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2 HYVINVOINTIA VALAISTUKSELLA 

 

 

Ihmiskeskeinen valaistus on käsite, jota käytetään, kun puhutaan hyvinvoinnista 

valaistussuunnittelussa. Englanninkielisenä termi tunnetaan nimellä Human 

Centric Lighting, jolla tarkoitetaan valaistusta, joka on rakennettu mukailemaan 

luonnonvalon väri- ja kirkkaus vaihtelua. Valaistus keskittyy valon visualisiin ja ei-

visualisiin vaikutuksiin. Konseptin tarkoituksena kokonaiskuvassa on tarjota käyt-

täjälle yksilöllisesti sopiva valaistus elinoloihin koko päivälle. Valoa pitäisi pystyä 

säätelemään henkilökohtaisesti elämänrytmin mukaan, jotta se olisi tehokkainta 

biologisen rytmin kannalta. (Licht.wissen 21 n.d, 5.) 

 

Viime vuosina resursseja on alettu keskittää tutkimuksiin, jossa selvitetään valon 

vaikutusta ihmisen päivittäiseen hyvinvointiin. Näissä tutkimuksissa tutkitaan, 

kuinka valotehokkuus ja värilämpötilat vaikuttavat ihmisen kronobiologiseen jär-

jestelmään. Tämän järjestelmän avulla ohjataan sirkadiaanista rytmiä eli ihmisen 

biologista rytmiä, joka toistuu joka 24. tunti. Valo on tärkeä ärsyke synkronoituun 

rytmiin, jotta vältyttäisiin mahdollisilta häiriöiltä fysiologisissa toiminnoissa ja unen 

saannissa. Tutkimuksissa yritetään löytää vastauksia siihen, kuinka paljon ja 

minkä tyyppistä valoa tarvitaan eri vuorokauden aikana, jotta jäljiteltäisiin mah-

dollisimman hyvin biologista vuorokausirytmiä. (Lighting Research Center 

2019a.) Nykyisissä suunnitelmissa on otettu huomioon vaakasuoralle työpinnalle 

tulevan valon määrää, mutta ei juuri huomioida, kuinka paljon valoa tulee ihmisen 

silmään pystytasosta katsottuna. Pystytasossa silmään kohdistuva valo on kui-

tenkin merkittävintä valoa ei-visuaalisten toimintojen kannalta. 

 

Alan johtaviin tutkimuslaitoksiin kuuluu yhdysvaltalainen maailman johtava va-

laistuksen tutkimus- ja koulutuslaitos LRC. LRC:llä on tutkittu ja kehitetty asteik-

koa, jolla pystyttäisiin kuvaamaan valaistuksen vaikutusta ihmisen kronobiologi-

sen kellon toimivuuteen. Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella on luotu Cir-

cadian stimulus arvo eli CS-arvo, jonka asteikon mukaan valaistuksen vaikutusta 

suunniteltuihin tiloihin on alettu mittaamaan. Perusteet CS-arvon kehitykseen ja 

siihen vaikuttaviin tekijöihin on koottu julkaisuun nimeltä Circadian-Effective 

Light. Tähän julkaisuun on koottu tutkimustuloksia monelta eri tutkijalta valon vai-

kutuksista ihmisen kronobiologisen kellon toimintaan. Kyseistä julkaisua ja siihen 
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perustuvia tietoja käydään läpi seuraavissa luvuissa. (Lighting Research Center 

2019b.) 

 

 

2.1 Valo ja silmän kautta välittyvät vaikutukset 

 

Ihmissilmä pystyy näkemään sähkömagneettisen säteilyn spektristä (kuvio 1) 

vain näkyvän valon spektrin, joka sijaitsee ultravioletti- ja infrapunasäteilyn vä-

lissä. Näkyvän valon spektri jakautuu aallonpituuksien 380-740 nanometriä välille 

ja kyseinen väli voidaan jakaa seitsemään eri väriin, jotka näkyvät taulukossa 1. 

(Chemistry Libretexts: Electromagnetic spectrum 2020.) 

 

 

KUVIO 1. Sähkömagneettisen säteilyn spektri (Chemistry Libretexts 2020) 

 

TAULUKKO 1. Näkyvän valon värit aallonpituuksineen (Chemistry Libretexts 

2020) 

 

Väri Aallonpituus (nm)

Violetti 380-435

Sininen 435-500

Syaani 500-520

Vihreä 520-565

Keltainen 565-590

Oranssi 590-625

Punainen 625-740
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Valoon liittyen on suureita, jolla kuvataan valovoimaa, valovirtaa ja valovoimak-

kuutta. Valovoimasta puhuttaessa kyseessä on termi kandela (cd), joka kuvaa 

”valonlähteestä tiettyyn suuntaan säteilevää valon voimakkuutta.” (Ensto n.d.a.) 

Valovirrasta käytetään termiä luumen (lm), jolla ilmoitetaan ”valonlähteen tuotta-

man kokonaisvalomäärän ja sitä osaa valovirrasta, jolla on kyky tuottaa silmässä 

valoaistimus.” (Ensto n.d.a.) Valovoimakkuutta kuvataan termillä luksi (lx), joka 

ilmoittaa ”tietylle pinnalle osuvan valovirran määrän.” (Ensto n.d.a.) 

 

Näkemiseen liittyen, ihmisen silmässä on kaksi toisistaan erillään olevaa järjes-

telmää; näköaistimusta tuottava järjestelmä ja ei-näköaistimusta tuottava järjes-

telmä. Näistä kahdesta järjestelmästä näköaistia tuottava järjestelmä liittyy näke-

miseen eli kuvan muodostamiseen ja ei-näköaistimusta tuottava järjestelmä vai-

kuttaa muun muassa ihmisen kronobiologisen kellon toimintaan. Seuraavissa 

alaluvuissa on esitetty molemmat edellä mainitut järjestelmät, joista ei-näköaisti-

musta synnyttävä järjestelmä on työn kannalta merkittävämpi. 

 

 

2.1.1 Näköelin ja näkeminen 

 

Näkeminen perustuu valon säteiden heijastumiseen erilaisista kohteista. Silmään 

tuleva valo kulkee ensin linssin ja muiden silmän osien läpi, jotka taivuttavat va-

lonsäteitä ja keskittävät ne silmän takaosassa olevalle verkkokalvolle. Verkkokal-

vossa sijaitsevat kaksi fotoreseptorityyppiä tappi- ja sauvasolut. Tappisolut sijait-

sevat keskellä verkkokalvoa, tarkan näkemisen alueella eli foveassa, ja sauva-

solut ympäri verkkokalvoa. Tappisolujen avulla ihminen aistii värejä ja ne ovat 

aktiivisimmillaan suurilla valaistusvoimakkuuksilla. Sauvasolut taas toimivat pa-

remmin pienillä valaistusvoimakkuuksilla ja niiden avulla ihminen näkee pime-

ässä ja hämärässä. (American optometric association 2020). 

 

Tappi- ja sauvasolujen avulla valon ärsykkeet muuttuvat hermosignaaleiksi, jotka 

kulkevat bibolaarisolujen, eli välittäjäsolujen, kautta gangliosoluille. Gangliosolut 

ovat silmässä sijaitsevia hermosoluja, jotka poimivat signaalin muilta fotoresep-

toreilta ja välittävät sen näköhermoille. Niiden avulla signaali kulkeutuu aivojen 
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takaosaan näkökeskukseen tulkittavaksi (kuvio 2). Näkökeskuksessa muodoste-

taan varsinainen näköaistimus silmän näkemästä kuvasta. (American optometric 

association 2020.) 

 

 

KUVIO 2. Gangliosolujen toiminta (Mammoth memory n.d) 

 

 

2.1.2 Valon ei-visuaaliset vaikutukset 

 

Fysiologiset ja käyttäytymiseen liittyvät toiminnot perustuvat elimistön kronobio-

logiseen kelloon, joka on vastuussa biologisesta vuorokausirytmistä. Kronobiolo-

gisen kellon säätelyä ohjaa aivoissa oleva alue, suprakiasmaattinen tumake 

(SCN). Alue säätelee ja koordinoi toimintoja koko vuorokauden ympäri (24 h). 

Silmän verkkokalvo on suoraan yhteydessä SCN:n järjestelmään ja säätelee 

verkkokalvolle saapuvan valon vaikutusta ihmisen vuorokausirytmiin neurosig-

naalien avulla. Verkkokalvolle osuva valo muunnetaan neurosignaaleiksi, jotka 

johdetaan aivoihin. Tätä kutsutaan termillä circadian phototransduction eli sirka-

diaaninen fototransduktio. (Circadian-Effective Light 2019, 1.) 

 

Keskeisimpänä vaikuttajana kronobiologisen kellon toimintaan on vuonna 2002 

löydetyt valoherkät gangliosolut (ipRGC). ipRGC-solut kuljettavat neurosignaalit 
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SCN:ään (kuvio 3), toisin kuin edellisessä alaluvussa esitetyt gangliosolut. Valo-

herkät ipRGC-solut sisältävät melanopsiinia, jonka avulla gangliosolut reagoivat 

itse valoon. Melanopsiini-välitteinen reaktio valoherkissä gangliosoluissa vaikut-

taa ei-visuaalisiin biologisiin vasteisiin. Näillä valoherkillä gangliosoluilla spektri-

huippu asettuu noin 480 nanometrin aallonpituudelle. Tämän tyyppisiä ganglioso-

luja on todettu ihmisellä olevan 1,2-1,6 miljoonaa kappaletta, joka vastaa prosen-

tuaalisesti noin 0,25 % koko gangliosolujen määrästä. (Berson 2002; Teikari 

2006; Callaway 2005.) 

 

 

 

KUVIO 3. Näköelimen ei-visuaalinen järjestelmä (Suomennettu. Alkuperäinen 

kuva. Koch, Nagtegaal, Kerkhof & ter Wee 2009) 

 

Kuvion 3 ei-visuaalisessa järjestelmässä on kuvattu, kuinka SCN lähettää her-

mosignaalin selkäydintä pitkin ylimmälle kaulahermosolmulle, jonka kautta her-

mosignaali kulkee käpylisäkkeeseen. Käpylisäkkeessä tuotetaan melatoniini -

hormonia, josta se vapautuu verenkiertoon ja kiertää ympäri elimistöä. Melatonii-

nin tuotantoa siis ohjaa SCN, ja tuotanto tapahtuu pääsääntöisesti vain öisin ja 

hämärässä. (Di Laura, Houser, Mistrick & Steffy 2011; Riihimäki 2018, 11.) 
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Melatoniinin tuotantoa ja sen aiheuttamia muutoksia ihmiskehossa on myös tut-

kittu hyvinvointia tukevan valaistuksen näkökulmasta. Näissä tutkimuksissa on 

pääsääntöisesti keskitytty mittaamaan valaistuksen merkitystä melatoniinin tuo-

tannon vaimenemiseen ja sen vaikutusta hyvinvointiin. Tutkimuksissa, joita 

LRC:n tutkija Maria Figueiro kollegoineen on suorittanut, todettiin, että melatonii-

nituotannon vaimentaminen ajallisesti riippuu valon aiheuttaman ärsykkeen voi-

makkuudesta. Melatoniinin määrä ihmisellä alkaa laskea, kun silmään tulee riit-

tävän kauan tarpeeksi kirkasta valoa. Altistusaika on riippuvainen valon synnyt-

tämän ärsykkeen voimakkuudesta. (Circadian-Effective Light 2019, 2.) 

 

 

2.2 Valon spektrijakauman vaikutus ei-näköaistimusta synnyttävään jär-

jestelmään 

 

LRC:n tutkimuksissa on tutkittu erikseen monokromaattisten eli kapeakaistaisten 

ja laajakaistaisten monikromaattisten valonlähteiden vaikutuksia ihmisen vuoro-

kausirytmiin. Kapeakaistainen valonlähde tarkoittaa, että valoa tuotetaan valon-

lähteestä kapealla aallonpituusalueella (RP-photonics encyclopedia: Monochro-

matic light n.d). Monikromaattinen valonlähde säteilee useita optisia taajuuksia 

eli sen spektri on leveä (RP-photonics encyclopedia: Polychromatic light n.d). 

Molemmista valonlähteistä on löydetty spektrisiä ominaisuuksia, joilla on yhteys 

ja vaikutus ihmisen vuorokausirytmiin.  

 

 

2.2.1 Kapeakaistainen valonlähde 

 

Monokromaattisten eli kapeakaistaisen valon vaikutuksia tutkittiin LRC:n tutki-

muksissa vakiokriteerimenetelmällä. Se tarkoittaa, että menetelmässä pyritään 

käsittelemään biologisen järjestelmän epälineaarisuutta aiheuttavia vasteominai-

suuksia fyysisen ärsykkeen vaihteleviin määriin. Tutkimuksissa käytettiin valote-

hona arvoa, joka aiheuttaa hermovasteen ihmisessä. Arvo tutkimuksessa oli 35 

prosenttia, joka on yli määritellyn 30 prosentin. 30 prosentin arvo toimii rajana, 

jolloin valaistus on riittävä ihmisen hyvinvointia tukevan valaistuksen kannalta. 

(Circadian-Effective Light 2019, 2.) Asteikko johon arvo perustuu, on esitelty ala-

luvussa 2.3. 
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Tutkimuksissa havaittiin, että huippuspektriherkkyys on aallonpituuden 460 na-

nometriä kohdalla ja puolella maksimiherkkyydestä olevan leveän absorptiokais-

tan leveys on 110 nanometriä (kuvio 4). Näillä tarkoitetaan sitä, että 460 nano-

metrin kohdalla yöllä tapahtuva melatoniinin tuotannon vaimentamisen teho on 

korkeimmillaan ja 110 nanometriä leveällä kaistalla vaikutus on puolet maksimiar-

vosta. (Circadian-Effective Light 2019, 3.) 

 

 

KUVIO 4. Yöllisen melatoniinin vaimennuksen spektriherkkyys kapeakaistaisten 

spektrien suhteen (Circadian-Effective Light 2019, 3.) 

 

Kuviosta 4 havaitaan epäjatkuvuus lähellä vihreän aallonpituutta eli noin 500 na-

nometrin kohdalla. Tämä johtuu siitä, että ihmisen fotoreseptorit eivät fysiologi-

sesti reagoi yhtä voimakkaasti vihreään aallonpituuteen kuin siniseen aallonpi-

tuuteen. (Circadian-Effective Light 2019, 3.) 

 

 

2.2.2 Monikromaattinen valonlähde 

 

Monikromaattisilla valonlähteillä toteutettiin kolme koetta Figueiron ja kollegoiden 

tutkimuksessa. Ensimmäisessä kokeessa mitattiin kahden valonlähteen, sinisen 

ledin ja valkoisen elohopealampun, aiheuttama melatoniinin tuotannon vaimen-

nus. Toinen koe suoritettiin elohopeavalonlähteen avulla ja siinä testattiin, kuinka 
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pitkien aallonpituuksien suodattaminen vaikuttaa lyhyiden aallonpituuksien te-

hokkuuteen vaimentaa melatoniinin tuotantoa. Kolmannessa kokeessa valoär-

sykkeinä kohdistettiin molempiin silmiin vihreää ja sinistä valoa. Kokeella pyrittiin 

saamaan selville, onko väreillä merkitystä öisen melatoniinin tukahduttamiselle. 

(Figueiro, Bierman & Rea 2008, 242-245.) 

 

Ensimmäisessä kokeessa koehenkilöinä toimivat neljä miestä, jotka olivat iältään 

20 ja 21-vuotiaita. Koe suoritettiin kahden yön aikana, jotka kumpikin kestivät 

kahdeksan tuntia ja sisälsivät samat menetelmät. Öiden aikana koehenkilöiden 

silmiin johdettiin valoa kahdessa tunnin mittaisessa jaksossa. Lähtökohtaisena 

olettamuksena tutkimuksessa oli, että elohopealamppu vaimentaa enemmän me-

latoniinia kuin LED-lamppu. Olettamus perustui siihen, että elohopealampun tuot-

tama valaistusvoimakkuus sarveiskalvolle oli suurempi, kuin LEDin tuottama va-

laistusvoimakkuus. Lopputuloksena kuviosta 5 kuitenkin nähdään, että LED-

lamppu vaimensi enemmän öistä melatoniinin tuotantoa kuin elohopealamppu. 

Matalammalla sinisellä luksimäärätasolla saadaan tukahdutettua enemmän me-

latoniinia, kuin korkeammalla valkoisella luksimäärätasolla. (Figueiro, Bullough, 

Parsons & Rea 2004, 314-315.) 

 

 

 

KUVIO 5. Melatoniinin tuotannon tukahduttaminen elohopea- ja LED-lampuilla 

(Figueiro ym. 2004, 315.) 
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Toinen koe toteutettiin, koska ensimmäisen kokeen tuloksien perusteella oletet-

tiin, että elohopealampusta lähtevät pitkät aallonpituudet 546, 577 ja 579 nm vä-

hensivät lyhyiden aallonpituuksien valon vaikutusta 405, 407 ja 436 nm:ssä. Ko-

keessa koehenkilöt altistettiin elohopealampun pitkille ja lyhyille aallonpituuksille. 

Henkilöt altistettiin valolle, josta oli suodatettu pois pitkät aallonpituudet (suoda-

tettu valo) ja valolle, josta ei ollut suodatettu pitkiä aallonpituuksia (suodattamaton 

valo). Suodatettu valo vaimensi enemmän melatoniinin tuotantoa, kuin suodatta-

maton. Havainto tukee ensimmäisestä kokeesta tehtyjä johtopäätöksiä siitä, että 

pitkät aallonpituudet heikentävät lyhyiden aallonpituuksien vaikutusta ihmisen 

melatoniinin tuotannon vaimentamisessa. (Figueiro ym. 2004, 314-315.) 

 

Kolmannella kokeella selvitettiin värien vaikutusta kokeessa kaksi ilmenneeseen 

tulokseen. Kokeessa kohdistettiin sinisen ja vihreän valon ärsykkeitä erikseen 

molempiin silmiin ja katsottiin, kuinka se vaikuttaa koehenkilöiden melatoniinin 

tuotantoon. Molempia valon värejä annettiin tunnin ajan erikseen silmille ja sitten 

sekoitettuna samanaikaisesti molemmille silmille kuvion 6 mukaisesti. Tällä me-

netelmällä yritettiin ennustaa, voisivatko sininen ja vihreä valo olla yksinään är-

sykkeitä öisen melatoniinin tuotannon vaimentamiseen. Valon värien sekoittami-

sella keskenään yritettiin selvittää, onko värien sekoittamisella vaikutusta mela-

toniinin tuotannon vaimentamiseen verkkokalvossa. Kuvion 6 perusteella todet-

tiin, että kaikki ennusteet pitivät paikkaansa. (Figueiro, Bierman & Rea 2008, 242-

245.) 

 

 

KUVIO 6. Kokeen kolme tulokset värien vaikutuksesta öisen melatoniinin tukah-

duttamisessa (Figueiro ym. 2008, 244) 
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Näiden kolmen kokeen perusteella tutkimuksissa havaittiin, että verkkokalvolle 

kohdistuvan valon aallonpituuksilla on vaikutusta melatoniinin tuotannon vaimen-

tamiseen. Lyhyitä aallonpituuksia sisältävät valonlähteet vaimensivat enemmän 

melatoniinin tuotantoa kuin pitkiä aallonpituuksia sisältävät valonlähteet. Lisäksi 

havaittiin, että sekoittamalla eri spektrin osissa olevia aallonpituuksia keskenään. 

Aallonpituudet vaimensivat melatoniinin tuotantoa vähemmän kuin samoja värejä 

johdettaessa silmiin yksittäin. (Circadian-Effective Light 2019, 10.) 

 

Lisäksi tutkimuksissa tutkittiin värilämpötilojen vaikutuksia melatoniinin tuotannon 

vaimentamiseen. Tähän käytettiin neljää eri värilämpötilan omaavaa valaisinta. 

Valaisimessa ilmoitettu alhaisempi CCT eli värilämpötila voi tutkimuksen perus-

teella tukahduttaa enemmän melatoniinia, kuin korkeamman CCT omaava valai-

sin. Tutkimuksen lopputuloksena saatiin kuvion 7 mukainen tulos. (Circadian-Ef-

fective Light 2019, 10-11.) 

 

 

KUVIO 7. Värilämpötilojen vaikutus melatoniinin tukahduttamiseen (Rea, Bul-

lough, Bierman & Figueiro 2006) 
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Kuviosta 7 voidaan nähdä, että 3 000 kelvinin omaava valaisin tukahduttaa enem-

män melatoniinin tuotantoa kuin 4 100 kelvinin valaisin. 3 000 kelvinin valai-

simella saadaan tukahdutettua melatoniinia lähes yhtä paljon kuin viileämmällä 5 

500 kelvinin valaisimella. (Circadian-Effective Light 2019, 10-11.) Saadusta tu-

loksesta herää kysymys, miksi 4 100 kelvinin värilämpötilan omaava valaisin ei 

tukahduta melatoniinia kuin puolet verrattuna 3 000 kelviniin. Tuloksen takana voi 

olla fosforoinnista aiheutuva virhe, joka muuttaa väriä vihreille aallonpituuksille tai 

laskurista johtuva laskentatulosvirhe tai joku muu. (Circadian-Effective Light 

2019, 10-11.) Kyseistä epäselvyyttä ei ole pystytty vielä selvittämään. 

 

 

2.3 Valon tulokulman vaikutus tehokkuuteen 

 

Silmän reagoimista valon säteilyyn on tutkittu ja siitä saatuja tuloksia on analy-

soitu. Niiden perusteella silmään tulevan valon vaikutukset on jaettu biologisiin ja 

visuaalisiin vaikutuksiin (kuvio 8). Erityisesti vertikaalisella valolla on merkitystä 

ja vertikaalin näkökentän alue sisätiloissa on noin 70 astetta silmän keskiakselilta 

alaspäin ja 55 astetta ylöspäin. (Licht.wissen 21 n.d, 19.) 

 

 

KUVIO 8. Valon vertikaalikulman merkitys näkemiseen ja valon biologisiin vai-

kutuksiin. (Licht.wissen 21 n.d, 19.) 
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Kuviosta 8 nähdään, että valon biologiset vaikutukset eli valon kulkeutuminen va-

loherkille gangliosoluille toteutuu parhaiten silmän keskiakselista katsottuna sil-

män yläosassa 0-45 asteen välillä. Kasvatettaessa kulmaa 45 asteesta kohti 90 

astetta, tehokkuus laskee ja 60 asteen jälkeen loppuu kokonaan. On todettu, että 

keskiakselia pitkin saapuvilla valonsäteillä on tehokkain vaikutus verkkokalvon 

valon havaitsemiseen. Valaistusta ei voida kuitenkaan suunnitella tulevaksi suo-

raan silmään, koska se häikäisee katsojaa. (Licht.wissen 21 n.d, 19.) 

 

 

2.4 CS-arvon määritelmä ja vaikutus 

 

Täydellisen vuorokausirytmimallin luomiseksi on otettava huomioon verkkokal-

volle tuleva valon määrä. Erityisesti kiinnitetään huomiota, kuinka valon määrällä 

on vaikutusta kronobiologisen järjestelmän vasteeseen. Vaikutusta kuvaamaan 

on kehitetty arvo nimeltä CS. CS-arvo kertoo, kuinka monta prosenttia yöllistä 

melatoniinia tietynlainen valoaltistus vaimentaa tunnin altistuksen jälkeen. (Brai-

nard, Hanifin, Greeson, Byrne, Glickman, Gerner & Rollag 2001, 6405-6412; 

Thapan, Arendt & Skene 2001, 261-267.) CS-arvon laskemista varten on kehi-

tetty kaavan 1 mukainen yhtälö: 

 

CS-arvon laskeminen (Circadian-Effective Light 2019, 13.) 

 

 
𝐶𝑆 = 0,7 −

0,7

1 + (
𝐶𝐿𝐴
355,7

)
1.1026 (1) 

 

 

Kaava kuvastaa funktionaalista suhdetta log10 ja CLA:n välillä. CLA on lyhenne 

sanoista circadian light, joka tarkoittaa sarveiskalvolle tulevan säteilyn tehoa vuo-

rokausirytmin spektriherkkyydellä mitattuna (Lighting Research Center 2017). 

Lopputuloksena kaavasta saadaan selville CS-arvo, joka kuvaa yöllisen melato-

niinin vaimentumista prosentteina. 

 

Tutkimuksien tuloksista on todettu, että päiväsaikaan saadulla valoaltistuksella, 

joka on voimakkuudeltaan 0,3 CS-asteikolla, on positiivinen vaikutus ihmisen 

vuorokausirytmiin. Tämä 30 prosentin valoaltistus vähentää uneliaisuutta päivällä 



19 

 

ja edistää parempia yöunia. Tutkimuksien mukaan se lievittää mahdollisesti myös 

masennusoireita ja piristää yleistä mielialaa. (Circadian-Effective Light 2019, 16.) 

 

CS 0,3 -tason valomäärän altistusta on kokeiltu käytännössä ja siitä on saatu 

positiivisia tuloksia. Esimerkkinä Alzheimerin tautia sairastavat vanhemmat hen-

kilöt, jotka altistettiin aamuherätyksestä kello 18 iltaan saakka kestävällä jaksolla 

vähintään CS 0,3 suuruiselle valoaltistukselle. Valon vaikutuksesta potilailla to-

dettiin vähemmän masennuksen ja levottomuuden oireita ja heidän unensa laatu 

sekä kesto paranivat. (Figueiro, Plitnick, Lok, Jones, Higgins, Hornick & Rea 

2014, 1527-1537.) 

 

On myös havaittu, että toimistohenkilöt, jotka saavat aamutunneilla (8:00-12:00) 

CS-arvon 0,15 tai pienemmän annoksen valoa olivat väsyneempiä ja tehotto-

mampia, kuin CS-arvoltaan 0,3 valaistusta saavat henkilöt. Tämän takia CS-ar-

von huomioon ottaminen työpaikan valaistuksen suunnittelussa on tärkeää, jotta 

voidaan parantaa työntekijän tehokkuutta ja vähentää uneliaisuutta. Jatkuvan aa-

muvalon altistus CS-arvoltaan 0,3 tasoiselle valolle on hyvä kriteeri suunnitelta-

essa valaistusta päiväaktiivisille henkilöille. (Figueiro & Rea 2016, 352-364.) 

 

 

2.5 Vaikutukset kouluympäristössä 

 

Ihmiskeskeisen valaistuksen on tarkoitus parantaa keskittymistä, mielialaa, hy-

vinvointia sekä vireyttä kouluympäristössä. Sen hyötyjä opiskelussa on käytän-

nössä tutkittu, ja on havaittu, että valaistuksella on ollut positiivinen vaikutus opet-

tajiin ja oppilaisiin. A.T.Kearney, joka toimii LightEuropen strategisena neuvon-

antajana, on julkaissut tuloksia valaistuksella aikaan saaduista hyödyistä tuhan-

nen oppilaan ja 80 opettajan koulusta. Tämän julkaisun tulokset löytyvät taulu-

kosta 2. 
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TAULUKKO 2. Ihmiskeskeisen valaistuksen vaikutukset kouluympäristössä 

(A.T.Kearney 2015) 

Oppilaiden kognitiivisen suorituskyvyn paraneminen 15 % 

Pienentyneet terveydenhuolto- ja koulutuskustannukset 

vähempien ADHD-vaikutusten takia 

10 % 

Parempi psyykkisten häiriöiden hoidon tehokkuus 18 % 

 

Taulukosta 2 nähdään, että valaistus on parantanut oppilaiden kognitiivista suo-

rituskykyä, mikä tarkoittaa, että oppilaiden muistaminen, tarkkaavaisuus ja ongel-

manratkaisu ovat parantuneet. Taulukon perusteella on parannettu myös oppilai-

den ja opettajien terveyteen liittyviä asioita. Voidaan päätellä, että on tapahtunut 

ketjureaktiota eli yhden osa-alueen parantaminen on vaikuttanut toiseen. 

 

Myös saksalaisen yliopiston tutkijat ovat julkaisseet artikkelin, jossa on tehty tut-

kimus valon vaikutuksista oppimiseen kouluympäristössä. Tutkimuksessa tutkit-

tiin kahden luokkahuoneen oppilaita kahdessa erillisessä koulussa yhdeksän 

kuukauden ajan. Molemmissa kouluissa toisessa luokassa annettiin hyvinvointia 

tukevaa valaistusta ja toinen luokka oli valaistu normaalilla valaistuksella. Tulok-

sena saatiin, että hyvinvointia tukeva valaistus vähensi lähes 21 % oppilaiden 

tekemiä virheitä. Myös lukemisen nopeus ja ymmärtäminen paranivat 7-16 %. 

Tuloksien arveltiin johtuvan keskittymisen paranemisesta. Tästä voitiin tehdä 

myös johtopäätös, että levottomuus luokassa väheni verrattuna lähtötilanteeseen 

eli ei-säädetyllä valaistuksella toteutettuun tilanteeseen. (Barkmann, Wesso-

lowski & Schulte-Markwort 2011, 621-627.) 
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3 VALAISINTEKNIIKKA TUKEMASSA IHMISKESKEISTÄ VALAISTUSTA 

 

Valitulla valaistustekniikalla on merkitystä ihmiskeskeistä valaistusta suunnitel-

lessa. Valaisimessa on ominaisuuksia, jolla valo saadaan tuotettua halutulla ta-

valla tilaan. Tärkeimmät ominaisuudet ovat valaisimen spektrijakauma ja valon-

jako. Tämä kappale käsittelee valaisinten spektrisiä ominaisuuksia ja eroavai-

suuksia sekä, kuinka valo tuodaan tilaan valaisimen läpi eli syntyy tietynlainen 

valonjako. Asioiden käsittelyssä otetaan huomioon, kuinka kyseiset ominaisuudet 

tukevat ihmiskeskeisen valaistuksen luomista. 

 

 

3.1 Spektrijakauma LEDissä 

 

LED on valoa lähettävä puolijohdekomponentti. LEDissä näkyvän valon aallonpi-

tuudet määrittyvät valmistusmateriaalien perusteella. Yksittäisen ledin spektri on 

hyvin kapea ja värintoisto heikko. Sitä voidaan kuitenkin muuttaa lisäämällä LE-

Din pintaan loisteaineita tai pinnoitteita. Lisäämällä esimerkiksi fosforia saadaan 

LEDin lähettämän valon väri ja värintoisto muuttumaan. (Ensto n.d.b.) 

 

Valaisimessa väriin ja värintoistoon voidaan vaikuttaa lisäämällä sinne samaan 

LED-yksikköön useampia eri värillä varustettuja ledejä. Valkoisen värin luominen 

LED-valaisimeen voidaan toteuttaa helpoimmin laittamalla sinisen LEDin pintaan 

fosforia. Toisena tapana on lisätä samaan yksikköön erivärisiä ledejä, kuten 

RGB-LED, jossa samassa paketissa on vihreä, punainen ja sininen LED. Hyvin-

vointia tukevaan valaistukseen LEDin spektrikäyrä vaikuttaa eniten valon väri-

lämpötilan kautta. Kyseistä asiaa käsitellään alla luvussa 3.2 yhdessä värilämpö-

tilan kanssa. (Ensto n.d.b.) 

 

 

3.2 Värilämpötila merkitys valaistuksessa 

 

Led-valaisimella on värilämpötila, jota pystytään säätämään. Värilämpötiloja on 

yleisessä käytössä 2 700-6 500 K. Alhaisempi 2 700 K värilämpötilan valaistus 

on lämpimän valon väri ja se näyttää kellertävältä. Nostettaessa värilämpötilaa 
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korkeammaksi kohti 6 500 K, valosta tulee kylmemmän valkoista. Säätämällä vä-

rilämpötilaa tietyssä työskentelytilassa, se saadaan vastaamaan paremmin käyt-

täjän tarpeita. 

 

Värilämpötilan säädettävyys valaisimessa toteutetaan usein kahdella eri liitäntä-

laiteella, jotka säätävät kahta eri piiriä. Niillä kontrolloidaan valaisimen saamaa 

virtaa ja virtaa pienentämällä valon väri muuttuu. Toinen suositellumpi tapa on 

ohjattava hakkuriteholähde. Sen avulla pystytään muuttamaan pulssileveysmo-

dulaatiolla LEDin himmennystä, jolloin syöttövirta on vakio ja LEDiä kytketään 

päälle sekä pois suurella taajuudella. Tätä taajuutta ei ole mahdollista havaita 

silmin, joten valaisimen säätö ei aiheuta haittaa käyttäjälle. (Ensto n.d.b.) 

 

Värilämpötila on yksi merkittävimmistä valon ominaisuuksista, kun puhutaan ih-

miskeskeisestä valaistuksesta, kuten monikromaattisen valaistuksen tutkimuk-

sen kohdalla alaluvussa 2.2.2 jo käsiteltiin. Siihen liittyy vahvasti valaisimen 

spektrikäyrä, jonka piikkien eroista värilämpötilojen kesken voidaan päätellä sen 

vaikutuksia hyvinvointiin. Seuraava kuvio (kuvio 9) havainnollistaa eron valaisi-

men spektrikäyrien välillä kahdella eri värilämpötilalla. Kuviossa on lämpimänval-

koinen 3 000 K valonlähde ja kylmänvalkoinen 6500 K valonlähde. 

 

 

KUVIO 9. LED Grow Sabre 90cm 30W 6500K E0511 valaisimesta 3 000 K ja 

6 500 K valonlähteiden spektrikäyrät (Aquaponics 2020) 
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Kuviossa 9 valonlähteiden lumenet ovat lähes samat, 3 000 K valonlähteen lu-

menmäärä on 2 500 lumenia ja 6 500 K valonlähteen 2 400 lumenia (Aquaponics 

2020). Spektrikäyristä havaitaan, että niiden sinisen aallonpituuden huiput ovat 

eri suuruiset. Kylmemmällä värilämpötilalla eli 6 500 kelvinillä huippu on terä-

vämpi ja spektritehokkuus jakautuu kapeammalle aallonpituusalueelle kuin läm-

pimämmällä 3 000 K valonlähteellä. Jakautuminen keskittyy sinisen aallonpituu-

den alueelle, mikä tarkoittaa, että aalto on lyhyempää ja tehokkaampaa hyvin-

vointia tukevan valaistuksen kannalta. Lämpimämmän valon värilämpötilan 

omaavan 3 000 K valonlähteen spektrijakauman huippu sijaitsee lämpimien vä-

rien, kuten punaisen ja keltaisen alueella. Jakauma tarkoittaa sitä, että valaistus 

ei ole yhtä tehokas hyvinvointia tukevan valaistuksen kannalta kuin 6 500 K va-

lonlähteellä saatava valaistus. 

 

Valaisimessa säädettävä värilämpötila on hyvä ominaisuus hyvinvoinnin näkö-

kulmasta katsottuna. Säädettävällä valaistuksella saadaan yhdellä valaisinratkai-

sulla aikaan koko päivälle oikeanlainen hyvinvointia tarjoava valaistus.  Työsken-

telytilassa, esimerkiksi koulussa aamupäivän ajan voidaan valaistus säätää kyl-

memmälle eli kohti 5 000 kelviniä ja pudottaa värilämpötilaa iltapäivää kohti. LRC 

on tehnyt kuvion 10 mukaisen määritelmän värilämpötiloista päivän aikana. 

 

 

KUVIO 10. Esimerkki LRC luomasta valaistuksen säädöstä päivän aikana (Figu-

eiro, Gonzales & Pedler 2016, 33) 
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Kuvion 10 mukaan jo klo 12-14 välillä on muutettu värilämpötilaa kohti 3 500 kel-

viniä ja taas välillä klo 14-16 ei ole tehty muutoksia. Siitä eteenpäin lämpimäm-

män valon käyttöä kannattaa lisätä tasaisesti. Illalla värilämpötila lasketaan CS-

arvollisesti lähelle 0,1, jolloin sisäisen kellon toiminta pysyy luonnollisena. 

 

 

3.3 Valaisimen valonjaon merkitys 

 

Valaistustavalla ja erityisesti sen valonjaolla on suuri merkitys valon vaikutuksiin 

katsojassa. Valaisimen tarkoitus on ohjata valonlähteiden valovirta tiettyyn suun-

taan. Ihmiskeskeisessä valaistuksessa tärkeimpänä suuntana on vertikaalisti sil-

mään kohdistuva valo, koska silloin valon tulokulma on hyvinvoivan valaistuksen 

suuntainen. Sitä voidaan mitata sylinterivalonvoimakkuuden mukaan. Sylinteri-

voimakkuuden mittataso sijoitetaan 1,2-1,6 m korkeuteen lattiasta ja se kuvaa 

kuvitteellisesti ihmisen päätä. Sen mitta-asteikko on 360 astetta ja sen on tarkoi-

tus kertoa tilan hyvän visuaalisen viestinnän ja kohteiden tunnistamisen valota-

soa. Se, kuinka paljon ja millä teholla sylinterivalonvoimakkuutta saadaan valais-

tuksesta irti, riippuu valaisimen valonjaosta. (SFS-EN 12464-1, 26) 

 

Valonjaosta puhuttaessa esiin tulee termi valonjakokäyrä. Napakoordinaatistoon 

piirretty valonjakokäyrä kuvaa valaisimen ja lampun heijastimen valon ohjausta 

eri suuntiin. Käyrät määrittävät valaisimesta, millä voimakkuudella ja mihin suun-

taan valaisin säteilee valoa. Käyrässä nähdään kaksi viivaa, jotka ovat yhtenäi-

nen ja katkoviivalla esitetty muoto. Yhtenäinen viiva kuvaa etunäkymää 0-180 

asteeseen ja katkoviiva näkymää 90-270 asteeseen. Viivat voivat myös olla yh-

denmuotoiset valonjakokuviossa, jolloin valon jakauma näyttää samalta edestä 

ja sivulta. Valojakokäyrästä voidaan selvittää, kuinka paljon valovoimaa tietyssä 

kulmassa valosta on mahdollista saada. Valovoiman yksikkö on nimeltä kandela 

(cd), joka kuuluu kansainväliseen yksikköjärjestelmään (SI). Kandela kertoo va-

lon intensiteetin. Valonjakokäyrästä esimerkki kuviossa 11. (Ensto n.d.b.) 
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KUVIO 11. Valonjakokäyrä ENSTO:n valaisimesta (Ensto n.d.b) 

 

Kuviossa 11 on esitetty kaksi pistettä, joista selviää valaistuksen valovoima tie-

tyssä kulmassa. Kuviossa on kaksi akselia, jotka esittävät valaistuvoimakkuutta 

jaettuna valovirralla (cd/klm) ja kulmaa asteina. Valaistusvoimakkuuden akseli on 

kuvattu ympyrän kaaren muotoisina kehinä, joiden nollakohta on valon keskipis-

teessä (kuviossa 11 mustan katkoviivan alkupäässä) ja kulmat ovat kuvattu valon 

keskipisteestä nähden pystyviivoina. Kuviossa 11 esitetään myös laskukaava, 

millä saadaan valovoima laskettua kyseisestä pisteestä. Kaavassa valovoiman 

arvot skaalataan vastaamaan 1000 lumenin valonlähdettä jakamalla valaisimen 

valovirta 1000 lumenilla. Skaalauksen ansiosta samaa valonjakokäyrää voidaan 

käyttää eri tehoisille valaisintyypeille valaisimessa. (Ensto n.d.b) 

 

Valonjakokäyriä löytyy monenlaisia ja niiden ominaisuudet ovat erilaisia. Asym-

metrisessä valonjaossa (kuvio 12) valo jakautuu osittain symmetrisesti. Kuviossa 

12 valaisimen valonjako pitkittäis- ja poikittaissuunnassa on erilainen, jolloin ku-

viosta muodostuu epäsymmetrinen. Symmetrisestä jaosta erottuvan käyrän an-
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siosta valoa voidaan kohdistaa ja sillä on mahdollista luoda täsmällistä valais-

tusta haluttuun kohtaan. Valaistus lähteen valon keskipisteestä 60 asteen kul-

massa molemmin puolin, jolloin valo tulee katsojaan nähden suuressa kulmassa. 

Symmetriseen valonjakoon lisättynä epäsymmetristä valonjakoa, valaistus on te-

hokasta sisäisen kellon luonnolliseen rytmiin nähden, mutta häikäisy katsojaan 

voi olla voimakasta. Tästä enemmän vertailussa luvussa 4.4.1. 

 

   

KUVIO 12. Asymmetrinen valonjakauma Alfa line GEN2 valaisimessa (Greenled 

Oy 2020b) 

 

Leveä valonjakauma kuviossa 13 jakaa valon tasaisesti ja on symmetrinen. Va-

lonjakokäyrästä huomataan, että käyrä ulkonee valonjakauman alaosassa. As-

teikolta nähdään, että valoa tulee keskipisteestä suoraan alaspäin 30 asteen kul-

massa enemmän kuin asymmetrisessä valonjaossa. Alimmassa pisteessä valoa 

on saatavilla n. 470 cd/klm. Valonlähteen keskipisteestä valaistus lähtee alle 60 

asteen kulmassa tasaisena kaarena, mikä vähentää valaisimen häikäisyarvoa 

valon kohdatessa katsojan.  
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KUVIO 13. Leveä valonjakauma Alfa line GEN2 valaisimessa (Greenled Oy 

2020b) 

 

90 asteen valonjakaumalla tarkoitetaan sitä, että valo lähtee valonlähteen keski-

pisteestä 90 asteen kulmassa ja jakautuu kapealla jakaumalla alaspäin valai-

simesta (kuvio 14).  Kapealla valonjaolla valaisin kohdistaa valoa suoraan alas-

päin pienelle alueelle hyvin. Parhaimmillaan suoraan keskipisteestä alaspäin va-

laisin antaa 640 cd/klm. Kapean jakauman ansiosta valaisin ei häikäise katsojaa, 

mutta sen vertikaalivalaistus on pientä verrattuna kahteen edelliseen valonja-

kaumaan. Tästä lisää luvussa 4.4.1.  

 

 

KUVIO 14. 90 asteen valonjakauma Alfa line GEN2 valaisimessa (Greenled Oy 

2020b) 
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4 HYVINVOINTIA TUKEVA VALAISTUSSUUNNITTELU LUOKKATILAAN 

 

 

Jotta valaistuksella saadaan toimiva vaikutus tilankäyttäjien terveyteen ja hyvin-

vointiin, tulee huomioida kokonaisvaltainen tilankäyttö ja tilanominaisuudet. Ti-

lasuunnittelussa pitää toteutua valaistussuunnittelu, joka toteutetaan asianmu-

kaisella asennuksella. Valojen käyttö ja niiden vaikutukset on sisällytettävä suun-

nitelmiin alusta alkaen, jotta lopputuloksesta tulee toimiva. Lisättynä valaistusjär-

jestelmään oikeanlainen käyttö eli valaisimen ominaisuuksien hyödyntäminen 

tarpeen mukaan, se saadaan vastaamaan ihmisen tarpeita. (Licht.wissen 21 n.d, 

5-6.) 

 

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi työhön suunniteltujen luokkatilojen ominai-

suudet ja hyvän valaistuksen kriteerit. Näihin liittyvät standardien vaatimukset, 

jotka määrittelevät suositusarvoja sekä valaistukselle että tilan rakenteellisille 

ominaisuuksille, kuten pintojen heijastumiskertoimille katossa tai huonekaluissa. 

Tarkoituksena on sijoittaa saman pohjasuunnitelman mukaisesti luokkatiloihin 

erilaisia valaisimia ja analysoida valaistuslaskennoissa saatuja tuloksia. Tulok-

sissa keskitytään erityisesti arvoihin, jotka kertovat valaistuksesta hyvinvoinnin 

näkökulmasta. 

 

Ensimmäisenä luvussa 4.1 määritellään, minkälainen on hyvä valaistus ja mitä 

sen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. Sen jälkeen edetään standardien vaa-

timusten kautta kohti hyvinvointia edistävän valaistuksen suunnitteluun. Tähän 

sisältyy CS-arvon mukaisesti suunnitteleminen, jonka yhteydessä kerrotaan, mi-

ten CS-laskuri toimii ja kuinka sitä käytetään työkaluna suunnittelun yhteydessä. 

Laskurilla on laskettu työhön liittyen kahden led-sirun arvoja eri värilämpötiloilla 

ja analysoitu tuloksia. 

 

Alaluvuissa 4.2-4.5 pureudutaan itse luokkatilojen suunnitteluun ja niistä valais-

tuslaskennalla saatuihin tuloksiin. Luokkatiloista kerrotaan niiden ominaisuudet 

ja valaistuslaskennassa käytetyt mittatasot ja mittapisteet. Mallin esittelyn jälkeen 

käydään läpi valaistusratkaisut ja valaisimien sijoittelu tilaan. Näihin sisältyy esit-

tely valaisimista ja valaistussuunnitelma. Lopussa on osio, jossa on vertailtu eri 

valaisimilla saatuja tuloksia ja niistä on tehty yhteenveto. 
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4.1 Valaistuksen tavoitemäärittely 

 

Suunniteltaessa valaistusta on otettava huomioon hyvän valaistuksen laatuun 

vaikuttavat tekijät. Tekijät voidaan luokitella kolmeen osioon, jotka ovat 1) käyttä-

jän tarpeet, 2) arkkitehtuuri sekä 3) taloudellisuus ja ympäristö. Käyttäjän tarpeet 

viittaavat siihen, mihin käyttäjä tarvitsee valaistusta ja kuinka se vaikuttaa käyttä-

jän mielialaan ja ilmapiiriin. Arkkitehtuurinen valaistus keskittyy enemmän tyyliin, 

muotoiluun ja kokonaisuuteen, joka valaistuksella saadaan aikaiseksi. Siihen liit-

tyvät myös vahvasti standardien vaatimukset ja suositukset. Taloudellisuudessa 

ja ympäristössä huomioidaan valaisimien asennukseen, huoltoon ja toimintaan 

liittyviä asioita. Energiankulutus ja ympäristövaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä, 

jotka kuuluvat myös osaksi tätä osiota. (Harsia & Kallioharju 2014.) Energianku-

lutus rajattiin pois opinnäytetyöstä. 

 

Ihmiskeskeisen valaistuksen suunnittelussa kaikki edellä mainitut osiot on otet-

tava huomioon. Tilaan tulee valita oikeanlainen valaisin, jonka ansiosta silmään 

saadaan kohdistettua riittävästi valoa vertikaalisuunnassa. Tämä tarkoittaa, että 

valaistusta on vaakatason lisäksi myös pystytasossa. Kaikilla näillä tähdätään 

yhteen yhteiseen tekijään eli katsojan näkömukavuuteen, jolla on yhteys hyvin-

vointiin ja tehokkuuteen. Siihen vaikuttavat valaistuksen valon määrä, laatu ja 

suunta.  

 

Valon määrällä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon luonnonvaloa tilaan tulee ja mikä 

on valaistuksen voimakkuus ja sen heijastumiskertoimet. Valon laatuun vaikutta-

via tekijöitä ovat värilämpötila, värintoistoindeksi ja välkyntä. Valon suuntauksella 

on merkitystä sille, kuinka tilaan muodostuu varjoja, häikäiseekö valo katsojaa ja 

kuinka luminanssit jakautuvat eli kuinka valo levittäytyy tilaan. (Harsia & Kallio-

harju 2018.) 

 

 

4.1.1 Luokkatilaan vaikuttavat standardit 

 

Huoneen ominaisuudet ja sen käyttö sekä käyttäjät määrittävät valaistavan tilan 

suunnitellun lähtötilanteen. Tilan muoto, mittasuhteet ja ikkunoiden määrä vaikut-

tavat valaisimien sijoitteluun ja tarvittavaan valon määrään. Isompi ikkunapinta-
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ala tarjoaa enemmän luonnonvaloa, jolloin valoisaan aikaan valaistuksen mää-

rällinen tarve on pienempi. Valoa on kuitenkin suunniteltava riittävästi tilanteisiin, 

jossa luonnonvaloa on vähemmän saatavilla. (Harsia & Kallioharju 2014.) 

 

Luokkatilat ovat perinteisesti muodoltaan suorakaiteen muotoisia. Tavallisesti 

luokkahuoneen pituus vaihtelee 8-11 metrin välillä ja leveys noin 6-8 metrin vä-

lillä. (Greenled Oy 2020a.) Luokkatilassa opiskellaan ja tilan valaistuksen pitää 

olla sen vaatimusten mukainen. Luokassa on pulpetteja, joiden pinnoille tarvitaan 

riittävä valaistus työskentelyä varten. Standardin SFS-EN 12464-1:2011 luokka-

huoneelle asettamat valaistussuosituksen mukaiset arvot löytyvät alla olevasta 

taulukosta 3. Lisäksi taulukkoon 3 on koottu luokkahuoneessa olevan kirjoitus- ja 

liitutaulun standardinsuositusarvot. (SFS-EN 12464-1, 60) 

 

TAULUKKO 3. Standardin SFS-EN12464-1 luokkahuoneen valaistukselle mää-

ritetyt arvot (SFS-EN 12464-1, 60) 

Tila Em (lx) UGRL Uo Ra Erityisvaatimukset 

Luokkahuoneet, 

opetustilat 

300 19 0,60 80 Valaistuksen tulisi olla säädet-

tävä 

Liitutaulut ja  

kirjoitustaulut 

500 19 0,70 80 Suuntaheijastumisia on vältet-

tävä. Esiintyvä opettaja on va-

laistava sopivalla pystysuo-

ralla valaistusvoimakkuudella. 

 

Taulukossa Em ilmaisee keskimääräisen ylläpidettävän valaistusvoimakkuuden 

tarkastelutasolle. UGRL tarkoitetaan häikäisyindeksin maksimiarvoa. Uo ilmaisee 

valaistusvoimakkuuden tasaisuuden tarkastelutasolla ja viimeisessä sarak-

keessa oleva Ra kertoo valaistuksen pienimmän sallitun värintoistoindeksin. 

(SFS-EN 12464-1, 60.) 

 

Hyvinvoinnin ja vireyden kannalta silmän yläosaan tulevan valon pitää olla riit-

tävä. Valaisimien optimaalinen sijoittelu tilaan on haasteellinen tehtävä, koska 

vaikuttavia tekijöitä on monia. Valaistuksen pitää olla valaistusvoimakkuudeltaan 

riittävä, oikean värilämpötilan omaava ja sen valonjako on oltava tasainen. Va-
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laistus ei saa häikäistä katsojaa ja tilaan pitää muodostua varjoja, jotta se on nä-

köergonomian kannalta hyvin valaistu. Varjojen ja luminanssierojen on oltava so-

pivassa suhteessa työ- ja lähialueiden ulkopuolella, muuten tilan valaistus ei tue 

riittävästi visuaalista näkemistä. Standardissa on olemassa termi muodonanto, 

joka on määritetty standardin SFS-EN 12464-1:2011 mukaan seuraavasti: ”muo-

donanto kuvaa diffuusin ja suoran valaistuksen välistä tasapainoa.” (SFS-EN 

12464-1, 26.) Standardin mukaan, kun pystysuoran sylinteri- ja vaakatason va-

laistusvoimakkuuksien suhde on 0,3 ja 0,6 välillä, on valaistuksella riittävä muo-

donanto tilaan. Ylläpidettäväksi keskimääräiseksi sylinterivalaistusvoimakkuu-

deksi edellä mainittu standardi vaatii toimitiloille 50 lx. Kyseisellä luksitasolla tar-

koitetaan, että 50 lx vaaditaan sisätilassa keskimääräiseksi pystytason valaistus-

voimakkuudeksi. Poikkeuksen tiloille, joissa hyvä visuaalinen kommunikaatio on 

tärkeää, vaatimus on 150 lx. Työssä käsitelty luokkatila kuuluu tiloihin, joissa tar-

vitaan 150 lx pystytason valaistusta.  (SFS-EN 12464-1, 26.) 

 

 

4.1.2 CS-arvon mukaisesti suunnitteleminen 

 

Suunniteltaessa valaistusta on otettava huomioon erilaisia tekijöitä. LRC on jul-

kaissut artikkelin nimeltä Designing with Circadian Stimulus, jossa on annettu oh-

jeita ja vinkkejä ihmiskeskeistä valaistusta suunniteltaessa. Tärkeimpiä ohjeita 

käsitellään seuraavissa kappaleissa. Näiden ohjeiden lisäksi on hyvinvointistan-

dardeja, kuten WELL-standardi, jossa valaistus on otettu yhtenä tekijänä mukaan 

11 osa-aluetta käsittelevään kokonaisuuteen. WELL:ssä valaistusta käsitellään 

CS-arvon avulla ja haettaessa WELL-sertifikaattia tämä on myös huomioitava 

suunnittelussa. 

 

Suunniteltaessa valaistusta CS-arvon avulla on lähdettävä liikkeelle valaisimen 

spektritehojakaumasta (Spectral power distribution, SPD), jolla tarkoitetaan va-

lonlähteessä eri aallonpituuksien välillä olevia tehokkuus eroja. Spektritehojen 

kanssa pitää olla varovainen, sillä yksinomaan niiden ilmoitettu värilämpötila 

(CCT-arvo) ei aina kerro valaisimen tehosta tuottaa CS-arvoltaan tiettyä valais-

tusta. Valonlähteiden, joilla on korkeampi CCT, esimerkiksi 3 500 K, eivät välttä-

mättä aina tuota CS-arvolla mitattuna suurempaa vaikutusta. On mahdollista, että 
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esimerkiksi 3 500 K valonlähde tuottaa pienemmän CS:n, kuin 3 000 K valon-

lähde. On otettava huomioon myös, että kaksi valonlähdettä, joille on luokiteltu 

sama CCT-arvo, saattavat tarjota erilaisia CS-arvoja riippuen niiden SPD:stä. (Fi-

gueiro, Gonzales & Pedler 2016, 31-34.) 

 

Kuten kappaleessa 4.1 mainitaan, valaistusta on suunniteltava riittävästi pystyta-

soon, ei vain vaakatasossa olevalle työtasolle. Kannattaa valita valaisimet, joilla 

on paras EV ja EH suhde. EV:llä tarkoitetaan valaisimen vertikaalivalaistusta ja EH 

tarkoittaa valaisimen horisontaalivalaistusta. Designing with Circadian Stimulus 

artikkeliin on vertailu kolme eri valaistustapaa ja todettu, että näistä paras EV-EH 

-suhde on puoliepäsuoralla valaistuksella. Nämä suhteet voivat muuttua suunnit-

telukriteerien ja tilan mukaan. Valon pitää olla koko päivän oikeanlaista, jotta ih-

misen sirkadiaaninen rytmi ei sekoitu. Jos tilaa joudutaan esimerkiksi käyttämään 

illalla, valaistusta pitää pystyä himmentämään tai sen SPD:tä säätämään, jotta 

rytmi ei häiriinny. (Figueiro ym. 2016, 31-34.) 

 

Valotason ja spektrin kanssa tasapainottelu on yksi merkittävä tekijä. ’’Matalam-

malla valotasolla saavutetaan suhteellisesti pienemmät CS-arvot, ellei niitä kom-

pensoida SPD:llä, jolla on enemmän tehoa lyhyillä aallonpituuksilla.’’ (Figueiro 

ym. 2016, 31-34.) Kohteeseen voi sisältyä suunnittelurajoituksia esimerkiksi 

energiankulutuksen tai kiinteän EH-tason suhteen. Päästäkseen näihin rajoituk-

sien tavoitteisiin, kannattaa valita valonlähde, joka säteilee enemmän lyhyttä aal-

lonpituutta. On tutkittu, että kohdistettaessa horisontaalisti 300 lx tasoista valoa, 

jonka CCT on 6 000 K, saavutetaan 0,3 CS:n taso. Samaan CS-tasoon pääse-

miseksi tarvitaan 4 500 K valoa 400 lx horisontaalisti. Koko päivän oikeanlainen 

valotaso voidaan saavuttaa lisäämällä tai vähentämällä järjestelmän valotehoa. 

LRC kehittää suunnittelijoita varten työkalua, jonka tavoitteena on helpottaa va-

lotasojen ja SPD:n sovittamista yhteen ja lisäksi saavuttaa halutunlainen CS-

arvo. (Figueiro ym. 2016, 31-34.) 

 

Valon jakautuminen tilaan pitää huomioida. Paikoissa voi olla rajoituksia, joiden 

takia ei voida pelkällä valaistuksella rakentaa CS-arvojen mukaista kohdetta. Rat-

kaisuna tilaan voi olla värillinen väliseinä. Sinisellä väriseinällä voidaan tehostaa 

valaistuksen vaikutusta aamupäivällä, koska sininen väri toimii parhaiten virey-
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teen vaikuttavana tekijänä. Iltapäivällä, jolloin valaistuksen ei tarvitse olla CS-ar-

voltaan korkea, voitaisiin hyödyntää punaisen väristä väliseinää. Punaisella vä-

rillä saadaan aikaan hälytysvaikutus, joka piristää samalla tavalla kuin kuppi kah-

via, mutta sillä ei ole CS-arvoa nostavaa vaikutusta. (Figueiro ym. 2016, 31-34.) 

 

Tiivistettynä CS-arvojen mukainen valaistussuunnittelu etenee seuraavasti. En-

simmäisenä päätetään suunnittelun tavoite, eli toteutetaanko kokonaisvaltainen 

valaistussuunnitelma vai tehdäänkö yksittäisiä muutoksia tilan valaistukseen. 

Seuraavaksi pohditaan tilan käyttötarkoituksen mukaan valaisimelta vaadittavia 

ominaisuuksia ja sitä, kuinka sillä saadaan tilaan CS-arvot täyttävä valaistus. Pe-

rusolosuhteet määritellään tilaan valaistuslaskentaohjelmien ja CS-laskurin 

avulla. Näitä apuna käyttäen saadaan valittua valaisimet, jotka täyttävät tarvitta-

vat valaistustasot ja spektrit. CS-laskurissa on monta ominaisuutta, joista käy-

dään pääkohdat läpi seuraavassa alaluvussa. 

 

Edellisten kappaleiden ohjeiden avulla on myös mahdollista suunnitella valaistus 

siten, että se täyttää kappaleen alussa mainitun WELL-standardin vaatimukset.  

WELL on kehitetty Yhdysvalloissa ja sillä mitataan rakennuksen vaikutusta ihmi-

sen hyvinvointitasoon, jossa yhtenä kriteerinä on valaistus. Valaistusta määritel-

lään standardissa CS-arvon mukaan. CS-arvon ollessa yli 0,3 pisteitä jaetaan 

yhdestä kolmeen riippuen valaistustasosta. Yhden pisteen saa, kun valaistus on 

vähintään 150 EML ja kolme pistettä valaistuksen ylittäessä 240 EML. Lyhenne 

EML tulee sanoista Equivalent Melanopic Lux, jolla tarkoitetaan mittausmenetel-

mää, jolla todetaan valon tason olevan riittävä biologisten vaikutusten aikaan 

saamiseksi ihmisessä.  (WELL 2.0 2020.) 

 

 

4.1.3 CS-laskuri työkaluna 

 

LRC:n internetsivuilta löytyvä CS-laskuri laskee tietylle valonlähteelle sen anta-

man CS-arvon (Lighting Research Center 2017). CS-arvon laskemiseksi on tär-

keää tietää spektrisen irradianssin jakauma sarveiskalvossa. Tämän jakauman 

perusteella on mahdollista laskea sirkadiaani valo eli CLA, joka tarkoittaa sarveis-

kalvolle tulevan säteilyn tehoa vuorokausirytmin spektriherkkyydellä mitattuna. 

(Lighting Research Center 2017.) 
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Laskuria varten tarvitaan valonlähteen SPD-arvo vähintään kahden aallonpituu-

den välein 380-730 nanometrin väliltä. Tiedot voidaan syöttää laskuriin ”custom 

source” kohtaan, jolloin saadaan luotua kyseisestä valaisimesta oma valonlähde. 

Valonlähteeseen voidaan syöttää haluttu luksimäärä, jolloin laskuri näyttää kysei-

sestä valaisimesta syötettyä luksimäärää vastaavat arvot. Jos valaisimelle hae-

taan tiettyä CS-arvoa, laskurissa on kohta, johon halutun CS-arvon voi kirjoittaa. 

CS-arvon perusteella laskuri laskee kyseessä olevalle valaisimelle luksiarvon, 

jolla se toteuttaa halutun CS-arvon. Laskurissa on mahdollisuus laskea useam-

man valonlähteen tuottama CS-arvo, jos molemmista valaisimista tiedetään nii-

den valovirrat laskettavaan tilaan yksityiskohtaisesti. Esimerkkinä laskettiin Alfa 

line GEN2 -valaisimelle tulokset 300 luksin valomäärällä taulukkoon 4. (Lighting 

Research Center 2017.) 

 

TAULUKKO 4. Alfa line GEN2 4 000 K valaisimen CS-laskurin tulokset (Lighting 

Research Center 2017) 

 

 

Taulukosta nähtävät tärkeimmät arvot hyvinvointia tukevan valaistuksen osalta 

ovat valaistusvoimakkuus ja CS-arvo. Esimerkin perusteella valaisimen CS-arvo 

on 0,209 valaistusvoimakkuuden ollessa 300 lx. Näiden lisäksi taulukosta näh-

dään sekä valaistuksen värilämpötila (CCT), joka on 3882 että värintoisto (CRI), 

joka on 84. Muut arvot eivät ole olennaisia tämän työn osalta. 

 

 

 

 

 

Mitatut suureet Arvot

CS 0,209

CLA 163,82

Valaistusvoimakkuus (lx) 300

Irradianssi (W*m-2 ) 8,96E-01

Photon flux (Photons·m-2·s-1) 2,55E+19

CCT 3882

Duv 0,003

CRI 84

GAI 67,2

Color Coordinates (x,y) 0.39, 0.39
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4.1.4 LED-sirujen vertailu CS-laskurilla 

 

CS-laskurin avulla laskettiin kahdelle eri led-sirulle CS-arvot eri värilämpötiloilla. 

Led-sirut olivat LM561C ja LM281B plus, joita käytetään esimerkiksi Greenledin 

valaisimissa. Laskurista saaduista tuloksista tehtiin Excelillä taulukko 5. 

 

TAULUKKO 5. LED-sirujen CS-arvot valaistusvoimakkuuksittain 

   CS-arvot valaistusvoimakkuuksittain 
LED CRI CCT 100 200 300 500 700 1000 

LM281B 80 2700 0,13 0,24 0,31 0,41 0,47 0,52 

LM281B 80 5000 0,14 0,24 0,32 0,42 0,48 0,54 

LM281B 80 6500 0,18 0,29 0,37 0,47 0,53 0,57 

LM281B 90 2700 0,15 0,25 0,33 0,43 0,48 0,54 

LM281B 90 5000 0,14 0,24 0,32 0,42 0,48 0,54 

LM281B 90 6500 0,18 0,31 0,38 0,48 0,54 0,58 

                  

LM561C 80 2700 0,13 0,23 0,31 0,41 0,47 0,52 

LM561C 80 5000 0,13 0,24 0,31 0,41 0,48 0,54 

LM561C 80 6500 0,17 0,29 0,36 0,46 0,52 0,57 

LM561C 90 2700 0,15 0,25 0,33 0,42 0,48 0,54 

LM561C 90 4000 0,08 0,15 0,21 0,30 0,37 0,44 

LM561C 90 5000 0,13 0,23 0,30 0,40 0,47 0,53 

LM561C 90 6500 0,19 0,31 0,39 0,49 0,54 0,58 

 

Taulukossa 5 on tummennettu CS-arvot, jotka ylittävät asteikolla 0,3 arvon. Tu-

loksista huomataan, että näillä LEDeillä luksimäärän ollessa noin 300 lx, valais-

tusvoimakkuus riittää tuottamaan tarpeeksi hyvinvointiin vaikuttavaa valoa. Poik-

keavana arvona muihin on 4 000 K värilämpötilan LED. Jotta kyseisellä LEDillä 

saadaan CS-arvoltaan 0,3 tasoinen valonvaikutus, täytyy valonmäärän olla 500 

lx. Poikkeus on mielenkiintoinen, koska muissa tuloksissa nähdään, että muutta-

malla värilämpötilaa suuremmaksi CS-arvo saavutetaan pienemmällä valonmää-

rällä. Seuraavassa taulukossa (taulukko 6) havainnollistetaan tilannetta enem-

män. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

TAULUKKO 6. LED-sirujen luksiarvot, joilla CS-taso 0,3 saavutetaan 

   

CS-raja-arvot 
(lx) 

LED CRI CCT > 0,3 

LM281B 80 2700 290 

LM281B 80 5000 275 

LM281B 80 6500 207 

LM281B 90 2700 259 

LM281B 90 5000 276 

LM281B 90 6500 195 

        

LM561C 80 2700 287 

LM561C 80 5000 280 

LM561C 80 6500 216 

LM561C 90 2700 260 

LM561C 90 4000 492 

LM561C 90 5000 300 

LM561C 90 6500 187 

 

Taulukossa 6 havaitaan edelleen sama asia eli 4 000 K värilämpötilalla valai-

simesta tarvitaan lähes 500 luksin valomäärä, jotta päästään CS-arvon 0,3 ta-

solle. Arvo on huomattavasti suurempi, kuin kaikilla muilla vertailluilla värilämpö-

tiloilla. Tulos herättää kysymyksiä, onko laskurissa jokin laskennallinen vika vai 

onko 4 000 K valonlähteen fosforointi vaikuttava tekijä, minkä takia, se on paljon 

heikompi muihin nähden. Jos laskuri ja päätelmät valon vaikutuksista melatonii-

nin tuotannon vaimentamiseen pitävät paikkansa, nykytilanne on hyvinvoinnin 

kannalta haasteellinen. Tämä johtuu siitä, että kouluissa ja muissa julkisissa ra-

kennuksissa käytetyimpiä valaisimia ovat 4 000 K valaisimet, jolloin hyvinvointia 

tukevaa valaistusta tavoiteltaessa haluttuja arvoja on vaikea saavuttaa. 

 

 

4.2 Valaistussuunnittelu luokkatilaan CS-arvot huomioiden 

 

CS-laskurilla vertailtuja LED-siruja sisältävillä valaisimilla suunniteltiin DIALux 

EVO -suunnitteluohjelmalla valaistus luokkahuoneeseen. Luokkahuoneena ver-

tailussa toimi sama luokkahuone, johon aseteltiin pulpetit kahdella eri tavalla. Toi-

sessa versiossa pulpetit olivat riveittäin (kuva 1) ja toisessa versiossa suunni-

telma toteutettiin muuntojoustavasti. Muuntojoustavassa ratkaisussa pulpetit voi-

vat olla erilaisissa kokonaisuuksissa, tässä suunnitelmassa ne asetettiin ryhmit-

täin kuvan 2 mukaisesti. 



37 

 

 

 

KUVA 1. Luokkahuoneen versio, jossa pulpetit riveittäin 

 

 

KUVA 2. Luokkahuoneen versio, jossa pulpetit muuntojoustavasti 
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Kuvissa 1 ja 2 esitetty suunniteltava luokkatila on mitoiltaan 9 m pitkä ja 6 m 

leveä. Kokonaispinta-alaltaan valaistavaa tilaa on 54 m2. Ikkunoita tilassa on 

kolme kappaletta ulkoseinustalla. Ikkunoista tulevaa auringonvaloa ei oteta huo-

mioon suunnittelussa, koska valon määrä ja värilämpötila vaihtelevat jatkuvasti. 

 

Luokkatilan pintamateriaalit valittiin heijastuskertoimien mukaan. Standardin 

SFS-EN12464-1:2011 mukaan suositellut pintojen heijastuskertoimien arvot 

sekä suunniteltuun tilaan valitut arvot näkyvät taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 7. Pintojen heijastuskertoimet (SFS-EN 12464-1, 26) 

Pinta-alue Standardin suositusarvo Tilaan valittu arvo 

Katto 0,7…0,9 0,7 

Seinä 0,5…0,8 0,8 

Lattia 0,2…0,4 0,3 

Kalusteet 0,2…0,7 0,5 

 

Heijastuskertoimet on tässä tapauksessa valittu noin puolivälistä suositeltuihin 

kertoimiin nähden, paitsi seinälle, joka oletettiin suunnitelmassa valkoiseksi. 

Näillä kertoimilla on tärkeä rooli valaistuslaskennan lopputulokseen nähden, 

koska kertoimia muokkaamalla tulos voi muuttua paljonkin. Muuttamalla esimer-

kiksi pöydän pintamateriaali sellaiseksi, että sen heijastuskerroin kasvaa, pöytä 

heijastaa enemmän valoa kohti katsojaa, jolloin valaistusvoimakkuudet ja häi-

käisyarvot (UGR) kasvavat suuremmaksi mitta-alueella. 

 

Valaistustasojen mittaamista varten luokkatilaan asetettiin jokaiselle pulpettiriville 

oma mittataso sekä yksi iso lähes luokankokoinen mittataso. Niiden tarkoituk-

sena on mitata kolmea ominaisuutta, jotka ovat kohtisuora-, puolisylinteri- ja sy-

linterivalaistusvoimakkuus. Sylinterien valaistusvoimakkuudet mitattiin 1,2 m kor-

keudelta. Kyseinen mittauskorkeus on määritelty standardissa SFS-EN 12464-

1:2011 istuvalle henkilölle. Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavan valaistuksen mittaa-

mista varten tärkeimmät tarkasteltavat tulokset ovat puolisylinteri- ja sylinteriva-

laistusvoimakkuudet. Simulointituloksien analysointia varten mittatasot nimettiin, 

jotta tiedetään, minkä mittatason tulos on kyseessä. Mittatasojen lisäksi tiloihin 
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sijoitettiin hajautetusti UGR-katselijoita tilan käyttäjien paikoille. Katselijat mittaa-

vat valaistuksen häikäisyarvoa 1,2 m korkeudelta lattian yläpuolelta. Kaikki nämä 

mittatasot näkyvissä kuvassa 3. 

 

 

KUVA 3. Luokkahuoneen mittatasot perinteisestä luokasta 

 

Tavoitteena edellä esiteltyyn luokkahuoneesta oli vertailla samalle suunnitelma-

pohjalle tehtyjä valaistusratkaisuja valonjakotapaa ja valaisimia vaihtamalla. Tar-

koituksena oli löytää toimivin ratkaisu, joka tukee hyvinvointia, mutta täyttää myös 

standardin SFS-EN 12464-1 asettamat vaatimukset. Pyrittiin siihen, että CS-arvo 

on yli 0,3 valaistussa tilassa eli tässä suunnitelmassa yli taulukoon 6 laskettujen 

4 000 K ja 5 000 K valonlähteen arvon. Standardin asettamat vaatimukset löyty-

vät taulukosta 3. 

 

 

4.3 Valaistusratkaisut ja suunnitelma 

 

DIALux-valaistuslaskennalla vertailtiin tilaan kahta eri valaistusvaihtoehtoa. Vaih-

toehdot olivat suora valaistus ja puoliepäsuora valaistus. Suorasta valaistusta-

vasta vertailuun otettiin mukaan kolme eri valonjakoa. Kaikki vertaillut valaisimet 

ja valaistusratkaisuihin käytetyt tiedot löytyvät alla olevasta taulukosta 8. 
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TAULUKKO 8. Suunnitelmassa käytetyt valaisimet 

 

 

Valaistusratkaisuiden valaisimet ja niiden valonjako esitellään yksityiskohtai-

semmin seuraavissa alaluvuissa. 

 

 

4.3.1 Käytetyt valaisimet ja valonjaot 

 

Vertailuissa käytettiin neljää erilaista valaisinta. Valaisimien valinnasta vastasi 

Greenledin puolelta työtä ohjaava Vesa Vähänen. Valaisimet pyrittiin valitsemaan 

sillä perusteella, että valaistuslaskennasta on nähtävillä erot, mitä kullakin valais-

tusvaihtoehdolla saavutetaan. Jokaisessa valaistusratkaisussa on hyvät ja huo-

not puolensa, joiden mukaan tehdään kompromisseja suunniteltaessa valais-

tusta. Valaisimet on esitetty seuraavaksi ja jokaisen valaisimen yhteyteen on li-

sätty myös niiden valonjakokuvio.  

 

Ensimmäinen valaisin on Alfa line GEN 2 (kuva 4), josta otettiin mukaan vertai-

luun kolme valonjakoa: leveä ja asymmetrinen (kuvio 15) sekä 90 astetta (kuvio 

16). Tästä valaisimesta käytettiin kahta eri pituutta (1 200 mm ja 2 400 mm). 

 

 

KUVA 4. Alfa line GEN2 (Greenled Oy 2020b) 

 

Valaistustapa Valaisin Valovirta (lm) Teho (W) Valotehokkuus (lm/W) Pituus Värilämpötila (K) Värintoisto Valonjakotapa

Alfa line GEN 2 4020 23 174 1200 5000 80 Asymmetrinen (kuva 15)

Alfa line GEN 2 4020 23 174 1200 5000 80 Leveä (kuva 15)

Alfa line GEN 2 4020 23 174 1200 5000 80 90 astetta (kuva 16)

Alfa line GEN 2 4470 26 172 2400 5000 80 Asymmetrinen (kuva 15)

Alfa line GEN 2 4470 26 172 2400 5000 80 Leveä (kuva 15)

Alfa line GEN 2 4470 26 172 2400 5000 80 90 astetta (kuva 16)

Glamox C10-S1 3549 28 127 1237 4000 80 kts. kuva 6

Galmox C20-S4 3032 26 117 1274 4000 80 kts. kuva 7

Yläalavalo Glamox C10-P1 40/60 jaolla 4170 30 139 1237 4000 80 kts. kuva 5

Alasvalo
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KUVIO 15. Alfa line GEN2 leveä valonjako vasemmalla ja Asymmetrinen oikealla. 

(Greenled Oy 2020b)  

 

 

KUVIO 16. Alfa line GEN2 90 asteen valonjako (Greenled Oy 2020b)  

 

Glamoxilta valittiin mukaan kolme eri valaisinta. Valaisimet ovat C10-P1 

WH150x1200 LED 4000 DALI 840 (kuva 5), C10-S1 150x1200 LED 3300HF 840 

SU (kuva 6) ja C20-S4 1200 LED WH 3000 HF 840 MP (kuva 7). Näistä valaisi-

mista C10-S1 ja C20-S4 antavat suoraan alaspäin tulevaa valoa. C10-P1 on va-

laisin, josta saadaan valoa jaettua sekä ylöspäin että alaspäin. 
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KUVA 5. C10-P1 WH150x1200 LED 4000 DALI 840 valaisin ja sen valonjako 

(Glamox 2020a) 

 

 

KUVA 6. C10-S1 150x1200 LED 3300HF 840 SU valaisin ja sen valonjako (Gla-

mox 2020b) 

 

 

KUVA 7. C20-S4 1200 LED WH 3000 HF 840 MP valaisin ja sen valonjako (Gla-

mox 2020c) 
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4.3.2 Valaistussuunnitelma 

 

Valaisimet sijoitettiin luokkaan pitkittäin pulpetteihin nähden. Tilaan suunniteltiin 

yksi suunnitelma, joka toimi pohjana kaikkiin vertailuihin. Vertailua varten sijoitet-

tiin uudet valaisimet samoille paikoille ja laskettiin valaistustilanne uudestaan. Va-

laistuslaskennasta verrattiin kappaleessa 4.2 kerrottujen mittatasojen tuloksia 

muiden valaistuslaskentojen tuloksiin. Tarkkailussa olivat erityisesti Sylinteriva-

laistusvoimakkuudet, muodonanto ja kiusahäikäisy (UGR). Kuvassa 8 on esitetty 

pulpetit riveittäin suunniteltu luokkahuone Alfa line GEN2 2 400 mm pitkällä va-

laisimella. 

 

 

KUVA 8. Alfa line GEN2 2 400 mm valaisimella DIALux-ohjelmalla tehty suunni-

telma 

 

Kuvassa 8 valaisimet on sijoitettu 2,9 m korkeuteen ja ne on asennettu ripustus-

asennuksena. Kaikissa suunnitelmissa valaisimien asennuskorkeus on sama 2,9 

metriä, kuten kuvan esimerkkisuunnitelmassa. Reunoilla olevat valaisimet ovat 

0,75 m irti seinästä ja keskirivin valaisimet ovat keskellä luokkaa leveyssuunnasta 

katsottuna eli 3 m sivuseinästä mitattuna. Tauluvalaisimet ovat samassa asen-

nuskorkeudessa muiden valaisimien kanssa ja ne ovat 1,2 m irti taulusta (kuva 

8). 
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Muuntojoustava versio suunnitelmasta toteutettiin samalla valaisinten sijoittelulla, 

mutta tilan pulpetit järjesteltiin ryhmittäin. Kuvassa 9 on muuntojoustavan tila Alfa 

line GEN2 2 400 mm valaisimella suunniteltuna. 

 

 

KUVA 9. Alfa line GEN2 2 400 mm valaisimella DIALux-ohjelmalla tehty suunni-

telma muuntojoustava versio 

 

 

4.4 Valaisimien vertailutulokset 

 

Tuloksien vertailussa valaisimia käytettiin ryhmäohjauksen takia 80 prosentin te-

holla ja huoltokertoimeksi määritettiin 1. Vertailua tehdessä huomattiin selkeitä 

eroja valaistusratkaisujen välillä. Valonjaolla oli merkitystä lopputuloksiin. Tulok-

sista tehtiin taulukko (taulukko 9), johon kirjattiin koko luokkahuoneen mittakaa-

vassa mitatut arvot. Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan tarkemmin taulukkoon lis-

tatuista tuloksista. 
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TAULUKKO 9. DIALux-valaistuslaskennan tulokset luokan kattavasta mittata-

sosta, joka laskee puolisylinteri- ja sylinterivalaistusvoimakkuudet 1,2 metrin kor-

keudelta. Kohtisuora valaistusvoimakkuus lasketaan työtasojen pinnasta. 

 

 

Taulukkoon 9 listatut tulokset pätevät luokkatilaan, joka toteutetaan pulpettien ol-

lessa riveittäin tai muuntojoustavasti eli ryhmitellyssä järjestyksessä. Tulokset on 

kirjattu ylös luokkahuoneen yleisestä mittatasosta, joka kattaa koko luokkahuo-

neen pois lukien pienen taulun edessä olevan osan. Mittataso on korkeudella 1,2 

metriä ja ainoastaan kohtisuoran valaistuksen taso on alempana eli työpinnan 

tasolla. 

 

 

4.4.1 Alfa line 1200 mm ja 2400 mm 

 

Alfa line -valaisimista valittiin valaistuslaskentaa (kuvat 10 ja 11) varten taulukon 

8 mukaiset valaisimet. Valaisin on teorian pohjalta hyvä vaihtoehto, sillä sen vä-

rilämpötila 5 000 K on valon biologisten vaikutusten kannalta hyvä. Valaisinta on 

saatavilla kolmella eri valonjaolla, asymmetrisellä, leveällä ja 90 asteen valonja-

olla. Saaduista tuloksissa huomattiin, että yleisen valaistuksen ja valon biologis-

ten vaikutusten puolesta valaisin on riittävä luokkatilan valaisimeksi. Valonjaolli-

sessa vertailussa huomattiin eroja muodonannon, häikäisyn ja sylinterivalonvoi-

makkuuden välillä. 

 

Valaisin Pituus Valovirta (lm) Puolisylinteri Sylinteri Kohtisuora Muodonanto Min Max W/m2 Värilämpötila (K) Valonjakotapa

Alfa line GEN 2 1200 4020 377 378 733 0,52 21,6 23 4,81 5000 Asymmetrinen (kuvio 15 )

Alfa line GEN 2 1200 4020 348 356 734 0,49 16,6 18,4 4,81 5000 Leveä (kuvio 15 )

Alfa line GEN 2 1200 4020 312 324 779 0,42 10,4 18,2 4,81 5000 90 astetta (kuvio 16 )

Alfa line GEN 2 2400 4470 305 323 610 0,53 18,6 21,6 3,91 5000 Asymmetrinen (kuvio 15 )

Alfa line GEN 2 2400 4470 294 310 635 0,49 15,5 18,2 3,91 5000 Leveä (kuvio 15 )

Alfa line GEN 2 2400 4470 267 286 678 0,42 10,5 16,3 3,91 5000 90 astetta (kuvio 16 )

Glamox C10-S1 1237 3549 283 296 654 0,45 13 17,1 5,14 4000 kts. kuva 6

Galmox C20-S4 1274 3032 251 266 570 0,47 <10 16,9 5,31 4000 kts. kuva 7

Glamox C10-P1 40/60 jaolla 1237 4170 313 324 682 0,48 14,6 15,9 5,98 4000 kts. kuva 5

Glamox C10-P1 40/60 jaolla 1237 5000 337 348 739 0,47 14,4 16,6 6,42 4000 kts. kuva 5

Glamox C10-P1 40/60 jaolla 1237 6000 444 476 1022 0,47 13,8 17,8 8,14 4000 kts. kuva 5

Koko luokkahuoneen mittataso (lux) Kiusahäikäisy (UGR)
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KUVA 10. Alfa line GEN2 1200 mm valaisimella suunniteltu luokkahuone 

 

 

KUVA 11. Alfa line GEN2 2 400 mm valaisimella suunniteltu luokkahuone 

 

Asymmetrisessä valaistuksessa (kuvat 12 ja 13) saatiin parhaat sylinteriarvot. 

Sylinterivoimakkuuden arvot ylittivät CS-arvoltaan 0,3 vaadittavan luksitason 280 
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lx, lukuun ottamatta 90 valonjaolla olevaa 2400 mm valaisinta, jonka puolisylinte-

riarvo jäi muutamia lukseja alle vaatimuksen. Valonjaosta johtuvat häikäisyarvot 

olivat kaikista vertailuista suurimmat. Kiusahäikäisy eli UGR oli lähes kaikissa 

mittapisteissä yli 19, joka on standardin SFS-EN 12464-1:2011 vaatima raja. Pa-

himmillaan se nousi lähelle 23 käytettäessä 1200 mm valaisinta. Vaihtamalla käy-

tetty valaisin pidempään malliin (2400 mm) saatiin laskettua häikäisyn maksimiar-

voa ja kavennettua koko häikäisyarvo tilassa 18-21 väliin. Se on silti liian suuri 

standardin SFS-EN 12464-1:2011 vaatimaan maksimiarvoon (19) nähden. Muo-

donanto asymmetrisessä valaistuksessa lähenteli standardin maksimiarvoa 0,6, 

joka tarkoittaa, että tilaan muodostuu vähän varjoja ja tilasta tulee lattea vaiku-

telma. 

 

 

KUVA 12. Alfa line GEN2 2 400 mm valaisimen Asymmetrisellä valonjaolla suun-

niteltu luokkahuone 
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KUVA 13. Alfa line GEN2 2 400 mm valaisimen Asymmetrisellä valonjaolla suun-

niteltu luokkahuone, jossa näkyvissä suunnitelman väärävärit ja isoluksikäyrät 

 

Leveässä (kuvat 14 ja 15) ja erityisesti 90 asteen valonjaossa (kuvat 16 ja 17) 

saatiin häikäisyä rajattua standardin vaatimaan arvoon eli alle 19. Näillä valonja-

oilla valaisimien häikäisyä saatiin vähennettyä jopa alle 10, mikä on hyvä tulos. 

Sylinterivalaistusvoimakkuus molemmissa tavoissa laski verrattuna asymmetri-

seen valonjakoon muutamalla kymmenellä luksilla, mutta ne täyttivät silti CS-ar-

von 0,3 vaatimukset. Muodonanto leveässä ja 90 asteen valonjaossa on 0,4-0,5 

tasolla, jolloin se on lähellä standardin SFS-EN 12464-1:2011 vaatimaa rajaa. 
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KUVA 14. Alfa line GEN2 2 400 mm valaisimen leveällä valonjaolla suunniteltu 

luokkahuone 

 

 

KUVA 15. Alfa line GEN2 2400 mm valaisimen leveällä valonjaolla suunniteltu 

luokkahuone, jossa näkyvissä valaistuksen väärävärit ja isoluksikäyrät 
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KUVA 16. Alfa line GEN2 2 400 mm valaisimen 90 asteen valonjaolla suunniteltu 

luokkahuone 

 

 

 

KUVA 17. Alfa line GEN2 2400 mm valaisimen 90 asteen valonjaolla suunniteltu 

luokkahuone, jossa näkyvissä valaistuksen väärävärit ja isoluksikäyrät 
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Tulosten perusteella näistä kahdesta mallista pidempi, 2 400 mm:n valaisin, on 

parempi valaisin suunniteltuun tilaan. Sen avulla päästään valon biologisten vai-

kutusten kannalta tarpeeksi korkeisiin luksimääriin ja sen häikäisyarvot ovat pie-

nemmät verrattuna 1 200 mm pitkään valaisimeen. Kohtisuoraan tulevaa valoa 

tulee 2 400 mm pitkästä valaisimesta edellä käytyjen suunnitelmien perusteella 

riittävästi, verrattuna standardin SFS-EN 12464:2011 vaatimaan työpinnan va-

laistuksen määrään (300 lx) nähden. Kaikissa versioissa kohtisuoraa valoa tulee 

yli 600 lx ja parhaimmillaan sitä saadaan pöytäpintaan eli työtasolle 678 lx verran. 

 

 

4.4.2 Glamox valaisimet 

 

Glamoxin valaisimista kaikki vertailussa käytetyt valaisimet alittivat standardin 

SFS-EN 12464-1:2011 kiusahäikäisyn maksimiarvon eli arvot jäivät alle 19. Eni-

ten sen alle jäivät valaisimet C20-S4 (kuva 18) ja C10-P1 (kuva 19), joiden häi-

käisyarvot olivat maksimissaan noin 17. Muodonannossa kaikki tulokset olivat 

alle 0,5, mikä tarkoittaa, että ne täyttävät standardin SFS-EN 12464-1:2011 aset-

tamat vaatimukset hyvästä muodonannosta ja tila on käyttäjälle näköergonomian 

kannalta hyvä. Valaistus näyttää muilta osin hyvältä, mutta valon biologisten vai-

kutusten luksimäärät jäävät saavuttamatta kaikilla valaisimilla. 

 

 

KUVA 18. C20-S4 -valaisimella suunniteltu luokkahuone 
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Sylinterivalaistusvoimakkuus on liian pieni verrattuna CS-laskurilla saatuun tulok-

seen, jonka mukaan CS-arvon 0,3 tasoon tarvitaan 492 lx valoa. Esimerkiksi pe-

rinteinen lamellivalaisin C10-S1 antaa valoa vain noin 300 luksia puolisylinteri- ja 

sylinterivalaistusvoimakkuuksilla mitattuna. Kyseinen arvo jää CS-arvoon 0,3 

vaadittavasta luksimäärästä (492 lx) lähes 200 lx. Vertailussa käytetyistä valaisi-

mista ainoastaan 6 000 lm valoviralla oleva C10-P1 ylä-ala-valo-versio riitti lä-

helle CS-arvoltaan 0,3 tason luksimäärää (kuva 19). Kyseisellä valovirralla siitä 

saatiin sylinterivalaistusvoimakkuudeltaan taulukon 9 mukaan 476 lx, joka on 16 

luksia alle taulukossa 6 esitetyn raja-arvon. 

 

 

KUVA 19. C10-P1 valaisimella suunniteltu luokkahuone 

 

Ylä-alavalon avulla saatiin häikäisyarvot standardin SFS-EN 12464-1:2011 vaa-

timiin rajoihin. Häikäisyarvo oli parhaimmillaan alle kymmenen osassa luokkati-

laa. Nostamalla valovirtaa valaisimessa yli 5000 lumeniin, valon häikäisy nousi 

yli 17, joka on lähellä standardin SFS-EN 12464-1:2011 rajaa. Häikäisyn lisäksi 

muodonanto pysyi hyvällä tasolla ja oli mittauksen mukaan 0,47. Tämä selittyy 

sillä, että valaisin antaa valoa kattoon ja valo heijastuu sen avulla koko tilaan. 

Katosta heijastamalla valo jakautuu tasaisesti ja vähentää häikäisyä, sekä antaa 

vertikaalisti valoa. Kohtisuora valaistusvoimakkuus nousee 6 000 lm valovirralla 

työtasolla jo yli 1 000 luksin, mikä tarkoittaa, että valaistus ylittää yli 700 luksilla 

standardin SFS-EN 12464-1:2011 vaatimukset työtason valaistuksesta.  
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4.5 Lopputulokset/yhteenveto 

 

Tulokset tukevat työn teoriaosuudessa käsiteltyjä asioita. Niistä nähdään, että 4 

000 kelvinin valaisimella on vaikea päästä CS-arvon 0,3 vaatimalle tasolle. Tu-

lokset ovat suoralla valaistuksella vain puolet tarvittavasta määrästä, joka on 492 

lx. Valaisimen valomäärä täytyy olla todella korkea, jotta hyvinvointia tukeva CS-

arvo saavutetaan. Greenledin valaisimilla hyvinvointia tukevan valaistuksen vaa-

timukset saavutettiin, mutta niiden valonjako tarjoaa haasteita muiden tarkastel-

tavien arvojen kanssa. 

 

Asymmetrinen valaistus tarjoaa merkittävän määrän valoa sylinterivalaistusvoi-

makkuudelta ja kohtisuoralta pinnalta eli työtasolta mitattuna. Arvot täyttävät CS-

arvon ja standardin SFS-EN 12464-1:2011 vaatimukset. Valonjaolla saaduista 

tuloksista näkyy kuitenkin selvästi, että häikäisyarvot nousevat todella suuriksi ja 

muodonanto on lähellä standardin ylärajaa eli 0,6. Leveässä valonjaossa häi-

käisy ja muodonanto pienenevät asymmetriseen valonjakoon verrattaessa. Tämä 

tarkoittaa, että häikäisyn osalta päästään standardin vaatiman rajan (19) alle ja 

tilaan saadaan enemmän varjoja aikaiseksi. Sylinterivalaistusvoimakkuudet pie-

nenevät noin 20-50 lx, mutta niillä ei ole silminnähtävää eroa verrattuna asym-

metriseen valaistukseen. 90 asteen valonjaossa on samat piirteet, kuin leveässä 

valonjaossa. Erona näissä on, että hyvinvointiin vaikuttava valaistus on heikom-

paa kuin leveässä valonjaossa, mutta kohtisuora valaistus ja häikäisyarvot para-

nevat hiukan verrattuna leveään valonjakoon. 

 

Näiden DIALux-valaistuslaskentojen perusteella, 4 000 K valaisimista kannattaa 

valita C10-P1 ylä-ala-valolla valmistettu versio ja 5 000 K valaisimista Greenledin 

leveällä valonjaolla valmistettu versio. Kyseisillä valaisimilla suunnitelmat täyttä-

vät parhaiten sekä standardin SFS-EN 12464-1:2011 että CS-arvon vaatimukset. 

CS-arvon kannalta valonjaoilla saadaan valaistusta puolisylinteri- ja sylinteriva-

laistusvoimakkuudella katsottuna riittävästi. Muodonanto liikkuu 0,5 arvossa, joka 

on korkea, mutta pysyy vaadituissa rajoissa. 

 

Leveästä valonjakotavasta kannattaa tämän simuloinnin perusteella valita luok-

kahuoneeseen Alfa line GEN2, joka on 2400 mm pitkä (kuva 14). Sen avulla saa-

daan riittävästi hyvinvointiin vaikuttavan valaistuksen vaatiman CS-arvon verran 
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valoa. CS-arvoltaan 0,3 rajan ylittäminen vaatii laskurin mukaan vähintään 280 lx 

LM561C led-sirulla ja kyseisellä valaisimella sitä on saatavissa yli 300 luksia. Li-

säämällä tehoa 80 prosentista 100 prosenttiin, saadaan valaisimesta vieläkin 

enemmän hyvinvointia tukevaa valaistusta. Tämän lisäksi valaisimella saavute-

taan kohtisuoralle pinnalle 628 luksia eli se täyttää standardin SFS-EN 12464-

1:2011 vaatiman 300 lx rajan. Muodonanto valaisimella on suunniteltuun luokka-

tilaan 0,49, joka täyttää standardin SFS-EN 12464-1:2011 vaatimukset hyvästä 

muodonannosta kyseiseen tilaan. 

 

Puoliepäsuorasta Glamoxin valaisimesta, jolla tarkoitetaan C10-P1 versiota, täy-

tyy valita vähintään yli 6000 lumenin valovirralla varustettu versio (kuva 20). 

Vasta yli 6000 lm versiolla saavutetaan CS-arvoltaan 0,3 taso, joka vaatii pysty-

suoraan tulevaa valoa 492 lx verran. Valaistuslaskennan perusteella sylinteriva-

laistusvoimakkuutta saadaan valaisimella tällä hetkellä 476 lx eli nostamalla hiu-

kan tehoa, valaisin saavuttaa CS-tason 0,3. Valaisimen muut arvot, kuten häi-

käisyarvo on korkeimmillaan vain 17,8 ja muodonanto liikkuu 0,47 paikkeilla. 

Nämä arvot ovat standardin SFS-EN 12464-1:2011 vaatimusten mukaiset. Valai-

sin tuottaa eniten valoa W/m2 mitattuna, mikä tarkoittaa, että se kuluttaa eniten. 

Sen arvo on Alfa line valaisimiin verrattuna lähes kaksinkertainen. Kyseisestä va-

laisimesta saataisiin energiatehokkaampi, jos siihen vaihdettaisiin 5 000 K LED-

valonlähde. Vaihtamalla valonlähde 5 000 K värilämpötilan omaavaan LED:iin, 

valaisimen valotehoa voitaisiin laskea, jolloin sen vaikutukset valon biologiseen 

tehokkuuteen saataisiin pienemmällä luksimäärällä ja se kuluttaisi vähemmän 

energiaa. 
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KUVA 20. Ylä-alavalolla 6000 lm suunniteltu valaistus luokkahuoneeseen 
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5 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön aiheena oli hyvinvointia tukevan valaistuksen luominen Circadian 

stimulus -arvon avulla oppimisympäristöön eli luokkahuoneeseen. Tällä tarkoite-

taan valaistusta, joka mukailee luonnonvalon väri- ja kirkkausvaihtelua. Valolla 

keskitytään vaikuttamaan ihmisen visuaalisiin ja erityisesti ei-visuaalisiin aisti-

muksiin. Valaistuksella pyritään saamaan aikaiseksi luonnollinen sirkadiaanirytmi 

eli vuorokausirytmi. Rytmi toistuu ihmisellä joka 24 tunti, jolloin oikeanlaisella va-

laistuksella rytmiä saadaan ylläpidettyä. Luonnollisella rytmillä ihmiset nukkuvat 

paremmin ja ovat tehokkaampia päivän aikana. Circadian stimulus -arvolla mita-

taan valaistuksen tasoa luokkahuoneessa, perustuen siihen, kuinka paljon va-

laistus vaimentaa yöllisen melatoniinin tuotantoa prosentteina. (Circadian-Effec-

tive Light 2019, 1.) 

 

Työn tarkoituksena oli tutkimuksista saatujen tietojen pohjalta vertailla DIALux-

ohjelman avulla luokkahuoneeseen erilaisia valaisimia. Tutkittiin, kuinka niiden 

ominaisuudet vaikuttavat hyvinvointia tukevan valaistuksen luomiseen. Tavoit-

teena oli vertailun avulla luoda hyvinvointia tukeva valaistus luokkahuoneeseen, 

joka mukailee ihmisen sirkadiaanirytmiä ja tätä kautta tehostaa työskentelyä. Va-

laisimien vertailusta rajattiin pois energiatehokkuus. Valoa pitää tulla riittävästi 

silmään vertikaalisti eli pystytasossa. Valaistuksen pitää täyttää myös standardin 

SFS-EN 12464-1:2011 asettamat rajat häikäisylle, tasaisuudelle ja työpintojen 

valaistusvoimakkuuksille. Vertailun tuloksia analysoitiin teorian ja CS-laskurilla 

laskettujen LEDien tuloksien perusteella. 

 

 

5.1 Työn johtopäätökset 

 

Tuloksena vertailussa todettiin, että hyvinvointia tukevan valaistuksen suunnitte-

luun vaikuttaa valonjako, värilämpötila ja valaistustapa. Valonjaolliset ominaisuu-

det vaikuttivat eniten häikäisyyn ja sylinterivalaistusvoimakkuuteen, jolla mitattiin 

työssä hyvinvointia tukevan valon määrää. Tuloksien perusteella asymmetrinen 

valaistus tarjosi määrällisesti eniten valoa hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta sen 

kiusahäikäisyn määrä (UGR) nousi yli standardin SFS-EN 12464-1:2011 asetta-

man rajan 19. Leveällä ja 90 asteen valonjaolla häikäisy saatiin standardin SFS-



57 

 

EN 12464-1:2011 vaatimiin rajoihin, mutta niiden hyvinvointia tukevan valaistuk-

sen arvot pienenivät verrattuna asymmetriseen valonjakoon. Parhain vaihtoehto 

valonjaollisin perustein on leveä valonjako, koska sen häikäisyarvot pysyivät 

standardin rajoissa ja sylinterivalaistusvoimakkuus oli riittävä CS-laskurilla suori-

tettuihin laskelmiin verrattaessa. 

 

Värilämpötilalla oli vaikutusta siihen, kuinka paljon valaisimesta tarvittiin valaisi-

men sähkötehoa, jotta saavutettiin hyvinvointia tukevan valaistuksen taso (CS-

arvo ≥ 0,3). Värilämpötilaltaan 4 000 kelvinin LEDillä oli laskelmien mukaan kai-

kista haastavin saavuttaa CS-arvo 0,3. Muihin verrattuna 4 000 kelvinin ledillä 

täytyy tuottaa pinnalle yli 200 luksia korkeampi valaistusvoimakkuus. Paras ver-

tailussa käytetty LEDin värilämpötila oli 5 000 K, koska sillä saadut tulokset täyt-

tivät valaistukselle työn teoriassa asetetut vaatimukset. Valaistustapana suora 

valaistustapa, jolla on leveä valonjako sekä ylä-ala-valo ratkaisulla saatiin par-

haat ratkaisut, ottaen huomioon standardin vaatimat tekijät ja sylinterivalaistus-

voimakkuus. 

 

Kokonaisuutena tuloksista nähdään, että hyvinvointia tukevan valaistuksen suun-

nittelussa täytyy tehdä pieniä kompromisseja valaisimen valinnassa, ilman mah-

dollisuutta yksilölliseen ohjaukseen. Täydellistä valaistusta näillä vertailuissa ol-

leilla valaisimilla ei joka osa-alueella saavuteta. Esimerkiksi jos haluaa parhaan 

mahdollisen hyvinvointia tukevan valaisimen, kannattaa ottaa asymmetrinen, 

mutta samalla tehdä kompromissi, että valaisin saattaa häikäistä. Luokkahuone-

ratkaisussa ohjaus on vaikea toteuttaa hyvinvointia tukevan valaistuksen saa-

miseksi kaikille. Tämä johtuu siitä, että toinen henkilö hyötyy valaisimen ohjauk-

sesta ja toiselle tämän valaisimen ohjaus voi aiheuttaa haittaa. Ohjattaessa va-

laisinta himmeämmälle, jotta sen häikäisevä vaikutus pienenee yhdellä henki-

löllä, saattaa se samalla vähentää vertikaalista valaistusvoimakkuutta toiselle 

henkilölle. Verrattaessa toimistoon sitä vastoin yksilöllinen valaistus voidaan to-

teuttaa helposti, koska jokainen tekee töitä omalla työpisteellään. 
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5.2 Onnistuminen ja laajennus 

 

Työssä päästiin sille asetettuihin tavoitteisiin. Teorian pohjalta tehdyistä vertailu-

tuloksista saatiin esille eroja valaisimien ja valonjakotapojen välillä. Esille saatu-

jen erojen avulla pystyttiin valitsemaan paras ratkaisu vertailuissa käytetyistä va-

laisimista. Tulokset tukivat teoriaa liittyen esimerkiksi CS-laskurilla laskettuihin 

tuloksiin. Laskurin tulosten mukaan värilämpötilaltaan 4 000 kelvin valaisimella 

on haastava saavuttaa hyvinvointia tukeva CS-arvo 0,3, mikä näkyi valaistuslas-

kennan tuloksissa valaisimen korkeissa luksimäärissä. 

 

Tutkimusta voisi laajentaa ottamalla mukaan valaistusohjauksia ja tarkastella eri-

laisten valaisimien energiankulutusta, joka rajattiin pois tässä työssä. Valaisimien 

ohjaustilanteilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi valaisimen tuottamaan valon mää-

rään ja värilämpötilaan, jotka taas vaikuttavat hyvinvointia tukevaan valaistuk-

seen. Ohjaukseen liittyen tarkasteluun voisi ottaa energiankulutuksen ja katsoa, 

miten se vaikuttaa ympäristön näkökulmasta parhaaseen ratkaisuun. Energian-

kulutusta tarkastelemalla saadaan ympäristönäkökulma, eli päästöt mukaan va-

laisimen valintaan. Tämä vaikuttaa esimerkiksi ylä-ala-valo ratkaisuun, joka on 

hyvinvointia ajatellen loistava ratkaisu, mutta se kuluttaa enemmän energiaa. 

 

Hyvinvointia tukevaa valaistusta ei varsinaisesti käsitellä standardissa SFS-EN 

12464-1:2011. Standardista kuitenkin löytyy arvo EZ eli keskimääräinen sylinteri-

valaistusvoimakkuus, joka tarkoittaa keskimääräistä pystytason valaistusvoimak-

kuutta tilassa. Nykyisessä standardissa vaatimus on 50 lx toimitiloille, mutta poik-

keuksena esitetään 150 lx toimitiloille, joissa hyvä visuaalinen kommunikaatio on 

tärkeää. Näihin tiloihin kuuluvat opinnäytetyössä käsitelty opetustila eli luokka-

huone. Uudessa päivitetyssä standardissa prEN 12464-1, jota ei vielä ole jul-

kaistu, kyseinen arvo on todennäköisesti luokkatilalle 100 lx, mikä on kolmasosa 

työtasolle tarvittavasta valomäärästä. (European Committee 2019, 49.) DIALux-

valaistuslaskelmien perusteella luku on suhteellisen pieni ja siihen on helppo 

päästä heikommallakin valaisimella. Uudessa standardissa EZ on todennäköi-

sesti huomioitu tilakohtaisissa taulukoissa muiden standardin arvojen kanssa, jol-

loin se on paremmin tulkittavissa tilakohtaisesti. EZ-arvo voisi kuitenkin olla suu-

rempi kuin 100 lx. Suurentamalla vaatimusarvoa lähemmäksi 300 luksia ja nou-

dattamalla sitä, saataisiin automaattisesti hyvinvointia tukeva valaistus tilaan. 
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