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TIIVISTELMÄ 
 

Valaistus on yleisesti ottaen hyvin laaja käsite erilaisissa kiinteistöissä. Se pitää 

sisällään lukemattoman määrän erilaisia määräyksiä ja suosituksia, joita jo 

suunnitteluvaiheessa on tarkasti otettava huomioon. Tässä työssä käsiteltiin 

hotellirakennusten yleisimpiä määräyksiä ja suosituksia tilakohtaisesti sekä 

yritettiin löytää niihin käytännön teknisiä ratkaisuja.  

 

Hotelleissa valaistuksella on merkittävä osa koko hotellin imagon ja tunnelman 

luomiseen. Niiden aulat ja vastaanotot antavat asiakkaille ensivaikutelman, kun he 

astuvat sisään hotelliin. Valaistuksella luodaan kotoisa ja rauhoittava tunnelma, 

joka monesti ratkaisee asiakkaan jäämisen hotelliin. Työssä etsittiin eri 

ongelmakohtiin valaistuksellisia ratkaisuja, joilla saadaan luotua viihtyisyyttä 

hotellien eri tiloihin. 

 

Työssä käsiteltävässä kohteessa on pellettikeskuslämmitys –järjestelmä, mutta  

valaistuksen energiankulutus yleisesti kattaa sähkölämmitteisen kiinteistön 

kulutuksesta noin kolmas osan. Erityisesti hotellien kokoisissa kiinteistöissä tämä 

tarkoittaa huomattavia kustannuksia. Työssä käytiin läpi taloudellisesti järkeviä 

ratkaisuja, joista kahta tarkasteltiin hieman tarkemmin. Näillä vaihtoehdoilla 

saatiinkin huomattavasti pienennettyä energiakustannusarvioita. 
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ABSTRACT 
 

Generally speaking lighting is a very broad concept which varies according to 

different types of buildings and properties. It includes numerous instructions and 

guidelines which need to be taken into account all the way from the drawing board.  

The main focus of this thesis is to interpret the most common of these regulations 

from the viewpoint of different spaces and facilities along with finding practical 

technical solutions to them. 

 

Especially in hotels lighting plays a significant role in creation of the atmosphere 

and general image of them. When customers arrive to lobbies and receptions of 

hotels they get the first impression of the place. Proper lighting helps creating a 

comfortable and relaxing environment which often plays a key role when potential 

customers decide to stay. This thesis searches solutions for different lighting 

problems and helps to create coziness to various spaces in hotel. 

 

One third of energy consumption of a building consists of lighting. In big building, 

such as hotel, this sum can be significant. This thesis handles some economical 

lighting solutions with a bit more specific inspection in two of these. These options 

lead to considerable energy expense savings. 
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LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 
 

Epäsuora valaistus 
Epäsuorassa valaistuksessa valo tulee yli 90 % epäsuorasti heijastavan, kuten katon 
tai seinän, kautta. /5/ 
 
Elektroniset liitäntälaitteet 
Loistelamppuvalaisimissa korvaavat perinteistä kuristin-, sytytin- ja kompensointi-
kondensaattoriyhdistelmää. Elektronisen liitäntälaitteen tehtävänä on rajoittaa virta 
lampputyypille sopivaksi ja huolehtia lampun oikeasta syttymisestä sekä loppuun 
palaneiden lamppujen sammuttamisesta. Elektronisia liitäntälaitteita on kolmea 
perustyyppiä eli perusmalli, ohjattavat ja säädettävät. Perusmalli ei sovellu 
minkäänlaiseen säätöön. Pääosa säädössä olevista on ohjattavia elektronisia 
liitäntälaitteita. /12/ 
 
Heijastussuhde 
Heijastussuhde ilmoittaa prosentteina sen, kuinka suuri osa pinnalle kohdistuvasta 
valovirrasta heijastuu pinnalta takaisin. /5/ 
 
Kiusahäikäisy 
Häikäisy, joka häiritsee näkemistä vaikka ei välttämättä heikennä näkemistä. /5/ 
 
Kontrasti 
Näkökohteen ja taustan luminanssien erotus suhteessa taustan luminanssiin. /2/ 
 
Luminanssi 
Pinnasta tiettyyn suuntaan heijastuvan valovoiman suhde pinnan tästä suunnasta 
näkyvän projektion pinta-alaan /19/. Luminanssi on suomeksi valotiheys. Tunnus 
L, yksikkö [cd/m2]. /5/ 
 
Stroboskooppi-ilmiö 
Valon välkkymisestä tietyllä taajuudella aiheutuva harhailmiö, joka saattaa 
aiheuttaa vaaratilanteita, koska se saa pyörivien tai edestakaisin liikkuvien 
koneiden liikkeen näyttämään todellista hitaammalta tai pysähtyneeltä. /9/ 
 
Suora valaistus 
Valaistus, joka toteutetaan valonjaoltaan sellaisilla valaisimilla, joiden valovirrasta 
90–100 % suuntautuu valaisimesta suoraan valaistavaan tilaan. /5/ 
 
Työalue 
Se osa työskentelyalueesta, jossa näkötehtävä suoritetaan. Työpaikoissa, joissa 
työalueen koko tai sijainti on tuntematon, koko se alue, jolla työtehtävä voidaan 
suorittaa, on valittava työalueeksi. /7/ 
 
Valaistuksen alenemakerroin  
Tietyn ajan jälkeen mitatun työtason keskimääräisen valaistusvoimakkuuden suhde 
uuden asennuksen keskimääräiseen valaistusvoimakkuuteen. Alenemakertoimeen 
vaikuttavat lamppujen valovirran aleneminen ja valaisimien ja huonepintojen 
likaantuminen. Tunnus β. /13/ 
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Valaistusvoimakkuus 
Määrittelee määrätylle pinnalle kohdistuvan valovirran pinta-alayksikköä kohden. 
Tunnus E, yksikkö [lx]. /5/ 
 
 
Värilämpötila 
Värilähteen värivaikutelma. Yksikkö kelvin [K]. /5/ 
 
Värintoistoindeksi/ värintoistokyky 
Ra-indeksi, CRI (color rendering index); suure, jolla mitataan valonlähteen kykyä 
toistaa värejä verrattuna vertailuvalonlähteisiin. Värintoistoindeksi vaihtelee 0–100 
%, esim. hehkulampun on lähes 100 % ja lämmin valkea loistelamppu 50 %. /20/ 
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1 JOHDANTO 
 

Tutkintotyön aihe syntyi, kun Reima Country Center hotellin käytävien 

valaistuksen ohjaukseen haettiin ratkaisua. Hotellien valaistus onkin nykypäivinä 

pitkälti ohjattua etenkin isommissa kiinteistöissä. Erilaiset ohjausjärjestelmät 

pitävät ohjauksesta useimmiten huolen. Hotelleissa valaistukselta vaaditaan hyvin 

paljon. Oikeanlaisella valaistuksella saadaan niin vieraat kuin henkilökuntakin 

viihtymään ja toimimaan omien tehtäviensä parissa.  

 

Työn tehtävänä on tutkia valaistuksellisia ratkaisuja eri ongelmatilanteisiin 

hotelleissa, sekä löytää Reima Country Center hotellin käytävävalaistukseen 

asianmukainen vaihtoehto. Työn tavoitteena onkin löytää vastaukset kysymyksiin: 

mitä, miten ja miksi. Maailmassa on enemmän erilaisia valaistuksellisia 

vaihtoehtoja kuin itse ideoita: erilaiset asennus- ja ohjaustavat, valaisimet, 

valonlähteet, valon suuntaukset, päivänvalon käyttäminen ym. antavat 

lukemattoman määrän mahdollisia ratkaisuja valaistuksellisiin ja myös muihin 

ongelmiin. Näin ollen yhtä ja oikeaa ratkaisua ei ole. 

 

Tänä päivänä saneerataan ja rakennetaan paljon uusia kiinteistöjä ympäri Suomea. 

Yksi merkittävä kohde ovat hotellit, joissa yhä enemmän kiinnitetään huomiota 

valaistukseen ja oikeanlaisen tunnelman luomiseen. Uusia, hyödyllisiä ja 

automatisoituja ratkaisuja kehitellään jatkuvasti lisää. Näin ollen valaistuksen 

kokonaiskustannuksia (investointi + käyttökustannukset) saadaan alennettua, koska 

ratkaisuilla saadaan säästettyä energiaa ja näin ollen myös omaisuutta ja luontoa - 

etenkin pitkällä aikavälillä. 
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2 HOTELLIEN VALAISTUS 
 

2.1 Pintojen värit ja valo 
 

Energiasäteilyn vaikutukset muuttuvat koko ajan aallonpituuden vaihtuessa. Täten 

on luonnollista, että näkyvän valon eri aallonpituuksia edustavien sävyjenkin 

ollessa kyseessä niiden kunkin vaikutus on erilainen /1, s.11/. Näkyvä valo edustaa 

vain kapeaa aluetta koko sähkömagneettisesta spektristä, nimittäin aallonpituudet 

400…780 nm. Yleisesti näkyvän valon spektrin käsitetään jakautuvan kuuteen 

perusväriin. Nämä värit eivät ole selvästi erillisiä vyöhykkeitä vaan rajoiltaan 

sekoittuneita keskenään. /2, s. 29/  

 

Valmiiden pintojen värit vaikuttavat asiakkaisiin ja työntekijöihin jokaisessa 

hotelli- ja ravintola-alan tilassa. Yleisesti ajateltuna voimakkaat värit ovat 

stimuloivampia ja vähemmän voimakkaat värit ovat rauhallisempia ja niillä on 

tapana laajentaa tilan aistittua kokoa.   

 

Värikkäiden valojen käyttöä on usein pidetty suunnittelutyökaluna. Valon 

voimakkaat värit voivat luoda mielenkiintoisia vaikutuksia, kun pinnat on valaistu 

koristeellisilla tarkoituksilla. Niitä ei kuitenkaan tulisi käyttää kevyt ruoan tai 

ihmisten kanssa sitä seuranneen värin vääristymän takia. 

/3, s.13-3/ 

 

2.1.1 Luonnonvalo 
 

Eräitä loisteputkia nimitetään luonnonvaloputkiksi, mutta käytännössä ei tapaa 

tarkalleen niitten antaman säteilyn mukaista valoa luonnossa koskaan. Tämä johtuu 

siitä, että luonnossa valaistus vaihtelee koko ajan vuoden- ja vuorokaudenajasta 

sekä lukuisista ilmastollisista ja sääolosuhteista riippuen. Aamu- ja iltaruskon 

vaikutus ulottuu aikaan kaksi tuntia jälkeen auringonnousun ja yhtä pitkän aikaa 

ennen auringonlaskua. Koko tuon ajan punerruksen sävy muuttuu, koska 

auringonsäteiden ilmakehässä kulkema matka pienenee tai suurenee. 
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Kuva 1: Luonnonvalon spektri kesällä keskipäivällä /21/ 
 
Luonnonvalon kirkkaus on päivällä niin suuri, ettei vastaavaa pystytä millään 

keinovalon lähteellä laajalla alueella tuottamaan. Niin tehokasta ja terveellistä kuin 

luonnonvalo yleensä onkin, saattaa sen liiallinen tai väärä käyttö olla 

vahingollistakin. Tämä koskee etenkin suoraa auringonvaloa, jonka säteilyyn usein 

liittyy sellainen määrä vahingollista ultraviolettisäteilyä, että etenkin heikosti 

ruskettuville ihotyypeille aiheutuu suuri syöpäriski. 

 
Kuva 2: True-Light jatkuvaspektrinen päivänvaloloisteputki sekä tavallinen 
loisteputki (tri-fosfor loisteaineella) /22/ 
 
Luonnonvalon suuri kirkkaus suhteessa keinovalaistukseen aiheuttaa omat riskinsä. 

Liian suuriksi muodostuvat valaistusvoimakkuuden vaihtelut ulko- ja sisätilan 

kesken voivat häikäisyn tai silmän mukautumishitauden vuoksi aiheuttaa 

vaaratilanteita etenkin nopeasti liikuttaessa. 

/1, s.13/ 

 

2.1.2 Keinovalo 
 

Keinovalo on suunnittelun kannalta sikäli luonnonvaloa parempaa, että sen määrää, 

laatua ja suuntausta voidaan tehokkaasti säädellä. Sen tuottaminen sen sijaan 

saattaa edellyttää kalliita laitteita ja oheistuotteina voi syntyä liiallisesti lämpöä tai 

muuta näkymätöntä säteilyä, jonka eliminoiminen voi tuottaa sekä vaikeuksia että 

kustannuksia. Tarkoituksenmukaisimman keinovalaistuksen etsiminen eri 
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tarkoituksiin vaatii huolellista perehtymistä tilassa suoritettaviin toimintoihin. /1, 

s.13/ 

 

2.2 Merkitykset, tehtävät ja vaikutus 
 
Valaistuksen avulla on mahdollista luoda miellyttävä työskentely- ja 

oleskeluympäristö, jossa hyvää näkyvyyttä vaativien tehtävien suorittaminen on 

vaivatonta. Valaistustekniset tavoitteet liittyvät näkemiseen. Näkemisessä erotetaan 

toisistaan hyvä näkyvyys ja näkömukavuus. Näkötehokkuudella tarkoitetaan 

ympäristön ja ympäristössä olevien näkökohteiden huomaamista ja tunnistamista. 

Näkömukavuus sisältää näkemiseen liittyvät henkilökohtaiset mieltymykset. Hyvän 

valaistustuloksen saavuttaminen edellyttää näkömukavuuden huomioon ottamista. 

 

Valaistuksen käyttötarkoitus ja sijoitusympäristö voivat olla luonteeltaan hyvin 

monimuotoisia. Toteutuksessa on huomioitava, onko kyseessä esimerkiksi 

työskentely-, turvallisuus-, tie- tai tehostevalaistus. Valaistuksen suunnittelu 

voidaan aloittaa, kun kohteen ominaisuudet ovat tiedossa ja valaistuksen tavoitteet 

on määritelty. Tavoitteiden perusteella valitaan käytettävät valaisimet, valonlähteet 

ja valaistustavat. Käyttäen tarvittaessa hyväksi valaistuksen laskentamenetelmiä 

valitaan valaisintyypit ja suunnitellaan valaistustekniset tavoitteet toteuttava 

valaisinsijoittelu. Valmistumisen jälkeen pystytään mittauksin varmistamaan, 

vastaako toteutus haluttuja arvoja ja kuinka hyvin laskennassa on onnistuttu. 

 

Tavoitteet toteuttavia vaihtoehtoja on aina useita. Vaihtoehtoisten 

valaistusratkaisujen taloudellisuutta voidaan vertailla kustannuslaskelmien avulla. 

/4, s. 2/ 

 

2.2.1 Valaistuksen tehtävät 
 

Valaistuksen ja valaistusjärjestelmän tehtävät lueteltuina ovat: 

• työtehtävät 

• näkötehokkuus ja näkömukavuus 

• visuaalisen ympäristön ja arkkitehtuurin luominen 

• vähennettävä virhearviointien mahdollisuutta sekä liikkumisen ja 

orientoitumisen helpottaminen 
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• turvallisuuden takaaminen ja autettava korostetusti näkemään vaaraa 

aiheuttavat kohteet 

• energiatehokkuuden maksimointi 

• kustannusten ja huollon huomioiminen 

• merkki- ja turvavalaistuksen on korostettava turvallisuusmerkintöjen 

näkyvyyttä ja toimittava turvallisuutta edistävänä varavalaistuksena 

sähköhäiriöiden aikana. /5; 1, s.18/ 

 

2.2.2 Valaistuksen vaikutus 
 

Valo vaikuttaa ihmisen aktiviteettiin siksi, että valolla on kehon sisäistä toimintaa 

sääteleviä hormonaalisia vaikutuksia. Valoisan ja pimeän ajan vuorottelu säätelee 

ihmisen vuorokausirytmiä. Lisäksi valo on pitkäaikaisempien biologisten rytmien 

säätelijä. /4/ 

 

Valaistuksella on selvästi käytännössä ja lukuisissa tutkimuksissa osoitettu 

vaikutus työtehoon ja työn rasittavuuteen sekä virheellisten työsuoritusten ja 

tapaturmien määrään. Valaistuksella voidaan toisaalta myös muokata suurestikin 

ympäristöä ja vaikuttaa sen miellyttävyyteen. /4/ 

 

2.3 Yleiset suunnittelunäkökohdat 
 

Valaistuksen suunnittelussa hotelli- ja ravintoalan tiloihin, kuten hotelleihin, 

motelleihin ja ruoantarjoilutiloihin, ensimmäisenä tehtävänä on tunnistaa ne 

esineet, jotka henkilökunta ja käyttäjät haluavat tai joita heidän tarvitsee havaita. 

Sekä henkilökunnan että asiakkaiden tulee hahmottaa tila liikkuessaan ja 

työskennellessään siinä. Lisäksi heidän tulisi kokea tila miellyttäväksi. Hotelleissa 

ja ravintoloissa valaistuksen psykologiset vaikutukset ovat erityisen tärkeät. 

Valaistussuunnittelusta tulee markkinoinnin työkalu, kun luodaan houkutteleva, 

mukava ja toimiva ympäristö. Valaistussuunnittelun tuleekin soveltua yhteen 

yleisen arkkitehtuurisen suunnittelun kanssa. 

 

Valaistus, joka ei ole laadultaan tai määrältään asianmukaista, voi pilata muilta osin 

onnistuneen sisustuksen. Suunnittelija voi osaltaan kehittää ja vahvistaa melkein 

jokaista tunnelmaa ja tyydyttää valaistukselliset tarpeet erilaisissa tiloissa, kun hän 
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yhdistää tarkoituksenmukaisesti päivänvaloa ja keinovaloa ympäri vuorokauden. 

Valaistusjärjestelmän täytyy sopia yhteen tilan akustiikan, lämmönlähteen ja tilan 

esteettisten vaatimusten kanssa ja olla asiallista  tilan eri osissa. Näin ollen 

edellytetään yhteistyötä tilanomistajan, laitoksen johdon, arkkitehdin, 

sähkösuunnittelijan, sisustussuunnittelijan ja konsulttien välillä, jotta saadaan 

tasapainoisesti yhdistettyä kaikki osa-alueet kokonaisuudeksi. Hotelli- ja ravintola-

alan tiloissa, joiden arkkitehtuuri on vaativaa, suunnittelijan täytyy löytää tasapaino 

valaistuksen tehokkuuden ja estetiikan sekä energianhallinnan välille.  

 

Seuraavat yleiset tavoitteet pitää ottaa ratkaisussa huomioon: 

• yhteisymmärrys rakennuksen tai tilan arkkitehtuurisen ja koristeellisen 

ominaisuuksien välillä 

• korkealuokkainen valaistus erilaisille visuaalisille tehtäville 

• hallittu häikäisy ja asianmukaiset luminanssierot 

• riittävä valaistusvoimakkuus 

• kustannusten optimointi nettotulojen maksimoimiseksi, mukaan lukien 

aloitus-, käyttö- ja ylläpitokustannukset 

• energian järkevä käyttäminen. 

 

Harkintaa tulee myös käyttää, miten saadaan aikaiseksi kuhunkin erilliseen tilaan 

toivottu ulkoasu ja visuaalisuus. Niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin tulee 

taata turvallinen liikkuminen tiloissa. Siksi on valaistava asianmukaisesti 

siirtymiset kerroksesta toiseen. Mahdolliset riskitekijät tulee ottaa huomioon 

suunniteltaessa tilojen sisustusta. 

 

Hotelli- ja ravintola-alan tiloissa on usein eri aikoina erilaisia toimintoja: samoissa 

tiloissa järjestetään juhla-aterioita, kokouksia, luentoja, konferensseja, oppitunteja, 

näyttelyitä ja viihdetilaisuuksia. Monet valaistusjärjestelmät voivat vaatia 

monikertaisen kytkennän ja himmennyksen, jotta saadaan sovitettua kaikki erilaiset 

käyttötarkoitukset niiden edellyttämien valaistusvoimakkuuksien ja jakomallien 

kanssa. 

/3, s.13-1 ja 2/ 
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2.4 Arkkitehtuuristen viimeistelyjen valinta 
 

Hotelleille ja motelleille, ruokailutiloille ja kasinoille voidaan laatia suosituksia, 

jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin ihmiset havaitsevat toiminnon tai tilan. Näitä 

ovat mm. valonjako, kontrastit ja koko, väri, muoto, rakenne, tuttavallisuus ja 

havaintoaika. /3, s.13-2/ 

 

Valaistusvoimakkuudet vaihtelevat eri tilojen välillä – henkilökunnan ja 

asiakkaiden voi olla vaikea sopeutua valaistusvoimakkuuksien vaihteluihin.  Siksi 

suunnittelijoiden täytyy huolehtia siitä, että valaistus on järjestetty 

siirtymäpaikoissa  tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi hotellien vastaanotot ovat 

tavallisesti suhteellisen kirkkaasti valaistuja. Asiakkaan kääntyessä takaisin aulaan 

päin, hän voi olla kyvytön erottamaan portaiden sijainnin tai tunnistamaan kasvoja, 

jos erot luminansseissa muuttuvat paljon kahden eri tilan välillä. Tällaisissa 

tilanteissa on tärkeää pitää luminanssisuhteet suositelluissa rajoissa. /3, s.13-2/ 

 

Huoneiden pinnat vaikuttavat merkittävästi luminanssisuhteisiin, valaisimien ja 

ympäristön välille sekä tehtävien ja taustojen välille. Suurilla pinnoilla 

mattaviimeistelyt ja suositellut heijastussuhteet auttavat estämään kohtuuttoman 

suuria luminanssieroja ja ei-toivottuja suuntaheijastumisia. Vaaleat mattapinnat 

toimivat tehokkaana sekundaarisena valonlähteenä, ja ne voivat heikentää varjoja. 

Pehmeät varjot yleensä korostavat muotoa ja kohteiden syvyyttä, ja ne mieluummin 

edistävät kuin estävät havainnointia. /3, s.13-2/ 

 

2.5 Valonlähteiden valitseminen 
 

Valaisimia tarvitaan lukemattomiin eri tarkoituksiin. Taloudellisistakin syistä ei ole 

mahdollista valmistaa valaisinta, joka soveltuu erikseen jokaiseen käyttö-

tarkoitukseen. Pyrkimyksenä on luoda kokoelma sellaisia valaisimia, jotka 

tarkoituksenmukaisesti sijoitettuina voivat palvella mahdollisimman monessa 

käyttökohteessa. Oman suunnittelualueensa muodostavat arvokkaiden juhla-

huoneistojen valaisimet, jotka tilojen omapiirteisestä muodosta ja tavoitellusta 

tunnelmasta johtuen suunnitellaan ja valmistetaan juuri kyseistä käyttökohdetta 

varten, jolloin niillä myös esineinä saattaa olla oma merkittävä osuutensa tilan 

kokonaiskuvassa. Eräissä erikoistapauksissa on tarkoituksenmukaista käyttää tilan 

rakenteista muodostettavia valon heijastus-, suoja- ja ohjauspintoja korvaamaan 
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tavanomaisia erillisen valaisimen tehtäviä. Useimmiten tärkeintä valaistussuunnit-

telussa on kuitenkin se, että löytää tilaan ja tehtävään sopivan valaisintyypin ja että 

se sijoitetaan tarkoituksenmukaisella ja ulkoasultaan mielekkäällä tavalla. /1, s. 36/ 

 

Valaisimien tulee 

• suojata valonlähde vaurioilta, joita erilaiset käyttötilanteet voivat sille 

aiheuttaa 

• suojata käyttäjä sekä välittömiltä että välillisiltä haitoilta ja tapaturmilta 

• täyttää sähkötekniset turvallisuusvaatimukset 

• suunnata valaistus kohteeseen halutulla tavalla, mikä voi tarvittaessa 

merkitä myös hajavalaistuksen aikaansaamista 

• estää sekä lähi- että kaukohäikäisy 

• olla ulkoasultaan käyttöympäristöönsä sopiva 

• tarjota hyvä, itse valaisimen ja sen valonlähteiden huolto- ja 

vaihtomahdollisuus 

• olla varsinaisen valaistustehtävänsä lisäksi myös näkymää omalta osaltaan 

täydentävä esine, jopa joskus koristeaihekin 

• olla luontevasti kiinnitettävissä käyttökohteeseen 

• suoda tarvittaessa mahdollisuus luontevaan rinnakkaiskytkentään muiden 

valaisinten kanssa 

• tarjota eräissä käyttökohteissa mahdollisuus valaistuksen kirkkauden 

säätelyyn. /1, s. 36/ 

 

Valaisinta valittaessa ja erikoisvalaisinta suunniteltaessa on ensisijaisesti ajateltava 

sen tulevaa valaistuksellista käyttötarkoitusta eikä liian yksipuolisesti sen 

ulkonäköä, mikä lienee aiheuttanut lukemattomia virhevalintoja.  

 

Seuraavassa on lueteltuna niitä seikkoja, jotka suunnittelussa tai valinnassa on 

otettava huomioon: 

• minkälaiset vaatimukset asetetaan värintoistokyvylle 

• asetetaanko valaistukselle erityisiä terveyteen liittyviä vaatimuksia 

• onko valaistuksen syttymis- ja uudelleensyttymisnopeus riittävä 

• tarvitaanko tilan monikäyttöisyyden vuoksi rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia 

valaistusjärjestelyjä 
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• onko tila aina pelkästään keinovalaistu vai onko se toisinaan joko osittain 

tai kokonaan myös päivänvalon varassa 

• onko valaistus käytössä kerrallaan lyhyitä vai pitkiä jaksoja 

• onko kyseessä yleis- vai paikallisvalaistus 

• onko valaisimen palveltava molempia em. tarkoitusperiä ja onko suhde 

oikea 

• voidaanko valaisimeen sijoittaa riittävän tehokkaat lamput 

• tarvitaanko valomäärän säätelyä 

• valaisimen sijoituskorkeus suhteessa tilaan ja käyttäjiin 

• valon jakautuminen eri suuntiin 

• suuntauksen säätelytarve 

• kalusteen siirreltävyys 

• lähi- ja kaukoympäristön suojaaminen häikäisyiltä 

• tilassa suoritettavan toiminnan luonne ja tarkkuusaste 

• onko korostettavia yksityiskohtia, esimerkiksi taideteoksia 

• kaivataanko tietynlaista tunnelmaa (tai vaihtuvia tunnelmia) 

• käyttäjien ikä, liikkumarajoitteisuus ja näön vajavuus 

• onko valaistuksen tekniseen turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota 

kosteuden, pölynmuodostuksen tai muun seikan vuoksi 

• tarvitaanko suojausta mekaanisilta kolhaisuilta 

• käytetäänkö tilassa tietokonetta 

• saadaanko valaisimen lamppuja halutun sävyisinä 

• sopivatko kalusteeseen tarvittaessa myös luonnonvalolamput 

• ovatko lamput kätevästi vaihdettavissa 

• valaistuksen taloudellisuus 

• käyttökohteeseen soveltuva ulkonäkö 

• onko poistumistie turvallinen sähkökatkoksenkin aikana 

• minkälainen on varavalaistusjärjestely 

• minkälaiset ovat valaistusvälineiden huolto-, vaihto- ja 

säätelymahdollisuudet 

• mikä on välineiden käyttöikä ja huollon tarve 

• miten hankinta- ja käyttöhinta suhtautuvat toisiinsa. /1,s. 36-38/  
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Valaisimen heijastimena voi tavanomaisen kevytrakenteisen lisäksi toimia myös 

kiinteä, valonlähteen sijoittamista varten tehty rakenneosa. Näin on asianlaita 

useasti silloin, kun käytetään ns. epäsuoraa valaistusta, jonka valonlähde on täysin 

näkymättömissä. 

 

Valokuituoptiikka tarjoaa aivan uudentyyppisiä mahdollisuuksia kuljettaa valoa 

kauaksi varsinaisesta valonlähteestä ja suunnata siellä halutulla tavalla joko 

määrättyä kohdetta valaisemaan tai luomaan tunnelmaa vaikkapa tuikkivana 

tähtitaivaana, jonka tuikkeen väritkin ovat säädeltävissä.  

/1, s.36-38/ 

 

Hotelli- ja ravintolatiloissa käytetään usein päivänvalon ja keinovalaistuksen 

erilaisia yhdistelmiä. Näitä yhdistelemällä syntyy kokonaisuus, jossa molempien 

ominaispiirteitä voidaan hyödyntää. Lähteen valitseminen riippuu jokaisen tilan 

yksittäisistä vaatimuksista, taloudellisista näkökohdista, energianäkökohdista, 

kunnossapidosta sekä järjestelmän suunnittelijan henkilökohtaisista mieltymyksistä 

ja tilan käyttäjästä. Yleisten tilojen lisääntyminen ja sopivan työvalaistuksen 

varmistaminen ovat kaksi pääasiallista seikkaa, jotka pitää ottaa huomioon 

suunniteltaessa hotelli- ja ravintolatilojen valaistusjärjestelmiä. 

 

Useimmissa hotelli- ja ravintola-alan tiloissa on ikkunoita. Näkymä ikkunoista ulos 

voi olla psykologisesti tyydyttävä. Se rentouttaa, kun katsetta voi vaihtaa silloin 

tällöin läheisistä kohteista etäisiin. Ikkunat voivat kuitenkin heijastaa suurten 

alueiden korkeita luminansseja näkökenttään ja aiheuttaa epämukavuutta ja 

ongelmia uudelleensopeutumisessa. Suunnittelijan ei pidä sijoittaa hyvin kirkkaasti 

valaistuja alueita heikosti valaistujen sisätilojen viereen ilman riittävää 

siirtymistilaa niiden välillä. Sopiva päivänvalo-ohjaus kaihtimien, verhojen tai 

arkkitehtuuristen ulokkeiden kanssa on parempi vaihtoehto kuin lisätä 

valaistusvoimakkuutta keinovalaistuksella. 

 

Valonlähteinä on käytetty hehkulamppuja, loisteputkia ja suurpainepurkaus-

lamppuja. Hehkulamppujen tärkeimpiä etuja ovat alhainen hankintahinta, hyvät 

värintoisto-ominaisuudet ja erinomainen säädettävyys niin pienessä valonlähteessä. 

On suositeltavaa, että julkisten alueiden kaikki hehkulamppuvalaisimet ovat 
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himmenninsäädettäviä. Hehkulamppujen haittapuolia ovat niiden lyhyt ikä ja 

alhainen valotehokkuus.  

 

Suunnittelijan tulisi hyödyntää tehokkaasti pitkäikäisiä loisteputkia ja 

suurpainepurkauslamppuja tukialueilla, missä optinen ohjaus ja hyvä värintoisto 

voivat olla vähemmän kriittisiä. Käytettäessä näitä valonlähteitä suunnittelijan 

pitäisi aina olla tietoinen lämpötilan vaikutuksista, uudelleensyttymisajoista ja 

värintoistokyvystä. Kun käytetään loisteputkivalaisimia valonlähteitä ulkona ja 

lämmittämättömissä tiloissa, kuten autotalleissa, pitäisi käyttää vain lamppuja ja 

kuristimia, jotka on hyväksytty alhaisille lämpötiloille. Suurpainepurkauslampuilla 

voi kestää 15 minuuttia syttyä uudelleen ja saavuttaa täyden tehon virran 

katkeamisen jälkeen. Suunnittelijan pitää varmistaa jokaisen valitun valonlähteen 

ekvivalenttisen värilämpötilan mittausarvojen erot ja värintoisto-ominaisuudet. 

/3, s.13-2 ja 3\ 

 

2.6 Asennustavat 
 

Valaistusta suunniteltaessa on varmistauduttava siitä, että valaisimet voidaan 

kiinnittää vaivattomasti niille suunnitelluille paikoille ja että valaisimien 

johdotuksille löytyy reitti. Valaisimien rakenteessa pyritään asennustyön 

helpottamiseksi siihen, ettei valaisimien kokoamisessa eikä kiinnittämisessä tarvita 

työkalujen käyttöä. 

 

Käyttäjä voi liittää valaisimen sähköverkkoon, jos liitäntä on tehty pistorasian tai 

valaisinpistorasian välityksellä. Pistoliittimellä liitetyn valaisimen voi irrottaa tai 

kiinnittää tehtävään opastettu henkilö. Kosketinkiskoasennuksessa toteutuvat sekä 

joustava liityntä sähköverkkoon että joustava valaisimen sijoitus.  

 

Upotettaessa valaisimia tulee tarkastaa vapaan tilan riittävyys ja muu siihen tuleva 

asennustekniikka, kuten hyllyt, putket, kanavat ja ilmanjakoelimet. 

Asennustavaltaan poikkeavissa ja sähköturvallisuuden kannalta huomiota 

vaativissa olosuhteissa, kuten saunoissa, pystytään käyttämään esim. erilaisia 

valokuituratkaisuja. 

 /4, s. 6-7/ 
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2.7 Valaistuksen ohjaus  
 

Valonsäädön toimivuus ratkaistaan valaistuksen ohjauksella. Säätö määrittelee ne 

reunaehdot, joiden puitteissa säätö voidaan tehdä ja mitä välineitä itse ohjaamiseen 

tarvitaan. Valaistuksen ohjaus puolestaan määrittelee käyttöön ja käytettävyyteen 

liittyvät kysymykset. 

 

Valonsäädölle on useita erilaisia perusteita. Etenkin hotelleissa ja ravintoloissa 

tärkeää on tunnelman luominen. Valaistusta ja valonsäätöä käytetään myös 

arkkitehtuurissa tuomaan esiin haluttuja asioita ja muotoja. Toimisto- ja 

toimitilaympäristössä merkittävin peruste valonsäädölle on energiansäästö. Tällöin 

käytetään valonlähteenä loistelamppuja ja valaistuksen ohjaus toteutetaan usein 

vakiovaloanturein sekä läsnäoloon perustuen. Tällaisilla ratkaisuilla päästään 30–

70 %:n energiansäästöön. 

 

Esitys-, auditorio- ja kokoustiloissa valon säädön perusteena on 

tarkoituksenmukaisuus. Jotta erilaiset toiminnot sujuisivat niissä hyvin, tarvitaan 

valonsäätöä. Useimmiten näissä tiloissa on useita säätyviä ryhmiä. Paras 

toiminnallisuus ja helppokäyttöisyys saavutetaan ottamalla huomioon erilaiset 

käyttötilanteet. Tarkoituksenmukaisuus on tavoitteena myös toimistoissa. 

 /6/ 

 
Paikallisohjaus 
 

Paikallisohjaus on yhdestä ohjauspisteestä toteutettavaa valonsäätöä. Useimmiten 

kyseessä on ns. kojerasiasäädin, joka asennetaan kytkimen tilalle. Tällaisia 

kojerasiasäätimiä on teholtaan 150–1200 W. Ohjaus on useimmiten kiertokytkin, 

jossa on joko vääntö- tai painokytkin. Yleisesti käytetään myös runsaasti 

liukusäätimiä. Suuremmilla tehoilla itse säädin tai säätimet sijaitsevat keskuksessa 

ja niitä ohjataan erillisellä analogisella ohjaimella. Käyttäjä ei erota, onko 

paikallisohjain itse säädin vai erillinen ohjain. /6/ 

 
Rinnakkaisohjaus 
 

Rinnakkaisohjaus on ohjausperiaate, jossa samaa säädintä tai säätöryhmää voidaan 

ohjata useammasta pisteestä. Tämä voidaan toteuttaa myös kojerasiasäätimillä. 

Useimmiten kyseessä ovat ns. hipaisusäätimet, joissa itse säätimen rinnalle voidaan 
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kytkeä sivuohjaimia. Laajemmin periaatetta käytetään erilaisten valaistuksen 

ohjauksen keskusyksiköiden yhteydessä. Myös hajautetuilla kenttäväylillä on 

mahdollista tehdä rinnakkaisohjaus. Rinnakkaisohjaus voidaan toteuttaa joko 

digitaaliväylällä olevin kiertokytkimin tai painonapein. Toteutus voi olla hajautettu 

tai keskitetty ratkaisu. Rinnakkaisohjaus on mahdollinen toteuttaa myös 

suorapainikeohjauksella, jossa rinnakkaisia impulssipainikkeita voi olla lähes 

rajattomasti. /6/ 

 
Langaton ohjaus 
 

Langatonta ohjausta käytetään, kun saneerauksissa ei voida muuttaa johdotuksia tai 

uudisrakennuksissa ei haluta niitä tehdä. Langatonta ohjausta käytetään myös 

mukavuuden takia. Se voidaan toteuttaa kahdella eri periaatteella, jotka ovat 

infrapunaohjaus ja radio-ohjaus. /6/ 

 
Tilanneohjaus 
 

Tilanneohjaus on yleisesti vähemmän tunnettu ohjaustapa. Tilanneohjaus on 

mahdollinen kehittyneillä valaistuksen ohjaukseen suunnitelluilla tuotteilla. 

Tällaisia ovat erilliset keskusyksiköt sekä väyläohjausjärjestelmän tuotteet. Yhden 

ryhmän tilanneohjauksessa on pikemminkin kyse ennalta määritellyistä valotasoista 

kuin varsinaisesta tilanneohjauksesta. Tilanteet on nimettävä käyttötarkoituksen 

mukaan, jotta käyttäjien olisi helppo löytää tarvitsemansa. Esimerkkejä tilanteista 

neuvottelutilassa: siivous, kokous, esitys, sammutus. /6/ 

 

Tilanteessa määritellään releiden tilat, säätimen säätötaso, ohjattavien laitteiden 

säätöaika tai toiminnan viivästys. Esimerkki tilanneohjauskaaviosta taulukossa 1. 
 

Taulukko 1: Neuvotteluhuoneen tilanneohjausmatriisi. /6/ 
Tilanne Nimi Etuosa Säätöaika Takaosa Säätöaika 

1 Siivous 100 % 3,0 s 100 % 3,0 s 
2 Esitys 1 % 2,0 s 45 % 2,0 s 
3 Kokous 60 % 1,0 s 60 % 1,0 s 
4 Sammutus Off 5,0 s Off 5,0 s 

 
Vakiovalo-ohjaus 
 

Vakiovalo-ohjaus on valoisuuden mittaukseen perustuvaa ohjausta. Säädössä 

hyödynnetään luonnonvaloa, jolloin keinovalon määrä vähenee. Vakiovalo-
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ohjauksessa saavutetaan merkittävää energiansäästöä, vertailutasosta riippuen jopa 

60 %. 

 

Vakiovalo-ohjauksessa osittain hyödynnetään silmän epäherkkyyttä valonsäädölle. 

Korkeilla säädön tasoilla silmämääräisesti ei havaita säätöä, vaikka samanaikaisesti 

energian kulutus vähenee. Tyypillisesti valonsäätö havaitaan, kun tehoa on 

pudotettu noin 30 %. Säätö toimii siten, että kun luonnonvaloa on paljon, 

vastaavasti keinovalon määrä vähenee, ja päinvastoin. Säädön nopeus ja herkkyys 

ovat järjestelmäkohtaisia asioita. Miellyttävin lopputulos saadaan aikaan, kun säätö 

on riittävän hidas ja epäherkkä, jottei se ärsytä silmää. Nopea ja yliherkkä säätö on 

halpa toteuttaa mutta käyttäjälle epämiellyttävä. /6/ 

 

Vakiovalo-ohjaus on parhaiten toteutettavissa loistelamppuohjauksessa, ja se on 

mahdollista toteuttaa analogisella 1–10 V:n tai digitaalisilla DSI-ja DALI-

ohjauksilla. Yksinkertaisimmillaan toteutus on valaisimeen sisäänrakennettuna, 

jolloin valaisimessa on ohjattava elektroninen liitäntälaite ja valoisuusanturi, joka 

säätää valoja. Vakiovalo-ohjausta täydennetään usein läsnäolo-ohjauksella. 

Vakiovalo-ohjauksessa saavutetaan merkittävää energiansäästöä, vertailutasosta 

riippuen jopa 60 %. Läsnäolo-ohjauksella täydennettynä voidaan saavuttaa 

merkittävää lisäsäästöä energiankulutuksessa. /6/ 

 
Läsnäolo-ohjaus 
 

Läsnäolo-ohjaus on erityyppisiin liiketunnistimiin perustuvaa ohjausta. Läsnäolo-

ohjauksella on saavutettavissa jopa 30 % energiansäästöä. Säästö on riippuvainen 

käytön luonteesta eli siitä, miten paljon tiloista ollaan poissa ja kuinka laajoja ovat 

valvottavat alueet. Läsnäololle on asetettavissa viive, jonka jälkeen valot 

sammuvat, mikäli tilassa ei havaita käyttäjiä. Viiveen on oltava riittävän pitkä, 

etteivät valot turhaan sammu. Loistelamppuja ohjattaessa viiveen tulee olla 

vähintään 15 minuuttia, jotta lamppujen käyttöikää ei huononneta liian tiheillä 

sytytyskerroilla. /6/ 

 

Läsnäolo-ohjauksen käyttöön on tärkeää valita riittävän herkät anturit, jotta valot 

eivät sammu, vaikka tilassa ollaan. Yksinkertaisimmat tuotteet ovat kytkimen 

tilalle asennettavia läsnäolokytkimiä. Läsnäolokytkintä valittaessa on huomioitava 

kuorman tyyppi ja se, että kytkin soveltuu esimerkiksi loistelampuille. /6/ 
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Läsnäolo-ohjaus soveltuu erityisesti tiloihin, joissa käyttö on satunnaista, kuten 

varastot, tekniset tilat, kodinhoitohuoneet jne. Läsnäolo-ohjaus soveltuu hyvin 

myös osaksi kiinteistön laajempaa ohjausta. Toimistotiloissa läsnäolo-ohjauksella 

ohjataan usein toimisto- ja käytävätiloja. Läsnäolo-ohjaus voi myös täydentää 

vakiovalo-ohjausta, jolloin saadaan merkittävää lisäsäästöä. /6/ 

 
Ohjaus ohjaimin 
 

Ohjaimet ovat keskusyksiköitä, joihin säätimet, ohjattavat liitäntälaitteet 

ja käyttimet liittyvät. Ohjaimin tapahtuvaa ohjausta käytetään pääasiassa 

loistelamppujen säätöön. Viime aikoina on pienoisjännitehalogeenilamppujenkin 

säätöä toteutettu ohjaimin. Ohjaimin voidaan säätää myös vaihekulmaleikkaukseen 

perustuvia säätimiä. Taulukossa 2 on kerättynä kolmen eri ohjausjärjestelmän 

ominaisuuksia./6/ 

 

Taulukko 2: Kolmen eri ohjausjärjestelmän ominaisuuksien vertailua. /6/ 
Ominaisuudet 1-10 V DSI DALI 

Osoitteellinen ei ei 64 
Ryhmäosoitteita ei ei 16 ryhmää 
Tilanneohjaus ohjaimella ohjaimella 16 tilannetta 
Logaritminen säätö riippuu valmistajasta kyllä kyllä 
Ohjausvirtapiirin polariteetti sidottu vapaa vapaa 
Sammuttaminen ohjausvirtapiiristä ei kyllä kyllä 
Johtimia valaisimeen 5 5 5 
Ohjausvirtapiirin pituus 300 m 250 m 300 m 
Monikanavaisuus vaatii yksikön kyllä kyllä ei 
Säädettävät lampputyypit    
FDH-loistelamput kyllä kyllä kyllä 
FD-loistelamput kyllä kyllä kyllä 
FCH-rengasloistelamput rajoituksin kyllä kyllä 
FSD-pienloistelamput kyllä kyllä kyllä 
FSM- ja FSQ-pienloistelamput kyllä kyllä kyllä 
12 v:n halogeenilamput kyllä kyllä kyllä 
Hehku- ja 230 V:n halogeenilamput kyllä kyllä kyllä 
Purkauslamput rajoituksin ei rajoituksin 

 
1-10 V:n ohjaus 
 

Yleisin ohjaustapa on EN 60929 -standardin mukainen analogiaohjaus. Siinä 

ohjausjännite on 1–10 V DC. Lamput eivät sammu ohjauksella, vaan sitä varten on 

erillinen päävirtapiirin kytkin. Erillisillä kiertokytkinohjaimilla kytkin on 

useimmiten sisäänrakennettu. Tyypillisesti ohjainkiertokytkin kykenee ohjaamaan 

50 valaisinta, mutta kytkimen katkaisukyvystä riippuen kytkettävien valaisimien 

määrä voi olla pienempi. /6/ 
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Standardin mukaisten elektronisten liitäntälaitteiden ohjauspuoli on kaksois-

eristämätön, jolloin ohjausjohtimet tulee mitoittaa pääjännitteen mukaan. 

Tilanneohjaus on mahdollinen erillisin tämän mahdollistavin ohjainyksiköin. 1–10 

V:n ohjaus on mahdollinen toteuttaa sekä LON- että EIB-kenttäväyläkomponen-

tein. /6/ 

 

Ohjaustavan haittana on, että ohjausjohtimien pituus voi vaikuttaa säätöön. 

Ohjausväylä voi olla enintään 300 m pitkä. Etuna puolestaan on, että 

ohjainpotentiometrejä on saatavilla useilta kalustevalmistajilta ja elektronisia 

liitäntälaitteita useilta valmistajilta. /6/ 

 
DSI-ohjaus 
 

DSI-digitaaliohjaus on epästandardi ratkaisu, yhden liitäntälaitevalmistajan 

kehittämä osoitteeton ohjaus. Ohjaus mahdollistaa pitkät ohjausjohtimet 

digitaalisen viestin ansiosta. DSI-ohjauksen ryhmäkokoa ei ole rajoitettu. Ratkaisu 

on erittäin hyvin toimiva, mutta vaatii erityistä huolellisuutta toteutuksessa, jotta 

kaikki komponentit ovat DSI-ohjaukseen soveltuvia. Tilanneohjaus on mahdollinen 

erillisin ohjainyksiköin. DSI-ohjaus voidaan toteuttaa sekä LON että EIB-

kenttäväyläkomponentein. /6/ 

 

DSI-ohjauksen haitta on, että ratkaisu on vain yhden liitäntälaitevalmistajan ja 

digitaalisuudesta huolimatta ohjaus on osoitteeton. Etuja tasainen säätö riippumatta 

ohjausväylän pituudesta, ei vaadi erillistä ohjelmointia käyttöönotossa sekä 

mahdollisuus ohjata tietokoneella. /6/ 

 
DALI-ohjaus 
 

EN 60929 -standardissa digitaalinen ohjaus tuntee nimen DALI. Tässä ohjauksessa 

yhdellä ohjausjohdinparilla saadaan 64 osoitteellista ryhmää. Monista muista 

ohjauksista poiketen jokaisella valaisimella ja käyttöpaneelilla on oma itsenäinen 

osoite, ja ne ovat näin ollen yksilöllisesti säädettävissä. DALI-ohjaus on ns. 

hajautettu ohjaus, jossa ei ole erillistä keskusyksikköä. /6/ 

 

DALI-ohjaus edellyttää ohjelmointia ja käyttöönottoa, jotta eri ohjaukset saadaan 

halutuiksi. DALI-ohjaus on liitäntälaitestandardi, jossa ohjauskomponenttien 
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määrittelyä ei ole tehty. Tästä syystä markkinoilla on eroavuuksia ohjain-

komponenteissa. Eri laitevalmistajien DALI-liitäntälaitteet ovat vaihtokelpoisia, ja 

niitä voidaan käyttää sekaisin samassa kohteessa. Käyttimet, eli erilaiset ohjauksen 

käyttöpainikkeet, valo- ja läsnäoloanturit, infrapunalähettimet sekä erilaiset 

näytölliset käyttöliittymät, eroavat kuitenkin toisistaan niin, että samassa 

järjestelmässä voi olla vain yhden valmistajan ohjauskomponentteja. /6/ 

 

DALI-ohjauksen etuja ovat osoitteellisuus, muunneltavuus ja monipuolisuus. Muita 

etuja ovat laaja liitäntälaitteiden valmistajamäärä sekä soveltuvuus valaistuksen 

kokonaisohjausjärjestelmäksi kapasiteettinsa puitteissa. DALI-ohjauksen 

heikkoutena on kapasiteetin pienuus (64 osoitetta) suurissa tiloissa sekä käyttimen 

rajaaminen yhteen valmistajaan yhdessä järjestelmässä. DALI-ohjaus edellyttää 

erillistä ohjelmointia. /6/ 

 
Kenttäväyläohjaus 
 

Avoimia kenttäväyliä käytetään kuten erillisiä valaistuksenohjausjärjestelmiä. 

Laajimmillaan kenttäväyläohjauksella ohjataan koko kiinteistön teknisiä 

järjestelmiä, missä valaistuksen ohjaus on yhtenä oleellisena osana. 

Kenttäväyläohjauksessa säätimet, releet ja elektronisten liitäntälaitteiden ohjaimet 

ovat suoraan väylällä. Tällöin järjestelmässä ei ole erillistä keskusyksikköä, joka 

rajaisi järjestelmän kokoa. Ohjaus on tapahtumapohjaista, jolloin viimeisin 

ohjausviesti on aina voimassa. Yleisimmät kenttäväyläohjaustyypit ovat LON ja 

EIB. /6/ 

 

2.8 Ohjaus- ja säätöjärjestelmän valinta 
 

Ensisijaisesti valaistuksen ohjaus- ja säätöjärjestelmä valitaan käyttäjän tarpeen 

mukaan. Tarve määrittelee halutun ohjaustavan – paikallisohjaus, tilanneohjaus, 

vakiovalo-ohjaus jne. Käyttäjän tarve määrittelee myös sen, miten valaistustilanne 

soveltuu toimintaan ja minkälainen on energiankulutus. Ohjaustapaan valitaan 

kuormatyypille soveltuvat säätölaitteet, tyristori- tai transistorisäätimet, analogia- 

tai digitaaliohjaimet./6/  

 

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä valaistuksen ohjauksen ongelmista ja niiden 

välttämisestä. 
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• Käyttäjä on unohdettu, ei ole selvitetty todellista käyttötarvetta eikä sitä, 

miten ohjaus on haluttu tehdä. 

• Tilanneohjauksen tekninen suunnittelu on tehty, muttei ole suunniteltu itse 

tilanteita. Tämä tuo lisäkustannuksia toteutukseen, kun tilanteet 

suunnitellaan ohjelmoitaessa. Lisäksi tilanteet tulee nimetä siten, että 

käyttäjä löytää tarvettaan vastaavan ohjauksen mahdollisimman luontevasti. 

• Säätöjärjestelmän ohjaus on liian monimutkainen. Tällöin ratkaisu tekee 

osaavalle käyttäjälle kaiken mahdolliseksi, mutta satunnainen käyttäjä ei 

löydä haluamaansa valaistusta helposti tai ei uskalla käyttää järjestelmää 

ollenkaan. Useimmiten tällainen toteutus on korjattavissa tilanneohjauksella 

ja tilanteiden selkeällä nimeämisellä. 

• Käytönopastus jätetään pitämättä. Tilanneohjaus on toteutettu mutta 

tilanteita ei ole merkitty eikä opastusta annettu. Tällöin käyttäjän on 

mahdotonta tietää, miten ohjaus toimii. Korjataan pitämällä riittävä 

käytönopastus ja merkitsemällä selkeästi ohjaukset ja tilanteet. /6/ 

 

Loistelamppuvalaisimia tilattaessa on syytä olla huolellinen, jotta ne sopivat 

valitulle ohjaustavalle. Valaisimien säädettävyys ei riitä, vaan on ilmoitettava 

säätötapa: onko se analoginen 1–10 V, digitaalinen DSI tai DALI. Kukin ohjaus on 

sinällään oikea, kunhan se on yhtenevä käytettyjen ohjaimien kanssa. Suositus on, 

että valaisinluetteloon lisätään säädettävien loistelamppuvalaisimien kohdalle tieto 

ohjaustavasta, jolloin ongelmalta vältytään.  

 

Säädettävien loistelamppuvalaisimien toimitus edellyttää huolellisuutta niin 

tilaajalta kuin valaisimien toimittajalta, jotta saadaan toimiva kokonaisuus. 

/6/ 
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3 STANDARDIEN VAATIMUKSET 
 

Standardit ja määräykset asettavat erilaisia valaistuksellisia vaatimuksia ja 

suosituksia. Tässä luvussa käsitellään näistä keskeisimpiä, joita on asetettu 

hotellien valaistukselle. /7/ 

 

Valaistuksen suunnittelussa oleellista on, että standardien määrittelemien 

valaistusvoimakkuusarvojen ohella myös muut määrälliset ja ennen kaikkea 

laadulliset tarpeet täytetään. Tärkeimmät näköympäristöön vaikuttavat tekijät ovat: 

• luminanssijakauma 

• valaistusvoimakkuus 

• häikäisy 

• valon suuntaus 

• valon väri ja sen värintoisto-ominaisuudet 

• välkyntä 

• luonnonvalo. 

Standardi EN 12464-1 määrittelee ohjearvot valaistusvoimakkuudelle, 

kiusahäikäisylle ja värintoistolle. /7/ 

 

3.1 Luminanssi 
 

Valaistusohjeet perustuvat käytännön syistä valaistusvoimakkuusarvoihin, mutta 

koska silmän toiminta ja näkeminen määräytyvät näkökentän luminanssien 

perusteella, valaistuksen suunnittelun tavoitteena tulee olla sopiva 

luminassijakauma näköympäristössä. Luminanssijakauma vaikuttaa 

näkömukavuuteen, koska 

• liian suuret luminanssit aiheuttavat häikäisyä 

• liian suuret luminanssikontrastit aiheuttavat jatkuvaa tarvetta 

näköjärjestelmän sopeutumistason muuttamiseksi ja sitä kautta 

näköväsymystä 

• liian alhaiset luminanssit ja liian alhaiset luminanssikontrastit tekevät 

työympäristöstä yksitoikkoisen. /7/ 

 

Luminanssijakauman kannalta tilan kaikkien pintojen luminanssit ovat tärkeitä ja 

ne määräytyvät pinnan valaistusvoimakkuuden ja heijastussuhteen perusteella. 
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Hyvän luminanssijakauman saavuttamiseksi sopivat vaihteluvälit tärkeimpien 

pintojen heijastumissuhteille ovat: 

• katto 0,6...0,9 

• seinät 0,3...0,8 

• työtasot 0,2...0,6 

• lattia 0,1...0,5. /7/ 

 

3.2 Valaistusvoimakkuus 
 

Kaikki standardissa EN 12464 esitetyt valaistusvoimakkuusarvot ovat 

huoltoarvoja, joissa on otettu huomioon sekä lamppujen valovirran alenema että 

likaantumisen vaikutus. Annetut arvot tarkoittavat keskimääräistä 

valaistusvoimakkuutta työalueella, joka voi olla vaakasuorassa, pystysuorassa tai 

kalteva. 

 

Suositellut valaistusvoimakkuudet muodostavat portaittaisen sarjan, jossa portaiden 

välinen kerroin on 1,5, mikä vastaa pienintä subjektiivisesti havaittavaa 

valaistusvoimakkuuseroa. Sarjan minimiarvo on 20 lx, mikä vastaa ihmiskasvojen 

tunnistamiseen tavanomaisissa valaistustilanteissa tarvittavaa 

valaistusvoimakkuutta. Suositeltavat valaistusvoimakkuudet ovat siten (yksikkönä 

lx): 

20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 – 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 

5000 

Suositusarvosta voidaan poiketa asteikolla ylös- tai alaspäin yhden tai useamman 

portaan verran, mikäli näköolosuhteet poikkeavat tavanomaisesta. 

 

Suurempaa arvoa on käytettävä, kun 

• näkötehtävä on kriittinen 

• virheet johtavat suuriin kustannuksiin 

• edellytetään suurta tarkkuutta tai korkeaa tuottavuutta 

• työntekijän näkökyky on alentunut 

• näkökohteen yksityiskohdat ovat poikkeuksellisen pieniä tai kontrastit 

matalia 

• työtehtävän suorittamiseen käytettävissä oleva aika on poikkeuksellisen 

lyhyt. 
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Vaaditusta valaistusvoimakkuudesta voidaan poiketa alaspäin, kun 

• näkökohde on poikkeuksellisen suuri tai sen kontrastit ovat korkeat 

• työtehtävän suorittamiseen käytettävissä oleva aika on poikkeuksellisen 

pitkä. 

 

Tiloissa, joissa työskennellään jatkuvasti, valaistusvoimakkuuden on oltava 

vähintään 200 lx. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) on esitettynä standardin 

asettamat valaistusvaatimukset (valaistusvoimakkuus E, häikäisyindeksi UGRL ja 

värintoistoindeksi Ra ) hotellien tiloille. /7/ 

 
Taulukko 3: Standardin SFS-EN 12464-1 asettamia valaistusvaatimuksia. /9/ 

Huone/Tila E / lx UGRL Ra -indeksi Huomautukset 
Hotellihuoneet 300 19 80  
Käytävät 100 25 80 Öisin voi olla 

alhaisempaa 
Portaikot 150 25 80  
Aulat 100 22 80  
Vastaanotot 300 22 80  
Toimistot 500 19 80  
Kylpyhuoneet ja WC-tilat 200 22 90  
Oleskelutilat 300 22 80  
Keittiö 500 22 80 Keittiön ja ravintolan 

välillä siirtymävyöhyke 
Ravintolat - - 80 Sopivan ilmapiirin 

mukaan 
Itsepalveluravintola 200 22 80  
Tarjoilupöytä 300 22 80  
Neuvottelu- ja 
kokoushuoneet 

500 19 80 Valaistuksen 
säädettävää 

 

3.3 Häikäisy 
 

Häikäisy on tunne, jonka aiheuttavat näkökentässä olevat kirkkaat alueet. 

Häikäisyn lajit ovat kiusahäikäisy tai estohäikäisy. Näkökohteen kiiltävistä 

pinnoista heijastuneen valon aiheuttamaa häikäisyä kutsutaan harsoheijastumiseksi. 

Kiusahäikäisy aiheuttaa epämiellyttävyyden tunteen, mutta ei välttämättä heikennä 

näkemistä, kun taas estohäikäisy heikentää näkemistä, mutta ei välttämättä aiheuta 

epämukavuuden tunnetta. Harsoheijastumat pienentävät näkökohteen kontrastia ja 

vaikeuttavat siten näkemistä. Työtiloissa kiusahäikäisyä aiheuttavat yleensä 

valaisimet tai ikkunat. Jos kiusahäikäisy pystytään poistamaan, estohäikäisy ei 
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yleensä ole ongelma. Häikäisyn rajoittaminen on erityisen tärkeää silloin, kun 

katsesuunta työskentelyssä suuntautuu vaakatason yläpuolelle. /7/ 

 

Standardissa EN 12464 hotellien eri huoneille esitetyt kiusahäikäisyn raja-arvot 

(Taulukko 3) määritetään CIE:n kehittämän UGR (Unified Glare Rating) -

menetelmän mukaisesti. Häikäisyindeksi lasketaan tarkoitukseen soveltuvan 

tietokoneohjelman avulla. UGR-indeksissä otetaan huomioon taustan ja valaisimen 

valaisevien osien luminanssit, sekä valaisimien sijainti havainnoitsijaa kohden. 

UGR-indeksin vaihteluväli on 10…28 (pienempi arvo edustaa parempaa 

häikäisysuojausta). Standardissa indeksit on esitetty tilakohtaisesti kolmen yksikön 

portaissa (16, 19, 22, 25 ja 28). /7/ 

  

Standardi edellyttää kirkkaiden valonlähteiden aiheuttaman häikäisyn rajoittamista 

määrittelemällä lampun luminanssista riippuvat häikäisysuojakulman raja-arvot 

taulukon 4 mukaisesti. /7/ 

 
Taulukko 4: Häikäisysuojakulman minimiarvot erilaisilla lamppujen luminasseilla. 
Lampun luminanssi 
kcd/m2

Minimi häikäisysuojakulma 
astetta 

20…<50 15 
50…<500 20 
≥500 30 

 

3.4 Valon suuntaus 
 

Valon suuntauksella voidaan korostaa kohteita ja parantaa kolmiulotteisten 

kohteiden näkymistä. Tätä kuvataan termillä muodonanto, jolla tarkoitetaan 

diffuusin ja suoran valon keskinäistä suhdetta. Varjojen muodostuminen parantaa 

kolmiulotteista näkemistä, ja tämän vuoksi on suositeltavaa, että valolla on tietty 

tulosuunta. Täysin diffuusissa valaistuksessa näköympäristö tulee yksitoikkoiseksi, 

mutta toisaalta valaistus ei saa olla liian suunnattua, niin että se aiheuttaa teräviä 

varjoja. /7/ 

 

3.5 Valo, väri ja värintoisto 
 

Valo on osa sähkömagneettista energiasäteilyä, jonka monia osa-alueita lääketiede 

on jo pitkään käyttänyt hyväksi. Mainitun energiasäteilyn vaikutukset ovat täysin 
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toisistaan poikkeavia aaltoliikkeenä etenevän säteilyn aallonpituudesta riippuen /1, 

s.11/. Mitkä tahansa värit valitaankin, on ehdotonta, että ne on määritelty 

valonlähteiden mukaan, joita käytetään valmiissa tilassa, koska valonlähteet 

vaihtelevat merkittävästi värintoiston laadussa /3, s.13-3/. Valonlähteen 

väriominaisuudet määrittelevät toisistaan riippumattomat ominaisuudet: 

• tuotetun valon väri 

• värintoisto-ominaisuudet. /7/ 

 

Valon värin ilmaisee ekvivalenttinen värilämpötila TCP. Valosta saatavaa 

värivaikutelmaa kuvataan taulukon 5 mukaisesti. 

 
Taulukko 5: Valonlähteiden ryhmittely valon värivaikutelman mukaan. /7/ 
Valosta saatava värivaikutelma Ekvivalenttinen värilämpötila TCP / K 
Lämmin <3300 
Neutraali 3300…5300 
Kylmä >5300 
 

Valonlähteen värilämpötilan valinta perustuu tilan valaistusvoimakkuuteen ja 

sisustuksen väreihin ja on jossain määrin subjektiivista. Suomessa suositaan 

yleensä lämmintä värisävyä, mikä onkin hyvä ratkaisu tavallisimpien työtilojen 

suositelluilla valaistusvoimakkuuksilla. 

 

Valaistuksen hyvät värintoisto-ominaisuudet ovat tärkeitä näkemisen ja 

viihtyisyyden kannalta. Värintoisto-ominaisuuksia mitataan värintoistoindeksillä 

Ra, jonka maksimiarvo on 100. 

 

Standardissa EN 12464 värintoisto-ominaisuuksille määritellyt vaatimukset on 

esitetty tilakohtaisesti, ja sen mukaan lamppuja, joiden värintoistoindeksi on 

pienempi kuin 80, ei tule käyttää työtiloissa tai tiloissa, joissa ihmiset oleskelevat 

pitempiä aikoja. Tiettyjä poikkeuksia tosin sallitaan (esim. teollisuustilojen 

syväsäteilijät, joissa käytetään suurpainepurkauslamppuja), mutta tällöinkin on 

huolehdittava siitä, että kiinteissä työpisteissä valaistuksen värintoisto-

ominaisuudet ovat paremmat. Samoin on huolehdittava, että standardissa ISO 3864 

edellytetyt turva- ja varoitusvärit toistuvat oikein. 

 /7/ 
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3.5.1 Häiriötekijät 
 

Värien vääristyminen on valaistuksen käytössä yksi pääongelmista. Väärä 

valonlähteen valinta tai väärässä valaistuksessa suoritettu värien valinta johtavat 

kumpikin huonoon lopputulokseen. Se ehkä havaitaan ensisijaisesti 

kauneusvirheenä, mutta se voi välillisesti aiheuttaa jopa tapaturmia muuttaessaan 

aiottuja pintojen, kuvioiden ja tilakokonaisuuksien keskinäisiä suhteita tai 

estäessään varoitus- tai tiedotustekstien näkymisen riittävän selvästi. Sen vaikutus 

voi olla merkittävä myös työolosuhteiden ja välillisesti työtulosten sekä 

työntekijöiden terveyden kannalta. Niille henkilöille, joiden värinäkö on 

puutteellinen, voivat virheet olla erityisen kohtalokkaita. /1, s.16/ 

   

Värien vääristymien välttämiseksi on seuraavanlaisia ohjeita:  

• valojen suuntauksen ja heijastavien pintojen vaikutuksen huomioon 

ottaminen 

• kiiltävien pintojen välttäminen 

• värejä ja valoja yhdisteltäessä syntyvien tulosten tunteminen 

• päivänvalo- ja keinovalotilanteen huomioon ottaminen 

• tilassa suoritettavien toimintojen aiheuttamien havainnointimuutoksien 

tiedostaminen /1, s.16/ 

 

Vääristymiä voidaan pyrkiä korjaamaan 

• vaihtamalla valonlähteet. 

• uudesti maalaamalla pintoja. 

• kohottamalla tai vähentämällä valaistuksen määrää. /1, s.17/ 

 

Muita valaistukseen liittyviä häiriötekijöitä ovat mm. 

• kiillot 

• heijastukset  

• häikäisy 

• näköharhat 

• harhauttava varjonmuodostus tai varjonmuodostuksen puute 

• jälkikuvailmiöt 

• silmien hidas mukautuminen siirryttäessä eri tavoin valaistuista tiloista 

toiseen. /1, s.18/ 
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3.5.2 Välkyntä ja stroboskooppi-ilmiö 
 

Standardi edellyttää, että valaistusjärjestelmät suunnitellaan niin, että välkyntää tai 

stroboskooppi-ilmiötä ei esiinny. Keinona on esim. elektronisten liitäntälaitteiden 

käyttö. /7/ 

 

3.6 Luonnonvalo 
 

Työtehtävän valaistus voidaan hoitaa osittain tai joskus jopa kokonaan 

luonnonvalon avulla. Luonnonvalolla on usein myös vaikutusta valaistuksen 

muodonantoon. Luonnonvalon ja keinovalon yhteiskäytössä on suositeltavaa 

käyttää sellaista ohjausjärjestelmää, joka kykenee säätämään keinovalaistusta 

luonnonvalon määrän muuttuessa. Myös ikkunoiden aiheuttamaan häikäisyyn tulee 

kiinnittää huomiota käyttämällä tarkoituksenmukaisia kaihtimia. /7/ 

 

3.7 Turvavalaistus 
 

Standardissa SFS-EN 1838 annetaan valaistusvaatimukset 

turvavalaistusjärjestelmille, joita käytetään, kun normaalin valaistuksen 

sähkösyöttö häiriintyy. Standardissa on seikkaperäiset tiedot valaisimien 

sijoittelusta, lukumääristä, niiden teknisistä vaatimuksista ja siitä, millainen 

valaistuksen tulee olla erilaisissa tiloissa /12/. Turvavalaistus on asennettava 

sellaisiin tiloihin, joissa se edellytetään kansallisten määräysten perusteella. 

Tällainen määräys on mm. sisäasiainministeriön antama asetus rakennusten 

poistumisreittien merkitsemisestä ja valaistuksesta (805/2005). /10/ 

 

Standardissa turvavalaistusta käytetään yleisnimityksenä, joka kattaa joukon 

erityisiä valaistusmuotoja alla olevan kaavion mukaisesti: 

 
Kuva 3: Kaavio turvavalaistuksen erityismuodoista /8/ 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Aukusti Holmala 

OPINNÄYTETYÖ 33 (76)

 
 

3.7.1 Poistumisvalaistus 
 

Poistumisvalaistuksen tehtävänä on ohjata ihmiset turvallisesti ulos rakennuksesta 

erilaisissa hätätilanteissa, kuten tulipaloissa, sähkökatkojen aikana, valaistuksen 

vikatilanteissa ja muissa normaalioloista poikkeavissa tilanteissa. Äkillisissä 

poistumistilanteissa on tärkeää estää paniikin syntyminen ja varmistaa näin nopea 

ja turvallinen poistuminen. /14/ 

 

Lähtökohtana on pidettävä RakMk E1:n mukaisesti käyttöaikaa (päivä-, ilta- tai 

yökäyttö) sekä sitä, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten he kykenevät 

pelastautumaan itse tai toistensa avustamina hätätilanteissa. Poistumisreittien 

selkeä merkitseminen on tarpeellista kaikissa niissä tiloissa, joissa liikkuu sellaisia 

ihmisiä joiden ei voida olettaa tuntevan tiloja hyvin. Tällaisia tiloja ovat varsinkin 

kokoontumis- ja liiketilat sekä majoitustilat ja hoitolaitokset. Samoin kaikki muut 

tilat, joissa poistumisjärjestelyt eivät ole tavanomaisia, asettavat erityisvaatimuksia 

poistumisreittien merkitsemiselle. Esimerkkejä tällaisista tiloista ovat maanalaiset 

tilat ja korkeat rakennukset. /8/ 

 

Jos varavalaistusta käytetään poistumisvalaistustarkoitukseen, sen on täytettävä 

standardien esittämät vaatimukset. Jos varavalaistus on tasoltaan alhaisempi kuin 

työhön vaadittava pienin valaistusvoimakkuus, valaistusta on käytettävä vain 

prosessien alasajoon tai lopettamiseen. Poistumisvalaistuksessa on otettava 

huomioon varavalaistuksen käytössä (edellä esitetyn mukaisesti) erityisesti 

valaistuksen syttymisnopeus ja valaisintyypin ominaisuudet. /8/ 

 

3.7.2 Poistumisreittivalaistus 
 

Poistumistievalaistus sisältää useimmiten kahta eri valaisintyyppiä 

opastevalaisimia (Kuva 4)  ja turvavalaisimia. Opastevalaisimet palavat jatkuvasti 

ja nimensä mukaisesti opastavat poistujaa oikean kulkusuunnan valinnassa. 

Turvavalaisimet syttyvät ainoastaan vika- ja hälytystilanteessa. Turvavalaisimilla 

varmistetaan poistumisreiteille riittävä valomäärä turvallista poistumista ja 

pelastustoimia varten. Poistumis- ja pelastusreittisuunnitelmat pitää olla esitettynä 
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siellä, missä ne voivat neuvoa niin rakennuksen käyttäjiä kuin pelastusjoukkojakin. 

/17; 14/ 

 

 
Kuva 4: Opasvalaisimien symbolit /15/ 

 

EN-standardi EN50172 paneutuu erityisesti kiinteistön haltijan vastuuseen, liittyen 

turvavalojärjestelmälle tehtäviin määräaikaishuoltoihin ja toimintatesteihin. Tilojen 

haltijan/omistajan on nimettävä asiantunteva henkilö valvomaan järjestelmän 

huoltoa. Laitteistolle on tehtävä päivittäin, kuukausittain ja vuosittain toiminnallisia 

testejä sekä järjestelmää on huollettava säännöllisin väliajoin. Muita 

poistumistievalaistukseen liittyviä EN-standardeja ovat: EN60598-2-22, EN50171 

ja EN50272-2. /14/ 

 

Turvavalaisimet puolestaan ovat tavanomaisten valaisimien kaltaisia, ja sijoitettu 

käytäviin, portaikkoihin ja vastaaviin paikkoihin poistumisreiteille. 

Turvavalaisimet eivät pala jatkuvasti, vaan syttyvät vasta sähkökatkoksen 

sattuessa. Turvavalaisimina voidaan käyttää erityisesti turvavalaisimiksi 

tarkoitettuja valaisimia, tai keskusakustojärjestelmässä myös samoja valaisimia, 

joilla tilan muukin valaistus on järjestetty. /15/ 

 

Opas- ja turvavalaisimien valonlähteinä, siis lamppuina, käytetään tätä nykyä lähes 

pelkästään pienoisloistelamppuja jotka on varustettu elektronisella liitäntälaiteella. 

Perinteisillä kuristimilla ja sytyttimillä toimivia liitäntälaitteita näissä ei käytetä, 

koska perinteisiä hohtopurkaussytyttimiä ei saa kytkeä opas- ja turvavalaistuksen 

piiriin. Vanhemmissa opasvalaisimissa käytettiin yleensä 24 voltin, 3 watin 

hehkulamppuja. Nämä ovat kuitenkin ennen pitkää jäämässä pois käytöstä, koska 

opasvalaisimet palavat jatkuvasti, ja näin ollen hehkulamppuja saa olla yhtenään 

vaihtamassa. Pienoisloistelamppujen käyttöikä on huomattavasti hehkulamppuja 

pidempi, mutta näidenkin tilalle ovat hyvä vauhtia tuloissa superkirkkailla ledeillä 

toteutetut opasvalaisimet. Hehkulamput ovat jääneet myös toisesta syystä. 

Energiataloudellisesti loistelamput ja ledit ovat huomattavasti hehkulamppuja 
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parempia. Esim. 40 W hehkulamppu vastaa valoteholtaan 7W loisteputkea. Opas- 

ja turvavalojärjestelmissä tämä on erityisen tärkeää, koska sähkökatkoksen 

sattuessa valaisimet ovat akkusyötöllä.  

 

Yksi tärkeä näkökohta tässä on häikäisyn rajoittaminen, koska häikäisyn riski on 

erityisen vakava siellä, missä muutamat valonlähteet ovat käytettynä suhteellisen 

pimeissä huoneissa. Alan säännöksissä sanotaan että opas- ja turvavalaistuksen on 

pysyttävä toiminnassa vähintään 30 minuuttia sähkökatkoksen alusta lukien. /15/ 

 

Usein halutaan turvavalaisimen muodostuvan yleisvalaisimesta, joka toimisi joko 

ajoittain toimivana turvavalaisimena tai osana yleisvalaistusta, joka syöttöhäiriöstä 

siirtyy toimimaan turvavalona. Valaisimen muutos voidaan tehdä sijoittamalla 

turvavalon tarvitsemat komponentit valaisimeen tai erilliseen turvavaloyksikköön. 

Myös tällaisen valaisimen tulee olla standardin SFS-EN 60 598-2-22 mukainen. 

Tämä edellyttää, että valaisin on EN 60 598-1 mukainen ja että se on F-luokkaa ja 

sen ulkoiset muoviosat on tehty aineesta, joka kestää 850 oC kuumalankakokeen 

sekä, että valaisin toimii tyydyttävästi 70 oC lämpötilassa. Kuumalankakokeen 

kestävyys yleensä toteutuu, jos valaisimen sulkumuovi on tehty polykarbonaatista, 

jonka paksuus > 1,6 mm ja mahdolliset runko ja päädyt joko polykarbonaatista, 

ABS- muovista tai polyesterimuovista. /16/ 

 

Kun turvavalokomponentit halutaan sijoittaa valaisimeen on varmistuttava, että 

valaisin ei lämpene niin, että se ei enää toimi turvavalaisimelta edellytetyllä tavalla. 

Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa, että jos valaisimen sisälämpötila on >20 oC 

suurempi kuin ympäristölämpötila ei valaisimeen voida sijoittaa turvavalon 

tarvitsemia komponentteja, vaan on käytettävä erillistä turvavaloyksikköä. /16/ 

 

3.7.3 Avoimen alueen valaistus 
 

Avoimen alueen valaistuksen tarkoituksena on vähentää paniikin todennäköisyyttä 

sekä mahdollistaa rakennuksessa olevien henkilöiden turvallinen liikkuminen kohti 

poistumisreittejä järjestämällä asianmukaiset näkyvyysolosuhteet ja auttamalla 

suunnistautumista. Käytännön esimerkki avoimesta alueesta on aulatila, jonka 

pinta-ala on suurempi kuin 60 m2. /8/ 
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Hätäpoistumiseen tarkoitetun avoimen alueen valaistuksen on toimittava vähintään 

yhden tunnin ajan. Avoimen alueen paniikinestovalaistuksen on saavutettava 50 % 

vaaditusta valaistusvoimakkuudesta 5 sekunnin aikana ja täysi 

valaistusvoimakkuus 60 sekunnin aikana. /8/ 
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4 HOTELLIN TILOJEN VALAISTUS 
 

4.1 Hotellihuoneet 
 

Hotellihuone suorittaa paljon erilaisia tehtäviä rajatulla alueella. Ne toimivat 

olohuoneena, toimistona ja makuuhuoneena, sekä näiden lisäksi niissä on myös 

sisäänkäyntialue, joka on verrattavissa kodin eteiseen. Näin ollen 

valaistuskonseptin pitää perustua samoihin periaatteisiin kuin kodinkin valaistus. 

Toisaalta samaan aikaan hotellihuoneen valaistukseen pitää kohdistaa hyvin 

korkeat standardit ja asianmukainen valaistussuunnittelu, koska miellyttävä 

valaistus saa vieraat tuntemaan olonsa kotoisaksi. /17/ 

 

Ihmiset tuntevat olonsa turvatuksi, kun he voivat nähdä ympäristönsä selkeästi 

pelkällä sormen näpäytyksellä. Täten huoneen kattovalaisimet ja muutamat muut 

valaisimet pitäisi yhdistää ohjattaviksi niin ovelta kuin sängyltäkin. Valaistuksen 

ohjausjärjestelmät tarjoavat hotellihuoneissa parhaat mukavuudet mahdollistamalla 

vieraan ohjelmoimaan valaistustapahtumat haluamikseen. /17/ 

 

4.1.1 Yleisvalaistus 
 

Useimmat hotellien vieraat käyttävät huoneitaan pääasiallisesti illalla ja yöllä. Näin 

ollen valaistuksella on erittäin tärkeä rooli. On erittäin tärkeää, että taataan hyvä 

yleisvalaistus, jotta vieraat voivat helposti silmäillä huonetta sisäänkäynniltä. 

Vähimmäisvaatimukset ovat kaksi sopivan kokoista pinta-asennettua 

kattovalaisinta tai useat seinävalaisimet. /17/ 

 

Hotellihuoneissa pitäisi välttää syviä varjoja ja varjojen vääristymiä. Lamput 

lämpimällä valkoisella valonvärillä luovat kotoisan ilmapiirin. Oikea valaistus on 

symmetristä pehmeiden kirkkauserojen kanssa. Häikäisy taas vaikuttaa 

hyvinvointiin ja vahingoittaa näkötehokkuutta. Näin ollen pitäisi pitää huolta siitä, 

että vältetään suora häikäisy liian kirkkailta lampuilta ja valaisimilta, kuten myös 

heijastunut häikäisy kirkkailta pinnoilta. /17/ 

 

Valaisimet auttavat myös luomaan ilmapiirin suunnittelun nojalla painamalla 

valaistuksen sivummalle eli lähemmäksi seiniä. Tämän pitäisi sointua hyvin 
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huonekalujen kanssa. Yhden ryhmän valaisimet, esimerkiksi vain seinävalaisimet, 

eivät ole huono valinta. 

 

 
Kuva 5: Hotellihuoneissa suositaan seinävalaistusta, jolla luodaan hyvinkin kotoisa ja 

rauhallinen tunnelma. /17/ 

 

Tummat huonekalut ja sisustus luovat kodikkuutta huoneeseen, mutta tumma 

sisustus vaatii enemmän valaistusta saavuttaakseen saman valaistusvoimakkuuden 

kuin vaalea sisustus. Tämä johtuu siitä, että tummat katot, seinät, kokolattiamatot ja 

huonekalut heijastavat paljon vähemmän valoa huoneeseen kuin vaalea sisustus. 

Täten tuleekin olla huolellinen käytettäessä tummaa sisustusta, koska suurempien 

luminanssierojen aiheuttamat suuret kontrastit voivat aiheuttaa häikäisyongelmia. 

/17/ 

 

4.1.2 Valaistusolosuhteet 
 

Hotellihuoneet palvelevat monenlaisissa tehtävissä, jotka pitää ottaa huomioon, 

kun suunnitellaan valaistusjärjestelmiä. Vieraat useimmiten viettävät aikaansa 

lukemalla, katselemalla televisiota, selailemalla papereita ja työskentelemällä 

kannettavalla tietokoneella. Näin ollen huoneisiin vaaditaan vähintään 300 lx:n 

valaistusvoimakkuus. /17/ 

 

Istuinalueille, televisioille, pöydille ja sängyille pöytä- ja lattia- tai seinävalaisimet 

takaavat valaistuksen, jota näissä kohteissa vaaditaan. Pyöritettävät ja käännettävät 

heijastimet ja säädettävät asennuskannattimet mahdollistavat valaisimien 

suuntaamisen ja sijoittamisen yksittäisten vaatimusten mukaisesti. Myös 
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peilivalaistuksella on oma tehtävänsä, kun taas tauluvalaisimet huolehtivat 

valaistuksen korostuksista. /17/ 

 

Huonevalaistuksen luoma ilmapiiri riippuu siitä, miten kaikki valonlähteet 

huoneessa vaikuttavat toisiinsa. Hotellivieraiden pitäisi voida toteuttaa haluamansa 

valaistusilmapiiri kytkemällä yksittäiset valaisimet päälle ja pois päältä tai 

käyttämällä valaisimien himmentimiä muuttaakseen kirkkautta. Valaisimien pitäisi 

olla kytkettävissä erikseen tai ryhmissä. Poikkeuksena pidetään keskuskytkintä 

huoneen sisäänkäynnillä ja sängyn vieressä. Joidenkin valaisimien pitäisi olla myös 

himmennettävissä. Valaistuksen ohjausjärjestelmät luovat hotellihuoneissa parasta 

mukavuutta. /17/ 

 

4.1.3 Yhteenveto 
 

Hotellihuoneiden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seuraavia asioita: 

• Hotellihuoneet ja sviitit sisältävät useita toiminnallisia alueita, esimerkiksi 

alueet lukemiselle, television katsomiselle, lepäämiselle ja työnteolle. 

Parhaimmillaan valaistus voi olla kytkettävissä ja säädettävissä 

henkilökohtaisten ja tehtävien vaatimien asetusten mukaisesti. 

• Lämpimät valonvärit luovat kotoisan ilmapiirin pieniinkin huoneisiin. 

Oikea mallinnus on tasapainoinen pehmeäreunaisilla varjoilla. 

• Seiniin ja kattoihin suunnattava valo saa pienet huoneet näyttämään 

isommilta. 

• Vierailla on erilaisia näkemyksiä kirkkaudesta. Vanhentuessamme 

tarvitsemme enemmän valoa. Näin ollen valaisimien pitäisi aina olla 

himmennettävissä. 

• Etenkin hotellihuoneiden valaistussuunnittelu liittyy sisustussuunnitteluun 

ja huoneen arkkitehtuuriin. Valo korostaa eri toimintoalueita. 

• Häikäisyn kaikki muodot vaikuttavat negatiivisesti hyvinvointiimme ja niitä 

tuleekin välttää. 

• Pintojen materiaalinen heijastukset ja värien käyttö, kun määritellään 

valaisimia. Tummat lattiat, kankaat ja seinät absorboivat valoa enemmän 

kuin vaaleanväriset. /17/ 
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4.2 Käytävät ja portaat 
 

Hotellien käytävät ja portaat ovat ensisijaisesti alueita, joissa ihmiset liikkuvat. Ne 

antavat myös arkkitehtuurista vaikutelmaa tai korostavat organisaation tai 

instituution arvovaltaa. Hotellien käytävillä pitäisi aina olla rauhallinen ja 

miellyttävä tunnelma, koska ne toimivat alueina, joissa on erilaisia palveluita ja 

joissa ihmiset kommunikoivat toisilleen. /17/ 

 

Oikea valaistus helpottaa kulkua ja vastaa turvallisuudesta rakennuksen kaikilla 

kulkureiteillä. Se auttaa myös takaamaan sen, että rakennus tekee hyvän 

vaikutelman vieraille. Hyvin sijoitetut valaisimet ja vaihteleva valaistussuunnittelu 

korostavat portaikkojen ja hissien sisäänkäyntejä ja luovat mukavaa tunnelmaa. 

/17/ 

 

4.2.1 Käytävät 
 

Käytävät vaativat hyvän ja yhdenmukaisen valaistuksen, jotta vieraat voivat löytää 

tiensä perille nopeasti. Pitkillä käytävillä täytyy kuitenkin pitää huolta siitä, että 

ehkäistään tunneli-ilmiö välttämällä yhdenmukaista ja yksitoikkoista 

valaistustasoa.  

 

Valaistut seinät saavat käytävän näyttämään leveämmältä ja epäsuora valo 

kohdistettuna kattoon saa käytävän näyttämään avoimmalta ja viihtyisämmältä. 

Pitkille käytäville on myös suositeltavaa, että valaisimet asetettaisiin oikeaan 

kulmaan eli liikkumisen suuntaan. Tämä saa käytävän näyttämään lyhyemmältä. 

Käytävävalaistukselle on saatavilla laaja valikoima valaisimia. Vaihtoehtoja ovat 

esimerkiksi downlight-valaisimet, seinävalaisimet, sisäkattoon uppo- ja pinta-

asennettavat valaisimet ja riippuvalaisimet suoralla tai suora-/epäsuoralla 

valaistustavalla.  Korostuksia voidaan saada aikaan myös asentamalla lattiaan 

uppovalaisimet, jotka  korostavat käytävän kulkureittiä.  
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Kuva 6: Käytävävalaistuksen tilanteita /17/ 
 

Standardin SFS EN 12464-1 mukaan käytävän valaistusvoimakkuuden pitää 

yleisesti olla ainakin 100 lx. Valaistusvoimakkuuden tarvitsee olla voimakkaampaa 

käytävillä, missä viereisten huoneiden valaistusvoimakkuus ylittää 1000 lx. 

Tämänlaisissa tilanteissa valaistusvoimakkuus pitää olla ainakin 10 % viereisen 

huoneen voimakkuudesta, koska ihmissilmän mukautuminen tulee näin 

helpommaksi mentäessä kirkkaammasta pimeämpään tilaan. 

 

Yleisenä sääntönä pidetään, että käytävävalaistus on koko ajan päällä. Tämän 

seurauksena energiankulutuskin on vastaavasti korkea. Energiankulutusta on 

pienennetty loisteputkivalaisimilla tai pienloistevalaisimilla, joissa on pistotulpalla 

toimiva elektroninen liitäntälaite. Toinen hyvä ratkaisu on se, että johdotetaan 

valaistuksen kytkeminen eri vaiheisiin, eli esimerkiksi yöllä 50 lx:n 

valaistusvoimakkuus on riittävä helpottaakseen sovittaminen käytävän ja huoneen 

välillä, missä päivän aikana tarvitsee olla ainakin 100 lx. Näin ollen 

valaistusvoimakkuuksia voidaan räätälöidä erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi yksi 

voimakkuus päivälle, toinen siivouksen ajalle ja kolmas yöksi. /17/ 

 

Wallwashing-valaisimet lisäävät kohtisuoraa valaistusvoimakkuutta ja saa aikaan 

paremman visuaalisen viihtyvyyden. Merkit ja opasteet tuodaan esille 

korostusvalaistuksella, mihin downlight-valaisimet, seinävalaisimet ja erilaiset 

kohdevalaisimet ovat sopivia. Matalajännitteisissä halogeenilampuissa pitäisi olla 

laaja valokeila, koska voimakkaasti kohdistettu valo voi aiheuttaa häikäisyä. 

 

Käytävävalaistuksessa pitäisi myös valaista huonenumerot, huoneen nimen 

tunnisteet ja lukot ovissa. Valaistuksen pitäisi olla suunniteltua, koska reitti läpi 

eteisten ja portaiden aina hisseille asti pitäisi olla miellyttävä ja turvallinen 
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kokemus. Vieraiden pitäisi tuntea olonsa turvatuksi, ja ohjata heidän huomionsa 

myyntipaikkoihin ja kulkureitteihin esimerkiksi hissit. Tunneli-ilmiö pitkien 

käytävien kanssa pitäisi minimoida luomalla alueita vaihtuvin 

valaistusvoimakkuuksin. /3, s.13-5 ja 6/ 

 

On tärkeää muistaa myös, että rakennuksien turvallisuuden kannalta ulosmenotiet 

pitää olla selvästi tunnistettavissa ja ylläpidettynä tarkoituksenmukaisella 

turvavalaistuksella ( Luku 3.0: Standardin vaatimukset ). /17/ 

 

4.2.2 Portaat 
 

Portaat ovat onnettomuuksille alttiita paikkoja, joten täytyy varmistua siitä, että ne 

ovat asianmukaisesti valaistut. Tasaisesti valaistut portaat varmistavat turvallisen 

nousun ja alastulon. Pääpinnalta alaspäin kohdistuva valo saa aikaan lyhyitä ja 

pehmeitä varjoja ja varmistaa, että jokainen askelma on selvästi tunnistettavissa ja 

toisistaan erotettavissa.  

 

Porrasvalaistus vaatii valaisimien suunnittelua siten, että saadaan laajakulmainen 

voimakkuuden jako. Tämä onnistuu, kun portaikkoihin asennetaan rinnakkain 

riittävä määrä seinä- tai kattovalaisimia. Standardissa SFS EN 12464 on määritelty 

rappukäytäviin ja liukuportaille minimi valaistusvoimakkuus, joka on 150 lx. 

Parempi mukavuus ja turvallisuus saavutetaan 200 lx:n voimakkuudella, mikä ei 

käytännöllisesti katsoen lisää käyttökustannuksia. Kuvasta 7 voidaan nähdä 

valaistusvoimakkuuden vaikutus vuosittaisiin energiakustannuksiin loiste- ja 

monimetallilampuilla. Laskelmissa on esitetty ST-kortin /4/ esittämien neliötehojen 

pohjalta ratkaistut vuosittaiset energiakustannukset. Arvoissa on otettu huomioon 

liitäntälaitteen häviöt, sekä ettei likaantumisesta johtuva alenemakerroin mene 

pienemmäksi kuin 0,65-0,7. Laskelmissa käytettiin portaikon neliömääränä 200 m2 

ja energianhintana 0,05 €/kWh valaistuksen palaessa jatkuvasti.  
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Kuva 7: Loiste- ja monimetallilampun valaistusvoimakkuuden vaikutus 

vuosittaisiin energiakustannuksiin. 

 

Vielä parempi ratkaisu on viitoittaa portaat kulkuvalaisimilla. Tällaiset asennetaan 

joko seinän syvennyksiin tai pintaan. Ne voidaan asentaa myös portaiden kaiteisiin. 

Valaistussuunnittelusta riippuen erillinen valonlähde voi olla tarpeellinen jokaiselle 

portaalle. 

 

Portaat ovat myös ulosmenoteitä. Ulosmenoteiden merkinnät ja valaistus täytyy 

asentaa ja ylläpitää asiaan kuuluvien standardien mukaan.   

/17/ 

 

4.2.3 Kulkuvalaistus 
 

Käytäviin ja porraskuiluihin suositellaan kulkuvalaistusta yleisvalaistuksen lisäksi. 

Se osoittaa kulkureitit ja antaa paremman turvallisuuden tunteen.  

 

Yleisesti ottaen valaistusta pitäisi täydentää kulkuvalaistuksella portaikoissa, joissa 

on enemmän kuin neljä porrasta. Sopiva vaihtoehto on uppo- tai pinta-asennetut 

seinävalaisimet, jotka valaisevat suoraan kohti portaiden askelmia, niiden omalla 

tasollaan. Valaistussuunnittelusta riippuen erillinen valonlähde voi olla tarpeellinen 

jokaiselle portaalle. 
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Kuva 8: Portaiden tasalle uppoasennetut seinävalaisimet ovat hyvä ratkaisu 

portaikkojen kulkuvalaistukseksi. /17/ 

 

Uppoasennetut valaisimet ovat suosittu vaihtoehto etenkin leveissä portaikoissa. 

Tällä menetelmällä jokainen porras tarvitsee valaista mahdollisesti jopa kahdella 

uppoasennetulla valaisimella. Kulkuvalaistukseen sisältyvät myös valaistut kaiteet, 

jotka tarvitsevat korostusvalaistuksen. 

 

Uusiin kulkuvalaistusvaihtoehtoihin kuuluvat LED-valaisimet, jotka voidaan 

asentaa esimerkiksi jokaisen portaan kynnykseen. LED-valaisimet tarjoavat myös 

mahdollisuuden värikkääseen valaistukseen. Lattiaan uppoasennetut pienet, mutta 

tehokkaat LED-valaisimet valaisevat merkityt reitit ja huolehtivat selkeät viestit 

hisseissä ja liukuportailla.  

/17/ 

 

4.2.4 Yhteenveto 
 

Käytävä- ja porrasvalaistusta suunniteltaessa on hyvä muistaa seuraavia asioita: 

• Käytävät ja portaikot ovat ensisijaisesti kulkureittejä. Hyvä valaistus 

huolehtii opastuksesta ja turvallisuudesta. 

• Standardin SFS EN 12464-1 mukaan käytävät vaativat minimissään 100 lx, 

portaat ja liukuportaat 150 lx valaistusvoimakkuuden. Kuitenkin on hyvä 

pitää mielessä, että tummat pinnat imevät enemmän valoa. 

• Käytävät ja portaikot ovat myös ulosmenoreittejä. Opasteiden ja 

turvavalaistuksen pitää olla asennettuina ja ylläpidettyinä standardien 

mukaisesti. Standardi SFS EN 1838 sisältää tärkeimmät asiat. 
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• Kirkkaat katot saavat käytävät näyttämään suuremmilta. Valo- ja 

valaisinryhmät kohdistettuina oikeaan kulmaan eli liikkeen suuntaan saavat 

käytävät näyttämään lyhyemmiltä. 

• Portaat eivät saa muodostaa varjoja. Oikea valaistus on juuri 

porrasaskelmien yläpuolella. Vielä parempi on täydennetty kulkuvalaistus. 

• Ilmapiirin vaatimukset rajaavat valonvärin ominaisuuksiin, jotka ovat 

lämmin valkoinen tai neutraali valkoinen. /17/  

 

4.3 Oleskelutilat 
  

Ihmiset haluavat mahdollisuuden rentoutua ja keskustella tapaamis- ja 

odotuspaikoissa. Näissä tiloissa valaistuksen on herätettävä luottamusta. Tämä 

ratkaistaan suoralla ja epäsuoralla valaistuksella, joka toteutetaan esimerkiksi 

riippuvalaisimilla. Ne valaisevat katon ja kasvot ilman, että ne häikäisevät tai 

luettaessa heijastavat valoa.  

 

Vaihtoehtoinen ratkaisu on seinävalaisimet ja tavalliset tai pöytävalaisimet. 

Käyttämällä täydennettyä yleisvalaistusta saadaan aikaan rento ilmapiiri, joka tukee 

lukemista ja jolla on piristäviä ominaisuuksia. Lamput, joilla on lämpimät valkoiset 

värit ja hyvät värintoisto-ominaisuudet (Ra –indeksi ≥ 80), antavat kasvoille 

luonnollisen värin ja miellyttävän ulkomuodon. 

 

Häikäisyn kaikki muodot vaikuttavat hyvinvointiimme. Siksi olisi pidettävä huolta 

siitä, että estetään suoraa häikäisyä kohtuuttoman kirkkaista lampuista ja 

valaisimista sekä vältetään myös kiiltäviltä pinnoilta heijastunutta häikäisyä. 

/17/ 
 

4.4 Ravintolat 
 

Sopivaa keinovalaistusta hyödynnetään kahviloissa, ruokaloissa ja ravintoloissa, 

missä valaistusolot vaihtelevat toimintojen ja vuorokauden aikojen mukaisesti. 

Luminanssi ja valon läpäisykyky mahdollistavat toimivan ilmapiirin päivän ajaksi, 

kun taas esimerkiksi iltaisin kevyt valaistus lämpimällä valonvärillä saa aikaan 

rauhallisen ja rentouttavan ilmapiirin ( Kuva 9 ). 
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Kuva 9: Ravintoloissa suositaan lämmintä valonväriä. /17/ 
 
Valaistussuunnittelijan ensisijainen huoli kohdistuu pöytien valaisemiseen, koska 

palvelualueiden valaistus on hillitympää. Poikkeuksena ovat seisova pöydät ja 

tiskit sekä itsepalveluravintoloiden maksualueet. 

 

Perusvaatimukset hyvälle visuaaliselle toiminnalle ovat riittävä 

valaistusvoimakkuus ja minimoitu häikäisy. Suoraa häikäisyä aiheuttavat 

suojaamattomat lamput tai väärin sijoitetut valaisimet ja heijastunut häikäisy 

tapahtuu kiiltävien pintojen heijastumisista. Visuaalinen suorituskyky ja 

hyvinvointi varmistetaan vain sopusuhtaisella valonjaolla eli valaistusolosuhteilla, 

missä ei ole yksitoikkoisen kirkasta eikä synkän pimeää. 

/17/ 

 

4.4.1 Yleisvalaistus 
 

Ruoan tarjoilupaikkojen valaistuskäsitykset poikkeavat toiminnallisten vaatimusten 

mukaisesti, esimerkiksi hienoissa ravintoloissa on erilaiset valaistustarpeet kuin 

kahvilassa tai itsepalveluruokalassa. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat huoneen 

koko, arkkitehtuuri, päivänvalon vaikutus ja se, kuinka eri tehtäväalueet on jaettu.  

 

 
Kuva 10: Valaistukseen vaikuttavia tekijöitä ovat päivänvalo, arkkitehtuuri ja huoneen koko. /17/ 
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Kahvilaan tai ravintolaan sopiva yleisvalaistus saadaan aikaan kattoon pinta- tai 

uppoasennetuilla valaisimilla tai kohdevalaisimilla sekä asennuskiskoille 

asennetuilla valaisimilla. Toisaalta pöydän yläpuolelle sijoitettuja häikäisemättömiä 

riippuvalaisimia voidaan käyttää suoran tai epäsuoran valonjaon omaavien 

seinävalaisimien kanssa valaisemaan seinää ja kattoa. Kolmas hyvä vaihtoehto on 

erikseen kytketty valaistusjärjestelmä, joka mahdollistaa vaatimusten mukaisesti 

muokatun valaistusilmapiirin, koska monipuolinen valaistuksen jakelujärjestelmä 

määrittelee eri alueet. Valaistuksen pitäisi olla jokaisessa vaihtoehdossa 

himmennettävää.  

 

Itsepalveluravintoloille standardi vaatii tasaisen yleisvalaistuksen tuottamaan 200 

lx:n valaistusvoimakkuuden. Tämä tasaisuus on tarkoituksellisesti jätetty huomiotta 

baareissa ja pubeissa, missä valaistusvoimakkuus on usein alle 50 lx, joka voidaan 

jopa tuottaa korostusvalaistuksella. Tämänlaisissa kohteissa on suotavaa asentaa 

toinenkin valaistusjärjestelmä tuottamaan siivoukselle 300 lx:n voimakkuuden. 

 

Muita tärkeitä laadullisia piirteitä ovat värintoisto-ominaisuudet ja lamppujen 

valonväri, koska standardissa vaaditaan värintoistoindeksiksi Ra ≥ 80. Näin taataan 

ruoan näyttäminen tuoreelta ja herkulliselta. Erityisesti suositellaan 

pienloistelamppuja lämpimällä valkoisella tai neutraalilla valkoisella valonvärillä. 

Ne mahdollistavat hyvin taloudellisen valaistuksen. 

/17/ 

 

4.4.2 Pöytävalaistus 
 

Ruokailijat voivat helposti saada selvää seuralaisensa liikkeistä ja ilmeistä, siellä 

missä pöytien valaistusvoimakkuus on korkeampaa kuin niiden ympäristön. Pöytiin 

kohdistetut riippuvalaisimet pitäisi sijoittaa noin 60 cm pöydän yläpuolelle, joka on 

juuri silmien yläpuolella. Näin ollen valaisimet eivät häikäise asiakkaita ja heillä on 

hyvä katsekontakti vastapuoleiseen ihmiseen.  
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Kuva 11: Ravintoloiden pöytävalaistus /17/ 
 
Lamppujen oikea valonväri ja hyvät värintoisto-ominaisuudet ovat tarpeen, jotta 

ruoka saadaan näyttämään houkuttelevalta. Yleisesti suositellaan verkkojännitteisiä 

tai pienjännitteisiä halogeenilamppuja lämpimällä valkoisella valonvärillä. Näiden 

lamppujen hyvät värintoisto-ominaisuudet takaavat värintoistoindeksiksi Ra ≥ 90. 

/17/ 

 

4.4.3 Tarjoilupöydät ja tiskit 
 

Erityistä huomiota pitää kohdistaa seisova pöytien ja tarjoilupöytien valaisuun, 

koska niiden läheisyydessä pitää nähdä hyvin. Valaistuksen kirkkauden pitää olla 

kaksin kerroin korkeampaa kuin niiden lähialueiden ja valaisimien hyvin 

suojattuja. Kirkkaampi valaistus parantaa sopeutumista olosuhteisiin, joka saadaan 

aikaan ensiluokkaisella värintoistokyvyllä, korostusvalaistuksen ja lasin 

kimaltelevuuden onnistuneella käytöllä.  

 

Tarjoilupöytien valaistuksen pitäisi tehdä henkilökunnan työnteosta helpompaa ja 

samaan aikaan olla myös puoleensavetävää. Näiden molempien vaatimusten 

täyttämiseen himmennettävät kohdevalaisimet pienjännitteisillä halogeenilampuilla 

ja valonsädettä viilentävillä heijastimilla ovat hyvä vaihtoehto. Ne korostavat 

ruokaa ilman, että se altistuu säteilevälle valonlämmölle. Värintoistoindeksin pitää 

olla vähintään 80, jotta ruoka saadaan näyttämään tuoreelta ja herkulliselta. 

Lamppujen valonvärin pitäisi olla lämmin valkoinen tai neutraali valkoinen. 

 
Tiskit ovat työpisteitä, joten näyttöjen pitää olla heijastumattomia, sekä 

valaistusvoimakkuuden vähintään 300 lx.  

/17/ 
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4.4.4 Korostusvalaistus 
 

Oli suunnittelu sitten minimaalisen tyylikästä tai ruhtinaallisen viihtyisää - 

korostus- ja koristevalaistuksen tulee lisätä eloa ja loistoa huoneeseen. 

Korostusvalaistus saa dynaamisuutensa valaistusvoimakkuuden eroavaisuuksista,  

pelaamalla jyrkkien kontrastien ja teräväreunaisten varjojen kanssa, vaihtelemalla 

kirkkauksia ja valon suuntaa, sekä sekoittamalla ajanjaksot värien ja muotojen 

kanssa.  

 

Korostusvalaistus suuntaa tarkkailijan silmän arkkitehtuurisiin piirteisiin, kuviin ja 

kuvanveistoksiin, sekä erikoisesineisiin tai herkullisen näköiseen seisovaan 

pöytään. Jotta saavutetaan mahdollisimman suuri vaikutus, pitää luoda valoryhmiä, 

jotka ovat merkittävästi kirkkaampia kuin yleisvalaistuksen tuottama 

valaistusvoimakkuus. Suojavalosuodattimet ja valoheijastimet ehkäisevät herkkien 

materiaalien ja ruokien altistumisen vaarallisille säteille tai kuumuudelle.  

 

Korostusvalaisimien laajasta valikoimasta sopiva vaihtoehto isoille valoryhmille on 

tukivarteen asennettavat downlight-valaisimet tai laaja-alaiset kohdevalaisimet, 

jotka varustetaan monimetallilampuilla. Epäsymmetriset wallwasher-valaisimet 

takaavat valaistuksen ilman varjoja, jopa hyllykköjen korkeimmille riveille ja 

esitysalueille. 

 

Korostusvalaistuksella tehostetaan huoneen arkkitehtuuria, kun kohdevalaisimet 

asennetaan pylväiden yläpuolelle tai lattiaan. Näin luodaan dramaattinen valaistus. 

Taustavalaistu lasiseinä kiinnittää tarkkailijan huomion, uppoasennetut valonlähteet 

ja valokuitujärjestelmät tuovat esille arkkitehtuurin yksityiskohdat ja seinät. 

Värikäs ja dynaaminen valaistus, erityistehosteet kuten varjokuvat ja vaihtoehtoiset 

värit tekevät huoneesta ja sen tasoista näyttämön tapaisen tilan. 

/17/ 
 

4.4.5 Yhteenveto 
 

Ravintoloiden valaistusta suunniteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin 

asioihin. 

• Varmista, että valaistusideasi ottaa huomioon: 

‐ huoneen koon 
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‐ sisäkaton mallin 

‐ ikkunallisten alueiden vaikutuksen ja muodon 

‐ toiminnallisten alueiden järjestelyn 

‐ huonekalujen tyylin 

• Yleisvalaistuksen lisäksi on hyvä olla toinen tai kolmaskin erilliskytketty 

valaistusjärjestelmä, esimerkiksi pöytiin kohdistetut wallwasher-valaisimet 

tai riippuvalaisimet. Täten luodaan räätälöity valaistusilmapiiri. 

• Koko valaistus pitäisi olla himmennettävissä, kaikki valaisimet pitää olla 

huolellisesti suojattu, sekä niiden pitäisi välttää peilien heijastumiset. 

• Parantaa huoneen vaikutelmaa korostamalla sitä: 

‐ strategisesti sijoitetuilla kohdevalaisimilla tai valonheittimillä  

‐ kuvavaloilla ja kasvivalaisimilla 

• Lamppujen värintoistoindeksin pitäisi olla vähintään 80, sekä valon värin 

olisi hyvä olla lämmin valkoinen tai neutraali valkoinen. 

• Oikea valaistusvoimakkuus ruokaloihin on 200 lx, sekä seisova pöytiin ja 

tiskeille vaaditaan vähintään 300 lx voimakkuus.  

• On myös hyvä muistaa, että monien hotellien ravintolat toimivat iltaisin 

myös yökerhoina. /17/ 

 

4.5 Sisäänkäynnit ja aulat 
 

Sisäänkäynti on jokaisen rakennuksen, esimerkiksi hotellien, käyntikortti. 

Yhdistämällä arkkitehtuurin, asemapiirustuksen, materiaalit, huonekalut, 

valaistuksen ja akustiikan saadaan aikaan ratkaiseva ensimmäinen vaikutelma, joka 

päättää tuleeko asiakkaille tervetullut olo. 

 

Yleisesti sisäänkäyntialueet koostuvat neljästä eri alueesta, jotka ovat: itse 

sisäänkäynti, vastaanotto, aula ja itse rakennukseen johtavat alueet. Arkkitehdin ja 

valaistussuunnittelijan pitää organisoida nämä alueet ja järjestää vieraille selvät 

avut suunnistamiseen.  

/17/ 
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4.5.1 Sisäänkäynnit 
 

Rakennuksen ulko- ja sisäalueet yhdistää sisäänkäynti, josta vieraat liikkuvat 

kirkkaammasta ympäristöstä pimeämpään tai päinvastoin eli heidän tarvitsee 

sopeutua kirkkauden eroihin. Näin ollen on hyvä ratkaisu luoda ovella ns. 

sopeutumisalue. Tällä tarkoitetaan sitä, että päivän aikaan sisäänkäynti pitäisi olla 

valaistu kirkkaasti, riippuen päivänvalon voimakkuudesta. Öisin rakennuksen 

valaistusvoimakkuutta pitäisi pienentää mentäessä ulko-oven suuntaan. Tämän 

takia suositellaan valaistusjärjestelmää, joka ottaa huomioon päivänvalon.  

 

Portaat ja portaikot vaativat erityistä huomiota, koska ne kuuluvat 

sisäänkäyntialueeseen ja johtavat syvemmälle rakennukseen. Oikealla 

valaistuksella askeleet erottuvat lyhyillä ja pehmeillä varjoilla selvästi toisistaan. 

Ylimääräistä turvallisuutta saadaan aikaan kulkuvalaisimilla, jotka asennetaan 

seinään rappusten tasalle tai askelmiin uppoasennettuina. Tähän hyvä ratkaisu on 

modernit LED-valaistusliuskat tai uppoasennetut seinävalaisimet. 

/17/ 

 

4.5.2 Aulat 
 

Aulavalaistuksella on tärkeä tehtävä suunnittelun osatekijänä. Aulavalaistus 

helpottaa suunnistamista ja auttaa välttämään onnettomuuksia siellä, missä 

ohimenevien ihmisten lukumäärä on suuri. Sisäkattoon uppo- tai pinta-asennetut 

downlight- tai riippuvalaisimet epäsuoralla/suoralla valonjaolla ja näiden lisäksi 

kohdevalaisimet saavat aikaan sopivat valaistusolosuhteet aulan koristeelliselle 

arkkitehtuurille. Valon korostaminen katossa ja seinissä virkistää 

valaistusilmapiiriä, mutta korkeasti kohdistettua valoa pitäisi kuitenkin välttää 

ainakin tiedonsiirtoalueilla, koska se tuottaa epäsuotuisan varjovaikutuksen. 

Arvokas ja kunnioitusta herättävä valaistus saavutetaan suoran ja epäsuoran valon 

ja valaistusjärjestelmien kombinaatiolla.  
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Kuva 12: Aulan valaistukseen kannattaa panostaa, koska sillä luodaan hyvinkin 

arvovaltainen vaikutelma. /17/ 

 

Vastaanottotiskit pitää olla selvästi tunnistettavissa, koska useimmissa hotelleissa 

vieraat menevät ensimmäiseksi suoraan sinne. Mentäessä pidemmälle 

rakennukseen - käytävien ja portaikkojen ei pitäisi koskaan olla pimeitä, jotta 

vältettäisiin tunneli-ilmiö. Portaikkojen oikeaksi valaistukseksi vaaditaan 150 lx:n 

valaistusvoimakkuutta, jotta askelmien näkeminen olisi selkeää ja turvallista. LED-

valaistusliuskat tai seinävalaisimet ovat hyvä apukeino portaiden turvalliseen 

nousuun ja alastuloon. 

 

Silloin kun vieraiden istuinryhmät ja odotusalueet ovat yhdistetty aulaan, on 

suotavaa lisätä yleisvalaistusta erityisvalaisimilla, jotka ottavat huomioon kyseiset 

alueet. Tällaisissa tilanteissa vaaditaan ainakin 300 lx:n valaistusvoimakkuus, 

koska ihmiset yleensä lukevat näissä tiloissa. Wallwashers-, lattia- ja 

pöytävalaisimet helpottavat lukemista ja antavat samalla piristävän vaikutuksen. 

Lamput, joissa on lämmin-valkoinen valonväri ja hyvät värintoisto-ominaisuudet 

(Ra-indeksi ≥ 80), antavat kasvoille luonnollisen ja miellyttävän ulkonäön. 

/17/ 

 

Auloja on myös monesti käytetty näyttelytiloina. Yritykset useasti tekevät auloista 

tiloja, joissa taiteilijat voivat esitellä töitään. Yleisesti ottaen näyttelyesineet 

vaativat vaakasuoraa valaistusta. Näyttelyesineet vaativat myös riittävän kirkkaan 

ja tasaisen pystysuoran valaistuksen, koska ne ovat yleensä esillä seinillä, 

liikuteltavilla väliseinillä tai lasikaapeissa. Näihin tarkoituksiin on olemassa 

monenlaisia valaistusratkaisuja, esimerkiksi useat erilaiset kohdevalaisimet./17/ 
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4.5.3 Yhteenveto 
 

Sisäänkäyntien ja aulojen valaistusta suunniteltaessa on hyvä muistaa seuraavia 

asioita: 

• On suositeltavaa hankkia valaistusjärjestelmä, joka ottaa huomioon 

päivänvalon. Sillä voidaan säätää valaistusta siten, että on helpompaa 

liikkua ulko- ja sisäalueiden välillä. 

• Standardi SFS EN 12464-1 määrää 200 lx:n valaistusvoimakkuuden 

sisäänkäyntialueille. 

• LED-valaistusliuskat ja seinään uppoasennetut valaisimet ovat käytettyjä 

rapuissa. 

• Istuin- ja odotusalueilla on suotavaa olla 300 lx:n valaistusvoimakkuus. 

• Näyttelytiloihin paras valaistus saadaan joustavalla valaistuksella, 

esimerkiksi erilaiset kohdevalaisimet ovat hyvä vaihtoehto. /17/ 

 

4.6 Vastaanotot 
 

Jokaisen lämpiön tai aulan keskipisteen muodostavat vastaanottoalueet ja 

vastaanottotiskit. Hotelleissa, julkisissa rakennuksissa, yritysten päämajoissa, 

terveyskeskuksissa tai asianajotoimistoissa kuka tahansa lähestyykin tiskiä on 

todennäköisimmin etsimässä neuvoa tai opastusta. Kävijän ja henkilökunnan 

välinen kommunikaatio vaatii molempien osapuolten tarkkaavaisuutta. 

 

Keinotekoinen valaistus tukee tällaista tiedonvaihtoa tuottamalla kohtisuoraa 

valaistusvoimakkuutta tarvitun määrän taatakseen, että henkilöiden kasvot saavat 

oikeanlaista valoa. Samaan aikaan täydentävä pystysuora korostusvalaistus saa 

vastaanoton näyttämään houkuttelevammalta ja lisää arvovaltaista viestiä.  

 

Vastaanottovirkailijan tiski, etenkin alas laskettu tiski tulee yleensä esiin kävijän 

puoleisen tason takaa ja vastaanottoalueen takaosa muodostaa työpisteen. Näin 

ollen vaaditaan työpisteen valaistusta ja useimmiten työpisteen monitorin 

valaistusta. 

/17/ 
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4.6.1 Vastaanottotiskit ja työpisteet 
 

Valaistuksen erilaiset tehtävät vieraille ja henkilökunnalle ovat vaikeampia 

vastaanottotiskillä kuin muualla siinä tilassa. Näin ollen myyntipöydille ja tiskeille 

vaaditaan 300 lx:n valaistusvoimakkuus, mutta suositellaan 500 lx. Tiskin linjan 

seuraamista suositellaan riippuvalaisimilla, joissa on loisteputket tai 

halogeenilamput. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää downlight-valaisimia, joissa on 

pienikokoiset loistelamput. 

 

Valaistuksen pitäisi olla laajakulmaista ja suoraan yläpuolelta, jotta vieraat ja 

vastaanottovirkailijat voivat helposti tunnistaa toisensa. Valaistusta täydennetään 

sivuilta tulevilla seinävalaisimilla ja tehostetaan kohtisuoraa 

valaistusvoimakkuutta. Näin ehkäistään ongelmalliset varjot, jotka voivat häiritä 

kun vieras tai virkailija kurottaa tiskin yli. 

 

 
Kuva 13: Vastaanottotiskien valaiseminen pitäisi tapahtua suoraan tiskien 

yläpuolelta. /17/ 

 

Jotta vältetään suora häikäisy, valaisimet pitää olla suojattu ja asianmukaisesti 

sijoiteltu. Tiskin hajaheijastava pinta estää epäsuoran ja heijastuvan häikäisyn. 

/17/ 

 

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat tehtäviä, jotka vaativat valaistusta. Silmille 

kohdistuu suurempi rasitus, kun tehdään töitä tietokoneiden ja monotorien kanssa. 

Kuten nykyään tietokoneet ovatkin jo vastaanottojen normaali varustus. 

Vastaanoton takaosan valaistuksen pitää täyttää vaatimukset työpisteelle, jossa on 

monitorit. Asiakkaan pitää olla tietoinen, että tiskin takana oleva tila on avoin 

katseille. Näin ollen valaisimien pitää sopia yhteen tiskin valaistuksen kanssa. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Aukusti Holmala 

OPINNÄYTETYÖ 55 (76)

 
 

Suositeltu valaistusvoimakkuus ikkunattomalle työalueelle on 500 lx. Etenkin 

toimistotyössä hyvä ratkaisu on suora/epäsuora valo riippuvalaisimilla ja 

loisteputkilla. Vaihtoehtona tai täydentävänä valaistuksena voidaan käyttää 

suoraa/epäsuoraa valaistusta lattiavalaisimilla, joissa on pienikokoiset loistelamput. 

Erityisesti on tärkeää, että varmistetaan asianmukainen häikäisyn rajoittaminen. 

/17/ 

 

4.6.2 Yhteenveto 
 

Vastaanottojen valaistusta suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon seuraavia 

asioita: 

• Vastaanotto on alue, jossa vieraat saavat ensivaikutelman. Hyvin 

suunniteltu valaistus herättää luottamusta ja saa aikaan hyvänolon tunteen. 

• Laajakulmainen valaistus suoraan yläpuolelta varmistaa sen, että kasvot on 

hyvin valaistu. Valaistusta voidaan täydentää sivuilta tulevalla 

valaistuksella, joka tehostaa kohtisuoraa valaistusvoimakkuutta ja estää 

häiritsevät varjot. 

• Vastaanottotiskillä tapahtuva pääasiallinen toiminta on henkilökunnan ja 

asiakkaiden välinen kommunikointi. Standardi vaatii 300 lx:n 

valaistusvoimakkuuden, mutta 500 lx on suositeltu arvo tiskillä. 

• Vältä häikäisyä. Sijoita ja suojaa valaisimet sen mukaisesti. 

500 lx:n valaistusvoimakkuus on ohjearvo tiloihin, joissa työnteko tapahtuu 

tietokoneella. Suora/epäsuora valaistus on havaittu hyväksi ratkaisuksi. /17/ 

 

4.7 Neuvottelu- ja kokoushuoneet 
 

Monikäyttöisten neuvotteluhuoneiden pitää täyttää monenlaisia vaatimuksia. Niitä 

käytetään projektiryhmien tapaamisiin, vieraiden vastaanottamiseen ja 

asiakastapaamisiin. Neuvottelutilojen tulisi edesauttaa vilkkaaseen keskusteluun ja 

tyydyttää multimedia teknologian tarpeet. Näin ollen valaistussuunnittelunkin 

täytyy olla monipuolista. Tapauskohtaisesti hienosäädetyt valaistusolosuhteet 

korostavat keskittymistä, tehostavat vastaanottokykyä ja helpottavat yhteydenpitoa.  
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Kuva 14: Neuvottelutilanne /17/ 

 

Odotetut tilanteet sanelevat kuinka joustavaa neuvotteluhuoneen valaistuksen pitää 

olla. Yleisvalaistus sekä puhujien ja esitysten valaiseminen edellyttävät 

monikertaisia kytkentäpiirejä ja valon himmentämisen mahdollisuutta.  

/17/ 

 

4.7.1 Yleisvalaistus 
 

Neuvottelu-, kokous- ja seminaarihuoneet ovat toiminnallisesti samanlaisia 

luokkahuoneiden kanssa. Valaistuksen vaatimukset pohjautuvat 

valaistussuunnittelun standardeihin. Neuvotteluhuoneet on suunniteltu moninaiseen 

käyttöön, joten valaistuksenkin pitää olla monipuolista. 

 

Valaistustilanteiden vaihtelevuuden takaamiseen vaaditaan tapauskohtaista 

valaistussuunnittelua. Tavallisesti yleisvalaistuksenkin pitää huolehtia kahdesta eri 

vaatimuksesta; avoimen vaikutelman luominen vieraiden tai asiakkaiden 

vastaanottamiseen, tällä tarkoitetaan kirkkaasti valaistua sisäkattoa ja sopusuhtaista 

voimakkuuden jakamista kaikkialle huoneeseen. Tähän sopiva ratkaisu on 

suoralla/epäsuoralla valonjaolla toimivat riippuvalaisimet.  

 

Valaistussuunnittelulla voidaan luoda neuvotteluille suotuisa ilmapiiri. Tätä 

edesautetaan valaistuksella, joka korostaa sitä mihin suuntaan huoneen eri osissa 

valaistaan. Tällainen valaistusilmapiiri voidaan saada aikaan downlight-valaisimilla 

tai asennuskiskolla olevilla kohdevalaisimilla, joissa käytetään pienloistelamppuja 

ja himmennyskykyisiä elektronisia liitäntälaitteita. /17/ 
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4.7.2 Valaistuksen hallinta 
 

Neuvotteluhuoneen valaisimet pitää olla asennettuina eri kytkentäryhmiin, koska 

erilaiset valaistustilanteet vaativat sen. Esimerkiksi yksi valaistusryhmä voi olla 

sammutettuna sillä aikaa, kun toinen ryhmä on päällä ja kolmas on himmennettynä. 

 

 
Kuva 15: Kokoushuoneen valaistuksen hallitseminen /17/ 
 

Pienissä neuvotteluhuoneissa voi riittää kiinteä ohjausyksikkö, josta valot voidaan 

sammuttaa. Valaistuksen ohjausjärjestelmät ovat kuitenkin paljon mukavampi 

ratkaisu ja etenkin isoille huoneille niitä hankitaan yhä enemmän. Tällaiset 

järjestelmät automatisoivat valaistussäännöt siten, että erilaiset valaistustilanteet 

aktivoidaan esiohjelmoimalla ja valitsemalla kauko-ohjaimesta.  

 

Valaistustilanteiden tallentaminen voi olla tarkkaa ja säädeltyä, jotta saadaan eri 

olosuhteet ilman uudelleenohjelmointia. Ristivaihtoajat voidaan asetella vaaditun 

mukaisesti asteikolla 1…15s. Useimmat valaistusohjausjärjestelmät tarjoavat myös 

vaihtoehdon, jossa yhdistetään ikkunan pimentäminen ja auringon häikäisysuoja-

asetukset samaan ohjelmaan.   

 

Neuvotteluhuoneille suositellaan etenkin erästä valaistuksen ohjausjärjestelmää, 

joka on nimeltään DALI ( Digital Addressable Lighting Interface ). Suurimmat 

edut ovat ne, että siinä on vähän komponentteja, vaatii vähän johdotusta ja helppo 

käyttää. 

/17/ 
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4.7.3 Yhteenveto 
 

Neuvottelu- ja kokoushuoneiden valaistusta suunniteltaessa on hyvä ottaa 

huomioon seuraavia tekijöitä: 

• Neuvotteluhuoneiden pitää huolehtia monenlaisista vaatimuksista, joten 

valaistuksenkin pitää olla joustavaa. 

• Tämä vaatii useita kytkentäpiirejä ja mahdollisuuden himmentämiseen. 

Valaistuksen ohjausjärjestelmillä voidaan suorittaa vaaditut määräykset. 

• Neuvotteluhuoneet ovat toiminnallisesti samanlaisia luokkahuoneiden 

kanssa. Molemmilla on samat standardien asettamat vaatimukset 

valaistussuunnitteluun. 

• Häikäisyn välttäminen on tärkeää. 

• Korostus- ja yleisvalaistuksen pitäisi olla koordinoitua. /17/ 

 

4.8 Kylpyhuoneet ja WC-tilat  
 

Kylpyhuone on paikka, jossa harmonia, hyvinvointi, terveys ja elämän ilo 

yhdistyvät. Oikeanlaisella valaistuksella on suuri rooli, kun luodaan 

kylpyhuoneeseen oikeanlaista ilmapiiriä. Ideaalille kylpyhuonevalaistukselle 

elintärkeät vaatimukset ovat hyvä yleisvalaistus ja oikeanlainen peilivalaistus. 

Perusedellytyksiä ovat lämpimät valonvärit ja hyvä värintoistokyky. /17/ 

 

Toiminnallisia huoneita ovat myös yleiset WC-tilat, joissa on erillisiä alueita 

kopeille, virtsaamisaltaille ja peilillisille pesualtaille. WC-tilat määritelläänkin /11/ 

mukaisesti kosteiksi tiloiksi. Kirkas yleisvalaistus viestittää puhtaudesta ja 

huolehtii vaaditut olosuhteet siivoojille, joiden vastuulla on tilojen puhtaus. /17/ 

 

4.8.1 Yleisvalaistus 
 

Tasainen yleisvalaistus pitäisi alkaa jo WC-tilojen sisäänkäynniltä, joka tavallisesti 

toimii käsienpesualueena. Etenkin pinta- tai uppoasennetut valaisimet varustettuna 

tavallisilla tai pienloisteputkilla ovat sopiva vaihtoehto energiaa säästävälle 

valaistukselle. Standardin SFS EN 12464-1 mukaan kylpyhuoneessa pitäisi olla 

vähintään 200 lx:n valaistusvoimakkuus. Lukuun ottamatta vaatimuksia, jotka 

poikkeavat suunnittelusta ja huoneen sisustuksesta. Siivoukselle suositellaan 

kuitenkin suurempaa valaistusvoimakkuutta tai ainakin lisävalaistusta erillisellä 
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kytkentäpiirillä. Tummasti laatoitetussa huoneessa pienempi valon määrä heijastuu 

vähemmän kuin kirkas, joten tällaisissa kylpyhuoneissa tarvitaan enemmän 

valaisimia tai tehokkaampia lamppuja. Kylpyhuoneissa käytetyissä valaisimissa 

pitää olla asianmukaiset turvallisuusmerkinnät.  

 

WC-tilojen sisällä valaistuksen pitäisi olla yhtä kirkasti kuin niiden ulkopuolella. 

Tämän takia jokainen koppi pitäisi valaista omalla valaisimellaan, koska koppien 

seinät estävät suuren osan ulkopuolisesta valosta.  

 

Liiketunnistimet eli läsnäolotunnistimet ovat kannattava ratkaisu WC-tiloihin, 

koska ne kytkevät valaistuksen päälle ja pois päältä kävijöiden mukaisesti. 

Läsnäolotunnistimia käytettäessä loisteputkilla ja pienloistelampuilla toimivat 

valaisimet pitää varustaa elektronisilla liitäntälaitteilla. /15/ 

 

4.8.2 Peilivalaistus 
 

Erityistä huomiota pitää käyttää peilivalaistuksen kanssa, koska täydellinen meikki 

tarvitsee muutakin kuin vakaan käden. Meikkaaminen vaatii myös 

korkealuokkaisen peilin ja asianmukaisen valaistuksen. Häikäisemättömän ja 

tasaisen valaistuksen ilman varjoja on mahdollista saada siten, että valaisimet 

asennetaan oikealle ja vasemmalle puolelle peiliä. Peilin yläpuolelle asennetut 

lisävalaisimet  tuovat tasaisen valaistuksen isoillekin peileille. Täytyy kiinnittää 

myös huomiota, etteivät nämä seinävalaisimet häikäise henkilöä, kun hän katsoo 

peiliin. Pienissä kylpyhuoneissa peilivalaistus voi toimia myös yleisvalaistuksena, 

joka tekee lisävalaistuksesta välttämätöntä. Minimi vaatimukset ovat kaksi 

valaisinta, joista toinen on oikealla ja toinen vasemmalla puolella peiliä. 

 
Kuva 16: Peilivalaistuksellisia ratkaisuja /17/ 
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Jotta saavutetaan tasainen valonjako myös parranajolle ja muulle 

kauneudenhoidolle valaisin, jossa on opaalilasi on hyvä vaihtoehto. Lampun valinta 

on tärkeää, kun halutaan erittäin hyvä värintoisto. Suositellut vaihtoehdot ovat 

hehkulamput, halogeenilamput ja loisteputket lämpimällä valkoisella valonvärillä. 

/17/ 

 

4.8.3 Valaistus kosteissa sisätiloissa 
 

Kylpyhuoneet ovat tiloja, joissa kosteus ja sähkö kohtaavat toisensa. Näin ollen 

turvallisuuden takaamiseksi vaaditaan erityistä huomiota ja standardien tuntemista. 

Kylpyhuonevalaistuksen täytyy aina noudattaa standardin SFS 6000-7-701 

asettamia määräyksiä. Yleissääntönä pidetään, että suihkun ja ammeen lähettyville 

(alue 2, /11/) asennetut valaisimet pitää olla roiskevesisuojattuja (IP X4). 

Downlight-valaisimet leveällä valokeilalla ovat suositeltu ratkaisu 

suihkuvalaistukseksi tai ammeiden yläpuolelle lukuvalaistukseksi, kun ne 

sijoitetaan yli 225 cm korkeuteen. /11/ 

 

4.8.4 Yhteenveto 
 

Kylpyhuoneiden valaistussuunnittelussa on hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita: 

• Kauneudenhoito vaatii hyvän värintoistokyvyn lampuilta ( Ra –indeksi  ≥ 

90 ). 

• Kylpyhuoneille suositeltu valonväri on lämmin valkoinen. 

• Valkoisella opaalilasilla on erittäin hyvä hajaheijastava ominaisuus. 

• Vaaleanväriset pinnat heijastavat valoa paremmin kuin tummat pinnat. 

Tehon erot watteina voivat ylittää 100 %. 

• Älä käytä lamppuja ilman valaisinta, joka on tarkoitettu hajaheijastavalle tai 

suojatulle valolle pitkin suoran näön linjaa. 

• Kohdevalaisimet suunnattuna suoraan peiliin voivat aiheuttaa voimakkaan 

häikäisyn. /17/  
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4.9 Toimistot 
 

Moderni tiedotus- ja tiedonsiirtoteknologia ovat muuttaneet työssäkäyvän 

maailman verkostoiksi, yhteistyöksi ja työn jakamiseksi. Nykyään työpaikat 

itsessään vaativat oikeanlaista turvallisuutta, terveyttä ja ergonomisuutta. Modernin 

toimiston pitää myös olla innoittava paikka, missä ihmiset nauttivat työskennellä. 

Hyvä valaistus auttaa juuri tässä. 

 

Ammattimaisesti suunniteltu valaistus auttaa työtehtävien tekemisessä. 

Ammattimaisella valaistuksella taataan riittävä näkötehokkuus ja visuaalinen 

mukavuus. Valaistusvoimakkuuden suuruuden määrää työtehtävän vaativuus. On 

tärkeää muistaa, että uusissa asennuksissa valaistusvoimakkuuden tarvitsee olla 

korotettua asiaan kuuluvalla valaistuksen alenemakertoimella. Pitää ottaa 

huomioon se tosiasia, että valaistusvoimakkuus pienenee valaisimien ikääntymisen 

ja likaantumisen takia. 

 

Toimistovalaistus perustuu kolmeen ideaan: 

1. Huonekohtainen valaistus luo yhtäläiset visuaaliset olosuhteet läpi 

huoneen ja näin ollen järjestää vaatimuksiin joustavuutta, vaikka työalueet 

järjestettäisiin uudelleenkin. 

2. Työaluevalaistus on suositeltua huoneessa, joka sisältää useita työtiloja eri 

työtehtävin ja näin ollen vaaditaan eri valaistusvoimakkuuksia. 

3. Työtasovalaistus huolehtii eri tehtäville räätälöidyn 

valaistusvoimakkuuden tai yksittäisten työtasojen vaatimukset. 

 

Standardista SFS-EN 12464-1 löytyy velvoitettavat valaistusvaatimukset ja muita 

vaatimuksia löytyy SFS-EN ISO 9241 Luku 6, Opastus työympäristön 

suunnitteluun. 

/17/ 

 

4.9.1 Yleisvalaistus 
 

Toimiston yleisvalaistukselle standardi /9/ vaatii vähintään 500 lx:n 

valaistusvoimakkuuden ja yhteensopivan valonjaon. Muille vähemmän työpanosta 

vaativille alueille standardi määrittää 300 lx:n keskimääräisen 
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valaistusvoimakkuuden. On myös tärkeää välttää häiritsevä häikäisy ja näytön 

heijastukset. 

 

Useat valaistusjärjestelmät ovat nykyään soveltuvia monille 

valaistusominaisuuksille toteuttaakseen hyvän valaistuksen toimistoissa ja 

toimistorakennuksissa. Nämä vaihtelevat suoralla valonjaolla olevista perinteisistä 

uppoasennetuista aina suoralla/epäsuoralla valonjaolla toimiviin riippu- tai 

lattiavalaisimiin, joissa on säädettävät valonsuuntaukset ja tietokoneistetut 

valaistusjärjestelmät.  

 

Monien toimistojen yleisvalaistus on huolehdittu uppo- ja pinta-asennetuilla 

moduulivalaisimilla. Uppoasennetut moduulivalaisimet asianmukaisella 

häikäisysuojalla ovat kannattava ratkaisu moniin sovelluksiin ja huolehtivat hyvät 

työskentelyolosuhteet näytön kanssa. Moduulivalaisimet ovat tavallisesti järjestetty 

rinnan eli samansuuntaisesti ikkunallisen seinän kanssa. Poikkeuksen tekevät 

sisäkattoon pinta- tai uppoasennetut downlight-valaisimet, jotka ovat asennettu 

hajanaiseen järjestykseen suhteessa työpisteisiin. Niiden hajanainen valonsuuntaus 

tekee niistä hyvän valaistusratkaisun palvelukeskustiloille, missä sijaitsevat faksi- 

ja kopiokoneet. 

 

Riippuvalaisimet suoralla/epäsuoralla valaistuksella sovittavat yhteen suoran 

valaistuksen tehokkuuden yhdistettynä katon epäsuoran valaisun kanssa. Suoran 

valaistuksen osuus koko valaistuksesta pitäisi olla 25-75 %. Etenkin pienissä 

toimistoissa kirkkaampi katto saadaan aikaan riippuvalaisimilla ja vältetään 

luolamaisuus. Näin valonjako näyttää luonnollisemmalta ja sisustus kotoisammalta. 

 

Kolmas vaihtoehto joustavalle työpisteen järjestelylle on kaksikomponenttinen 

järjestelmä. Tässä järjestelmässä yksittäiset valaistuspaikat on saatu aikaan 

himmennettävillä lattia- tai riippuvalaisimilla, joissa on suora/epäsuora valonjako. 

Nämä yhdistettynä työpöytien valaisimien kanssa saadaan aikaan kyseinen 

järjestelmä. 
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Kuva 17: Toimistohuoneen valaistuksellisia vaihtoehtoja /17/ 
 

Isompien toimistojen valaistusperiaate perustuu riippuvalaisimiin ja 

vapaavalintaiseen työpisteiden järjestelyyn, esimerkiksi ryhmäpöytien 

muodostaessa työpisteryhmittymiä. Toimistot, joihin on yhdistetty neuvottelutilat 

suora/epäsuora valaistus on paras vaihtoehto, koska ne takaavat luonnollisen 

valaisun kasvoille ja työtarvikkeille. 

/17/ 

 

4.9.2 Näytölliset työpisteet 
 

Työskentely tietokoneella on silmille vaativa tehtävä. Silmämme vaihtavat 

herkeämättömästi kohdetta näppäimistön ja näytön, työpöydän ja puhelimen välillä 

sekä tarkentavat kauempana oleviin kohteisiin tai ihmisiin. Tämä tarkoittaa 

jatkuvaa säätämistä eri kuvakulmien, etäisyyksien ja valaistusvoimakkuuksien 

kanssa. Näyttöpäätetyölle tärkeitä vaatimuksia ovat tasainen valonjako, joka 

varmistaa kevyet varjot ja riittävä valaistusvoimakkuuden. 

 

Erityisen tärkeää on välttää häikäisyä. Suora häikäisy on liiallisen 

valaistuskontrastin aiheuttamaa, tätä tapahtuu esimerkiksi suojaamattomilla 

lampuilla. Heijastunut häikäisy on ongelmana siellä, missä kirkkaat pinnat, kuten 

ikkunat tai valaisimet heijastavat näyttöihin. Pöytien ja tietokoneiden oikea paikka 

on keskellä huonetta ja oikeassa kulmassa ikkunoihin nähden. Tällöin päivänvalo 

kohdistuu pöytään ja näin saadaan poistettua suurin osa häikäisyn vaarasta.  
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Kuva 18: Näytöllisten työpisteiden valaiseminen /17/ 
 

Valaisimien pitäisi olla asennettuina samansuuntaisesti ikkunallisen seinän kanssa 

ja mieluiten vielä pöydän vasemmalle ja oikealle puolelle. Näytöllisen työpisteen 

häikäisemätön valaistus taataan korkealuokkaisesti heijastavilla 

moduulivalaisimilla, joissa on erityishäikäisysuojat. Valaistusmukavuuden korkein 

laatu saavutetaan riippu- tai lattiavalaisimin suoralla/epäsuoralla valonjaolla. 

Kirkas katto mahdollistaa tasaisen voimakkuudenjaon, huonevalaistuksen 

näyttämään luonnolliselta ja välttämään häiritsevät varjot. Ylimääräiset 

työpöytävalaisimet, jotka on suunniteltu helposti aseteltavaksi ja varustettu optisilla 

ohjaushäikäisysuojilla huolehtivat pöydän häikäisemättömästä valaisusta. 

 

Nykypäiväinen valaistuksen ohjausjärjestelmä on suositeltua erityisesti 

toimistoissa, joissa suunnittelu tapahtuu tietokoneilla. Tällä taataan se, että 

valaistusvoimakkuus voidaan asetella juuri sellaiseksi kuin tehtävä sen vaatii. 

Esimerkiksi teknisten piirustusten tarkasteluun tarvitaan paljon valoa, kun taas 

intensiiviselle näyttöpäätetyölle riittää himmennetty valo. Lisäksi valaistuksen 

oikeanlainen yhdenmukaisuus tarvitsee olla luotettavaa ympäri vuorokauden. /17/ 

 

4.9.3 Yhteenveto 
 

Toimistojen valaistusta suunniteltaessa on hyvä ottaa seuraavat asiat huomioon: 

• Suoran/epäsuoran valonjaon on havaittu olevan miellyttävää ja luonnollista. 

Sillä vältetään myös luolamaisuus pienissä toimistoissa. 

• Näytöllisten työpisteiden pitää olla ergonomisesti oikeanlaisia. Heijastuksia 

pitää välttää, joten täytyy pitää huolta siitä, että lamput ovat hyvin 

suojattuja. 
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• Suoraa tai heijastunutta häikäisyä pitää toimistoissa välttää, etenkin 

näytöllisissä työtiloissa. 

• Pitää varmistaa tasainen valaistus ja huomioida ettei tule syviä varjoja. 

Valaistusvoimakkuuden yleisarvona pidetään 500 lx. 

• Oikeanlainen valonväri toimistoille on lämmin valkoinen tai neutraali 

valkoinen. 

• Nykypäiväiset valaistuksen ohjausjärjestelmät sisältävät päivänvalo- ja 

läsnäoloriippuvaisen valaistuksen. Tämä lupaa valaistusnäkymien laajan 

vaihtelun ja tarjoavat käyttäjille korkealuokkaisen mukavuuden. 

• Ylimääräistä kohtisuoraa valaistusta tarvitaan tiloissa, joissa luetaan paljon. 

/17/ 
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5 VALAISTUKSELLISIA RATKAISUJA 
 

Tässä luvussa käydään läpi hotellien käytävävalaistuksen käytännön ratkaisuja. 

Kohteena on kevättalvella 2006 valmistunut Jämijärven Jämillä sijaitseva Reima 

Country Center -niminen hotelli, joka soveltuu erinomaisesti mm. erilaisten 

harraste- ja yritysryhmien ja myös yksittäisten matkailijoiden majoitukseen. 

Hotellissa on 16 kahden hengen huonetta, sekä kokous-, oleskelu- ja saunatilat. 

Hotellin merkittäviin asiakasryhmiin kuuluvat erilajien, etenkin hiihdon harrastajat 

ja seurat. Kuvassa 19 on esitettynä Reima Country Centerin pohjakuvat. 

 

 
Kuva 19: Hotellin kolmen eri kerroksen pohjakuvat 

 

5.1 Entinen valaistusratkaisu 
 

Hotellin nykyisissä valaistusvalinnoissa on havaittu monenlaisia puutteita 

käytännön kannalta. Huolenaihetta ovat aiheuttaneet etenkin käytävien valaistuksen 

ohjaus. Käytävien valaistusta ohjaavat vain painonapit. Erityisesti henkilökunta on 

todennut ratkaisun varsin heikoksi.  

 

Painonapit periaatteessa ovat ihan riittävä ratkaisu, mutta energian kulutuksen 

kannalta se ei ole sitä. Oikeanlaisella ohjauksella saadaan huomattavasti alennettua 

käyttökustannuksia, koska valaistuksen ei tarvitse olla jatkuvasti päällä. Nykyisellä 

ratkaisulla valaistus on turhan pitkiä aikoja päällä, koska sammuttaminen vaatisi 

painonapeilta pois-päältä kytkemisen. Toisaalta hotellien käytävien valaistuksen 
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pitäisi olla jatkuvasti päällä. Kyseisen hotellin käytävillä ei tapahdu niin vilkasta 

liikkumista, että se vaatisi jatkuvaa valaisemista. 

 

Valaisimien sijoitus ja johdotus nähdään kuvasta 20. Positio 1 –valaisimet ovat 

hotellihuoneiden sisäänkäyntien yläpuolella, positio 2 –valaisimet ovat sijoitettu 

keskelle käytävää ja johdotus siten, että molemman position valaisimet ovat 

samassa ryhmässä.  

 

 
Kuva 20: Reima Country Centerin 1. kerroksen pohjakuvaa 
 

Valaisimet 
 

Nykyiset valaisimet, joita käytävillä on kahdenlaisia, ovat  

• Positio 1: Point 374 FBH M-D225, Teho=25 W 

• Positio 2: Point 374 FBH M-D225 2xPL-C/2P18W, Teho=49 W 

  

Liitteistä 1 ja 2 löytyy valaisimien tarkemman tiedot.  

      

5.2 Vaihtoehtoisia valintoja 
 

Tarkoituksena oli kehitellä käytäviin selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi 

valaistuksen ohjaus, sekä verrata tätä nykyiseen ratkaisuun. Toivomuksena oli, että 
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kehitettäisiin automatisoitu valaistuksen kytkeminen ja sammuttaminen ja täten 

saataisiin alennettua käyttökustannuksia.    

 

Molemmissa vaihtoehdoissa voidaan jättää vanhat painonapit paikoilleen, jolloin 

esimerkiksi siivoojat voivat pitää valaistuksen jatkuvasti päällä. 

 

5.2.1 Vaihtoehto 1 
 

Ratkaisussa 1 on valaistuksen ohjaus läsnäolotunnistimin. Käytäviin asennetaan 

esimerkiksi Vahti-Jussi 360 –läsnäolotunnistimet (Liite 3), joiden valvonta-alue on 

360° halkaisijaltaan 6 m 1 metrin korkeudella, kun laite asennetaan 2,5 m 

korkeuteen.  

 

Ensimmäisen ja toisen kerroksen käytäviin läsnäolotunnistimia tulee oikein 

sijoitettuina asentaa vähintään kaksi kappaletta, joilla saataisiin tunnistimien 

havaintoalueelle hotellihuoneiden ja käytävän sisäänkäynnit (Kuva 21). Koko 

käytävän saaminen tunnistimien alaisuuteen vaatii vähintään kolme 

läsnäolotunnistinta (Kuva 22), koska käytävän pituus on noin 15-16 m. Täten 

saataisiin koko käytävä pienine kulmineen tunnistimien havaintoalueelle.  

 

 
Kuva 21: Ratkaisu kahdella Vahti-Jussi –läsnäolotunnistimella. 
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Kuva 22: Ratkaisu kolmella Vahti-Jussi –läsnäolotunnistimella. 

 

Molempien ratkaisujen johdottaminen tapahtuu MMJ 5x1,5S –kaapelilla. Kuvissa 

(Kuvat 21 ja 22) valkoiset ympyrät ilmaisevat tunnistimen kohtisuoraa 

havaintoaluetta, kun ne asennetaan 2,5 m korkeuteen. Rakennuksen 1. ja 2. kerros 

ovat samanlaiset, joten ratkaisu on molemmissa kerroksissa yhdenmukainen. 

 

5.2.2 Vaihtoehto 2 
 

Toinen hyvä ratkaisu olisi uudet PIR-valaisimet (Passive InfraRed sensor, 

passiivinen infrapunatunnistin) käytäviin. Enston AVR400 –tunnistinvalaisimet 

(Liite 4) ovat käytäville hyvä ratkaisu. Nämä valaisimet sisältävät itsessään 

läsnäolotunnistimen ja syttyvät havaittuaan liikettä valvonta-alueella. Valaisimien 

tunnistusetäisyys on 5-7 m ja tunnistuskulma 135° pystysuoraan ja 360° 

kohtisuoraan, kun valaisimet ovat asennettuina kattoon (Kuva 23).  
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Kuva 23: PIR-valaisimien valvonta-alue. \ [Enston kuvasto: Valojen herra – PIR-
valaisimet] \ 
 

Käytäviin valaisimet uusittaisiin siten, että positio 2 –valaisimien tilalle asennetaan 

AVR400-tunnistinvalaisimet, joilla sitten ohjataan positio 1 –valaisimien tilalle 

(Kuva 20) tulevia orjavalaisimia (Liite 5). Täten automatisoitaisiin koko käytävän 

valaistus. 

 

5.3 Kustannukset 
 

Leppäkosken Sähkö Oy tuottaa sähkön Reima Country Centeriin. Energian hinta 

koostuu kahdesta tekijästä: energian hinta 0,0616 €/kWh ja siirtohinta 0,0285 

€/kWh. Näin ollen energian hinnaksi saadaan 0,0901 €/kWh. Arvioinnissa energian 

hintana käytetään 0,09 €/kWh. Reima Country Centerin vuosikulutusarvio on 

84.683 kWh ja yleissähkön pääkeskuksen sulakekoko on 3x63 A. Tämä pitää 

sisällään valaistuksen, pesutuvan, hotellihuoneiden kojeet ja ilmastoinnin, eli 

lämmitys ei kuulu tähän. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6) on arvioitu 

valaisimien hankintakustannuksia. 

 

Taulukko 6: Valaisimien investointien arviointia 

Valaisin Lamppu/ Lamput 
yhteensä 

Teho 
yht W 

Valaisimet 
yhteensä 

Ensto loistevalaisin AVR400.218E 2x18W TC-L 576 16
Yhteensä       
        
Ensto tunnistinvalaisin AVR400.2184E 2x18W TC-L 288 8
Yhteensä       
 
     
  Ka 0,096342
    
  n 15
  p 5 %

ikerroinannuiteettka
poistoaikan

nttikorkoprosep
100

*
1)100/1(

)100/1(

=
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Valaisimen 
hinta €/kpl 

Kate 
% 

Valaisin-
kustannukset €/a 

Kokonais-
kustannukset € 

88,41 35 136,28 1414,56
    136,28 1414,56
        

149,26 35 115,04 1194,08
    115,04 1194,08
    
    

Vaihtoehdon 2 tuottamia energiasäästöjä on arvioitu Enston PIR-laskurilla ja 

seuraavissa taulukoissa (Taulukko 7) on esitettynä saadut tulokset /18/. 

 

Taulukko 7: Enston PIR-laskurin tuottamat tulokset ja alkuarvot./18/ 

PERUSTIEDOT     
Portaikkojen lukumäärä 1   
Kerrosten lukumäärä 2   
Valaisimien lukumäärä/kerros 12   
Asukkaiden kokonaislukumäärä 4   
Energian hinta €/kWh 0,09   
     
VALAISIMEN TIEDOT Painonappikäyttö PIR-valaisin 
Valaisimen kokonaisteho 2x18W 2x18W 
Käyttöaika/sytytyskerta 240min 15min 
     
ENERGIAN KULUTUS     
Päivittäinen energiankulutus 17,28kWh 1,62kWh 
Vuosittainen energiankulutus 6307kWh 590,42kWh 
Vuosittaiset energiakustannukset 567,65€ 53,14€ 
     
HUOLTOKUSTANNUKSET     
Lampun hankintakustannus 5x2€ 5x2€ 
Lampun keskimääräinen elinikä 10000h 10000h 
Lampun vaihtokustannus/valaisin 2,5€ 2,5€ 
Vuosittaiset huoltokustannukset 43,8€ 43,8€ 
Kokonaiskustannukset vuosi 611,45€ 96,94€ 
     
KOKONAISSÄÄSTÖ     
Vuosittainen kokonaissäästö PIR-valaisimilla (noin) 500€ 
Lisääntynyt valontuotto     0% 
     

 

Ensimmäinen vaihtoehto käytävien valaistuksen ratkaisuksi tuottaa myös suuria 

säästöjä niin energiankulutuksellisesti kuin rahallisestikin. Läsnäolotunnistimet 

eivät itsessään maksa niin paljoa kuin PIR-valaisimet, mutta kaapelien hankinta 

nostaa hintaa. PIR-valaisimet tuottavat pitkällä ajalla hieman suuremman säästön 

kuin pelkät läsnäolo-tunnistimet.  
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5.4 Plussat ja miinukset 
 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7) on esitettynä näiden kahden eri vaihtoehdon 

hyviä ja huonoja puolia. 

 

Taulukko 7: Ratkaisujen edut ja haitat. 
 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 
Edut • Käytävän valaistuksen 

automatisoiminen 
• Säästöt 
• Edulliset 

hankintakustannukset 

• Käytävän valaistuksen 
automatisoiminen 

• Säästöt  
• Vanhojen johtojen käyttäminen 
• Valaistusvoimakkuuden 

säädeltävyys 
Haitat • Johdottaminen/työ • Isommat hankintakustannukset 
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6 YHTEENVETO 
 

Hotellit vaativat monipuolisen, kotoisan ja käyttäjäystävällisen valaistuksen 

jokaiseen tilaansa. Jokaiselle tilalle on määrätty tietyt valaistukselliset 

vaatimustasot niin standardeissa kuin vieraiden ja henkilökunnan tarpeissa. Nämä 

vaatimukset ja tarpeet tulisi täyttää mahdollisimman tarkasti. Monesti omistajan 

suurin tarve ja vaatimus on todennäköisimmin alhainen energiankulutus, jolla 

voidaan säästää suuret summat rahaa. Hotelli- ja ravintola-alalla toinen tärkeä 

vaatimus on varmasti asiakkaiden tyytyväisyyden takaaminen. 

 

Asianmukaisella valaistuksen ohjauksella ja oikeanlaisilla valaisimilla, joissa on 

energiaa säästävät lamput, voidaan säästää todella suuria summia rahaa ja vähentää 

energiankulutusta. Erilaiset ohjausjärjestelmät ovat hyvä ratkaisu, mutta toinen 

melkein yhtä hyvä ratkaisu on, tässäkin työssä käytetyt, erilaiset 

läsnäolotunnistimet ja uudet PIR-valaisimet, joilla saadaan tehtyä suuriakin 

säästöjä. 

 

On olemassa monenlaisia pieniä suunnitelmallisia asioita, ideoita ja keinoja, joilla 

voidaan taata asianmukainen ja oikea valaistus niin asiakkaille kuin 

henkilökunnallekin. Huomiota kannattaa kiinnittää asennustapoihin, valon 

suuntaamiseen, luonnonvalon hyväksikäyttämiseen, arkkitehtuuriin ja tietenkin 

valaistuksellisiin valintoihin. Kuitenkin ensimmäinen asia suunnittelijalla on 

kyseisen tilan tarkoituksen ja tehtävien määrittäminen. Vasta tämän jälkeen hän voi 

alkaa miettimään ratkaisuja näiden saavuttamiseen.
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Liite 1: 

 

 
POINT POINT Q 374FBH 1xPL-C 2P18W IC M-D225 Point Q 374FBH M-D225 

 
Tyyppi 374FBH 1xPL-C 2P18W IC M-D225
Tilausnumero 42 536 07 
Tuoteperhe POINT POINT Q 
Kotelointiluokka IP20 
Suojausluokka 1 
Paino 1.31 
Väri  
RAL-värikoodi  
Materiaali  
Asennustapa  
Ryhmäjohdon jatk. 
Valaistustapa Suora 
Hyväksynnät  
Valonlähde: tyyppiPL-C2p 
-- : Määrä 1 
-- : Kanta G24d-2 
-- : Teho 18 
-- : Käyttöjännite 230 
 

 

POINT Q tarjoaa uuden 
vaihtoehdon jo tuttuun ja 
suosittuun Point-sarjaan. 
Käyttöalueena käytävät, aulat, 
myymälätilat. Upotussyvyys 
vain 100 mm.  
 
Rakenne  

• Heijastin sileäpintainen, 
mattaeloksoitua alumiinia. 
Upotuskehys valkoista 
seosmuovia. Runko ja 
liitäntälaitekotelo 
sähkösinkittyä terästä, 
alakattokiinnikkeet jousiterästä. 
 
Väri  

• Valkoinen.  
 
Optiikka  

• Pyörähdyssymmetrinen 
mattaeloksoitu 
alumiiniheijastin, rakenteellinen 
rajauskulma 25º.  
 
Asennus  

• Valaisinosa kiinnittyy kattoon 
kolmella pikakiinnitteisellä 
jousella. Liitäntälaitekotelo 
asettuu kattolevyn päälle tai sen 
voi kiinnittää rakenteisiin. 
Heijastin kiinnitetään 
sormiruuvilla runko-osaan.  
 
Kytkentä  

• Kiinteä -o- 5x2,5 mm² tai 
puolikiinteä -o 3x1,5 mm², 
jousipainikeliittimet ja 
vedonpoistajat.  

• HFR-versioissa erillinen -o- 
2x1,5 mm² kytkentärima 
ohjausjännitteelle.  



  

 
 
Valonlähteet  

• Pienloistelamppu PL-C/2p 13W 
(G24d-1), 18W (G24d-2), 26 W 
(G24d-3).  
HFP/HFR-malleihin: PL-C/4p 
13W (G24q-1), 18W (G24q-2), 
26W (G24q-3)  
 
Erikseen tilattavissa  

• Liitosjohto, pituus mainittava 
tilattaessa.  

• Valaisin varustettuna alakaton 
yläpuolisen hajavalon suojalla.  

• Valaisinkohtainen 
akkukäyttöinen turvavalolaite 
HFP- ja HFR-malleihin. 
Turvavalolaite sijaitsee 
liitäntälaitekotelossa valaisimen 
sivulla, akku 1 h toiminta-ajalla. 
Laite syöttää häiriön aikana 
yhtä lamppua, joka palaa myös 
normaalissa käytössä.  
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POINT POINT Q 374FBH 2xPL-C 2P18W IC M-D225 Point Q 374FBH M-D225 

 
Tyyppi 374FBH 2xPL-C 2P18W IC M-D225
Tilausnumero 42 536 11 
Tuoteperhe POINT POINT Q 
Kotelointiluokka IP20 
Suojausluokka 1 
Paino 1.9 
Väri  
RAL-värikoodi  
Materiaali  
Asennustapa  
Ryhmäjohdon jatk. 
Valaistustapa Suora 
Hyväksynnät  
Valonlähde: tyyppiPL-C2p 
-- : Määrä 2 
-- : Kanta G24d-2 
-- : Teho 18 
-- : Käyttöjännite 230 
 

 

POINT Q tarjoaa uuden 
vaihtoehdon jo tuttuun ja 
suosittuun Point-sarjaan. 
Käyttöalueena käytävät, aulat, 
myymälätilat. Upotussyvyys 
vain 100 mm.  
 
Rakenne  

• Heijastin sileäpintainen, 
mattaeloksoitua alumiinia. 
Upotuskehys valkoista 
seosmuovia. Runko ja 
liitäntälaitekotelo 
sähkösinkittyä terästä, 
alakattokiinnikkeet jousiterästä. 
 
Väri  

• Valkoinen.  
 
Optiikka  

• Pyörähdyssymmetrinen 
mattaeloksoitu 
alumiiniheijastin, rakenteellinen 
rajauskulma 25º.  
 
Asennus  

• Valaisinosa kiinnittyy kattoon 
kolmella pikakiinnitteisellä 
jousella. Liitäntälaitekotelo 
asettuu kattolevyn päälle tai sen 
voi kiinnittää rakenteisiin. 
Heijastin kiinnitetään 
sormiruuvilla runko-osaan.  
 
Kytkentä  

• Kiinteä -o- 5x2,5 mm² tai 
puolikiinteä -o 3x1,5 mm², 
jousipainikeliittimet ja 
vedonpoistajat.  

• HFR-versioissa erillinen -o- 
2x1,5 mm² kytkentärima 
ohjausjännitteelle.  



  

 
 
Valonlähteet  

• Pienloistelamppu PL-C/2p 13W 
(G24d-1), 18W (G24d-2), 26 W 
(G24d-3).  
HFP/HFR-malleihin: PL-C/4p 
13W (G24q-1), 18W (G24q-2), 
26W (G24q-3)  
 
Erikseen tilattavissa  

• Liitosjohto, pituus mainittava 
tilattaessa.  

• Valaisin varustettuna alakaton 
yläpuolisen hajavalon suojalla.  

• Valaisinkohtainen 
akkukäyttöinen turvavalolaite 
HFP- ja HFR-malleihin. 
Turvavalolaite sijaitsee 
liitäntälaitekotelossa valaisimen 
sivulla, akku 1 h toiminta-ajalla. 
Laite syöttää häiriön aikana 
yhtä lamppua, joka palaa myös 
normaalissa käytössä.  
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