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ULKO- JA JULKISIVUVALAISTUS

Tässä ohjekortissa käsitellään pihojen ja muiden ulkotilojen ulkovalaistusta, 
julkisivujen valaistusta sekä ulkoalueiden valaistusratkaisuja. Ohjekortti on tarkoitettu 
tilaajalle ja arkkitehdille. Ohjekortti perustuu SähköInfon ST-kortteihin ST 58.10 
Julkisivuvalaistus ja muu ulkotilojen erikoisvalaistus ja ST 58.09 Ulkovalaistus.

1 JOHDANTO

Ulkotilan hahmottumiseen, viihtyisyyteen ja toimivuuteen rakennetussa ympäristös�
sä myös pimeänä aikana kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Valaistus luo ulkoti�
lalle ja siihen liittyville rakennuksille ilmeen ja identiteetin myös hämärän ja pimeän 
aikana. Öiseen aikaan hyvin suunnitellussa ympäristössä: 
• tila ja maisema hahmottuu ja visuaalinen ympäristö koetaan miellyttävänä
• öinen kaupunkikuva on harkittu, rakennusten arkkitehtuuri on havaittavissa
• orientoituminen ja liikkuminen on helppoa, esteettömyys toteutuu
• turvallisuus niin fyysisessä kuin sosiaalisessakin ympäristössä toteutuu
• kohteiden havaitseminen on helppoa, näkötehtävät ja muu toiminta mahdollistu�ät ja muu toiminta mahdollistu�ja muu toiminta mahdollistu�

vat vaikka päivänvaloa ei olekaan saatavilla.

Valaistuksen suunnittelun kohteet ovat moninaisia sisältäen mm. kulkuväylien va�
laistukset, aukio� ja puistovalaistukset, pihavalaistukset, rakennushistoriallisesti ar�
vokkaiden ympäristöjen valaistukset sekä julkisivuvalaistukset. Suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon muiden suunnittelualojen, käyttäjien ja viranomaisten hyvinkin eri�
laisia näkökulmia. Lisäksi huomioidaan kustannusvaikutukset, energiatehokkuus ja 
huollon vaatimukset. 
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2 MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET

Valaistus on osa rakennushankkeen sähköistystä, johon sovelletaan annettuja lakeja, 
säädöksiä, määräyksiä, standardeja ja ohjeita. 

Valaistuksen standardit auttavat suunnittelijaa mm. määrittämään oikean valaistus�
tason eri kohteisiin. Myös Väyläviraston ohjeen Maantie- ja rautatiealueiden valais-
tuksen suunnittelu antamia valaistuksen lukuarvoja voidaan käyttää kaupunkitilan 
valaistuksen lähtöarvoina.

Kaupungeissa tai kunnissa voi olla omia määräyksiä ja suunnitteluperiaatteita 
rakennetun ympäristön pimeän ajan valaistuksesta. Määräykset esitetään alueen 
rakennusjärjestyksessä, asemakaavassa, alueen rakentamistapaohjeissa tai tontin 
luovutusohjeissa. 

Rakennusvalvonta� ja museoviranomaiset sekä kaupunkivalaistusasioita hallin�
noivat virkamiehet voivat laatia velvoittavia ohjeita tai esittää suunnitteluohjeiden 
kaltaisia suosituksia suunnittelijoiden ja tilaajien käyttöön, jotka kannattaa selvittää 
hankkeen alkuvaiheessa. Samalla otetaan selvää, vaatiiko valaistus toimenpidelupaa 
ja ja jonkinlaista todentamista, kuten mallinnusta tai koevalaistusta.

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017 
ohjaa vähentämään rakennukseen liittyvän ulkovalaistuksen energiankulutusta. 
Myös ympäristöluokitusjärjestelmät kuten LEED, BREEAM ja RTS pyrkivät optimoi�
maan rakennetun ympäristön energian käyttöä. Tarpeetonta valaistusta tulee välttää 
ja valotehon määrä minimoida valaistusratkaisuissa sekä asennettuna tehona että 
valaistuksen ohjausta hyödyntäen. 

3 VALAISTUKSEN SUUNNITTELU

Valaistuksen suunnittelusta vastaa valaistussuunnittelija, joka voi olla aiheeseen pe�
rehtynyt arkkitehti, sähkösuunnittelija tai erikoistunut valaistussuunnittelija. Tyypilli�
sesti suunnittelukohde vaatii eri suunnittelutahojen yhteistyötä. Taustalla vaikuttavat 
useat eri tahot, joiden tavoitteita ja vaatimuksia pyritään toteuttamaan. Hankkeeseen 
vaikuttavia osapuolia ovat mm. tilaaja, käyttäjä, arkkitehti, viranomaiset ja sähkö�
suunnittelija sekä myös valaisinvalmistaja ja viime kädessä urakoitsija.

Suunnitteluprosessin sisältö vaihtelee tilaajan ja kohteen mukaan. Kunnilla ja kau�
pungeilla on usein omille hankkeilleen ohjeistuksia suunnitelma�asiakirjoja ja toteu�
tusta varten. Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo määrittelee uudisrakentamisen toi�
mintaprosessia ja tehtäviä suunnittelun eri vaiheissa ja helpottaa sekä rakennuttajaa 
että suunnittelijaa sopimaan tarvittavista tehtävistä hankkeessa. 

Valaistushankkeen vaiheet ovat:
• hankesuunnitteluvaihe, jossa analysoidaan kohteen ja ympäristön vaatimukset ja

mahdollisuudet sekä määritetään valaistustarpeet
• ehdotussuunnitteluvaihe, jossa analyysiin perustuen tutkitaan erilaisia kohteen

valaistusratkaisuja
• yleissuunnitteluvaihe, jossa valittua ratkaisua täsmennetään ja hyväksytetään se

eri tahoilla sekä haetaan tarvittaessa rakennuslupa
• toteutussuunnittelu, jossa määritellään yksiselitteisesti käytetyt laitteet ja ratkaisut
• asennus, jossa urakoitsija toteuttaa suunnitelman
• käyttöönottovaihe, jossa tarkistetaan toteutuksen toimivuus
• ylläpitovaihe, jossa valaistusratkaisun toiminta varmistetaan koko elinkaaren ajaksi.

3.1 Analyysi ja ratkaisuvalinta
Hankesuunnittelussa asetetaan esteettiset, toiminnalliset ja tekniset valaistustavoit�
teet sekä selvitetään ympäristön vallitseva tilanne ja mahdolliset ympäristön kehi�
tyshankkeet. Hankesuunnitteluvaiheessa tuotettu analyysi voi olla alustava, jolloin 
tarkempi kohteen ja käyttäjätarpeiden kartoitus jatkuu ehdotussuunnitteluvaiheessa.

RT 10�11174 Valaistussuunnittelun tehtävä�
luettelo VAL12 

Rakennusjärjestyksessä voidaan ohjeistaa 
valaistusta muun muassa tähän tapaan:  
”Tontin valaistusjärjestelyissä valolaitteiden 
sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava 
siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä eivätkä tarpeettomasti ja 
haitallisesti häiritse alueen asukkaita, alueella 
liikkuvia tai naapurialueita. Julkisivuvalaistuk-
sen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen 
kaupunkikuvallista merkitystä. Valaisinten on 
sovelluttava kunkin alueen kaupunkikuvaan.” 
(Helsingin rakennusjärjestys, 2010)

Standardi ulkotyöpaikkavalaistuksesta  
SFS-EN 12464-2:en 
Standardi väylävalaistuksesta  
SFS-EN 13201-2:en

Tavoitteita voivat olla:
• hämärän ja pimeän ajan tilallisen ja esteettisen kokemuksen 

luominen
• kulkuväylien turvallisuus, esteettömyys ja miellyttävyys
• tilan käyttäjien ohjaaminen, orientaatio
• toiminnallisten kohteiden kuten oleskelualueiden ja sisään�

käyntien osoittaminen
• riittävä valaistuksen määrä ja laatu eri toimintoja ja työteh�

täviä varten.

Taustatiedoiksi selvitetään muun muassa:
• paikan historia, nykyhetki ja tulevaisuus
• olemassa olevat ja halutut toiminnot, niille osoitetut alueet

ja vyöhykkeet
• asennusmahdollisuudet, tekniset reunaehdot
• viranomaisohjeet ja lupavaatimukset
• rakennetut ja luonnostaan syntyneet kulkureitit
• istuskelu� ja oleskelupaikat
• näkymät ja maisemat
• kasvillisuus
• ympäröivän rakennetun ja luonnonympäristön rakenne sekä 

niiden kehityssuunnitelmat, mukaan lukien korjaus� ja raken�
nushankkeet.

LAUSUNTOVERSIO
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Kohteen asema tila� ja rakennushierarkiassa on analyysin perustana. Alueesta voi olla 
olemassa valaistuksen yleissuunnitelma, tai alueen asemakaava, rakentamistapaohje 
tai tontinluovutusehdot voivat ohjata myös valaistuksen suunnittelua. Ympäristö – 
läheiset alueet, rakennukset ja rakenteet valaistuksineen – vaikuttaa merkittävästi 
suunnitteluun. Julkisen ja yksityisen valaistuksen yhteensovittaminen on olennaista 
tavoiteltaessa toimivaa kokonaisuutta. Rakennushistoriallisiin selvityksiin sekä mah�
dollisiin alueen historiaan ja arkkitehtuuriin liittyviin julkaisuihin tutustuminen auttaa 
suunnittelukohteen taustan selvittämisessä.

Taustatietoihin ja niiden analyysiin nojautuen etsitään ratkaisuja, joilla kohteelle 
asetetut esteettiset, toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tavoitteet voidaan saa�
vuttaa. Valitun valaistustavan perusteella suunnitellaan alustava valaistusratkaisu. 

3.2 Suunnittelutyökalut
Valaistusratkaisun hahmottelua tehdään moninaisilla työkaluilla. Tavallisesti luon�
nostelun työkalut ovat niitä, joilla voidaan myös tehdä alustavia havainnekuvia: ku�
vankäsittely�, piirros� ja 3D�ohjelmat. Kuvissa hahmotellaan halutun valon sijainti, 
määrä, suunta ja luonne. Piirroksiin sijoitetaan alustavasti tarvittavat valonlähteet ja 
niiden vaatimat rakenteet.

Valaistuslaskennalla suunnittelija varmistaa valitun perusratkaisun toimivuuden: mi�
ten ja mihin valo valaisimista jakautuu. Laskentaohjelman avulla suunnittelija valitsee 
tarpeelliset valonlähteet, valaisimien optiikat sekä valaisinten sijoituspaikat. 

Laskentaa varten suunnittelukohde mallinnetaan käyttäen todellisia oikeiden valai�
simien arvoja kuten valonjakokäyriä, jolloin voidaan laskea valaistuksen heijastumiset 
määritellyillä pintojen heijastuskertoimilla. Valaistusvaihtoehtojen tarkastelemiseen 
suositellaan käytettäväksi arkkitehdin 3D�mallia tai mallintamaan kohde itse pelkis�
tetysti valaistussuunnittelua varten. Laskentaa varten ei aina tarvitse mallintaa koko 
suunnittelualuetta, usein tyypilliset ja toiminnallisesti olennaiset kohdat riittävät. 

Valaistuslaskentaohjelmistot tuottavat valaisimien ja pintamateriaalien ominai�
suuksien perusteella numeerisia ja kuvallisia esityksiä kohteeseen syntyvästä valais�ästä valais�stä valais�
tuksesta. Ne esittävät suunnitellun valaistusvoimakkuuden, pintojen luminanssin 
ja valaistuksen tasaisuuden mallinnuksena sekä tuovat esiin mahdollisen häikäisy�
vaaran. Suunnittelija voi verrata laskentatuloksia sekä tavoiteltuun olotilaan että va�
laisinsuosituksiin ja tehdä tarvittaessa korjauksia valonlähteiden ominaisuuksiin ja 
sijainteihin. Laskentatulokset eivät välttämättä kerro kaikkea, joten niiden tulkinnassa 
on käytettävä harkintaa.

Vaativissa hankkeissa dokumentoidaan olemassa olevat valaistusvoimakkuus� ja 
luminanssiarvot kohteessa ja sen ympäristössä joko pistemittauksilla tai kuvantavilla 
mittausmenetelmillä ja käytetään niitä osana valaistuslaskennan lähtötietoja.

Kuva X. Dialux-ohjelman tuottama kuva.

LAUSUNTOVERSIO
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Havainnollistaminen auttaa sekä suunnitteluratkaisujen arvottamista suunnittelun 
aikana että ratkaisujen esittämistä hankkeen muille osapuolille. Helposti ymmärrettä�
vän materiaalin perusteella eri osapuolet voivat tuoda näkemyksensä parhaiten esille. 

Valaistusratkaisua voidaan havainnollistaa:
• kuvankäsittelyohjelmilla tuotetuilla valokuvan tai arkkitehdin mallikuvan päälle

visualisointikuvilla
• mallintamalla kohde kolmiulotteisena valoineen tai sijoittamalla valaisimet arkki�

tehtimalliin
• koevalaistuksella kohteessa tai samankaltaisessa paikassa oikeassa mittakaavassa.

Havainnekuvia tilaajalle esitettäessä tulee huomata, ettei katsoja ole aina harjaantu�
nut tulkitsemaan valaistuskuvia. Kuva, joka esittää perusratkaisun luonteen pelkiste�
tysti, voi harhauttaa katsojan tulkitsemaan kuvan sisältöä väärällä tavalla. Kuvamate�
riaalin todenmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Mallista voi myös tulostaa animaation, jolloin mallissa kuljetaan valmiiksi ohjelmoi�
tua reittiä pitkin. Mallia voidaan muokata edelleen virtuaalimalliksi, jossa käyttäjä voi 
liikkua haluamallaan tavalla paikasta toiseen. Virtuaalimalli voidaan jakaa tietover�
kossa tai esittää virtuaalitilassa, jossa visualisointi projisoidaan luonnollisessa koossa 
tilaan.

Koevalaistuksilla voidaan kokeilla uuden valaistusratkaisun toimivuutta olemassa�
olevassa valaistusympäristössä tai paikan päällä todentaa valaistuksen vaikutusta 
kohteen pintastruktuureihin ja �rakenteisiin. Sijoituspaikkoja ja valaisinmalleja vaih�
telemalla voidaan hakea optimaalista valaistusratkaisua. 

Koevalaistus dokumentoidaan valokuvin ja muistiinpanoin sijoituksista, valaisin�
etäisyyksistä, suuntauskulmista ja testatuista valaisinmalleista. Muistiinpanoja käy�
tetään tarkennettujen suunnitelmien pohjatietona.  

3.3 Suunnitelma-asiakirjat
Yleissuunnitteluvaiheessa luonnossuunnitelmista tuotetaan tarvittavat lupa�asiakir�
jat. Paikallinen rakennuslupaviranomainen pystyy määrittelemään, millaista lupaa tu�
lee hakea ja mitä asiakirjoja siihen tarvitaan. Lupaa voidaan hakea myös osana muuta 
rakennushanketta. Lupaa ei aina välttämättä tarvita, jos hanke ei vaikuta ympäristöön 
merkittävästi, mutta viranomaisnäkemys on kuitenkin tarpeen selvittää. 

Usein suunnitelmat tulee esittää myös kohteen naapurustolle. Jos valaistusratkai�
sut vaativat asennuksia tontin ulkopuolella, tulee ratkaisusta sopia kohteen omistajan 
tai sitä hallinnoivan tahon kanssa ajoissa. 

Toteutussuunnittelussa tuotetaan sovitut asiakirjat urakka�asiakirjoiksi, jotka sisäl�
tävät: 
• asema� tai pihapiirustuksen
• julkisivupiirustukset valaisinsijoitteluineen
• valaisinluettelon
• asennusdetaljit
• valaistusjärjestelmän kirjallisen kuvauksen, johon sisältyy myös valaistuksen oh�

jausperiaatteet ja ohjausjärjestelmän määrittelyt.

Suunnitelma�asiakirjoihin voi sisältyä myös työselostuksia, tyyppipoikkileikkauksia, 
pylväsluetteloita, valonheitinten suuntauskaavioita, erikoisratkaisujen rakennuspii�
ruksia, määräluetteloita jne. Laitetilauksia laadittaessa varmistetaan toimitusaikojen 
soveltuminen työaikatauluun.

Valaistustoteutuksen investointikustannusarvioiden laatiminen voi kuulua suunnit�
telijan tehtäviin. Valaisinlaitteiden kustannukset ovat vain osa lopullisista kustannuk�
sista, joihin voi kuulua asennustarvike�, laite� ja ohjelmointikustannuksia sekä maan�
rakennus�, rakennus� ja sähköurakoitsijan työsuorituksia. Myös elinkaarikustannuksia 
voi olla syytä laskea, jolloin huomioidaan investointi�, asennus�, energia� ja ylläpito�
kulut nykyarvolaskentana. Jos kohteessa haetaan ympäristöluokitusta, laskelmia ja 
selvityksiä voidaan vaatia myös valaistussuunnittelijalta. 

Kuva X. Havainnekuva valaistuksesta.

Kuva X. Koevalaistus.

LAUSUNTOVERSIO
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4 VALAISTUSTEKNIIKKA

4.1 Valaistustekniset periaatteet
Valaistustekniset periaatteet liittyvät ennen kaikkea valaisimesta lähtevään valoon 
ja sen hallintaan. Valon määrä ja pinnan heijastusominaisuudet määrittävät pinnan 
kirkkauden (luminanssin). Pintojen valoisuuden vaihtelut ja niiden väliset kontrastit 
muodostavat valaistuskokonaisuuden. 

Valon värisävy (värilämpötila) ja valon värintoistokyky (värintoistoindeksi) ovat va�
lonlähteen ominaisuuksia, joilla vaikuttavat kohteen värien havaitsemiseen. Valkoisen 
keinovalon värintoisto ja värilämpötila voivat tuoda pintaväreistä esiin erilaisia sävyjä 
kuin päivänvalo, ja värillisen valon vaikutus on vielä merkittävämpi. 

Pinnasta saatava väriaistimus riippuu pintavärien heijastumisspektristä ja valonläh�
teen säteilyspektristä. Matalan värilämpötilan (<3500 K) omaavat valonlähteet koros�
tavat keltaisen ja punaisen sävyisiä pintoja. Korkean värilämpötilan (>4500 K) omaavat 
valonlähteet korostavat puolestaan kylmiä sinertäviä pintavärejä. Näiden väliin jäävä 
alue 3500 K…4500 K koetaan ilmeeltään neutraalina. Led�ulkovalaistuksessa tyypillisiä 
värilämpötiloja ovat 3000 K (lämmin valkoinen) ja 4000 K (neutraali valkoinen). 

Led�valonlähteet ovat yleensä värintoistoltaan laadukkaita, mutta jos värintoisto 
on hankkeessa tärkeässä asemassa, tulee valittujen materiaalien ja värien toistumi�
nen valitulla ledillä varmistaa silmämääräisesti. Mitatut tai ilmoitetut lukuarvot eivät 
välttämättä kerro koko totuutta. Erityisesti julkisivuvalaistuskohteissa koevalaistus on 
suositeltava ratkaisu valonlähteen värisävyä ja värintoistokykyä arvioitaessa.

Valaisimen valonjako määräytyy valonlähteestä ja valaisinoptiikasta. Valokeila voi 
olla muodoltaan kapea tai leveä, pyöreä, soikea tai suorakaide; se voi olla tarkkarajai�
nen tai pehmeä. Valon tulee jakautua haluttuihin kohtiin suunnitellusti. Tyypillisimpiä 
valonjako�ominaisuuksia voidaan tarkastella silmämääräisesti valonjakokäyristä, jois�
sa valovoiman jakautuma on piirretty esimerkiksi napakoordinaatistoon (polaarinen) 
tai suorakulmaiseen (karteesinen) koordinaatistoon. Valonjakoon voidaan vaikuttaa 
myös häikäisysuojilla ja rajoittajilla.

Muita merkittäviä tekijöitä ovat häikäisy, valaisimen tai sen valoaukon pintalu-
minanssi sekä valaisimen hyötysuhde. Valonlähteen valovirranalenema tarkoittaa 
valotehon alenemista tuotteen ikääntyessä. Tätä voidaan kompensoida tehoa ylimi�
toittamalla, mikä merkitsee kalliimpaa investointia ja lisääntynyttä energiankulutusta. 
Ylimitoitus on kompensoitavissa vakiovalo�ohjauksella tai älykkäällä vakiovalotoi�
minnolla varustetulla virtalähteellä. Suositeltavaa on kuitenkin valita valonlähde, 
jonka valovirranalenema on käyttöiän aikana pieni.

Valovirran alenema ja valonlähteiden ja liittyvien laitteiden kuolleisuus tulee huo�
mioida suunnittelussa ja ylläpidossa. Valovirran alenemaa kompensoidaan yleensä 
ylimitoittamalla valotehoa riittävästi, mutta kannattaa huomata, että säännöllisen 
huollon yhteydessä tehtävä puhdistus ylläpitää myös valotehoa. Kuolleisuutta, eli 
äkillistä vikaantumista, jonka seurauksena laite lakkaa toimimasta, on helpointa hal�
lita varmistamalla varaosien ja �valaisimien saatavuus huollon yhteydessä.

Häiriövalon välttäminen 
Häiriövaloksi (”valosaasteeksi”) kutsutaan valaistavan kohteen 
ohi menevää valoa, esimerkiksi alhaalta ylöspäin suunnattua 
ja taivaalle leviävää kohdistamatonta ja hyödyntämätöntä 
valaistusta. Se voi aiheuttaa ihmisille, kasveille ja eläimille 
haittaa, koska normaali valoisan ja pimeän ajan vuorottelu 
ei toteudu. Häiriötä syntyy kirkkaasti valaistujen rakenteiden 
lähellä asuville tai työskenteleville ihmisille, kaupunkiympä�
ristössä tai sen liepeillä saalistaville yöeläimille ja hyönteisille 
sekä puille, jotka eivät syksyllä pudota katuvalon valokeilassa 
olevia lehtiään oikea�aikaisesti. Suurkaupunkien yllä pimeällä 
näkyvä ns. valosaastepilvi estää pimeän tähtitaivaan näkemi�
sen ja voi aiheuttaa häiriöitä muuttolintujen suuntavaistoon.
Eurooppalainen ulkotyöalueiden valaistusstandardi EN 
12464-2 (luku 4.5.) asettaa suositusarvoja rakennusten ja 
valomainosten pintakirkkaudelle suhteessa alueen yleiseen 
valoisuuteen. Julkaisussa annetaan raja�arvoja myös asuinra�
kennusten ikkunoihin kohdistuville valaistusvoimakkuuksille 
ja ympäristöön häiriövaloa tuovien valaisimien tehoille. 
Ympäristön valoisuuden vyöhykkeistetty jaottelu perustuu 
kansainvälisen valaistuskomission ohjeistukseen CIE 150:2017 
Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from 
Outdoor Lighting Installations. Valon oikea määrä, suuntaus ja 
rajaus sekä valaistuksen ohjaus vähentävät häiriövaloa. 

Värintoistokykyä arvioidaan yleisellä värin�
toistoindeksillä (Ra/CRI). Värintoistoindeksi 
on todettu puutteelliseksi työkaluksi, koska 
siinä käytetään vain kahdeksaa vertailuväriä, 
mikä ei led�valonlähteiden kohdalla aina ole 
riittävä otanta. 

Taulukko 1. Materiaalien pintaheijastusker-
toimia. Jotta lopputulos vastaisi laskentaa, 
käytettävät pintaheijastuskertoimet tulee 
tarkistaa. Tummat pinnat vaativat enemmän 
valaistustehoa.

materiaali                     pintaheijastuskerroin

Uusi lumi 0,85 

Valkoinen maali ja rappaus 0,70 

Keltainen tiili, vaaleat värit 0,50 

Betoni, tummanpunainen tiili 0,30 

Hiekka, sepeli, vaalea kivi 0,20 

Tummat värit 0,15 

Tumma kattohuopa, musta väri 0,10 

RT 75�11263 Valaistustekniikan perussuureet 
ja määritelmät 
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4.2 Valonlähteet
Valonlähteet perustuvat nykyisin pääosin led�tekniikkaan. Niiden pieni koko ja tehok�
kaat optiikat ovat muovanneet valaisimien ulkonäköä ja muotoilua uusiin suuntiin. 

Olemassa olevat asennukset voivat käyttää erilaisia purkauslamppuja, kuten moni�
metalli� sekä suurpainenatriumpurkauslamput. Julkisivu� ja erikoisvalaistuskohteiden 
lineaarisissa valaisimissa on käytetty loistelamppuja, neonputkia tai kylmä katodi�
putki ratkaisuja.

Valaisimen tärkeimmät valaistukselliset ominaisuudet johtuvat valonlähteestä:
• nettovalovirta (Im)
• bruttoteho (W)
• yleinen värintoistoindeksi Ra /CRI
• värilämpötila (K)
• väritasaisuus (SDCM�luku/MacAdam�ellipsi)
• elinikä, joka johdetaan valovirran alenemasta ja kuolleisuudesta (h).

Ledien valotehokkuus ja säädettävyys puoltavat niiden käyttöä myös energiankulu�
tuksen näkökulmasta. Valaisinten käyttöajat saattavat muodostua pitkiksi, jos koh�
teessa ei toteuteta erityisiä valaistusohjauksia. Käyttöaikojen perusteella voidaan 
arvioida, kuinka pitkäikäisiä valonlähteitä kohteessa tulee käyttää. 

Valonlähteiden ja liitäntälaitteiden toimivuus varmistetaan sekä kylminä että läm�
piminä vuodenaikoina. 

SDCM�luku/MacAdam�ellipsi kertoo, kuinka suuri värisävyero saman valonlähteen 
eri yksilöiden välillä on. Jos SDCM on suurempi kuin 3, ovat värierot silmin havaittavia.

4.3 Valaisimet
Valaisimella tarkoitetaan laitetta, johon valonlähde asennetaan, jossa sijaitseva op�
tiikka tai heijastin suuntaa valon, ja joka kiinnitetään paikoilleen pylvään, ripustuksen 
tai muun mekanismin avulla. Led�valaisimet ovat usein integroituja, eli valaisin ja va�
lonlähde toimitetaan yhdessä, eivätkä rikkoutuneet komponentit ole vaihdettavissa.

Tärkeimmät valintakriteerit valonlähteen ominaisuuksien (valon määrä ja väriläm�
pötila) ohella ovat: 
• valonjako; optiikan tyyppi, muotoilu ja valmistusmateriaali
• valonjaon aseteltavuus, vaihdettavuus
• häikäisy; UGR�luku
• valaisimen tai sen valoaukon pintaluminanssi
• hyötysuhde
• optiset lisävarusteet
• soveltuva ulkonäkö.
Valaisimen nettovaloteho on monen tekijän summa, jossa valonlähteen tuottama 
valovirta on vain yksi tekijä. Optiikat ja häikäisysuojat vaikuttavat myös havaittuun 
valotehoon suuresti. Riittävä valoteho varmistetaan valaistuslaskennalla, jossa huo�
mioidaan myös valaistavien pintojen ja tilojen ominaisuudet.

Valaisimien muotoilun ja värien tulee sopia kokonaisuuteen sekä pimeällä, kun 
valaistus on kytketty päälle, että päivällä, jolloin valot on sammutettu ja vain itse 
valaisin on näkyvissä. Valaisimet ja niiden kiinnikkeet sekä pylväsvarret sovitetaan 
lähiympäristön ilmeeseen. 

Yleisiä ulkovalaisinten materiaaleja ovat alumiini, teräs, ruostumaton teräs, lasi ja 
polykarbonaatti. Valaisinten pintakäsittelyt vaihtelevat sinkityksestä erikoispulveri�
maalaukseen. Eri valmistajien ja jopa eri toimituserien värit eivät ole aivan samanlai�
sia, ja myös värikartastot vaihtelevat (suositus uusi NCS tai RAL), joten eri paikoista 
ja eri aikoina tilatut pylväät ja valaisimet eivät näytä keskenään täysin samanlaisilta. 

Valaisinten IP�luokituksen tulee olla asennuspaikkaan soveltuva. Valaisimissa käy�
tettyjen materiaalien tulee kestää sään, auringonsäteilyn ja lampun tuottaman sä�
teilyn vaihteluja sekä ympäristön paikallisia ominaisuuksia, kuten ilmansaasteita tai
maa�aineksien korroosiovaikutusta. Valaisimien ja niiden kiinnitysten tulee kestää 
päälle talviaikaan kertyvät lumikuormat. Led�valaisimien alhainen pintalämpötila ei 
juurikaan sulata päälle kerääntyvää lunta.

Kosketusetäisyydellä oleviin valaisimiin kohdistuu myös käyttäjien aiheuttamaa 
rasitusta. Osa ulkovalaisimista on luokiteltu ilkivallan kestävyyden mukaan ns. IK�
luokkiin 1...10, jossa 1 on heikoin ja 10 kestävin.

Vaativissa kohteissa hankekohtaisen valaisimen valmistuttaminen saattaa olla pe�
rusteltua. Sen ylläpito pitkän elinkaaren aikana voi kuitenkin muuttua ongelmallisek�
si. Varaosia ei välttämättä myöhemmin ole enää saatavilla, joten varakappaleita tulee 
tilata varastoon valmiiksi. 

Jos urakan yhteydessä valaisimia korvataan toisilla malleilla, tulee huolehtia, että
valaisimen ko. hankkeeseen sopivat ominaisuudet toteutuvat myös korvaavalla va�
laisimella. Hankkeelle tärkeiden ominaisuuksien kirjaaminen laitemäärittelyiden yh�
teyteen helpottaa korvaamista. 

Kuva X. Esimerkki 80 valokeilakulmaisen 
kohdevalon valonjakokäyrästä kuvattuna 
napakoordinaatistossa. Kaavioon on 
kuvattu valaisimen tuottama valovoima, 
jonka yksikkönä on käytettyjen lamppujen 
nimellisvalovirta kandeloina 1000 lumenia 
kohti (cd/1000 lm) määrätyssä kulmassa va-äärätyssä kulmassa va-rätyssä kulmassa va-ätyssä kulmassa va-tyssä kulmassa va-ä kulmassa va- kulmassa va-
laisimen normaalissa polttoasennossa. Käyrä 
ei suoraan kuvaa valokeilan muotoa, mutta 
käyrästä voi tulkita keilan avautumiskulman 
ja suunnat, joihin valo voimakkaimmin ja hei-
koimmin suuntautuu. Valokeilan avauskulma 
ilmoitetaan myös valmistajan tuotetiedossa.

RT 75�11285 Valonlähteet

Kuva X. Tavallisimmat ulkona käytettävien 
laitteiden kotelointiluokat. Valaisimen 
käyttö iäksi kaupunki ympäristössä lasketaan 
keskiarvoisesti 25...30 vuotta. Tähän vaikut-
taa valaisimen IP-luokitus eli miten tiiviiksi 
ja siten kestäväksi valaisin on rakennettu. 
Merkintä koostuu yleensä kahdesta nume-
rosta, joista ensimmäinen kertoo laitteen 
suojauksen vieraita esineitä ja pölyä vastaan, 
toinen numero kertoo laitteen suojauksesta 
vettä vastaan. Katuvalaisimissa IP-luokaksi 
suositellaan 65. Valaisimen käyttöikään 
vaikuttaa myös materiaalien kestävyys. 

RT 75-10909

ohjetiedosto
joulukuu 2007
korvaa RT 75-10573
1 (8)

LAMPUT

lamput, hehkulamput, halogeenilamput, loistelamput
lampor, glödlampor, halogenlampor, lysrör
lamps, incandescent lamps, halogen lamps, fluorescent lamps

Tässä RT -ohjekortissa esitetään tavalli-
simpien hehku- ja purkauslamppujen tär-
keimmät ominaisuudet ja lampuille sopi-
vat käyttökohteet.

1 JOHDANTO

Tässä ohjekortissa esitetään eri lamppu-
tyyppien ominaisuuksia ja niille tyypillisiä
käyttökohteita.

Lamppuja valittaessa käyttötarkoitus
määrää, mitkä ominaisuudet ovat ratkai-
sevia. Lampputyypillä, sen valmistukseen
kulutetulla energialla, valotehokkuudella
ja hävityskustannuksilla on vaikutusta va-
laistuksen kokonaiskustannuksiin.

Lampun valo, lämpösäteilyominaisuu-
det sekä lampun koko ja muoto asettavat
vaatimuksia valaisimen rakenteelle.

2 LAMPPUJEN OMINAISUUKSIA

Seuraavilla suureilla ja ominaisuuksilla
kuvataan lamppuja:
� energialuokka
� polttoikä
� luminanssi
� syttymis- ja jälleensyttymisaika
� sähköjännitevälkyntä
� valaistusvoimakkuus
� valokeilakulma
� valotehokkuus
� valovirran alenema
� valovirta

� valovoima
� värilämpötila
� värintoistoindeksi.

Lamppujen valintaa vaikuttavat omi-
naisuuksien lisäksi mm.
� soveltuvuus himmennykseen
� koko ja muoto
� hankinta- ja käyttökustannukset.

Taulukoissa 1...2 esitetään erilaisten
lamppujen ominaisuuksia. Ominaisuuk-
sien tärkeysjärjestys riippuu kulloinkin
tarkasteltavasta valaistustilanteesta.
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SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISTÄ
2 LAMPPUJEN OMINAISUUKSIA
3 HEHKULAMPUT
4 HALOGEENILAMPUT
5 LOISTELAMPUT
6 MONIMETALLILAMPUT
7 ELOHOPEALAMPUT
8 NATRIUMLAMPUT
9 ERIKOISLAMPUT
KIRJALLISUUTTA
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esimerkki 8
kohdevalon valonjakokäyrästä

0 valokeilakulmaisen

(cd/1000lm)

400

kohdelampun tuottaman
valokeilakulman määritelmä

valovoimasta

puolet

maksimivalovoima

valokeilakulma

valonjakokäyrä

Kuva 1.
Valokeilakulman määritelmä ja esimerkki kohdelampun valonjakokäyrästä.

Tunnus IP-tunnus

IP 21

IP 23 tai IP 43

IP 34 tai IP 44

IP 67

Selitys

Tippuvedenpitävä

Sateenpitävä

Roiskevedenpitävä

VedenpitäväLAUSUNTOVERSIO
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Kuva X. Pylväs- tai vaijerivalaisimet tuottavat 
valoa valaistavalle alueelle yläsuunnasta. 
Väylän valaistukseen soveltuu tievalaistus-
optiikalla varustettu valaisin, aluevalaistuk-
seen taas symmetrinen tai epäsymmetrinen 
valonjako. 

Kuva X. Goboheittimet on tarkoitettu kuvioiden 
projisointiin. Ne tulee testata optiikan avauskul-
man ja valotehon osalta sekä tehdä vääristymän 
korjaus projisoitavaan kuvioon, jos valaisin on 
vinossa kulmassa suhteessa valaistavan kohteen 
pintaan. Goboihin perustuvalla tekniikalla myös 
julkisivuvalaistuksen voi toteuttaa projisoimalla 
valoa seinäpintaan ilman, että valo suuntautuu 
sisään ikkunoista. 

Kuva X. Lineaarisia valaisimia voidaan käyttää luomaan yhtenäistä 
valoviivaa tai valaisemaan kohteen pintaa. 

Kuva X. Seinänpesijä on valaisin, joka 
valaisee kohdettaan laajalta alalta, 
mutta voidaan silti asentaa itse seinään 
kiinni(grazing) tai lähelle sitä (washing).

Kuva X. Valonheittimiä käytetään yleisesti koh-
devalaistuksessa, jolloin optiset ominaisuudet 
valitaan kohteen mukaan. Valonjako säädetään 
halutuksi heijastimilla, linsseillä ja muilla optisilla 
valon muokkaajilla. Erilaisilla häikäisysuojilla 
pystytään sekä muokkamaan valokeilaa ja vä-
hentämään häikäisyä ja valopisteen näkymistä 
eri katselukulmissa. Valonheittimet kiinnitetään 
pylvääseen tai muuhun läheiseen rakenteeseen 
tai valaistavaan seinään. Ne voidaan myös 
upottaa maahan. 

Kuva X. Pollarivalaisimet sopivat parhaiten pienimittakaavaiseen 
ympäristöön. Häikäisyn estämiseksi tulee välttää malleja, joissa 
valonlähde tai kirkasluminanssinen valonjakopinta on näkyvillä.

LAUSUNTOVERSIO
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4.4 Valaistuksen ohjaus
Valaistuksen ohjaus voi olla yksinkertaista painokytkimin, ajastuksella, liikesensorein 
tai valaistusvoimakkuusanturein tehtävää valaisinryhmien päälle�pois�kytkentää, se 
voi perustua valotehon himmennykseen tai se voi sisältää valaistuksen ominaisuuksia 
monipuolisesti säätävää ohjelmointia. Säätämällä valon väriä, värilämpötilaa ja valon�
lähteen valovirtaa ajastetusti, käyttäjän ohjauksella tai automaattisesti sensoreiden 
tms. avulla voidaan yhdellä valaistusratkaisulla luoda erilaisia toiminnallisia tai visu�
aalisia valaistustilanteita. Ohjauksella voidaan merkittävästi vähentää valaistuksen 
energiankulutusta ja myös pidentää valonlähteiden käyttöikää. 

Yksinkertaiset paikalliset tilannevalinnat voidaan ohjata seinäpainikkeilla, mutta 
monipuolinen ohjaus vaatii kytkemisen esimerkiksi vahtimestarin työasemaan. Lan�
gaton ohjaus voi myös toimia käyttäjän matkapuhelimella tai tabletilla. Järjestelmä 
kannattaa suunnitella niin, että tarpeiden mahdollisesti muuttuessa toimintoja voi�tarpeiden mahdollisesti muuttuessa toimintoja voi�
daan laajentaa ja muuttaa.

Ohjauskonseptista laaditaan jo hankkeen alkuvaiheessa alustava kuvaus, joka ker�
too, miten valaistus ohjelmoidaan palvelemaan eri aikoina tapahtuvia toimintoja ja 
tapahtumia, ottamaan huomioon vuorokauden� ja vuodenajat sekä erikoistilanteet, 
kuten juhlapäivät ja väriteemat. 

Järjestelmä ohjelmoidaan käyttöönoton yhteydessä ja se tehdään yleensä keskus�ärjestelmä ohjelmoidaan käyttöönoton yhteydessä ja se tehdään yleensä keskus�käyttöönoton yhteydessä ja se tehdään yleensä keskus�äyttöönoton yhteydessä ja se tehdään yleensä keskus�ja se tehdään yleensä keskus�
yksikköön liitettävällä tietokoneella. Valmiiksi ohjelmoidun järjestelmän hienosäätö 
voidaan myös toteuttaa itse. 

Varhaiset ohjausjärjestelmät perustuivat kullekin laitteelle kulkevaan omaan johdo�
tukseen, mutta nykyisissä järjestelmissä kuten DALI ja DMX käytetään yksinkertaista 
johdinparia, jossa digitaalinen ohjaussignaali kulkee kaikkien laitteiden kautta. Järjes�
telmä voi olla myös langaton. Kiinteistöautomaation (KNX�kiinteistöautomaatio�
standardi) kautta voidaan kytkeä järjestelmiä vuorovaikuttamaan toisiinsa.

Olemassa oleviin kohteisiin asentaminen voi vaatia ohjauslaitteiden ja kaapeloin�
tien asennusta julkisivupintaan. Langattomat lähettimet ja vastaanottimet helpotta�
vat signaalien siirtoa yhteen ohjauspisteeseen.

Kuva X. Valaistuksen ohjaus voi perustua käyttäjän ohjauksen lisäksi mm. ylläoleviin syötteisiin.

esteettisyys toiminnallisuus vuorovaikutteisuus viestivyys

taloautomaation 
tuotos

läsnäoloanturitlämpötilavaloisuuskellonaika/kalenteri

Kuva X. Ohjauksen ja ohjelmoinnin tavoitteet voidaan jakaa esimerkiksi ylläolevan mukaisesti.

energiatehokkuus  
ja ekologisuus

TAMMIKUULAUSUNTOVERSIO
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5 VALAISTUKSEN KOHTEET

Valaistus rakennetussa ympäristössä on paitsi kulkuväylien, rakennusten ja niiden pi�
hojen valaisemista, myös mitä erilaisimpia kaupunkikuvaa rakentavia ja kaupunkitilaa 
rajaavia, merkitseviä tai tukevia valoratkaisuja. 

Kaikissa kohteissa on syytä pyrkiä kauniin ja viihtyisän ympäristön luomiseen myös 
valaistuksen osalta. Valaistusta suunniteltaessa tavoitteena on ehjä ja ajateltu koko�
naisuus, jossa otetaan huomioon myös ympäröivän alueen erityispiirteet. Ympäröi�
vän alueen analyysi tai olemassa oleva yleissuunnitelma ovat tärkeitä lähtökohtia 
tasapainoisen valaistuskokonaisuuden saavuttamiselle.

katutilat ja 
kävelytiet 

pihat ja pysäköinti-
alueet 

leikkikentät ja 
pelialueet, koira-

aitaukset

puistot, 
hautausmaat

julkisivut

ulkoportaat ja 
portaikot 

tunnelit ja 
alikulut 

muistomerkit ja 
taideteokset

kadunkalusteet; 
pylväät, kaiteet, 
pollarit, penkit 

aukiot ja torit

pienet julkiset kohteet: 
pankkiautomaatit, yleiset wc:t

opasteet ja 
mainosratkaisut

viherrakentamisen 
elementit

sillat ja rakennetut 
ranta-alueet

Kuva X. Kokonaisuus koostuu valaistavista osakohteista, joista osa kuuluu suunnittelukohteeseen ja osa on lähiympäris-
tössä olevia tai sinne suunniteltuja ympäristön elementtejä, joilla on vaikutus suunnittelukohteen pimeän ajan ilmeeseen.

LAUSUNTOVERSIO
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5.1 Katutilojen, kulkuväylien ja aukioiden valaistus
Katutilojen, kulkuväylien ja aukioiden valaistus on useimmiten kaupunkien teettä�
mää erityissuunnittelua. Katutilan tai aukion luonteisia ympäristöjä valaistuksineen 
voi kuitenkin kuulua suunnittelutoimeksiantoon myös tavanomaisissa hankkeissa. 
Suunnittelua ohjaa yleensä kaupungin laatima kaupunkiympäristön valaistusohje.

Suunnittelussa korostuu kaupunkitilallisen ilmeen luominen ja kokonaisuuden hal�
linta niin, että valaistus muodostaa luontevan jatkumon siirryttäessä tilasta toiseen. 
Tyypillisesti tilaan halutaan perusvalaistus, joka takaa turvallisen ja helpon liikkumi�
sen, jonka lisäksi valaistuksella nostetaan esiin esimerkiksi kulkuväyliä, tilalle omi�
naisia erityiskohteita ja tilaa rajaavia julkisivuja. Suunnittelussa otetaan huomioon 
valaistustarpeen kausivaihtelu ja tarvittaessa muunneltavuus esimerkiksi juhlavalais�
tukseksi.

Teknisenä lähtökohtana voidaan käyttää Väyläviraston ohjetta Maantie- ja rautatie-
alueiden valaistuksen suunnittelu. Ohjeessa erilaisille ympäristöille ja käyttötapauksille 
osoitetaan vaadittava valaistusluokka, joilla on omat valaistustekniset vaatimuksensa. 
Ohjeen valaistusluokkia ja niiden vaatimuksia esitetään liitteessä 1. 

Julkisen kaupunkitilan valaistus (Helsinki) 
kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/julkisen-kaupun-
kitilan-valaistus/
Ulkovalaistuksen tarveselvitys. Valaistuksen 
tavoitteet ja periaatteet (Helsinki) dev.hel.fi/
paatokset/media/att/8d/8d07414dcbd00aeab
c37f4d058dad82879f25636.pdf
Ulkovalaistuksen suunnitteluohje (Tampere) 
www.tampere.fi/tiedostot/u/mUcgxQ6vj/ulko-
valaistuksensuunnitteluohje.pdf

Alue Värilämpötila 
K 

Värintoisto 
Ra 

keskusta 3000 >70 

kantakaupunki 2800...3500 ≥60 

puistot 3000 >70 

ranta�alueet 2800...3500 ≥60 

asuinalueet 2800...3500 ≥60

Taulukko 2. Helsingissä eri alueille käytettä-
viä valon värilämpötilaa ja värintoistokykyä 
koskevia laadullisia tavoitteita.

Kuva X. Helsingin kaupungin ohjeistama pylväsvalaisinten sijoitus kulkuväyliin nähden. 
Katualueilla ja kevyen liikenteen väylillä valo kohdistetaan vain kulkuväylille.

Kuva X.

CEN/TR 13201�1:en Road lighting. Part 1: 
Guidelines on selection of lighting classes
SFS�EN 13201�2:en Road lighting. Part 2: 
Performance requirements
SFS�EN 13201�3:en Road lighting. Part 3: 
Calculation of performance

ULKOVALAISTUKSEN TARVESELVITYS 25

Leikkaus 6. Alueellisen kokoojakadun poikkilaikkaus 1:100, jossa yksisuun-
taiset pyörätiet. Mikäli puurivi on tiheä ja puut kookkaita, tarvitaan erillinen
kevyen liikenteen valaistus.

Leikkaus 7. Korkeisiin rakennuksiin rajoittuvan kokooja-
kadun poikkilaikkaus 1:100, jossa ripustusvalaistus.

LAUSUNTOVERSIO

http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/julkisen-kaupunkitilan-valaistus/
http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/julkisen-kaupunkitilan-valaistus/
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/8d/8d07414dcbd00aeabc37f4d058dad82879f25636.pdf
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/8d/8d07414dcbd00aeabc37f4d058dad82879f25636.pdf
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/8d/8d07414dcbd00aeabc37f4d058dad82879f25636.pdf
https://www.tampere.fi/tiedostot/u/mUcgxQ6vj/ulkovalaistuksensuunnitteluohje.pdf
https://www.tampere.fi/tiedostot/u/mUcgxQ6vj/ulkovalaistuksensuunnitteluohje.pdf
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5.2 Puistojen ja viheralueiden valaistus
Puistojen ja viheralueiden yleisvalaistus tuo viherrakentamisen ja maaston ominais�
piirteet esiin hämärän ja pimeän aikana. Maisemaan voi valaistuksella avata näkymiä 
ja korostaa yksittäisiä kohteita. Valaistus mahdollistaa alueiden käytön eri vuoden� ja 
vuorokaudenaikoina. Se myös helpottaa maastokohteiden tunnistamista, mahdollis�
taa erilaisten käyttäjäryhmien toiminnan (harrastukset, pelit ja leikit) ja auttaa kulkijaa 
orientoitumaan alueella. Kulkureiteillä valaistus luo perusturvallisuutta liikkumiseen 
ja ihmisten kohtaamiseen. Turvallisuuden tunnetta lisää edelleen kulkureitin lähi�
ympäristön valaisu. 

Jotta valaistus osataan toteuttaa ympäristön ominaispiirteitä kunnioittaen ja koros�
taen, tulee alueen tilalliset ja toiminnalliset piirteet selvittää. Suunnitteluun kuuluu 
olennaisesti taustojen selvitys ja tila�analyysi, sekä usein myös koevalaistus, koska 
valon vaikutus lehvästöihin on vaikeasti mallinnettavissa. Alueen luontoselvityksistä 
tarkistetaan, ettei alueella pesi yöaktiivisia eläimiä, kuten lepakoita. Taajamien ulko�
puolella niukan valaistuksen alueilla maltillisetkin valomäärät saavat aikaan merkit�
täviä visuaalisia muutoksia.

Valon määrässä ja suuntauksessa vältetään häikäisyn tai häiriön aiheuttamista 
alueel la tai sen läheisyydessä liikkuville. Valaistus voidaan ohjata sammumaan yöksi, 
tai säätää syttymään vain kun alueella on ihmisiä. 

Kuva X. Valaistusratkaisu. Rantaraitti, Hki kuvapankki.

Kuva X. Julkisivujen valaisuun käytetty valai-
sin voi antaa valoa myös puiden lehvästöille.

Puistoalueilla valaistavia kohteita

•	 puut, pensaat ja muu kasvillisuus
•	 vesiaiheet
•	 luonnonkivet ja kalliot 
•	 leikki� ja oleskelupaikat 
•	 taideteokset ja vastaavat kohteet
•	 laajat maisemaelementit; metsän tai pellon 

reuna, rantaviiva
•	 kaukaa näkyvät rakennukset
•	muut näkyvissä olevat maamerkit.

LAUSUNTOVERSIO
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5.3 Rakennusten ulkotilojen valaistus
Valaistus on osa rakennuksen ja sen lähiympäristön olemusta hämärän ja pimeän 
aikana. Valaistua ulkotilaa ei katsota pelkästään paikalle saavuttaessa tai ulkotilassa 
oleskellessa, vaan se näkyy myös ikkunoiden kautta rakennusten sisään ollen vuoro�
vaikutuksessa sisätilan kanssa. Tällöin ikkunoista avautuviin pimeän ajan näkymiin 
kannattaa kiinnittää huomiota. Myös rakennuksen ikkunoista ulos kantava valo luo 
oman lisänsä ympäristön kokonaisuuteen – sekä valaisemalla lähiympäristöä että 
nostamalla aukotuksen rakennuksen kirkkaimmaksi osaksi.

Rakennusten ulkotilojen valaistuksen toiminnalliset vaatimukset vaihtelevat 
käyttötarkoituksen mukaan. Liikerakennusten ja kauppakeskusten ulkotilojen valais�en mukaan. Liikerakennusten ja kauppakeskusten ulkotilojen valais�
tuksella on myös vahva kaupallinen merkitys ja toimistorakennuksissakin valaistus 
on osa kiinteistön ja siinä toimivien yritysten ulkoasua. Teollisuusalueella taas häi�
käisemätön ja tasainen aluevalaistus mahdollistaa työskentelyn alueella turvallisesti. 

Taloyhtiöissä oikein mitoitettu ja sijoitettu pihavalaistus turvaa omaisuutta, mah�
dollistaa esteettömän kulkemisen ja pihan käytön erilaisiin käyttötarkoituksiin. Va�
laistus sijoitetaan tarpeen mukaan sisäänkäyntien yhteyteen, kulkuväylille, leikkipai�
koille, pyykinkuivaus� ja matontamppauspaikoille, paikoitusalueille ja jätekatoksien 
yhteyteen. 

Pimeällä pienimuotoinenkin valaistus näkyy helposti kauas. Piha�alueen valaistus 
tulee sovittaa ympäröivien katujen ja julkisten alueiden valaistukseen valotasoltaan. 
Valaistustavan valintaan vaikuttaa yhtä lailla ympäröivän alueen luonne. 

Valaistuslaitteiden sijoituksessa ja mallin valinnassa tulee varoa häikäisyä. Ikkunan 
edessä oleva pylväsvalaisin ei saa valaista asuntoihin sisään. Kohdevalaistuksia raken�
nettaessa pyritään aina järjestämään koevalaistus.

Yksityisten ja julkisten kiinteistöjen yhteyteen voi syntyä yhteispihoja, jolloin niitä 
koskevat kaikki vaatimukset yleisestä turvallisuudesta aina kunkin kiinteistön eri�
tyistarpeisiin asti. Yhteistä ulkotilaa suunniteltaessa pyritään luomaan yhtenäinen 
johdonmukainen valaistus� ja ohjaustapa sekä huolehditaan ylläpidon toteutumi�
sesta. Myös päivänäkymässä pyritään ulkonäöllisesti yhtenäiseen valaisinmallistoon.

Taulukko 3. Asuinrakennusten pihalla 
voidaan käyttää esimerkiksi taulukon 
mukaisia valaistustasoja:   

Alue keskimääräinen 
valaistus (lx)

Pääsisäänkäynnit 50 

Muut sisäänkäynnit 20

Leikkialueet ja 
ulkoportaat 

30  

Oleskelualueet ja 
pyörien säilytys 

10

Kulkuväylät 7,5 

Paikoitusalueet 5

Taulukko 4. Jos piha-alueella suoritetaan työtehtäviä, valaistukseen sovelletaan standardia 
SFS-EN 12464-2:en.  Taulukossa on esimerkkejä ulkotyöalueella sovellettavista standardin 
mukaisista valaistuksen vähimmäisarvoista. 

Toiminta tai alue  vähimmäis-
voimakkuus 
Ēm  (lx) 

valaistuksen 
tasaisuus 
Uo 

häikäisy  

GRL 

värin-
toisto  
Ra 

Paikoitusalueet, vilkkauden ja 
kohderyhmän mukaan

5 … 20 0,25  50  20

Hitaasti liikkuvat ajoneuvot (kor�
keintaan 10 km/h, ml. trukit) 

10  0,40  50  20 

Ajoneuvoliikenne korkeintaan 
40 km/h

20  0,40  45  20 

Jalankulkijoiden ja ajoneuvojen 
alue, lastausta tai lastin purkua 

50  0,40  50  20 

Pihan valaistusratkaisussa suunnittelija 
valitsee valaistustasot huomioiden ympäris�
tön valotason ja alueen käyttötarkoituksen. 
Yksittäisiä valaistuksen kohteita voivat olla 
esimerkiksi:
•	 kulkureitit ja sisäänkäynnit
•	muut toiminnallisesti keskeiset alueet: 

postilaatikot, grillipaikat, kuivaustelineet, jäte�
katokset, autotallien ja varastotilojen edustat

•	muurit, aidat ja seinäkkeet
•	 penkit ja muut kalusteet
•	 lasten leikkipaikat
•	 pihakoristeet ja lipputangot
•	muut rakennukset
•	maanpinnan ja rakenteiden pinnoitteet
•	 viherrakentaminen: puut, pensaat, istutukset 
•	 vesiaiheet 
•	 kivet ja kalliot. 

Kuva X. Valaistusratkaisu asuinkerrostalon 
pihan ja yhteistilojen sisäänkäynnin yhtey-
dessä.

LAUSUNTOVERSIO



SKN/XXXXkuu 2021/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021

ohjekorttiehdotus  –  13RTS XX:XX  Ulko� ja julkisivuvalaistus.   

5.4 Julkisivuvalaistus
Julkisivuvalaistus luo hämärän ja pimeän ajan kaupunkikuvaa ja nostaa esiin merkit�
tävät rakennukset ja kaupunkitilat. Se tekee liikkumisen kiinnostavaksi ja helpottaa 
suunnistamista. 

Yksittäisten rakennusten julkisivuvalaistuksia tulee tarkastella osana kaupunki�
kuvan ja kaupunkivalaistuksen kokonaisuutta. Valaistustasot sovitetaan ympäristön 
valaistusratkaisuja tukevaksi niin, että rakennusten hierarkia näkyy myös pimeän 
aikaan.

Kohteen merkittävyys ohjaa valaistuksen määrää ja laatua, ja se voidaan luokitella 
esimerkiksi seuraavasti:
• symbolinen merkittävyys; mm. kirkot, kulttuurirakennukset sekä historialliset ra�

kennukset
• toiminnallinen merkittävyys; mm. koulut, asemarakennukset, palvelurakennukset, 

kauppakeskukset
• kaupunkikuvallinen ja maisemallinen merkittävyys.

Valaistustavassa otetaan huomioon rakennuksen arkkitehtuuri, sen rakentamis�
aikaan liittyneet mahdolliset valaistustraditiot ja kohteen muu konteksti. Rakennus�
suojelu voi asettaa rajoituksia valaistuksen toteutukselle. Lähtökohtaisesti julki�
sivu valaistuksen tekniikka pyritään piilottamaan katseilta, mutta sähkö� ja 
valaisin asennusten läpivientien tekeminen julkisivuihin tulee toteuttaa harkiten. 

Valaistavan pinnan materiaali ja heijastusominaisuudet vaikuttavat valaistuksen 
lopputulokseen. Valon värilämpötilan valinnalla voidaan muokata vaikutelmaa, joka 
valaistusta kokonaisuudesta muodostuu.

Ympäröivä valaistustaso vaikuttaa havaitun valon määrään. Vuodenaikojen vaihte�
lun vaikutus sekä luonnonvalon määrään että puiden, pensaiden ja muiden kasvien 
lehvästöjen tiheyteen ja niiden värien muutoksiin otetaan huomioon.

Julkisivun valaiseminen ei saa aiheuttaa häiriövaloa. Valo ei saa suuntautua ikku�
noista sisätiloihin, jos tiloissa on pimeän aikaan käyttäjiä eikä valaistus saa aiheuttaa 
häikäisyä ulkotiloissa. Julkisivuvalaistuksen suora tai epäsuorasti pinnasta heijastuva 
valo voi aiheuttaa häiriötä myös läheisille kiinteistöille ja niiden käyttäjille.

Mahdollisia valaistavia julkisivun osia 
•	 laajat julkisivupinnat
•	 yksittäiset julkisivujen osat 
•	 pylväät ja pilasterit
•	 ikkunarakenteet
•	 parvekkeet ja kaiteet
•	 kattorakenteet
•	 porrashuoneet
•	 katokset
•	 rakennuksen sisätilat
•	 muut yksityiskohdat tai niiden 

muodostama kokonaisuus. 

Kuva X. Helsingin Jätkäsaaren terminaali 2 heitinvalaistuksella.

Kuva X. Julkisivuvalaistus antaa pimeän aikana rakennukselle muo-
don. Valon suunta tuo esiin julkisivun eri osat, sen kolmiulotteisen 
rakenteen ja pinnan rakeisuuden. Se myös voi tuoda esiin piirteitä 
tai virheitä, joita ei päivänvalossa havaita.

LAUSUNTOVERSIO
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Kuva X. Valaistus voi nostaa esiin rakennuksen tasaiset seinäpinnat korostaen sen massaa. 

Kuva X. Mitä enemmän julkisivussa on lasipintaa, sitä enemmän korostuu myös sisätiloissa 
oleva valaistus, joka näin tulee osaksi rakennuksen pimeän ajan ulkoasua. 

LAUSUNTOVERSIO
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5.5 Valomainokset ja vaihtuvasisältöiset mainospinnat 
Valomainokset, mainosnäytöt ja opasteet ovat osa useimpien liikerakennusten pime�
än ajan ilmettä. Led�tekniikka mahdollistaa pinnan muuttumisen eläväksi ja muut�
tuvaksi valopinnaksi – mediapinnaksi. Mediaseinät ja suurkuvanäytöt voivat olla 
umpinaisia näyttöpintoja, verkkomaisia rakenteita tai yksittäisistä ledeistä koostuvia 
pistematriiseja. Näytettävä materiaali voi olla liikkuvaa mainoskuvaa, tiedotusmate�
riaalia, tapahtumallista live�kuvan välittämistä tai kuvapintaa voidaan käyttää taiteel�
lisen ilmaisun välineenä.

Pimeän ajan ympäristössä, jossa näkyviä yksityiskohtia on useimmiten vähemmän 
kuin päivällä, muuttuva valaistus herättää huomiota enemmän kuin päivällä. Liiken�
neturvallisuuden kannalta jatkuvasti muuttuva kirkas näyttöpinta voi aiheuttaa riski�
tilanteita. Valomainokset vaativatkin usein toimenpideluvan. Lisäksi kunnilla saattaa 
olla niitä koskevia ohjeistuksia ja määräyksiä.

Valomainokset tuottavat myös valoa ympäristöönsä, joten niitä suunnitellessa 
otetaan aina huomioon mainoksen valaisuvaikutus ympäristöönsä. Muuttuvan si�
sältömateriaalin valaisuominaisuuden hallinta on kuitenkin hankalaa ja vaikutelma 
voi todellisuudessa muuta kuin on suunniteltu. Ohjeistuksissa voidaan esittää sallitut 
keskiarvoiset luminanssimäärät. 

Mainospinnan luminanssin äkillisiä vaihteluita (välkkymistä) vähennetään esit�
tämällä mainokset ilman mustaa välikuvaa ja järjestämällä mainokset siten, ettei 
peräkkäisissä mainoksissa ole suuria kontrastieroja. Valomainosten kirkkautta tulee 
tarkastella silmämääräisesti pimeällä ja niitä tulee pystyä himmentämään yksitellen.  

5.6 Taideteosten ja muistomerkkien valaistus
Taideteoksen tekijä tulee osallistaa teoksen valaistuksen suunnittelu� ja toteutuspro�
sessiin. Hän voi myös halutessaan kieltää teoksen valaistuksen. Lisäksi taideteosten ja 
muistomerkkien omistus� ja hallinnointi saattavat olla usean eri tahon käsissä. Näitä 
ovat esimerkiksi taideteoksen omistaja, alkuperäinen tekijä, taidemuseo tai Museo�
virasto. 

Valaisimet valitaan, sijoitetaan ja suunnataan niin, että teos hahmottuu pimeään 
aikaan sopivalla tavalla ympäristössään. Valon tarkka suuntaus, oikea valonjako ja 
valon määrä ovat olennaisia. Valaistus ei saa häikäistä eikä aiheuttaa turvallisuusriskiä 
ohikulkijoille tai liikenteelle. Valaistusratkaisu testataan koevalaistuksella.

5.7 Valoteokset ja valotaide
Valotaideteoksissa itse valoa käytetään taiteellisen ilmaisun välineenä ja teoksen 
muut fyysiset rakenteet saattavat olla hyvinkin pieniä ja huomaamattomia. Tällöin 
teos elää pääosin pimeän aikaan. Hankkeessa tulee huolehtia samoista asioista kuin 
kaikessa muussakin valaistuksessa – kestävyydestä, turvallisuudesta ja huollettavuu�
desta.

Tilapäisistä tai kausiluonteisista valoteoksista tai �hankkeista on hyvä tiedottaa alu�
een asukkaille ja toimijoille. Sähköasennuksiin ja liikkumiseen liittyviin turvallisuus�
tekijöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Veistosten valaistus
kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/veistosten-
valaistus/

Kuva X. Mainoslaitteet muodostavat 
myös oman julkisivuaiheen väreineen ja 
muotoineen, joten niiden ominaisuudet 
tulee huomioida muuta julkisivuvalaistusta 
suunniteltaessa. 

Kuva X. Taideteoksessa voidaan valaista 
esimerkiksi:
•	 teoksen rakenteet
•	 rakenteista aiheutuvat heijastukset ja varjo
•	 pinnan materiaali ja sen pintarakenne 
•	 teoksen tausta
•	 teoksesta kertova informaatio- tai nimitaulu
•	 teoksen välitön ympäristö. 

Kuva X. Valotaidetta Kruunuvuorenrannassa.

LAUSUNTOVERSIO

http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/veistosten-valaistus/
http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/veistosten-valaistus/


SKN/XXXXkuu 2021/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021

ohjekorttiehdotus  –  16RTS XX:XX  Ulko� ja julkisivuvalaistus.   

6 ASENTAMINEN

Rakentamisen aikana tarkennetaan valaisimien asennusdetaljit, jotka vaativissa koh�
teissa voivat vaatia huolellista mitoittamista paikan päällä tai hankekohtaisten kiin�
nikkeiden teettämistä. Asennustöiden aluksi suunnittelija käy läpi valaisinsijoitukset 
urakoitsijan kanssa ja varmistaa, että työmaalla on viimeisimmät täydelliset suunni�
telmat käytössään. Mahdolliset laitemuutokset hyväksytetään suunnittelijalla. Asen�
nuksen yhteydessä tarkistetaan, etteivät valaisimet tuota häikäisyä tai häiriövaloa. 

Urakkavalvonta voi myös kuulua suunnittelijan tehtäviin, jolloin suunnittelija voi 
varmistua laadukkaasta ja suunnitelmien mukaisesta lopputuloksesta.

6.1 Asennukset julkisivuihin ja muihin rakenteisiin 
Valaisimet, kohdistuipa niiden valo ulkotilaan tai julkisivuun, kiinnitetään useimmiten 
rakennuksen pintoihin joko sellaisenaan tai erilaisten varsien, orsien, sankojen tai 
seinäkiinnikkeiden avulla. Valaisimet voidaan myös upottaa rakenteisiin, etenkin uu�
disrakennuskohteissa, jolloin rakenteisiin voidaan tehdä varaukset näille ratkaisuille. 
Valaisimet voivat vaativat asennuspohjia, tukirakenteita, huoltoluukkuja tai avattavia 
rakenteita sekä reittejä kaapeleille, joille tehdään varaukset suunnitelma�asiakirjoihin.

Asennukset voivat muuttaa rakennuksen ilmettä ja ne voivat vaatia toimenpide�
luvan. Peruskorjauskohteiden ja erityisesti rakennussuojelukohteiden asennukset 
suunnitellaan niin, että asennus vaurioittaa rakenteita niin vähän kuin mahdollista. 
Usein hyväksyttävä asennustapa on sellainen, jonka voi myöhemmin purkaa pois 
niin, että alkuperäiset rakenteet jäävät jäljelle mahdollisimman alkuperäisinä.

6.2 Pylväsasennukset
Pylväiden mitoitus riippuu valaistavan alueen laajuudesta ja ympäristön mittakaa�äiden mitoitus riippuu valaistavan alueen laajuudesta ja ympäristön mittakaa�iden mitoitus riippuu valaistavan alueen laajuudesta ja ympäristön mittakaa�
vasta. Pylväsväli määräytyy halutun valaistustason ja valaisinmallin mukaan. Mitoitus 
selvitetään valaistuslaskennalla – nyrkkisääntönä pylväsväli on yleensä 4...5 kertaa 
pylvään korkeus. Korkeuden valintaan vaikuttavat tilan käyttötarkoitus, tilan ja ym�
päröivien rakennusten mittasuhteet, valaisimet ja niiden optiikat ja haluttu valaistus�
vaikutelma. Pylvääseen voidaan sijoittaa myös muita teknisiä laitteita. Kaikki asennus�
tarvikkeet eivät sovellu kaikkiin pylvästyyppeihin, esimerkiksi kartiopylvään kylkeen 
laitteiden asentaminen voi olla hankalaa.

Pylvään poikkileikkaus voi olla pyöreä (kartiopylväs ja olakepylväs), neliön, suora�
kaiteen tai soikion muotoinen, tai se voi rakentua ristikosta. Yleisimpiä materiaaleja 
ovat sinkitty ja pulverimaalattu teräs, alumiini tai puu. Puupylväissä latva ja jalustaan 
menevä pylvään alaosa ovat kestävyyden vuoksi terästä. Pylväs voi olla myös myö�
täävä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Perustustapaan vaikuttavat pinnan alla käytettävissä oleva tila, maaperä sekä pin�
nantasauksen ja pintakiveyksen ladontatavat. Perustuksessa käytetään yleensä syväl� käytetään yleensä syväl�yleensä syväl�
le asennettua jalustaa, joka voi ulottua maanpinnan yläpuolelle, olla maan tasassa tai 
jäädä kiveyksen tai muun pintamateraalin alle. Jos tilaa on vähän, joudutaan perustus 
tekemään pinnassa olevana laattana.

Kuva X: Olemassa olevia muiden hallinnoi-
mia pylväitä voidaan joissain tapauksissa 
käyttää julkisivuvalaistuksessa, mutta 
asennuksissa tulee huomioida sähköistys, 
valaistuksen ohjaus sekä mahdolliset huol-
to- ja käyttösopimukset. Pylväät ja niiden 
perustukset on mitoitettu alkuperäisten 
valaisin- ja asennuslaitteiden painojen ja 
tuulikuormien mukaan, joten pylvään kes-
tävyys ja vakaus täytyy arvioida uudestaan. 
Jälkiasennukset edellyttävät usein pylväisiin 
tehtäviä porausreikiä, mikä vaurioittaa pin-
takäsittelyä. Katuvalaistukseen mitoitet-
tu pylvään jäykkyys ei myöskään välttä-
mättä takaa julkisivuun kauempaa pro-
jisoidun valokuvion vakautta.
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6.3 Maa-asennukset
Maahan asennettu valaisin voi toimia julkisivujen, katosten tai puuston valaisimena 
tai pienitehoisena kulkureitin merkitsemiseen. Häiriövalon ja häikäisyn estäminen on 
olennaisen tärkeää valon kohdistuessa alhaalta ylöspäin. Häiriövalo hallitaan suun�
taamalla valo optiikalla vain kohteeseen tai sijoittamalla valaisin paikkaan, jossa ylä�
puolella olevat rakenteet estävät valon pääsyn taivaalle. Häikäisyn estoon voidaan 
käyttää valaisimeen integroituja mekaanisia häikäisysuojia. 

Pinta�asennuksessa valaisin asennetaan joko suoraan maanpinnalle tai kiveyksen 
tai laatan päälle. Pienet valaisimet voidaan kiinnittää suoraan pintakiveykseen. Va�
laisimet voidaan kiinnittää myös lyhyeen pylvääseen, joka korottaa valaisimia ylös 
pensaista tai lumesta. 

Täysin upotetuiksi asennettavien valaisimissa kestävyys ja turvallisuus ovat erityi�
sen tärkeitä. Valaisinten päältä voidaan kulkea ja ajaa kulkuneuvolla; myös ajankul�
kualueilla liikutaan raskaalla huoltokalustolla. Valmistajat ilmoittavat minkälaisen 
kuorman valaisin kestää. 

Upotettavassa valaisimessa voi olla myös maanpinnan yläpuolelle nousevia osia. 
Valaisimiin on myös saatavana lunta sulattavia lisävarusteita, jotka pitävät ylöspäin 
suuntautuvat valaisimet paljaana.

Valaisimen sijainti tekee siitä alttiin sekä ilkivallalle että erilaisille kadun tai pihan 
huoltotoimien aiheuttamille vahingoille, joten sijoituspaikat valitaan huolellisesti. Si�
joituspaikkoja voivat olla esimerkiksi kasvien istutusalueet, korokkeet tai aidatut alu�
eet rakennuksen vieressä. Sijoituspaikan vedenpoistosta salaojineen tulee huolehtia.

6.4 Sähköistys
Julkisivu� ja ulkovalaistuksen sähkönsyöttö suunnitellaan muun sähkösuunnittelun 
ohessa. Olemassa olevassa kohteessa julkisivu� tai ulkovalaistusta erillisenä suunnitel�
taessa ryhmäkeskuksen riittävyys voi muodostua ongelmaksi. Peruskorjauskohteissa 
pää� ja ryhmäkeskuksien uusimisen myötä voidaan varautua myös uusiin valaistus�
ratkaisuihin.

Asennukset tulee pyrkiä suorittamaan ajankohtana, jolloin kosteuden johtuminen 
asennuksiin voidaan välttää. 

Ulkopinnoissa ryhmäjohtojen vedot suunnitellaan kohteeseen soveltuvalla tavalla 
– rakennussuojelukohteissa niiden kätkeminen huomaamattomiksi ja maalaaminen 
julkisivun väreihin on usein toivottavaa. Ryhmäjohtojen jakorasiat, valaisinten erilliset 
liitäntälaitteet, valaistuksen ohjausjärjestelmän laitteet ja langattomien ratkaisujen 
lähettimet ja vastaanottimet sijoitetaan kohteen ulkoasua haittaamattomasti, mutta 
kuitenkin niin, että niiden toimivuus ei kärsi, ja että niiden huolto on mahdollista. 

Jos valaisimia sijoitetaan etäälle virtalähteistä tai liitäntälaitteista, tulee huomioida 
ratkaisun vaatimukset kaapeloinnille. Liitäntälaitteiden ominaisuuden vaihtelevat ja 
kaapelointietäisyydellä voi olla merkittävä vaikutus ratkaisun toimivuudelle.

Oman tontin ulkopuolelle ulottuvat sähköistysratkaisut vaativat omat neuvottelun�
sa. Yksinkertaisimmillaan naapurikiinteistön omistajan kanssa voidaan tehdä sijoitus�
sopimus liittymisestä heidän sähköverkkoonsa. 

 7 KÄYTTÖÖNOTTO JA OHJELMOINTI

Hyväksytyllä tavalla asennetun valaistusjärjestelmän toimivuus testataan ja valaisi�
met suunnataan tarvittaessa yhteistyössä urakoitsijan, suunnittelijan ja tilaajan edus�
tajan kanssa. Erityisesti julkisivuvalaistuksessa pienetkin muutokset valon ja valaista�
van pinnan suhteessa vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen. 

Tarvittaessa valaistus ohjelmoidaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Ohjelmoin�
nin toteuttaa laitetoimittaja tai muu erikoistunut taho valaistussuunnittelijan mää�
rittelyiden mukaisesti, ellei valaistussuunnittelija tee sitä itse. Joissain tapauksissa 
ohjelmoinnin toteutuksesta tulee järjestää viranomaiskatselmus, jossa viranomainen 
hyväksyy toteutuksen. Ohjelmointia voidaan myös muuttaa käyttäjän palautteen pe�
rusteella sovitun käyttöjakson jälkeen. Ohjelman yleistiedot ja sen kirjoittamisessa 
noudatetut käytännöt dokumentoidaan huoltokirjaan.

Ohjelma voi sisältää vuoden� ja vuorokauden aikoihin sisältyviä esimerkiksi kalen�ä vuoden� ja vuorokauden aikoihin sisältyviä esimerkiksi kalen�vuoden� ja vuorokauden aikoihin sisältyviä esimerkiksi kalen�
teriohjattuja tai interaktiivisia visuaalisia, toiminnallisia valaistustilanteita ja valais�
tustasoja. 
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8 HUOLTO JA YLLÄPITO

8.1 Valaistusjärjestelmän elinkaari
Valaisinten elinkaari on 15…25 vuotta, riippuen valaisinmallista ja valaistuksen oh�
jauksesta. Valaistuksen ohjausjärjestelmä, jolla valaistusta voidaan himmentää tai 
valaisimia kokonaan sammuttaa yöaikaan, on järjestelmän käyttöiän kannalta hyvä 
investointi.

Elinkaarta ja myös energiatehokkuutta arvioitaessa valonlähteiden mallikohtaises�
ti vaihtelevat valovirran alenemat vaikuttavat suhteessa enemmän kuin laitteiden 
vikaantumisherkkyys (kuolleisuus). Laitteiden ylimitoittaminen lisää käyttöikää, jos 
niitä käytetään vajaateholla. 

Valaisimen liitäntä� ja ohjauslaitteiden elinikä on yleensä lyhyempi kuin itse led�
elementtien. Käytännössä varaosia tai vastaavia valaisimia ei välttämättä ole enää 
saatavilla elinkaaren loppupuolella. Varaosia tai varavalaisimia on suositeltavaa säilöä 
huoltoa varten.

Laitteiden ilkivallankestoisuudesta on valaisimien osalta määrityksiä, mutta mui�
den kalusteiden, kuten pylväiden ja varsien, osalta ei. Ilkivallalta välttyminen ei vilk�
kailla alueilla helposti onnistu. Ajoneuvojen aiheuttamista vahingoista kärsivät eniten 
pylväät, jotka on sijoitettu liian lähelle ajoratoja. Valaistuslaitteiden sijoittelu pois kos�
ketusetäisyydeltä ja tukeva asennustapa voivat kuitenkin vähentää rikkoontumisia. 

8.2 Käyttö- ja huolto-ohje
Suunnittelija laatii valaistusta koskevan sisällön käyttö� ja huolto�ohjeeseen, jossa 
on järjestelmän käytön ohjeiden lisäksi riittävät tiedot huoltotoimenpiteistä, valais�
tuksessa käytetyistä valonlähteistä, liitäntälaitteista ja muista komponenteista, jotta 
lopputulos on suunnitelman mukainen myös huoltotoimien jälkeen. 

Huolto�ohjeessa esitetään
•	 linssien, heijastimien ja häikäisysuojien puhdistaminen ja sen aikataulu
•	 valon suuntauksen tarkistaminen
•	 käytetyt komponentit ja niiden hankintatiedot
•	 hankittujen varavalaisinten ja �komponenttien varastotiedot (sijainti, määrä)
•	 valaistuslaitteen sammuneen tai himmenneen valonlähteen ja liitäntälaitteen vaih�

totoimenpiteet 
•	 järjestelmän tai ohjelman vikatilanteiden korjaus 
•	 ohjelmoinnin mahdolliset päivitystoimenpiteet.

Huoltotoimien tekeminen asetetun aikataulun mukaan sovitaan huoltosuunnitel�
massa. Led�valaisimet tulee puhdistaa 3…5 vuoden välein, asennuspaikasta riip puen. 
Valaisinkalusteiden sijoittelu niin, että niiden huolto onnistuu vaivatta, parantaa va�
laistuksen säilymistä suunnitellun kaltaisena. Ulkovalaistus tulee silmämääräisesti 
tarkistaa keväisin, jolloin korjaukset voidaan tehdä kesän aikana ja saada valaistus 
syksyksi toimintakuntoon. 

Huoltosopimus erikoistuneen valaisinhuoltoyhtiön kanssa varmistaa järjestelmän 
toiminnan koko elinkaaren ajan. Etäylläpito voi helpottaa järjestelmän käyttöä ongel�
matilanteissa, mistä tulee tehdä erillinen sopimuksensa.

8.3 Ohjelmointipäivitykset
Ohjelmointiratkaisujen päivittäminen tulee huomioida ohjelmointityössä. Tilaajan tu�
lee sopia ohjelmoinnista vastaavan kanssa, kenellä on oikeus muuttaa ohjelmointia. 
Hyvänä käytäntönä voi pitää sitä, että ohjelmointityöhön liittyy tarkka dokumentoin�
ti käytetyistä ratkaisuista ja tarvittaessa selkeät ohjeet parametrien muuttamiseen. 
Määrittelyt voivat olla osa huoltokirjaa tai erillinen dokumentti. 

Ohjelmointia muutettaessa on huomattava, että järjestelmälle on saatettu hakea 
viranomaiselta lupa, joka ei välttämättä kata uutta ohjelmointiratkaisua.

Led�valaisimien elinikä ilmoitetaan muo�
dossa L90B10, C10 100 000 h. L�arvo kertoo, 
kuinka monta prosenttia alkuperäisestä 
valovirrasta on jäljellä ilmoitetun käyttö�
tuntimäärän jälkeen. B�arvo on vikaantu�
miskerroin ja esimerkiksi B10 tarkoittaa, 
että 90 % led�moduleista tuottaa vähintään 
ilmoitetun L�arvon mukaisen valovirran ja 10 
% moduleista tuottaa alemman valovirran. 
C�arvo ilmaisee täydellisen vikaantumisen 
prosenttiosuuden samanlaisten led�modu�
lien joukossa, esimerkissä C10 tarkoittaa, 
että 10 % led�moduleista ei tuota enää valoa 
lainkaan käyttöajan täytyttyä.

Lighting Europe: Evaluation performance of 
LED based luminaires, ISO CIE TS 22012

Kuva X. Valaisinten puhdistus huolto-ohjeen 
mukaisin välein ylläpitää valaisimen valote-
hoa tehokkaasti. Valaisimen teho voi ilman 
puhdistusta pudota 30 % kolmessa vuodessa. 
Säännöllisestä puhdistuksesta huolehtimalla 
voidaan välttyä sekä valotehon ylimitoituk-
sesta että ohjattavissa järjestelmissä valote-
hon lisäykseltä, joten säännöllinen puhdistus 
on ekoteko.
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Liite 1 Valaistusluokat ja raja-arvot

Katujen ja aukioiden valaistuksen teknisenä lähtökohtana voidaan käyttää Väylävi�
raston ohjetta Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu. Ohjeessa erilai�
sille ympäristöille ja käyttötapauksille osoitetaan vaadittava valaistusluokka, joilla on 
omat valaistustekniset vaatimuksensa. Moottoriajoneuvoille ja kevyelle liikenteelle 
on osoitettu omat luokkansa. 

Alle on koottu ohjeessa esitettyjä raja�arvoja. 

Taulukko 1. Ote katujen M-luokkien mukaisista raja-arvosuosituksista Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu -ohjeen mukaan. 
Taulukko antaa raja-arvot tien pinnan luminansseille, luminanssin tasaisuudelle sekä estohäikäisylle ja tien vierialueen valaistukselle. 

KATULUOKKA  Valaistusluokka  Ajoradan 
luminanssi 

Estohäikäisy  Vierialueen 
valaistus 

Kuiva Märkä Kuiva

Lm cd/m2 min  Uo min Ul min  Uow min  fTI %, max  REI min 

KOKOOJAKADUT 

Keskustassa  M3b  1 0,4 0,4 0,15 15 0,4

Muilla alueilla  M4  0,75 0,4 0,4 0,15 15 0,4

TONTTIKADUT 

Keskustassa  M4  0,75 0,4 0,4 0,15 15 0,4

Muilla alueilla  M5  0,5 0,35 0,4 0,15 15 0,4

Taulukko 2. Esimerkkejä Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu -ohjeessa 
määritellyistä P-luokista jalankulku- ja pyöräteille, kävelykaduille, jalankulkualueille, puis-äteille, kävelykaduille, jalankulkualueille, puis-teille, kävelykaduille, jalankulkualueille, puis-ävelykaduille, jalankulkualueille, puis-velykaduille, jalankulkualueille, puis-
tokäytäville, toreille, aukioille, pysäköintialueille ja pihoille. Luokissa esitetään kulkuväylään 
kohdistuvat valaistusvoimakkuuden keski- ja minimiarvot lukseina. Alikulkukäytäviin sovel-
letaan C-luokkaa.

VÄYLÄ TAI ALUE Valaistusluokka Vaakatason 
valaistusvoimak-
kuus

    Ehm* lx, min  Eh lx, min 

KÄVELYKADUT

    Vain kevytliikenne P2 10 2

    Huoltoajo sallittu  P1 15 3

HIDAS� JA PIHAKADUT

    Vilkkaat P2 10 2

    Vähätoimintaiset  P4  5 1

JALANKULKUALUEET, TORIT, AUKIOT P1, P2 10...15 2...3

ALIKULKUKÄYTÄVÄT  C4  10 **

ULKOILUTIET   

    Puistokäytävät P3 7,5 1,5

    Hiihtoladut, pururadat P4  5 1

PYSÄKÖINTIALUEET

    Vilkkaat P2 10 2

    Vähäliikenteiset P4 5 1

*  Riittävän tasaisuuden takaamiseksi hankekohtainen keskiarvo ei saa ylittää 1,5�kertaista 
luokan edellyttämää keskiarvon minimiä. 
**C�luokassa (vaativat moottoriliikennöidyt väylät) valaistuksen vähimmäisarvoa ei ilmoiteta, 
sen sijaan tasaisuudelle annettava arvo (Uo min) on alikulkukäytäville 0,4 luksia.

Taulukoissa käytetyt suureet
Luminanssi Lm (valotiheys) kuvaa tarkasteli�
jan suuntaan näkyvää keskimääräistä pinnan 
kirkkautta (cd/m2).

Yleistasaisuus Uo min lasketaan koko ajora�
dan pienimmän ja keskimääräisen luminans�
sin (cd/m2) osamääränä. Uow lasketaan ajora�
dan ollessa märkä.

Pitkittäistasaisuus UL on kaistan keskellä 
olevan havaitsemispisteen kautta kulkevalla 
pitkittäissuuntaisella suoralla olevien pienim�
män ja suurimman luminanssin osamäärä. 

Estohäikäisy   aiheutuu suurista luminanssi�
eroista tai kirkkaista valolähteistä näköken�
tässä. Arvo fTI (%), max  kertoo prosentuaa�
lisen enimmäisarvon, jolla suhteellinen 
kynnys kontrasti saa kasvaa. Kynnyskontrasti 
on pienin vaadittava kontrastieroa taustan ja 
kohteen välillä, jotta kohde havaitaan.

Vierialueen  valaistusvoimakkuus REI on 
ajoradan vieressä olevan ajokaistan levyisen 
alueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus 
jaettuna ajoradan lähimmän ajokaistan keski�
määräisellä valaistusvoimakkuudella. 

Vaakatason valaistusvoimakkuus Eh kuvaa 
pintaan kohdistuvan valaistuksen kirkkaut�
ta (lx). Arvo on yksinkertaisempi laskea kuin 
luminanssi, mutta ei ota huomioon pinnan 
ominaisuuksia.

Vaakatason valaistusvoimakkuuden keski-
arvo Ehm on pintaan kohdistuvan valaistuk�
sen kirkkauksien keskiarvo.

Taulukot kokonaisuudessaan julkaisut.vayla.
fi/pdf8/lo_2015-16_maantie_rautatiealuei-
den_web.pdf
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