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Tässä työssä käsitellään toimistorakennusten energiankulutusta ja nykyisiä toimistojen 

valaistusratkaisuja. Työssä perehdytään LED-valaistusteknologiaan sekä 

energiatehokkaaseen toimistovalaistukseen. Energiatehokkaan valaistuksen osalta 

käsitellään toimistovalaistuksen vaatimuksia, valaistuksen ohjausta ja luonnonvalon 

vaikutusta energiankulutukseen. 

 

Tutkimuskohteena oli Helsingin yliopiston tiloissa sijaitsevat neljä toimistohuonetta, 

joista kahden valaistusjärjestelmä uusittiin ja kahden jätettiin entiselleen vertailun 

vuoksi. Tutkimuksessa kartoitettiin toimistohuoneiden nykyistä energiankulutusta ja 

etsittiin keinoja sen tehostamiseen valaistuksen osalta. Tässä työssä tutkittiin erityisesti 

LED-valaisimien ja valaistuksen ohjauksen hyödynnettävyyttä toimistotiloissa. 
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This thesis concentrates on energy consumption in office buildings. The main focus of 

this research is in lighting systems and especially new lighting technologies and control 

automatics.  The theory section focuses on LED-technology and energy efficiency in 

office lighting. Energy efficiency and energy consumption are approached by analyzing 

the effects of lighting control, natural ambient light and office lighting requirements. 

 

The research-case covers office rooms of the University of Helsinki selected to be used 

as a testing environment. Two of the rooms were equipped with new lighting systems 

and the other two acted as control samples for the research. Energy consumption was 

measured in all four rooms and new means were investigated to increase efficiency in 

office lighting. These means include the use of new LED-lighting technology and 

lighting control. The research also presents 30-year lifecycle calculations for the 

proposed lighting solutions. 

 

In addition to technical and financial viewpoints the research also included a 

questionnaire for the case office-workers. The questionnaire was made before and after 

the changes in the rooms.  This made it possible to collect and analyze possible benefits 

and drawbacks from the user’s viewpoint. 
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1 Johdanto  
Energiankäytölle on asetettu EU:n alueella entistä tiukempia 

energiatehokkuusvaatimuksia. Rakennusten energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä 

keinoista taistella ilmastonmuutosta vastaan, koska rakennukset kuluttavat yli 40 

prosenttia kaikesta käytetystä energiasta ja aiheuttavat kolmanneksen 

hiilidioksidipäästöistä. Kiinteistöjen energiataloutta voidaan parantaa entisestään mm. 

talotekniikan ja käyttölaitteiden energiatehokkuuden ja käyttöperiaatteiden osalta.  

Keinoja ovat mm. uuden teknologian kehittäminen ja käyttöönotto, talotekniikan 

tarpeenmukainen mitoittaminen ja käyttö sekä käyttäjien asenteisiin ja tottumuksiin 

vaikuttaminen. 

 

Helsingin yliopistolla on ollut käynnissä energiaprojekti, jonka tavoitteena on 

energiankulutuksen vähentäminen uutta teknologiaa hyödyntämällä, olemassa olevan 

talotekniikan tehokkaammalla käytöllä sekä asenteisiin vaikuttamalla. Tämä työ on 

tehty AIRIX Talotekniikka Oy toimeksiannosta osana Helsingin yliopiston 

energiaprojektia. Yhteistyökumppanina tutkimuksessa toimi valaisinvalmistaja 

Fagerhult Oy.  

 

Työssä käsitellään toimistorakennusten energiankulutusta Suomessa ja nykyisiä 

toimistojen valaistusratkaisuja. Erityisesti perehdytään LED-valaistusteknologiaan sekä 

energiatehokkaaseen toimistovalaistukseen. Energiatehokkaan valaistuksen osalta 

käsitellään toimistovalaistuksen vaatimuksia, valaistuksen ohjausta, luonnonvalon 

vaikutusta sekä käyttötottumuksia.   

 

Työn tutkimuskohteena on Helsingin yliopiston tiloissa sijaitsevat neljä 

toimistohuonetta, jotka ovat keskenään samanlaisia. Jokaisessa huoneessa on kaksi 

työpistettä ja huoneita käytetään pääasiallisesti päiväsaikaan. Tutkimuksessa 

kartoitetaan case-kohteen nykyistä energiankulutusta ja etsitään keinoja sen 

tehostamiseen etenkin valaistuksen osalta.  
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2 Energiankulutus 
Teollisuusmaiden energiantuotanto ja -käyttö perustuvat nykyään pääasiallisesti 

fossiilisten polttoaineiden käyttöön, jotka tuottavat palaessaan kasvihuonekaasupäästöjä. 

Päästöjen rajoittamiseksi solmittiin vuonna 1997 Kioton sopimus, jonka avulla 

teollisuusmaat velvoitettiin vähentämään kuuden kasvihuonekaasun päästöjä. Suomen 

tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjä niin, että vuosien 2008-2012 aikana päästään 

vuoden 1990 tasolle. Kansalliseen ilmastostrategiaan on koottu toimenpiteet 

päästövähennysten saavuttamiseksi. Tämän työn kannalta sen tärkeitä kohtia ovat 

energiankäytön tehostaminen ja energian säästöä tukevan teknologian edistäminen. 

 

Sähköenergian riittävyys, säästäminen ja käytön tehostaminen ovat kansainvälisesti 

ajankohtaisia asioita. Sähköenergian käytön tehostaminen koskettaa kaikkia 

asiakasryhmiä. Kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman mukaan rakennusteollisuuden, 

rakennustoiminnan ja rakennuskannan lämmön- ja sähkönkulutuksen osuus tuotetusta 

primäärienergiasta on yli 40 % ja hiilidioksidipäästöjen noin 30 %. Rakennus- ja 

kiinteistöala on energiatehokkuuden parantamisen kannalta keskeinen ala Suomessa. 

 

Uudisrakennuksien rakentamisessa otetaan entistä enemmän huomioon rakennuksen 

energiankulutus. Rakennuskanta kuitenkin uudistuu hitaasti, joten olemassa olevan 

rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen on myös kiinnitettävä entistä 

enemmän huomiota. 

2.1 Energiankulutuksen kehitys Suomessa 

Suomessa energian- ja sähkönkulutus asukasta kohti ovat maailman suurimpia. 

Pohjoisen sijaintimme takia tarvitsemme lämmitykseen ja valaistukseen huomattavasti 

enemmän energiaa kuin eteläiset maat. Suomalaisten korkea elintaso vaikuttaa myös 

energiankulutukseemme. (Energiateollisuus 2008a) Kuvassa 2.1 esitetään 

bruttokansantuotteen, energian loppukulutuksen ja sähkönkulutuksen muutokset 

vuosina 1995-2008. Kuvan perusteella voidaan havaita bruttokansantuotteen 

vaikutukset sähkön- ja energiankulutukseen.  
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Kuva 2.1. Bruttokansantuotteen, energian loppukulutuksen ja sähkönkulutuksen muutokset vuosina 1995-

2008 prosentteina. (Tilastokeskus 2008) 

 

Suomessa sähkön kokonaiskulutus on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosikymmenien 

ajan. Vuonna 1970 ylitettiin 20 TWh raja ja kasvun on ennustettu jatkuvan ylittäen 

100 TWh rajan 2010-luvun puolivälissä. (Lehtonen 2007) Kuvassa 2.2 on esitetty 

sähkön kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa.  

 
Kuva 2.2. Sähkön kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa. (Energiateollisuus 2008a) 
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Energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2008 1,4 TJ ja energian loppukäyttö 

1,1 TJ. Energian loppukäytöllä tarkoitetaan energiaa, joka jää energian siirto- ja 

muuntohäviöiden jälkeen yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön. 

Loppukäyttö sisältää siis energian lopputuotteiden eli sähkön ja kaukolämmön sekä 

rakennusten lämmitykseen käytettyjen polttoaineiden, liikennepolttoaineiden sekä 

teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutuksen. Energian tuotannon ja käytön 

hiilidioksidipäästöt vähenivät 12,5 % vuodesta 2007 ollen 55 Mt. Kuvassa 2.3 on 

esitetty energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt vuosina 1990-

2008. (Tilastokeskus 2009) 

 

 
Kuva 2.3. Energian kokonaiskulutus, loppukäyttö ja hiilidioksidipäästöt 1990-2008. * Vuoden 2008 tiedot 

ovat ennakollisia. (Tilastokeskus 2009) 

 

Suomessa sähkön osuus energian loppukäytöstä on noin neljännes. Vuonna 2008 sähköä 

käytettiin 87 TWh, josta teollisuuden ja rakentamisen osuus oli 51 prosenttia, palvelujen 

ja liikenteen 19 prosenttia, asumisen ja maatalouden noin 16 prosenttia sekä 

sähkölämmityksen 10 prosenttia. Siirto- ja jakeluhäviöihin kului sähköstä neljä 

prosenttia. (Tilastokeskus 2009) 

 

Sähköenergian kulutus kasvaa pitkällä aikavälillä ja samalla sähkönkulutuksen 

vuosittaiset kokonaishuiput seuraavat sähkön kokonaiskulutuksen kasvua. Sähkön 

kulutushuippu ajoittuu Suomessa kylmän talvipäivän aamuun tai alkuiltaan. Tähän 

ajankohtaan ajoittuu niin teollisuuden kuin kotien ja työpaikkojenkin sähkönkulutus. 
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Sähkön kulutushuipun leikkaus ja/tai siirto toiseen ajankohtaan tarkoittaa osaltaan 

tehokkaampaa sähköenergian käyttöä. (Lehtonen 2007) 

 

Sähköenergian käytön tehostaminen on yksi keino sähköenergian käytön kasvun 

hallitsemiseen. Sähköenergiaa voidaan säästää ja käyttöä tehostaa energia-arvoketjun 

jokaisessa vaiheessa, primäärienergiaratkaisuissa, energian muuntamisessa, 

voimansiirrossa, sähkönjakelussa ja – käytössä. Tehostamisen vaikutukset ovat niin 

ekologisia kuin taloudellisia ja vaikutukset näkyvät välittömästi. (Lehtonen 2007) 

2.1.1 Hiilidioksidipäästöt 

EU:n energiapolitiikan yksi keskeisimmistä tavoitteista on ilmastonmuutoksen 

hidastaminen hiilidioksidipäästöjä vähentämällä. Tässä rakennusten merkitys on suuri, 

sillä ne tuottavat noin 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Rakennusten 

energiankulutusta pitää pystyä merkittävästi alentamaan, jotta saadaan vähennettyä 

hiilidioksidipäästöjä.  

 

Helsingin yliopisto ostaa sähköenergiansa Oulun Energia Oy:ltä, jonka vuoksi on hyvä 

tarkastella Oulun Energian sähköenergian tuottamia hiilidioksidipäästöjä. Oulun 

Energian tuotti sähköstään vuonna 2008 turpeella 31 %, vedellä 19 %, puulla ja 

ruokohelvellä 7 %, tuulella 1 % ja markkinasähköllä 42 %. Sähkön tuotannon CO2 -

ominaispäästöt vuonna 2008 olivat 230 g/kWh ja käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 

0,09 mg/kWh. (Oulun Energia 2009) 

 

Helsingin yliopisto ostaa kaukolämpönsä Helsingin Energia Oy:ltä. Kaukolämmöstä 

tuotettiin vuonna 2008 maakaasulla 60 %, kivihiilellä 35 %, öljyllä 3 % ja 

lämpöpumpulla 2 %. Kaukolämmön hankinta oli vuonna 2008 määrältään 6 583 GWh 

ja Helsingin alueen kaukolämmöstä 93 % tehtiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. 

Helsingin rakennuksissa käytetyn kaukolämpöenergian CO2 – ominaispäästöt olivat 

102 g/kWh. (Helsingin Energia 2008) 
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2.2 Sähkön hintakehitys Suomessa 

Sähkön hinta on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana, johtuen mm. öljyn 

hinnan noususta ja päästökaupasta. Sähkön hinnan nousu ja EU:n 

energiansäästömääräykset sekä päästökauppa ovat johtaneet energian 

säästötoimenpiteisiin kaikilla aloilla. Rakennusten energiatehokkuuteen ja sähkön 

kulutukseen on myös alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Kuvassa 2.4 on 

esitetty sähkön hintakehitys kuluttajatyypeittäin vuosina 1994-2008.  

                    

 
Kuva 2.4. Sähkönhinta kuluttajatyypeittäin vuosina 1994-2008. (Tilastokeskus 2008)    

 

Sähkön hinta on kuitenkin laskenut vuoden 2009 aikana johtuen taantumasta, jolloin 

sähkön kysyntä on vähentynyt ja raaka-aineiden hinnat laskeneet. Taantuman jälkeen 

voidaan kuitenkin olettaa sähkönhinnan lähtevän jälleen nousuun. Keski-Euroopan 

markkinahinta on selvästi korkeampi kuin pohjoismaissa, joten se luo sähkön hinnan 

nousupaineita Nordpoolissa. Päästöoikeuksien uskotaan omalta osaltaan nostavan 

sähkönhintaa, koska niiden arvoksi vuosille 2009-2012 on arvioitu 25-30 €/tn. 

Sähkönhinnan lasku ei saisi hidastaa energiansäästötoimenpiteitä, koska pitkällä 

aikavälillä energiatarpeen on arvioitu kasvavan ja energiahintojen nousevan. 
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3 Rakennusten energiankulutus 
Rakennusten energiatehokkuus on avainasemassa ajateltaessa keinoja 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Rakennukset 

kuluttavat yli 40 prosenttia kaikesta käytetystä energiasta ja aiheuttavat noin 

kolmanneksen CO2-päästöistä. 

 

Suomen sähköenergian käytöstä kotitalouksien osuus on viidennes ja palvelusektorin 

sekä julkisen sektorin yhteenlaskettu osuus on myös noin viidennes. Suomessa 

kotitalouksien energiankulutuksesta noin puolet kuluu asuntojen lämmitykseen ja 

seuraavaksi eniten kuluu veden lämmittämiseen. Kodin sähkölaitteissa ja valaistuksessa 

kuluu noin kolmasosa kodin energiankulutuksesta. (Lehtonen 2007) 

 

Toimistorakennukset poikkeavat energiankäytöltään asuinrakennuksista useilla tavoilla. 

Toimistorakennuksien käyttö keskittyy päiväaikaan ja sähköä kuluttava laitekanta on 

monelta osin erilainen kuin asuinrakennuksissa. Toimistoissa sähköä kuluu mm. 

valaistukseen, LVI-laitteisiin, tietokoneisiin ja muihin verkkovirtaa käyttäviin laitteisiin.  
 

Kotitalouksissa ja toimistorakennuksissa sähköenergian käyttöä voidaan merkittävästi 

tehostaa yksinkertaisilla ja arkisilla toimenpiteillä. Tässä työssä keskitytään 

pääasiallisesti toimistorakennusten energiankulutuksen tehostamiseen. 

Toimistokohteissa parhaat energiankäytön tehostamisen mahdollisuudet ovat 

valaistuksessa ja ilmanvaihdossa. 

3.1 Rakennusten energiamääräykset 2010 

Ympäristöministeriö antoi vuoden 2008 joulukuussa uudet rakennusten 

energiatehokkuus määräykset, jotka tulivat voimaan vuoden 2010 alusta. Määräyksissä 

annetaan energiatehokkuuden perusvaatimustaso uudisrakennuksille. Uusien 

määräysten myötä energiatehokkuusvaatimukset tiukentuivat 30 % aikaisemmasta. 

Rakennusmääräyskokoelma ”D3 rakennusten energiatehokkuus” on keskeinen osa uusia 

tiukennettuja energiatehokkuus määräyksiä, koska se kokoaa vaatimukset. (Kalliomäki 

2009) 
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Uudella energiatehokkuusmääräyksellä tiukennettiin rakentamismääräyskokoelmia ”C3 

Rakennusten lämmöneristys, määräykset 2010”, ”D2 Rakennusten sisäilmasto ja 

ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2010” ja ”D3 Rakennusten 

energiatehokkuusmääräykset ja energiatehokkuus, ohjeet 2010”. (Kalliomäki 2009) 

 

Uuden D3 rakennusten energiatehokkuusmääräyksen mukaan rakennus ja siihen 

kiinteästi liittyvät laitteet tulee suunnitella ja rakentaa siten, että tarpeetonta 

energiankäyttöä ja energiahäviötä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden 

saavuttamiseksi. Taloteknisten järjestelmien (lämmitys, ilmanvaihto ja jäähdytys) säätö 

tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne ylläpitävät rakennuksen sisäilmanlaatua 

energiatehokkaasti sekä huippu- että osatehoilla. Valaistusjärjestelmä tulee suunnitella 

ja toteuttaa siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään 

energiatehokkaasti. Valaistus on toteutettava valitsemalla tarkoituksenmukainen 

valaistusjärjestelmä, laitteet ja ohjausjärjestelmä sekä käyttämällä päivänvaloa hyödyksi 

mahdollisuuksien mukaan. (D3 2010) 

3.2 Rakennusten energiatodistus 

Rakennusten energiakulutusta pyritään hillitsemään EU:n direktiivillä (2002/91/EY), 

joka on rakennusten energiatodistuslain taustalla. Direktiivin tarkoitus on edistää 

rakennusten energiatehokkuutta Euroopassa ja siten vähentää Kioton sopimuksen 

mukaan ilmastoon vaikuttavia kaasupäästöjä. (Fagerhult 2008) 

 

Energiatodistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta. Vuoden 2009 alusta 

energiatodistus vaaditaan myös olemassa olevilta yli kuuden asunnon kiinteistöiltä 

silloin, kun kiinteistö tai sen osia myydään tai vuokrataan. Todistusta ei vaadita alle 

50 m2 rakennuksilta, vapaa-ajanrakennuksilta, suojelluilta rakennuksilta, 

teollisuusrakennuksilta eikä kirkoilta. (Motiva 2009) 

 

Energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- tai 

kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu, bruttoalaan suhteutettu 

energiatehokkuusluku. Energiatehokkuusluvun perusteella määritellään rakennuksen 
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energialuokka. Todistus on laadittava rakennuslupaa haettaessa ja sen antaa kiinteistön 

pääsuunnittelija. Laki tuli voimaan vuoden 2008 alusta, mutta lakia alettiin soveltaa 

ennen lain voimaantuloa rakennettuihin rakennuksiin vasta vuoden 2009 alusta. (Motiva 

2009) 

 

Energiatodistus toimii kuten kodinkoneiden energiamerkki, joka auttaa kuluttajia 

valitsemaan vähemmän energiaa kuluttavan tuotteen. Kuvassa 3.1 on esitetty 

energiamerkki, joka voisi olla merkitty esimerkiksi energiansäästölampun pakkauksen 

kylkeen.  

 

 
Kuva 3.1. Energiamerkki. (Helsingin Energia 2010) 

 

Energiatodistus on yleisesti sovittu mittatikku, jonka avulla kuluttaja voi helposti 

vertailla rakennusten energiatehokkuutta. (Motiva 2009) 
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4 Energiankulutus toimistoissa 

Suomessa palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta on noin 

19 % (Motiva 2008). Toimistojen energiankulutuksesta kolmannes kuluu valaistukseen 

ja noin kolmannes ilmastointiin. Energiankulutuksen viimeiseen kolmannekseen 

kuuluvat esimerkiksi tietokoneet ja muut toimistolaitteet. Tässä työssä paneudutaan 

pääasiassa uusien toimistovalaistustekniikoiden ja -tapojen löytämiseen 

energiankulutuksen pienentämiseksi. 

 

Motivan tekemien energiakatselmusten mukaan julkisen palvelusektorin 

toimistorakennuksen sähkön ominaiskulutus on noin 17 kWh/r-m³, lämmön 

ominaiskulutus on 40 kWh/r-m³ ja veden ominaiskulutus on 59 dm3/r-m3. 

(Motiva 2008) 

 

Valaistukseen kuluvaa sähköä voidaan säästää käyttämällä hyötysuhteeltaan parempia 

valaisimia, valaistuksen ohjauksella, paremmilla valonlähteillä ja luonnonvaloa 

hyödyntämällä. Toimistorakennusten energiankulutuksen jakautuminen eri laitetyypeille 

on esitetty kuvassa 4.1.  

 
Kuva 4.1. Toimistorakennuksen energiankulutus. (Airaksinen 2006) 
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Kuvassa 4.2 on esitetty tyypillisen toimistorakennuksen energiankulutuksen 

kustannusjakauma.  

 
Kuva 4.2. Tyypillisen toimistorakennuksen kustannusjakauma. (Reinikainen 2002) 

 

Toimistorakennuksessa suurimmat energiakustannukset syntyvät sähkönkulutuksesta, 

vaikka lämpöenergiaa tarvitaankin selvästi enemmän. Tämä johtuu sähköenergian 

selvästi korkeammasta hinnasta. Näin ollen valaistuksen sähkönkulutuksella on myös 

taloudellisesti suuri merkitys. 

4.1 Valaistusmenetelmät toimistoissa 

Toimistorakentamisessa valaistus on pääasiallisesti toteutettu loistelampuilla. 

Toimistojen valaistuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa korvaamalla vanhat 

valaisimet käyttöhyötysuhteellaan paremmilla valonlähteillä. Toinen keino vähentää 

energiankulutusta toimistoissa on siirtyä paikallistettuun yleisvalaistukseen tai heikon 

yleisvalaistuksen ja paikallisvalaistuksen yhdistelmään. Paikallistetulla valaistuksella 

tarkoitetaan yleisvalaistusratkaisua, jossa valo kohdistetaan yleisvaloa antavalla 

valaisimella pääasiassa työpisteeseen. Valaistuksen energiatehokkuutta voidaan 

parantaa myös käyttämällä valaistuksen läsnäolotunnistusta ja vakiovalonohjausta. 

(Korhonen 2002) 

 



12 
 

 

Yleisvalaistuksessa valaisimien ja lampputyyppien vaihto on suuremmalta osin jo 

tapahtunut tai toteutuu viimeistään korjausrakentamisen yhteydessä. Automatiikkaan 

perustuvat energiansäästön kustannukset ovat laskeneet, koska elektroniset 

liitäntälaitteet (joita T5-loistelamput edellyttävät) mahdollistavat säädön ja kytkennän 

toteuttamisen vähäisin lisäjärjestelyin. Suurin säästö saavutetaan valaistustapoja 

muuttamalla. Päivänvalon avulla saavutettavaksi säästöpotentiaaliksi voidaan arvioida 

30-60 % riippuen luonnonvalo määrästä. (Korhonen 2002) 

4.2 Valonlähteet 

Toimistoissa käytetään yleisimmin erilaisia loistelamppuja ja hehkulamppuja tai 

halogeenilamppuja vain harvoin. Lampputyypillä on suuri merkitys valaistuksen 

käyttämän energian määrässä. Sama valaistusvoimakkuus voidaan tuottaa monella 

tavalla, mutta kaikki lampputyypit eivät ole käyttökelpoisia toimistoissa esim. 

värintoistonsa, kokonsa tai hintansa takia.  

4.2.1 Hehkulamput 

Hehkulampun toiminta perustuu volframista tehdyn hehkulangan kuumentamiseen, joka 

kuumennettaessa alkaa säteillä valoa. Hehkulampun tuottaman säteilyn spektri on osaksi 

infrapuna-alueella, joten säteilyenergiasta suurin osa ei muodostu näkyväksi valoksi. 

Infrapunasäteilyn osuus on tyypillisesti 65-85 %. Hehkulamput ovat huonoja 

valovoimakkuudeltaan, koska ne tuottavat vain 8-12 lm/W. Lisäksi hehkulamppujen 

polttoikä on vain 1 000 tuntia. Hehkulamppujen huono valovoimakkuus ja lyhyt elinikä 

vaikuttavat siihen, ettei niitä juuri käytetä toimistoissa. (Halonen 1992, Philips 2008) 

Kuvassa 4.3 on esitetty hehkulampun rakenne. 
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Kuva 4.3. Hehkulampun rakenne. (Halonen 1992) 

4.2.2 Halogeenilamput 

Halogeenilamppujen volframista tehty hehkulanka on kaasussa, joka on argonia tai 

kryptonin ja halogeeniyhdisteen seos. Kun lampun tietyt sisäiset olosuhteet saavutetaan, 

volframin ja halogeenin välille syntyy palautuva kemiallinen reaktio, joka saa aikaan 

valon säteilyn.  Halogeenilamppuja käytetään usein kohdevaloina, koska niistä voidaan 

valmistaa pienempiä valonlähteitä kuin vastaavan tehoisista hehkulampuista. Yleensä 

halogeenien valo tuotetaan kapeaan keilaan, jolloin valon suuntariippuvuus on suuri. 

Halogeenien valotehokkuus on 15-24 lm/W, mutta polttoikä on vain 1000-3000 tuntia. 

(Halonen 1992) 

4.2.3 Loistelamput 

Toimistorakennuksissa loistelamppuja käytetään kaikkeen yleisvalaistukseen sekä 

työpistevalaistukseen suorissa ja epäsuorissa valaistusratkaisuissa. Loistelamput 

perustuvat elohopeahöyryn ja argonin tuottamaan säteilyyn, joka muutetaan näkyvän 

valon alueelle loisteaineella. Loisteaine on purkausputkena toimivan lasin pinnalla. 

Perinteisten T8-loistelamppujen valotehokkuus on n. 80 lm/W. T8-loistelamppuja 

käytetään nykyään pääasiallisesti vain yli 15 vuotta vanhoissa rakennuksissa. Lampun 

tuottaman valon värintoistoindeksiin ja värilämpötilaan voidaan vaikuttaa muuttamalla 
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loisteaineen koostumusta. Uudemman T5-putken valotehokkuus on parempi, 80-100 

lm/W ja sen koko on myös pienempi kuin T8-putken (Lehtonen 2007). T5-loistelampun 

eliniäksi ilmoitetaan yleisesti 19 000 tuntia, kun taas kuristimellisen T8-loistelampun 

hyötypolttoikä on noin 12 000 tuntia.  

 

Loistelamput voidaan jakaa kahteen pääryhmään. Pienloistelampuilla liitäntä on yhdestä 

päästä, kun taas putkiloistelampuilla liitäntä on molemmista päistä. Useat 

kotitalouksissa käytettävät yhdestä päästä liitettävät pienloistelamput ovat ns. 

energiansäästölamppuja. Putkiloistelampun toiminta perustuu putken päissä olevien 

elektrodien välille muodostuvaan sähköpurkaukseen, joka virittää pienpaineisen 

täytöskaasuna toimivan elohopean atomeja. Kun viritetyt elektrodit palaavat takaisin 

alemmille energiatasoille, ne synnyttävät ultraviolettisäteilyä ja näkyvää valoa.  Lampun 

kuvun sisäpinnassa oleva loisteainekerros valitaan niin, että se absorboi 

mahdollisimman hyvin tämän ultraviolettisäteilyn ja muuttaa sen energian näkyväksi 

valoksi. Käytettävä loisteaine vaikuttaa loistelampun valon aallonpituuteen ja värilajiin. 

(Ahponen 1998) 

 

Loistelampun valovirran suuruus riippuu elohopean paineesta. Tämä paine määräytyy 

lampun kylmimmän kohdan mukaan. Kylmän kohdan ollessa noin 35˚C lämpötilassa 

saavutetaan T5-loistelampuilla suurin valovirta. T5-loistelampuissa toinen elektrodeista 

on sijoitettu kauemmaksi lampun päästä, jolloin kylmin kohta syntyy tämän elektrodin 

taakse. Kuvassa 4.4 on esitetty loistelampun rakenne. (Moisio 2003) 

 
Kuva 4.4. Loistelampun rakenne. 
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Loistelamput sytytetään sytyttimen aikaansaamalla hohtopurkauksella. Sytyttimiä on 

kahdenlaisia, kylmäsytytys ja kuumasytytys. Kylmäsytytyksessä suuri sytytyspulssi 

sytyttää lampun väkisin ja kuumasytytyksessä hehkulangat lämmitetään ensin ja vasta 

sitten sytytetään. Kylmäsytytystä käytetään mekaanisen kuristimen ja 

kompaktiloistelamppujen ja niistä tehtyjen energiasäästölamppujen kanssa.  (Tekniikka 

2008) 

4.2.4 Liitäntälaitteiden vaikutus energiankulutukseen 

Loistelamput tarvitsevat toimiakseen valovirtaa rajoittavan kuristimen tai 

liitäntälaitteen. Käytettäessä mekaanista kuristinta loistelampun kokonaisenergiasta 

lämmöksi häviää noin 30 %. Lisäksi kuristin aiheuttaa loistehoa, joka voidaan 

kompensoida kondensaattorilla. Mekaanista kuristinta käyttävien loistelamppujen 

loisteaine syttyy ja sammuu jatkuvasti 2 x 50 Hz:n taajuudella. Tästä aiheutuu värisevä 

valo, joka saattaa aiheuttaa väsymistä ja työtehon laskua. (Tekniikka 2008) 

 

Liitäntälaitteet voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään; mekaaniset kuristimet, osittain 

elektroniset liitäntälaitteet, elektroniset liitäntälaitteet ja muuntajat. Mekaanisessa 

kuristimessa tapahtuu tehohäviöitä, jotka aiheutuvat käämilangan resistanssista sekä 

käämin rautasydämen hystereesi- ja pyörrevirtahäviöistä. Häviöiden osuus on usein 10-

20 % valaisimen ottamasta tehosta, mutta pienitehoisilla valaisimilla häviöiden osuus on 

vieläkin suurempi. (Lehtonen 2007) 

 

Elektroniset liitäntälaitteet muodostavat värähtelypiirin lampun kanssa, jonka lisäksi 

liitäntälaitteessa on apupiirejä mm. virranrajoitusta, lampun lämpötilan valvontaa ja 

häiriöiden suodatusta varten. Loistelampuissa käytetyn elektronisen liitäntälaitteen 

hyötysuhde on noin 98 %. Se aiheuttaa vain vähän loistehoa, jonka johdosta valo on 

välkkymätön ja lamppu luovuttaa noin 10 % enemmän valoa. Elektronisella 

liitäntälaitteella saavutetaan lampulle noin kaksinkertainen elinikä. (Lehtonen 2007); 

(Tekniikka 2008) 
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4.3 LED - uusi valonlähde toimistoihin 

Perinteisten valonlähteiden rinnalle toimistovalaistuksessa on nousemassa LED-

tekniikalla toteutetut valaisinratkaisut. LED-toimistovalaisimia on jo jonkin verran 

markkinoilla, mutta niiden valotehokkuus ei vielä riitä kilpailemaan loistelamppujen 

kanssa. Lähitulevaisuudessa voidaan odottaa LED-toimistovalaisimien tuloa ainakin 

osaksi toimistojen valaistusta. 

4.3.1 LEDin toiminta 

LED eli Light Emitting Diode tarkoittaa valoa säteilevää diodia. LED on puolijohde, 

joka säteilee valoa myötäsuuntaan jännitettynä. LEDit koostuvat P-tyypin (positiivisesti 

varautuneista) ja N-tyypin (negatiivisesti varautuneista) materiaaleista. Katodilta 

anodille kulkeva päästösuuntainen virta kuljettaa elektroneja sirun liitoskohtaa kohti. 

LEDiin syötetty jännite saa siis aikaan elektronien liikettä ja ne törmäävät toisiinsa 

liittymäkohdassa. Elektronien törmätessä osa purkautuvasta energiasta muuttuu valoksi 

ja osa lämmöksi. Säteilevän valon väri määräytyy energiatasojen välisen aukon 

suuruudesta. (Idman 2001) Kuvassa 4.5 on esitetty LEDin toimintaperiaate.  

 
Kuva 4.5. LEDin toimintaperiaate. (TKK 2008) 
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Yhden perinteisen LEDin valovirrantuotto [lm] on vähäistä, eikä se riitä valaisemaan 

koko huonetta. Valovirralla ilmaistaan valonlähteiden valontuottoa. Nykyään on 

kehitetty tehoLEDejä, joiden antama valotehokkuus [lm/W] ja kuluttama sähköteho [W] 

ovat paljon suurempia kuin perinteisten LEDien. TehoLEDien valoteho on 

värilämpötilaltaan lämpimillä LEDeillä noin 25-30 lm/W ja kylmillä jopa 80 lm/W. 

LEDien valoteho on vielä kaukana esimerkiksi loistelamppujen valotehosta, se on tällä 

hetkellä hehku- ja loistelamppujen välissä. LEDien hinta per lumene on erittäin korkea 

verrattuna muihin valon lähteisiin, johtuen LEDien vähäisestä valovirrantuotosta sekä 

kalliista valmistusprosessista. (Led1 2008) (Simpson 2003) 

 

Entistä suurempitehoisten LEDien kehittäminen on tuonut uuden ongelman. TehoLED 

muodostaa paljon hukkalämpöä, jolloin sitä on jäähdytettävä. LEDien kuumetessa liikaa 

niiden teho alkaa laskea huomattavasti. Jos LEDit ovat päällä ilman jäähdytystä, ne 

saattavat tuhoutua. LEDin synnyttämä lämpö on otettava huomioon suunniteltaessa 

valaisimia. LEDien tuottamasta energiasta 75-85 % muodostuu lämpöenergiaksi, kun 

taas loistelampuilla lämmöntuotto on vain 42 % kokonaisenergiasta. 

 

LED säteilee yksitaajuista (monokromaattista) valoa, jolloin on hyvin tärkeää tietää ns. 

värilämpötila, joka ilmaistaan Kelvineinä [K]. Värilämpötila kertoo lähinnä sen, onko 

valolähteen valon väri lämmintä vai kylmää. Korkea lukema kertoo valon olevan 

kylmää kuten esimerkiksi päivänvalo. Matala arvo taas kertoo valon olevan lämmintä. 

Lämmintä valoa käytetään yleisesti sisätiloissa. Taulukossa 4.1. on esitetty, minkälaista 

valoa eri värilämpötiloilla tuotetaan. (Led1 2008) 

 
Taulukko 4.1. Värilämpötilat.  

  Värilämpötila 
Lämmin valkoinen > 2700 K 
Keskivalkoinen 2900 - 3000 K 
Kylmän valkoinen 4000 K 
Päivänvalo 5000 K 
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Euroopassa sisätiloissa käytetään yleisesti värilämpötilana 3000 K, kun taas Aasiassa 

pidetään huomattavasti kylmemmästä arvosta 5000 K. Päivänvalon kaltaisessa valossa 

ihminen jaksaa paremmin ja työteho on korkeampi.   

 

LED itsessään säteilee valoa kaikkiin suuntiin. LEDeihin voidaan lisätä kuitenkin 

hiukan optiikkaa, jolloin valo saadaan kohdistettua. Kaikki optiikat syövät 

valonlähteestä tulevaa valoa. LEDeistä saatava valovirta on vähäistä, joten on käytettävä 

mahdollisimman hyvän optisen hyötysuhteen omaavia optiikoita. Optiikka asettaakin 

LED-valaisimen suunnittelulle oman haasteensa.  

 

LED-valaisimien suunnittelussa on otettava huomioon myös LEDien tuottama suuri 

luminanssin määrä. Luminanssi L ilmaisee valaistavan pinnan valotiheyden eli 

pintakirkkauden. Mitä suurempi pinnan luminanssi on, sitä kirkkaammalta valaistava 

pinta näyttää. Korkea luminanssi saattaa vahingoittaa silmiä, jonka takia korkean 

luminanssin omaavien valonlähteiden lähettämää valoa ei saa päästää säteilemään 

suoraan silmiin. LED-valonlähteillä on yleensä korkean luminanssi. (Adlux 2009) 

(Sarmalux 2009) 

 

Jännitteensyöttö LEDille tapahtuu vakiotasavirralla. Virtalähteen tulee antaa LEDille 

tiukoissa rajoissa täsmälleen oikean suuruinen virta. Liian suuri virta ja nopeat pulssit 

tuhoavat LEDin nopeasti, kun taas ohjearvoa pienempi virta alentaa nopeasti 

valontuottoa. (Sarmalux 2009) 

 

LEDit ovat erinomainen yksivärinen valonlähde. LEDejä käytetään nykyään 

pääasiallisesti koristeellisiin tarkoituksiin ja viitoituksiin kuten hätäuloskäyntikyltit. 

LEDien pitkää käyttöikää voidaan käyttää hyväksi varsinkin sovelluksissa, jotka eivät 

ole värikriittisiä. LEDin kohdevalo-ominaisuutta voidaan käyttää hyödyksi kohteissa, 

joissa tarkoituksena on valaista vain tiettyjä valaistuksen kannalta kriittisiä kohteita, 

kuten työpisteen pöytätasoa. Voidaan kuitenkin olettaa, että tulevaisuudessa LEDeillä 

tulee olemaan rooli myös yleisvalaistuksessa. 
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4.3.2 LEDien historia 

LEDejä on käytetty esimerkiksi merkkivaloina elektroniikassa ja yksinkertaisissa 

numeerisissa näytöissä, mitkä monia vuosia pohjautuivat muunnettuun GaAsP–

tekniikka (GalliumArsenidePhosphide). Ensimmäisen sukupolven LEDit olivat 

hyödyllisiä tuotteita, vaikka ne olivat suhteellisen tehottomia, eikä niitä voitu hyödyntää 

kunnollisena valonlähteenä. Niiden spektrin ominaisuudet olivat myös rajalliset, 

rajoittuen punaiseen, oranssiin ja kellanvihreään. (Simpson 2003) 

 

Tilanne muuttui dramaattisesti, kun uusia vaihtoehtoiset tekniikoita kehitettiin. Uuden 

sukupolven korkeatehoiset LEDit alkoivat ilmestyä 1980-luvun lopulla. Nämä LEDit 

perustuivat AluminumIndiumGalliumPhosphide -tekniikkaan (AlInGaP) ja tuottivat 

valoa 590-630 nm (kullanruskea-punainen) välillä. Samaan aikaan kehitettiin myös 

sininen LED, joka perustui SiC -tekniikkaan (silicon carbide). (Simpson 2003) 

 

Punaisen spektrin LED toimi hyvällä tehokkuudella, kun taas vihreä ja sininen LED 

olivat puutteellisia. Saatava vihreä LED oli tehoton ja liian keltainen. Sininen LED 

puolestaan oli toivottoman tehoton valonlähde, vaikkakin sopiva merkkivaloksi. 

Punaista, keltaista ja oranssia valoa emittoivien LEDien valmistukseen käytetään 

indium-galliumfosforeja (InGaP). (Simpson 2003)  

 

Shuji Nakamura tunnetaan merkittävimpänä LED-tekniikan kehittäjänä. Hän julkaisi 

vuonna 1993 kirkkaan sinisen LED-valon, joka oli ensi askel valkoisen LED-valon 

kehityksessä. Hän onnistui tuottamaan kirkkaan sinisen LED-valon kehittämällä uuden 

menetelmän MOCVD -tekniikkaa (Metal-Organic Chemical Vapour Deposition, 

metallo-orgaaninen kaasufaasipinnoitus) varten.  Uudessa menetelmässä kaasut 

virtaavat kahteen suuntaan aiemman yhden sijaan, joka parantaa kasvatetun puolijohde 

materiaalin laatua. Pari vuotta myöhemmin Professori Nakamura keksi yhdistää siniseen 

LED-valoon uudentyyppisen fosforin valkoisen valon aikaansaamiseksi. 

Samanaikaisesti hän kehitti myös vihreän GaN -pohjaisen LED-valon ja sinisen 

laserdiodin. Valkoisen LED-valon kehittäminen mahdollistaa LED-tekniikan käytön 

myös toimistovalaistuksessa. (Simpson 2003)  
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4.3.3 LEDin rakenne 

LED-siru voidaan koteloida useilla eri tavoilla tehon ja käyttötarkoituksen mukaan. 

Lämpöenergian siirtyminen sirusta on helpottunut pintaliitoskomponenttien myötä, 

jolloin LEDin käyttämää tehoa on pystytty nostamaan. Kuvassa 4.6 on esitetty periaate 

yleisimmästä kotelointitavasta ja kuvassa 4.7 on esitetty tehoLEDin kotelointitapa. 

(Simpson 2003) 

 
Kuva 4.6. Perinteisen LEDin kotelointi. (Simpson 2003) 

 
Kuva 4.7. TehoLEDin kotelointi. (Simpson 2003) 
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LEDien valmistusprosessi on vaativa ja tasalaatuisten yksittäisten LEDien tuottaminen 

on hankalaa. Valonlähteen tasalaatuisuuden varmistamiseksi valmistusprosessiin kuuluu 

LEDien lajittelu, jossa pyritään yhteen valonlähteeseen löytämään mahdollisimman 

samanväriset ja valaistusvoimakkuudeltaan samanlaiset LEDit. Kriittisissä sovelluksissa 

peruslajittelu ainoastaan ei ole riittävää, vaan yksittäiset LEDit vaativat kalibroinnin, 

jotta varmistetaan yhtäläinen muunnos valovoimakkuudessa. Koska LEDien 

valmistusprosessi on vaativa, nousee niiden valmistuskustannukset selvästi 

korkeammiksi kuin loistelamppujen. (Simpson 2003) Taulukossa 4.1 on esitetty 

erityyppisten LEDien käyttövirta, valovirta ja sovellukset.  

 
Taulukko 4.1. LED-tyyppien ominaisuudet. (TKK 2008) 

Kuva Lampputyyppi Käyttövirta Valovirta Sovellukset 

  T1-tyyppi (3-7 mm) 5-20 mA <1-4 lm 

Indikointi- ja 
merkkivalot, 
Tunnelmavalaistus, 
Valoketjut, 
Liikenteen 
signaalivalot, 
Videotaulut 

  
Pintaliitos-LED 
(sivusta säteilevä) 5-20 mA 1-5 lm LCD-taustavalo 

  
Pintaliitos-LED 
(päältä säteilevä) 5-20 mA 1-10 lm 

Irtokirjaimet ja 
yrityslogot, 
Autoteollisuus, 
Videotaulut 

  (Suur)tehoLED 200-1500 mA 50-250 lm 

Arkkitehtoninen 
valaistus, 
Yleisvalaistus 

  
Monisiruinen 
(suur)tehoLED 200-1000 mA 300-1000 lm Yleisvalaistus 

 

4.3.4 Valkoiset LEDit 

LED sovellusten määrä ja niiden teho kasvavat jatkuvasti. Markkinat ovat 

kiinnostuneita varsinkin valkoisen valon LED-valaisimista, jotka soveltuvat 

yleisvalaistukseen niin kotona kuin toimistossa. 
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Valkoisen valon tuottamiseen LEDeillä on useita eri tapoja. Valkoisen valon spektri 

voidaan muodostaa monen erivärisen LEDin spektrin summana. RGB-LED 

(RedGreenBlue) koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä LED-siruista. Spektrien huiput 

ovat parhaimmillaan 450, 540 ja 610 nm kohdalla. Välteltäviä aallonpituuksia ovat 500 

nm ja 580 nm, koska tällöin LEDin valotehokkuuden osuus on pieni. Kuvassa 4.8 on 

esitetty RGB-LEDin spektri eri aallonpituuksilla. 

 

 
Kuva 4.8. RGB-LEDin spektri eri aallonpituuksilla. (TKK 2008) 

 

Värintoistoindeksin Ra -arvoa saadaan parannettua lisäämällä järjestelmään muita, kuten 

esim. kullanruskeaa valoa emittoivia LED-siruja. LED-sirujen lisäys kuitenkin laskee 

valotehokkuutta. Kuvassa 4.8 on esitetty valkoisen valon tuottaminen RGB-LEDillä. 

(TKK 2008) 
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Kuva 4.8. RGB LED. (Nakamura 2007) 

 

Valkoista valoa voidaan tuottaa myös muuttamalla osa sinisen LEDin emittoimasta 

säteilystä korkeammille aallonpituuksille fosforikonversion avulla. Tällöin emitterinä 

toimii galliumnitridin (GaN) eri yhdisteistä valmistettu sinistä valoa emittoiva LED-

siru, jonka spektrin huippuaallonpituus on 460-470 nm kohdalla. Osa sinisestä valosta 

muunnetaan korkeammille aallonpituuksille (570-590 nm) keltaisen fosforin 

(YAG:CE3+) avulla. Tällaisen valon värilämpötila on noin 5500 K ja värintoistoindeksin 

Ra –arvo on noin 70. Lisäämällä vielä punaista fosforia saadaan valkoista valoa, jonka 

värilämpötila on noin 3200 K ja värintoistoindeksin Ra –arvo on noin 90. Punaisen 

fosforin lisäys laskee LEDin valotehokkuutta. Kuvassa 4.9 on esitetty sininen LED 

keltaisella ja punaisella fosforilla. (TKK 2008) 
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Kuva 4.9. Sininen LED keltaisella ja punaisella fosforilla. (Nakamura 2007) 

 

Muuntamalla LEDin emittoima UV- tai n-UV säteily fosforikonversion avulla näkyvän 

valon alueelle saadaan myös aikaiseksi valkoista valoa. Tällöin emitterinä toimii 

indiumgalliumnitridin (InGaN) eri yhdisteistä valmistettu UV- (<380 nm) tai n-UV-

säteilyä (380-410 nm) emittoiva LED. Monivärifosfori on yhdistelmä erivärisiä 

fosforoivia aineita, jotka muuttavat LEDin emittoiman säteilyn niin, että sen spektrissä 

on komponentteja kaikista kolmesta pääväristä. Punainen fosfori voidaan korvata 

keltaisella ja oranssilla fosforilla (OYGB -fosforit), jolloin LEDin värintoistoindeksi ja 

valotehokkuus paranevat. Kuvassa 4.10 on esitetty UV- tai n-UV LED 

monivärifosforilla. (TKK 2008) 

 
Kuva 4.10. UV- tai n-UV LED monivärifosforilla. (Nakamura 2007) 
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LEDissä valkoinen valo syntyy puolijohdeteknologian ja fosforoivien aineiden 

yhteisvaikutuksesta, jolloin se on harvoin Planckin käyrällä. Tällöin värilämpötilan 

mittaamiseen käytetään ekvivalenttia värilämpötilaa Tcp. Useimmat LED valmistajat 

luokittelevat valkoiset LEDit kolmeen eri ryhmään, jotka ovat kylmä valkoinen (10 000-

4 500 K), neutraalivalkoinen (4 500-3 500 K) ja lämmin valkoinen (3 500-2 500 K). 

Jokainen ryhmä jaetaan vielä valmistusvaiheessa syntyneiden eroavaisuuksien 

perusteella useaan ”laariin” (bins). (TKK 2008) Taulukossa 4.2 on esitetty yhteenveto 

valkoisen valon tuottamisesta LEDeillä. (TKK 2008) 

 
Taulukko 4.2. Yhteenveto valkoisen valon tuottamisesta LEDeillä. (TKK 2008) 

  
Usean erivärisen 
LEDin sekoitus 

Sininen LED keltaisella 
(ja punaisella) fosforilla 

UV- tai n-UV LED 
monivärifosforilla 

Siru 
Punainen, vihreä, 
sininen LED Sininen LED 

UV LED (<380 nm), 
 n-UV LED (380-410 nm)  

Loiste-
aineet 

AlInGaP, InGaN, 
AlInGaN 

InGaN/YAG:CE(Y), 
InGaN/G,R, InGaN/Y,R 

InGaN/RGB/OYGB  
RGB- ja OYGB-fosforeilla 

Säteily-
mekanismi Elektroluminesenssi 

Elektroluminesenssi (si) 
+ Fotoluminesenssi  
(vi, pu) Fotoluminesenssi 

Hyödyt 
  
  
  

Väriä voidaan 
dynaamisesti 
vaihtaa Korkea tehokkuus 

Mahdollisuus rajattuun sävyn 
säätöön 

Voidaan tuottaa 
miljoonia eri värejä 

Teknologia on jo 
olemassa Yksinkertainen liitäntälaite 

Korkein tehokkuus 
Kylmä valkoinen  
(5500 K, 70 CRI) Hyvä värin tasaisuus 

  
Lämmin valkoinen  
(3200 K, 90 CRI)   

Haitat 
  
  
  
  

Monimutkainen 
liitäntälaite 

Värilämpötila saattaa 
vaihdella LEDien välillä Pienempi valotehokkuus 

Väri muuttuu ajan ja 
lämpötilan 
muuttuessa 

Joudutaan lajittelemaan 
värilämpötilan mukaan 
(Binning) 

Vaatii uusien fosforien 
tuotekehitystä 

Valonlähteen 
värintoisto saattaa 
olla huono Vaatii optista säätöä Mahdolliset UV-haitat 
    Lyhyempi-ikäinen 
    Epoksin himmeneminen 

 

Suurin osa LEDien käyttämästä energiasta muuttuu lämpöenergiaksi. TehoLEDien 

1 mm2 kokoinen LED siru kuumenee nopeasti, jos lämpöä ei saada poistettua sirusta. 

Ainoa tapa energian pois saamiseksi sirusta on johtaa se LEDin aihioiden kautta 

erilliseen lämpönieluun. Taulukossa 4.3 on esitelty energian jakautuminen valkoisilla 

valonlähteillä. (TKK 2008) 
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Taulukko 4.3. Energian jakautuminen valkoisilla valonlähteillä. (TKK 2008) 

  
Hehkulamppu 

(60W) Loistelamppu Monimetallilamppu LED 
Näkyvä valo 8 % 21 % 27 % 15-25 % 
IR 73 % 37 % 17 % ~0 % 
UV 0 % 0 % 19 % 0 % 
Kokonaissäteilyenergia 81 % 58 % 63 % 15-25 % 
Lämpöenergia 19 % 42 % 37 % 75-85 % 
Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

LED tutkimus on paljastanut, että LEDien potentiaalitehokkuus on paljon korkeampi 

kuin mitä käytännössä on saavutettu. Teoreettinen sisäinen teho on 75-500 lm/W, mutta 

ongelmana on tehon ulos saaminen sovelluksista, koska osa siitä heijastuu sisäisesti ja 

lopulta absorboituu. Agilent, Philipsin Lumiledin yhteistyökumppani, on nostanut 

valotehoa luopumalla yleisestä samankaltaisten sivujen LED-rakenteesta ja käyttää sen 

sijaan viistottaisia sivuja LEDeissä, jolloin sen muoto on kuin katkaistu pyramidi. 

Yksilölliset sovellukset, jotka käyttävät tätä rakennetta saavuttavat yli 100 lm/W 

valovoiman 610 nanometrillä. Epäilemättä tällainen tulos voidaan joskus saavuttaa 

laajemmalla aallonpituusalueella ja kohtuullisella hinnalla, jolloin LEDit ottavat 

paikkansa perinteisten yleisvalaistussovellusten rinnalla. (Simpson 2003) 

 

Todellisuudessa yleisvalaistuslaitteilla tulee olla hyvä hyötysuhde, värintoistokyky, 

toimintavarmuus sekä suurtehoinen suorituskyky, edulliset valmistuskustannukset ja 

niiden tulee olla ympäristöystävällisiä. Tällaiset ominaisuudet mahdollistavat LEDien 

kilpailun perinteisiä valonlähteitä, kuten hehku- ja loistelamppuja vastaan. 

4.3.5 LEDien elinikä 

Nykyinen ongelma valkoisilla LEDeillä on elinikä. Loisteainepohjaisille sovelluksille 

on yleistä, että niiden käyttöikä rajoittuu loisteaineen elinikään. Vaihtoehtona valkoisen 

LEDin rakenteelle on käyttää AlInGaP -puolijohteen muuttuvia aallonpituuden 

kerroksia loisteaineen sijaan, jolloin voidaan saavuttaa pidemmän eliniän sovellus. 

(Simpson 2003) 

 

LEDien eliniästä on useita erilaisia väitteitä. LED tuotteet ovat niin uusia, ettei niiden 

eliniästä vielä ole luotettavaa tietoa. LED ei lopeta toimintaansa katastrofaalisesti kuten 
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hehkulamput, vaan niiden valoteho vähenee ajan myötä. Elinikänä käytetään yleisesti 

sitä aikaa, jolloin valotehokkuus on laskenut 70 % alkuperäisestä. (Simpson 2003) 

(Fagerhult 2009) 

 

LED saavuttaa pisimmän eliniän, kun lämmöntuotto on hallittua eikä rajapinnan 

lämmöntuotto ylitä valmistajan sille antamia maksimiarvoja. LEDien tehonsyöttö on 

myös hallittava käyttöolosuhteista riippumatta. LEDeille luvataan yleensä noin 100 000 

tunnin ja suuritehoisille noin 50 000 tunnin elinikää. (Sarmalux 2009) 

4.3.6 Käyttölämpötilan vaikutus LEDeihin 

Käyttölämpötila ei suuresti vaikuta LEDin valontuottoon, mutta se vaikuttaa sen 

elinikään. Esimerkiksi käyttölämpötilan T ollessa 40̊ C LEDin käyttöikä on noin 4  000 

tuntia, kun taas lämpötilan noustessa 50̊C LEDin käyttöikä laskee noin 2  000 tuntiin.  

Kaikki käytännölliset valaistussovellukset tulee olla suunniteltu niin, että LEDit eivät 

toimi suositellun ympäristönlämpötilan yläpuolella. Kuvassa 4.11 on esitetty lämpötilan 

vaikutus LEDin käyttöikään. (Simpson 2003) (TKK 2008) 
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Kuva 4.11. Lämpötilan vaikutus LEDin käyttöikään. (TKK 2008) 

 

Lämpötilan nousu LEDin liitoskohdassa pienentää LEDin valovirran määrää. 

Valovirran määrä vähenee enemmän punaisilla (InGaP) kuin sinisille (GaN) LEDeillä. 
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Valkoisella LEDeillä lämpötilan nousu lisää häviötä myös fosforikonversiossa. 

Lämpötilan noustessa valkoinen LED myös muuttuu sinisemmäksi. Muutos on 

kuitenkin erittäin pieni uusissa tehoLEDeissä. (Simpson 2003) 

4.3.7 LEDien säätö 

LED -valon aallonpituutta ja siten myös väriä voidaan säätää lähes rajattomasti 

käyttämällä erilaisia valmistusprosesseja ja puolijohdemateriaaleja. Valon 

aallonpituusalue on suhteellisen kapea, jolloin värit näkyvät erittäin puhtaina. (Philips 

2008)   

 

LEDien valontuottoa voidaan myös säätää. Vaihteleva ohjausvirta vaikuttaa suoraan 

intensiteettiin, mutta se vaikuttaa myös perusaallonpituuteen, joka pienenee kun 

ohjausvirta kasvaa. Vähemmän kriittisissä sovelluksissa voidaan käyttää ohjausvirran 

muunnosta, jolla saavutetaan noin 10 % himmennys riippuen yksittäisten sovellusten 

eroavaisuuksista. LEDien tärkeimmät säätömenetelmät ovat jatkuvan virran säätö 

(CCR) ja pulssin leveys modulaatio (PWM). CCR:ssä käytetään hyväksi LEDin I-V 

suhteen lineaarista osaa, jolloin säätöalue on 10-100 %. PWM:llä voidaan himmentää 

LEDit alle 0,05 % maksimi ulostulosta. Kummatkin säätötavat vaikuttavat myös LEDin 

säteilemän valon väriin. (Simpson 2003) (TKK 2008) 

4.3.8 Gaudi-LED-valaisin 

Valaisinvalmistaja Fagerhult on kehittänyt uuden Gaudi -toimistovalaisimen, jonka 

tekniikkana voidaan käyttää joko T5- loistelamppua tai LEDejä. Gaudi -valaisin on 

tarkoitettu toimistotiloihin ja sen muotoilu perustuu espanjalaisen arkkitehdin Antoni 

Gaudin tyyliin. (Fagerhult 2009) 

 

Tämän työn case-kohteessa käytetään Gaudi-LED-valaisimia toimistohuoneiden 

valaistuksessa. LED-tekniikkaa käyttävä Gaudi-LED-valaisin on teholtaan 20 W ja 

valovirraltaan 475 lm. Valaisimen tuottama valoisuusvoimakkuus Em tietyn kokoiselle 

pinnalle saadaan yhtälön 4.1 avulla, 

pöytä

lamppulamppulamppu
m A

Nk
E

Φ
=

η
        (4.1) 
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missä k on alenemakerroin, ηlamppu on valaistushyötysuhde, Nlamppu on valaisimien 

määrä, Фlamppu on valaisimien lamppujen yhteenlaskettu valovirta ja Apöytä on pöytätason 

pinta-ala. Yhtälö ei ota huomioon sitä kuinka korkealle valaisin on sijoitettu. Liitteen 1 

kuvan 1 kartiodiagrammin avulla voidaan arvioida Gaudi-LED-valaisimen 

valaistusvoimakkuus eri asennuskorkeuksilla. Kartiodiagrammista huomataan, että 

valaistavan pinnan 0,75 metrin valokeilan alueen valaistusvoimakkuudeksi saadaan noin 

500 lx, kun valaisin on noin 60 cm korkeudella valaistavasta pinnasta. Kuvassa 4.11 on 

havainnollistettu Gaudi-LED-valaisimen valontuotto valaistavalle pinnalle. 

 
Kuva 4.11. Gaudi-LED-valaisimen valontuotto valaistavalle pinnalle. 

 

Tietyn pinnan valaistusvoimakkuus Em voidaan laskea tarkasti yhtälön 4.2 ja liitteen 1 

valaisimen valonjakotietojen (taulukko 1) avulla, valaisimen ollessa tietyllä korkeudella 

h ja tietyssä kulmassa θ. Valonjako ilmoitetaan napakoordinaatistossa ja taulukkona C- 

ja γ- (taso)kulmien avulla siten, että C-kulma kertoo vaakasuoran suunnan ja γ-kulma 

pystysoran suunnan. (TKK 2009) 

θ3
2m cos

h
IE = ,         (4.2) 

missä I on kokonaisvalovoima, h on korkeus ja θ on valon tulokulma. 

Kokonaisvalovoima saadaan yhtälön 4.3 avulla 

lamppulamppulamppu Φ⋅⋅= NII ,        (4.3) 
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missä Ilamppu on valaisimen valovoima. 

 

Gaudi-LED-valaisimessa on seitsemän tehoLEDiä tasaisin välein. Gaudi-LED-

valaisimella tuotetun valon värilämpötila on 3700 K, avaruuskulma 60˚ ja 

värintoistoindeksin Ra –arvo on 80 (Fagerhult 2009). Liitteessä 2 esitetyn UGR-

taulukon avulla voidaan Gaudi-LED-valaisimen kiusahäikäisyn vaihteluväliksi arvioida 

9…20. Vaihteluväli ei aivan osu standardin EN 12464-1 suosittelemalle vaihteluvälille, 

joka on taulukon 5.1. mukaan 10…28, mutta suositeltua pienempi arvo tarkoittaa vain 

parempaa häikäisysuojausta. 

 

Fagerhultin arvion mukaan valaisimen elinikä on vähintään 50 000 tuntia. Gaudi-LED-

valaisimessa ei ole himmennintä, jonka takia valaisimen valotehokkuutta ei voida 

säätää. Vakiovirtaohjain on integroitu valaisimeen. (Fagerhult 2009) 

 

LED-sirut ovat ruotsalaisen JLT AB:n valmistamia K2 TFFC -tyypin LEDejä. Ne on 

sijoitettu erityisesti LEDeille suunnitellulle metalliselle pohjalevylle, jolla on erittäin 

hyvä lämmönsiirtokapasiteetti. Yksittäisen LEDin valovirta on suuri. LEDien optiikan 

on toteuttanut suomalainen Ledil Oy. Optiikan tyyppi on Apollo W+, jonka 

leviämiskulma on -33 % ja hyötysuhde yli 80 %. (Fagerhult 2009) Kuvassa 4.12. on 

esitetty Gaudi-LED-valaisimen rakenne. 

 
Kuva 4.12. LED-tekniikkaa käyttävän Gaudi-valaisimen rakenne. (Fagerhult 2009) 
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4.4 Valonlähteiden ympäristövaikutukset 

Ympäristöä ajateltaessa valaisimen energiankulutuksella on suuri merkitys. Valaisimen 

valmistus ja loppukäsittely kuormittavat ympäristöä vain muutaman prosentin siitä mitä 

valaisimen energiankulutus. Perinteiset valaisimet kuten loistelamput sisältävät 

ympäristölle vaarallisia aineita, joista elohopea on ongelmallisin. 

 

Loistelamput sisältävät niiden toiminnalle välttämätöntä elohopeaa noin 0,003 grammaa 

per lamppu. Koko elinkaaren aikana loistelampun elohopeapäästöt ovat kuitenkin 

pienemmät kuin hehkulampun, koska hehkulampun sähkönkulutus on suurempi. Osa 

valaisimen kuluttamasta energiasta tuotetaan kivihiilivoimaloissa ja tuotannosta 

vapautuu luontoon elohopeaa. LED ei sisällä haitallista elohopeaa ja sen sähkönkulutus 

on pienempi kuin hehkulampun. (SSTL 2009) 

 

Loistelampun valmistukseen kuluu enemmän energiaa kuin hehkulampun, koska sen 

valmistusprosessi on monimutkaisempi. Loistelamppu kestää kuitenkin 15 kertaa 

kauemmin kuin hehkulamppu, joten loistelamppujen elinaikana käytettävien 15 

hehkulampun valmistukseen kuluva energiamäärä on suurempi. LEDien elinikä on 

pidempi kuin perinteisten valonlähteiden, jolloin niiden valmistuksesta aiheutuu 

vähemmän ympäristöhaittoja. (SSTL 2009) 

 

Kokonaiskulutuksen kannalta olennaista on lampun kuluttama energia. Hehkulamppu 

kuluttaa selvästi enemmän energiaa kuin loistelamppu. Koska LED ei kuluta niin paljon 

sähköä kuin hehkulamput, sähkön tuottamisesta aiheutuu vähemmän 

kasvihuonepäästöjä. LED-valaisimet kuluttavat vielä nykyään enemmän energiaa kuin 

saman tehoiset loistelamput. LEDien elinikä on kuitenkin loistelamppuja selvästi 

pidempi, jolloin niiden valmistuksessa kulutettu energia on pienempi.  (SSTL 2009) 
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5 Energiatehokas valaistus 
Valaistuksen energiatehokkuus riippuu valonlähteiden valotehokkuudesta, valaisinten 

hyötysuhteesta, valaistustavasta ja valaistuksen jakamisesta toiminnallisiin osiin, tilan 

ominaisuuksista, säädöstä ja päivänvalon hyväksikäytöstä sekä järjestelmän osien 

käyttötuntimäärästä. Kuvassa 5.1 on esitelty teknologisia mahdollisuuksia parantaa 

energiatehokkuutta valaistuksen osalta. 

 
Kuva 5.1. Energiatehokas valaistus. (Kallasjoki 2006)  

 

Valaistuksen suunnittelussa on tärkeää, että täytetään standardien määrittelemien 

valaistusvoimakkuusarvojen lisäksi myös muut määrälliset ja laadulliset tarpeet. 

Valaistusvaatimukset täyttävät kolme perustarvetta: näkömukavuus, näkötehokkuus 

sekä turvallisuus. Energiatehokas valaistus ei tarkoita käyttäjälle huonompia 

valaistusratkaisuja vaan pikemminkin päinvastoin. Valaistuskustannusten kohdistuessa 

omistajalle tai käyttäjälle voi olla suuriakin eroja siinä, miten paljon valaistuksen 

laatuun ja energiankulutukseen kiinnitetään huomiota.  (Tetri 2005)  

 

Liike- ja julkisiin rakennuksiin valaistus suunnitellaan ja toteutetaan osana 

rakennushanketta. Valaistuksen uusiminenkin näissä kohteissa suunnitellaan ja 

toteutetaan usein valoteknisiltä ominaisuuksiltaan määritellyillä valaisimilla. 

Energiansäästö voidaan toteuttaa erilaiset keinot yhteen sovittaen ammattimaisesti 

suunnitelluilla ja toteutetuilla järjestelmillä. (Korhonen 2002) 
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5.1 Valaistusvaatimukset toimistoissa 

Työturvallisuuslain mukaan työpaikalla tulee olla työn ja työntekijöiden edellytysten 

mukainen sopiva ja riittävän tehokas valaistus. Yhteiseurooppalaiseen Standardiin 

EN 12464-1 ”Sisätilojen työkohteiden valaistus” on koottu erityyppisten työtehtävien 

edellyttämät valaistusvaatimukset. Standardista saadaan taulukko muodossa 

työskentelyaluetta ja sen välitöntä lähiympäristöä koskevat valaistuksen 

vähimmäisvaatimukset. Taulukossa 5.1 on ote standardin EN 12464-1 valaistuksen 

arvoista erilaisissa toimiston tiloissa. (Työturvallisuuslaki 2002) (Fagerhult 2006) 
 

Taulukko 5.1. Toimiston eri tilojen suositeltavat valaistusarvot. (Fagerhult 2006) 

Tehtävä tai tila 

Tilan keskimääräinen 
valaistusvoimakkuus 

Em [lx] 
Kiusahäikäisy 

UGRL 
Värintoisto 

Ra Huom. 
Toimistot         
Arkistointi ja 
kopiointi 300 19 80   
Kirjoitus, 
konekirjoitus, 
lukeminen, 
tietojenkäsittely 500 19 80 

Näyttöpääte-
valaistuksen ohjeet 
otettava huomioon 
suunnittelussa 

Tekninen 
piirtäminen 750 16 80   

CAD-työasemat 500 19 80 

Näyttöpääte-
valaistuksen ohjeet 
otettava huomioon 
suunnittelussa 

Kokous- ja 
neuvottelutilat 500 19 80 

Valaistuksen tulisi olla 
säädettävä 

Vastaanottotiski 300 22 80   
Arkistot 200 25 80   

 

Taulukon 5.1 kiusahäikäisy arvioidaan standardissa EN 12464-1 UGRL-

taulukkomenetelmällä. UGR-luku voi vaihdella 10-28 välillä. Häikäisy on sitä 

pienempi, mitä pienempi on UGR-luku. Kiusahäikäisy syntyy, kun valaisimen tai 

lampun luminanssi on suurempia kuin mihin silmä on tottunut. Värintoistoindeksin Ra 

tulee olla vähintään 80, mikäli tilassa oleskellaan tai työskennellään jatkuvasti. 

(Fagerhult 2006) 

  

Työalue ei yleensä kata koko työtilaa. Työalueen koko voi vaihdella merkittävästi 

erilaisissa tehtävissä. Toimistotyössä työalue on se alue työpöytää, jossa luetaan, 
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kirjoitetaan ja tehdään muita katselua vaativia tehtäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

noin 50 cm aluetta pöydän etuosasta. (Fagerhult 2006) 

 

Työalueen valaistusvoimakkuuden keskiarvon ja tasaisuuden tulee olla standardin 

mukainen. Työalueen yksittäisissä pisteissä standardin ei tarvitse täyttyä, kunhan 

keskiarvo ja tasaisuusvaatimukset täyttyvät. Energiatehokkaaseen ratkaisuun 

pääseminen edellyttää sitä, että valaisimen valonjako sopii tilan asennusgeometriaan. 

(Fagerhult 2006) 

 

Työalueen ympärillä liian suuret valaistuserot aiheuttavat epämiellyttävyyttä ja stressiä. 

Standardissa EN 12464-1 on esitetty valaistusvoimakkuusvaatimukset työaluetta 

ympäröivälle vyöhykkeelle, joka ulottuu vähintään 0,5 m etäisyydelle työalueen 

reunasta. Taulukossa 5.2 on esitetty vähittäisvaatimukset valaistusvoimakkuudelle 

työalueen välittömässä lähiympäristössä. Tasaisuudelle ei työpisteen välittömässä 

lähiympäristössä aseteta niin suuria vaatimuksia kuin työalueella.  

 
Taulukko 5.2. Työalueen välittömän lähiympäristön valaistusvaatimukset suhteessa työalueen 

valaistusvoimakkuuteen. (Fagerhult 2006) 

Valaistusvoimakkuus 
työalue Eka 

Valaistusvoimakkuus välitön 
lähiympäristö Eka 

>750 lx 500 lx 
500 lx 300 lx 
300 lx 200 lx 

<200 lx Etyöalue 
Tasaisuus (Emin/Eka)>0,7 Tasaisuus (Emin/Eka)>0,5 

 

Yleisvalaistuksella tarkoitetaan työalueen välittömän lähiympäristön ulkopuolelle 

jäävää osuutta, joka rajoittuu 0,5 m etäisyydelle seinistä. Standardissa EN 12464-1 ei 

oteta suoraan kantaa yleisvalaistuksen voimakkuuteen. Valaistusvoimakkuuden on 

kuitenkin oltava vähintään 200 lx alueilla, joissa työskennellään jatkuvasti. (Fagerhult 

2006) 

 

Valaistusvoimakkuuden tasaisuuden tulee olla vähintään 0,7 työalueen sisällä. 

Vaatimusten tulee täyttyä kaikissa työpisteissä riippumatta työpisteiden sijoittelusta. Jos 

työpisteiden sijaintia ei tiedetä, tulee valaistusvoimakkuusvaatimusten täyttyä 
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kaikkialla, mihin voidaan käytännössä työpiste sijoittaa. Mikäli tilassa ei voida 

valaistusvoimakkuutta lisätä, tulee valaistuksen olla paikallistettu ja avotilassa myös 

siirrettävissä. (Fagerhult 2006) 

5.1.1 LED-valaistuksen suunnitteluperiaatteita 

Helsingin yliopiston case-kohteessa käytetään valaistukseen Fagerhultin Gaudi-LED-

valaisimia, jonka takia on hyvä tarkastella valaistussuunnittelua niiden kannalta. Gaudi-

LED-valaisinta käytettäessä on otettava huomioon millaisiin tiloihin se soveltuu. 

Sijoitettaessa Gaudi-LED-valaisin noin 60 cm korkeudelle pöydän pinnasta saavutetaan 

standardin EN 12464-1 työpisteessä vaatima valaistusvoimakkuus liitteen 1 mukaan. 

Tällä korkeudella valaisin soveltuu parhaiten valaisemaan työpisteitä tai kokoustilojen 

pöytäpintoja. Nostettaessa valaisin ylemmäs valaistusvoimakkuus laskee huomattavasti 

liitteen 1 mukaisesti. Esimerkiksi valaisimen ollessa metrin korkeudella 

valaistusvoimakkuus valaistavalla pinnalla on enää noin 140 lux.  

 

Nykyiset LED-toimistovalaisimet soveltuvat parhaiten käytettäväksi 

työpistevalaisimina. Toimistohuoneen yleisvalaistuksessa olisi vielä hyvä käyttää 

loistelamppuvalaisimia.  Käytettäessä LED-toimistovalaisinta paikallisvalaistukseen, 

voidaan yleisvalaistuksen voimakkuutta pienentää, jolloin säästetään energiaa.  

 

LED-toimistovalaisimia sijoiteltaessa on otettava huomioon tilojen muunneltavuus. 

Toimistoissa työpisteiden sijoittelua saatetaan muutella, jolloin valaisimia on pystyttävä 

liikuttelemaan työpisteiden mukana. Ratkaisuna tähän saattaisi olla LED-

toimistovalaisimen integroiminen työpisteeseen tai kattoon sijoitettavat kiskot, joita 

pitkin valaisinta voisi liikutella.  

 

LED-lampuilla standardin EN 12464-1 antamat kiusahäikäisy rajat saattavat ylittyä, 

koska LEDien luminanssi eli pintakirkkaus (cd/m2) on huomattavasti loistelamppuja 

suurempi ja se saattaa häiritä työntekijöiden toimintaa. LEDin pintakirkkauden 

suuruuden takia voimakas valo voi vahingoittaa silmän aistinsoluja, joten LEDin 

lähettämää valoa ei saa päästää säteilemään suoraan katsojan silmiin (Adlux 2009). 
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Fagerhultin Gaudi-LED-valaisimen suunnittelussa tämä on otettu huomioon ja niiden 

UGR-arvon vaihteluväli mahtuu suunnilleen standardin rajojen sisälle.  

 

LEDit toimivat pienjännitteellä, joten ne ovat mekaaniselta toiminnaltaan erinomaisia 

työturvallisuutta ajatellen. Vaarallisia kosketusjännitteitä ei pääse muodostumaan, 

vaikka tuote vaurioituisikin. 

5.2 Valaisimien ja valonlähteiden valinta 

Valonlähteen valotehokkuudella lm/W, johon on laskettava myös liitäntälaitteen häviöt, 

on suuri vaikutus energiansäästöön. Valonlähteen valinta on kuitenkin kompromissi, 

johon vaikuttavat monet asiat. Valonlähteen valotehokkuuden lisäksi valintaan 

vaikuttavat tuotetun valon värilämpötila ja värintoisto-ominaisuudet, valonlähteen 

muoto, fyysinen koko sekä soveltuvuus valaisimiin ja haluttuun valonjakoon. Tuotettu 

valonmäärä yksikköä kohden ja liitäntälaitteen tarve, valonlähteen ja liitäntälaitteen 

soveltuvuus sähköiseen ohjaukseen ja portaattomaan säätöön vaikuttavat valonlähteen 

valintaan. Valintaan vaikuttavat myös syttymisaika ja sytytysten kesto, vaadittu 

ympäristön lämpötila, pintalämpötila, polttoikä ja muut käytännön seikat. (Holopainen 

2007) 

 

Valaisimen käyttöhyötysuhde kuvaa valaisimen energiatehokkuutta, koska 

käyttöhyötysuhde ottaa huomioon myös liitäntälaitteen vaikutuksen valovirtaa, toisin 

kuin optinen hyötysuhde. Sen ohella on tarkasteltava valaistustulosta, koska valaisimen 

tehtävänä on muokata valonlähteen tuottama valo sopivaksi käyttöön. Energiansäästö 

aloitetaan valaistustavan valinnasta, yksittäisiä valaisimia tarkastellaan sen osina. 

Valaisimien valonjaon ja muiden ominaisuuksien tulee olla valaistustavan kanssa 

yhteensopivia. (Holopainen 2007) 

 

Peruskorjauksissa energiansäästöllä on hyvät mahdollisuudet, kun valaistustapa 

sovitetaan rakennuksen tyyliin, mutta valaistus uusitaan. Historiallisissa kohteissa 

käytetään usein alkuperäisiä valaisimia, jolloin tarkastellaan voidaanko ne muuttaa 

uusille energiatehokkaille valonlähteille sopiviksi. (Holopainen 2007) 
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5.3 Valaistustavat 

Valaistustavat voidaan jakaa yleisvalaistukseen ja paikallisvalaistukseen. 

Paikallisvalaistuksella tarkoitetaan esimerkiksi kohde- ja työpistevalaistusta.  

Yleisvalaistus etenkin voidaan jakaa edelleen suoraan ja epäsuoraan valaistukseen. 

Epäsuorassa valaistuksessa käytetään valon heijastamiseen kattopintaa, valaisimeen 

integroitua heijastuspintaa tai muita huoneen pintoja. On myös olemassa välimuoto, 

jossa osa valosta tulee suoraan ja osa heijastuu. Mahdollisia muunnelmia saadaan 

aikaiseksi runsaasti, kun suoran ja epäsuoran valon osuus voidaan jakaa eri 

valaisinyhdistelmille eritavoin. (Korhonen 2002) 

 

Epäsuora valaistus ei säästä energiaa, jos valaistusvoimakkuus pidetään vertailtaessa 

samana, koska pintojen heijastus suhde on 70-80 % ja osa heijastuneestakin valosta 

leviää ympäristöön. Toteuttamalla valaistus laadukkaasti ja lisäämällä 

paikallisvalaistusta voidaan mahdollisesti pienentää yleisvalaistuksen voimakkuutta. 

Tällaisessa tapauksessa koko valaistuksen energiankulutus voi laskea jopa pienemmäksi 

kuin yksinomaan suoralla valaistustavalla toteutettuna. Valaistusvoimakkuuden 

toteutukselle asetetut liian tiukat normit saattavat vaikeuttaa energiankulutuksen 

alentamista. (Korhonen 2002) 

5.4 Ohjaukset 

Toimisto- ja liikerakennuksissa valaistus on huomattava energiankuluttaja ja merkittävä 

tekijä käyttökuluissa. Toimistoissa valaistuksen tyypillinen käyttöaika on 2 500 tuntia 

vuodessa. Valaistuksen kuluttama energian määrä saadaan lamppujen tehonkulutuksesta 

ja niiden vuotuisesta käyttöajasta. Käyttöaika riippuu läsnäolosta, päivänvalon 

saatavuudesta ja käytetystä ohjausjärjestelmästä. Sähkövaloa käytetään usein 

tarpeettomasti, sitä on liikaa tarpeeseen nähden, valo on päällä vaikka päivänvaloa olisi 

riittävästi tarjolla, valo jää päälle huoneesta poistuttaessa ja jopa työpäivän päätyttyä. 

Nämä johtavat erittäin huonoon energiatehokkuuteen.  

 

Valaistus voidaan jakaa osiin ja vyöhykkeisin, jotka voidaan kytkeä päälle tarpeen 

mukaan. Paikallisvalaistuksen suosiminen, aikakytkentä, läsnäolotunnistus ja yhteys 

kulunvalvontaan vähentävät valaistuksen turhaa käyttöä. Energiaa säästyy myös, jos 
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käyttäjiä opastetaan energian säästöön ja valaistuksen ohjauksen käyttöliittymän 

käytettävyys on hyvä. (Holopainen 2007) 

 

Mitoitettaessa valaistusta on otettava huomioon lamppujen vanheneminen sekä 

lamppujen, valaisimien ja pintojen likaantumisen vaikutus valaistusvoimakkuuteen. 

Tästä syystä valaistusvoimakkuus on uutena suurempi kuin vaadittava arvo. 

Vakiovalojärjestelmä kompensoi ylimitoituksen, kun asetustaso asetetaan vaadittavaan 

arvoon. Sähkönsäästö on suurin asennuksen ollessa uusi ja pienenee asennuksen 

vanhetessa. (Korhonen 2002) 

 

Toimistotilojen valaistuksen mitoituksessa käytetään alenemakerrointa 0,7 

(alenemavara 30 %). Ylimitoituskertoimeksi saadaan 1.43, joten vakiovalojärjestelmällä 

saadaan aluksi 43 % säästö. Uusien pienen aleneman loistelamppujen säästö jää 

pienemmäksi olettaen, että valaistusta mitoitettaessa on otettu huomioon lampun 

todellinen valovirran alenema. (Korhonen 2002) 

5.4.1 Läsnäolotunnistimet 

Toimistossa useasti valaistus laitetaan päälle töihin tullessa ja suljetaan pois lähtiessä, 

eikä sitä sammuteta esimerkiksi syömään lähtiessä tai kokoukseen mentäessä. 

Valaistuksen käyttö riippuu merkittävästi tilasta sekä käyttäjästä. Yhden hengen 

huoneesta valot sammutetaan helpommin kuin avotoimistosta, koska jos avotoimistossa 

on muita käyttäjiä, ei valoja sammuteta toimistosta pois lähtiessä. Avotoimistojen 

ongelmana on se, että yhdenkin valaisimen sammuttaminen saattaa vaikuttaa 

haitallisesti muiden käyttäjien valotasoon. (Korhonen 2002) 

 

Valojen turhaa käyttöä toimistossa voidaan rajoittaa huonekohtaisilla 

läsnäolotunnistimilla. Niiden avulla voidaan päätellä onko tilassa valoa tarvitsevia 

henkilöitä ja suorittaa ohjaus sekä säätö halutulla tavalla. Läsnäolotunnistimen toiminta 

on suunniteltava siten, että valot syttyvät henkilön astuessa huoneeseen ja sammuvat 

viiveen jälkeen huoneen tyhjentyessä. Valojen sammumiselle on asetettava viive, jotta 

ne eivät sammu vaikka käyttäjä olisi hetken liikkumatta. Läsnäolotunnistimen sijainti 

huoneessa on suunniteltava siten, että se noteeraa käyttäjän herkästi.  
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Läsnäolotunnistimien hinnat ovat pudonneet yleistyneen käytön takia niin, että ne 

voisivat olla vakio ratkaisuina uudis- ja saneerauskohteissa. Läsnäolo tunnistimilla 

voidaan varovasti arvioituna säästää 10-20 % valaistuksen sähkönkulutuksessa. 

(Korhonen 2002)  

5.4.2 Ajastus ja lisäaikapainikkeet 

Toimistorakennusten valaistuksen ohjaus on yksinkertaisimmillaan ja yleisesti toteutettu 

rakennusautomaatiojärjestelmän ohjauspisteillä. Kullekin tilalle määritellään 

valaistuksen toiminta-ajat, jonka jälkeen koko alueen ryhmiä ohjataan 

ryhmäkeskuksesta päälle ja pois. Tällainen ohjaus johtaa tilanteeseen, jossa toimistossa 

on vielä ihmisiä, mutta valot menevät pois päältä. Ongelma voidaan ratkaista 

lisäaikapainikkeella, joka kytkee halutun alueen valaistuksen päälle esimerkiksi 2 tunnin 

ajaksi kerrallaan. Turhaa valojen sytyttelyä voidaan välttää myös ajastamalla ohjattu 

valaistus jäämään päälle käytävillä yhdessä vaiheessa, jolloin saadaan aikaiseksi 

käytävälle kulkuvalot esimerkiksi vartijalle tai töistä poistuvalle työntekijälle.  

(Holopainen 2007) 

5.4.3 Yksilöllinen ohjaus ja säätö 

Toimistohuoneissa käyttäjä voi itse ohjata valaistuksen päälle ja pois tai uudemmissa 

ratkaisuissa säätää valaistusvoimakkuuden mieluiselleen tasolle häiritsemättä muita. 

Henkilökohtaisella valonsäätimellä mahdollistetaan valaistusvoimakkuuden säätäminen 

portaattomasti työtehtävien ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Valonsäätimen avulla 

saavutettava energiansäästö riippuu käyttäjästä. (Korhonen 2002) 

 

Avotoimistoissa sen sijaan ohjaaminen tai säätäminen häiritsee muita käyttäjiä, joten 

normaaleilla valaistusratkaisuilla ei voida toteuttaa kaikkia tyydyttävää valaistusta. 

Parempaan tulokseen voidaan päästä toteuttamalla valaistus kahdessa osassa, 

yleisvalaistus ja henkilökohtainen valaistus. Yleisvalaistus voidaan tuottaa normaalia 

matalammalla tasolla ja menetetty valoisuusvoimakkuus voidaan korvata yksilöllisesti 

ohjattavilla valaisimilla, jotka ovat pienempi tehoisempia. Energiansäästö kannalta 
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valaistuksen yksilöllisestä ohjauksesta ja säädöstä ei ole mitään hyötyä, jos sitä ei 

käytetä oikein. (Holopainen 2007) 

5.4.4 Luonnonvalon hyödyntäminen 

Valonlähteeseen ja valaisimeen liittyvät toimenpiteet ovat yleensä nopeasti 

toteutettavissa, esimerkiksi lampun vaihto valotehokkaampaan malliin. Laajoja 

valaistusjärjestelmien uusimista vaativat vaihtoehdot, kuten luonnonvalon 

hyödyntäminen, toteutuvat tyypillisesti vasta rakennuskannan uusimiseen tai 

korjausrakentamiseen liittyvän suunnittelun kautta. (Holopainen 2007) 

 

Sähkövalo ja päivänvalo ovat yleensä toisiaan täydentäviä valonlähteitä, jolloin niiden 

vuorovaikutusta ja säätöä voidaan tarkastella. Säädön avulla voidaan säästää 

sähköenergiaa päivänvalon avulla sekä muokata päivänvalon laatua. Nämä realisoituvat 

kahdella teknisellä ratkaisulla: keinovalon säätöjärjestelmällä ja ikkunan kaihdin 

automatiikalla. Kummatkin vaikuttavat tilan valaistustulokseen ja 

energiankokonaistaseeseen. (Paiho 2002) 

 

Päivänvalon käyttökelpoisuus täydentävänä valon lähteenä riippuu vallitsevasta 

päivänvalosta, johon vaikuttaa maantieteellinen sijainti, ajankohta, säätila ja ympäristön 

aiheuttamat varjostukset. Tilan muoto sekä ikkunoiden sijainti tilassa, rakenne ja 

avautumissuunta vaikuttavat myös päivänvalon käytettävyyteen lisävalona. Suoraa 

auringonvaloa tulee hallita ja sitä voidaan hyväksikäyttää valaistuksessa. (Holopainen 

2007) 

 

Rakennuksen runkoratkaisut vaikuttavat olennaisesti päivänvalon hyödyntämiseen 

valaistuksessa.  Usein toimistorakennuksissa huoneet ovat suorakulman muotoisia ja 

ikkunat ovat vain yhdellä sivulla, jolloin päivänvalo ei riitä keskelle huonetta varsinkaan 

syvärunkoisissa rakennuksissa. Sivuikkunoista tuleva päivänvalo jakautuu usein 

epätasaisesti, jolloin ikkunan lähellä valoa on liikaa, kun taas kaukana on vähän. 

Kattoikkunoista tuleva valo jakautuu tasaisemmin. (Holopainen 2007) 
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Yleisvalaistuksen ohjauksen kannalta on tärkeää, että valaistusjärjestelmä on jaettu 

sopiviin osiin sen mukaan, miten päivänvalo jakautuu. Tarkasteltaessa ainoastaan 

valaistusvoimakkuuksia voidaan periaatteeksi ottaa yleisvalaistuksen vähentäminen, jos 

päivänvaloa on riittävästi. Valaistusvoimakkuutta ei kuitenkaan tarvitse pitää vakiona, 

koska päivänvalon voimakkuus voi kohota paljon suuremmaksi kuin yleisvalaistuksen. 

Energiansäästö voidaan toteuttaa johdonmukaisesti, kun työkohteiden yleisvalaistuksen 

vyöhykejako perustuu päivänvalon jakautumiseen. (Holopainen 2007) 

 

Valonsäätöjärjestelmien keskeisenä ongelmana on sovittaa yhteen kaksi erilaista 

valonlähdettä. Sähkövalaistus suunnitellaan melko homogeeniseksi, tulevaksi suoraan 

tai epäsuorasti ylhäältä. Päivänvalo tulee suhteellisen pienestä aukosta, esim. 

sivuikkunasta, mutta on ajoittaisesti voimakkaasti suunnattu ja voimakkuudeltaan 

vaihtelevaa. Ohjattaessa päivänvaloa kaihtimilla vaikutetaan yleensä 

valaistusvoimakkuuden lisäksi myös suuntaominaisuuksiin. Valaistuksen säädölle 

suurimman haasteen muodostavat tilatekijät yhdessä päivänvalon dynaamisuuden 

kanssa. (Paiho 2002)   

 

Energiansäästössä tarkastellaan työympäristöä, koska työajat osuvat yleensä päivän 

valoisaan aikaan ja siksi päivänvaloa on tarjolla. Toimistorakennuksissa 

valaistusenergian kulutuksen osuus kokonaisenergian kulutuksesta on merkittävä. 

Energiansäästöön perustuvan säädön tarkoituksena on säilyttää valaistusvoimakkuuden 

tavoitetaso ja vähentää vastaavasti sähkövalonmäärää. Säästö voi koostua valaistuksen 

sähkönkulutuksen pienentämisestä, säästön ajoittumisesta sähkönkäytön 

huippukuormiin ja jäähdytystarpeen pienentämisestä. (Paiho 2002) 

 

Toimistoissa voidaan saada aikaiseksi huomattavia energiasäästöjä pienillä sijoituksilla, 

hyödyntämällä päivänvaloa tiloissa ja käyttämällä päivänvalon ja keinovalon 

yhdistelmää ohjattuna tehokkaalla päivänvaloon kytketyllä automaattisella 

ohjausjärjestelmällä. Epäsuoria säästöjä saavutetaan pienentyneen jäähdytystarpeen 

takia, jolloin ilmastointi ole enää välttämättä tarpeellista. Sähkönkulutuksen 

pienentäminen on taloudellista varsinkin päivällä, jolloin energiantuotantohinta 

kilowattituntia kohden on suhteessa suuri. (Paiho 2002) 
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Lamppujen hyötysuhteen laskeminen himmennettäessä pienentää potentiaalista 

energiansäästöä. Toimistorakennuksissa myös syvärunkoiset tilaratkaisut pienentävät 

sitä. Valaistuksen säätöjärjestelmät ovat vain osa siitä kokonaisuudesta, joka määrittelee 

säädöstä saatavan ekologisen tai taloudellisen hyödyn. Säästöön vaikuttavat 

merkittävästi myös järjestelmän säätötavoitteet, säätöstrategia ja tekninen toteutus, 

eivätkä suurimmat säästöt välttämättä korreloi käyttäjien viihtyvyyden kanssa. (Paiho 

2002) 

 

Suomen olosuhteissa täydentävän keinovalon käyttö on tarpeen tuomaan ympäri vuoden 

riittävästi ja hyvälaatuista valoa kaikkialle työtiloihin. Tehokas ja hyvin hallittu 

valaistuksen ohjaus vähentää tehokkaasti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. 

Energiansäästön lisäksi hyvä ohjausjärjestelmä on tärkeä ihmisten viihtyvyyden 

lisääjänä. Mukavuuden parantuessa myös terveys ja tuottavuus paranevat.  (Paiho 2002)  

5.4.5 Vakiovalonohjaus 

Valaistuksen ohjaus, joka perustuu vakiovaloanturin mittaamaan päivänvalon määrään, 

voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Yksinkertaisesti valaistuksen ohjaus voidaan 

toteuttaa on/off- kytkimellä, jolloin valot syttyvät tai sammuvat huoneen valoisuustason 

perusteella. Toinen vaihtoehto on himmennin, jolla säädetään valaisimien valotehoa 

anturin mittaamaan päivänvalon määrän perusteella. Vakiovaloanturi voidaan sijoittaa 

huoneen sisälle siten, että se mittaa päivänvalon ja keinovalon yhdessä tuottamaa 

valonmäärää ja keinovalon määrää säädetään sen tiedon perusteella täydentämään 

päivänvaloa. (Paiho 2002) 

 

Suomessa on nopeasti vaihtuvat valaistusolosuhteet, joten käytettäessä on/off-kytkintä, 

on vakiovaloanturille määriteltävä aikaviive, etteivät valot syty ja sammu pienestäkin 

valaistusvoimakkuuden muutoksesta. Himmennintä käytettäessä saavutetaan 

mukavampi ja taloudellisempi tulos, vaikka ne ovat kalliimpia kuin on/off-kytkimet. 

(Paiho 2002) 
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Vakiovalosäätöisellä valaistuksen ohjauksella voidaan hyödyntää luonnonvaloa 

tinkimättä valaistustasosta energiaa säästäen. Useat valonohjausratkaisut on yhdistetty 

läsnäolotunnistimeen, jolloin energiansäästötaso pysyy hyvänä. Energiataloudellisesti 

hyvä ratkaisu saadaan yhdistämällä helposti säädettävä T8- tai TL5-loistelamppu 

elektroniseen liitäntälaitteeseen. (Holopainen 2007) 

 

Optimaalisesti toimiva vakiovalojärjestelmä on hankala toteuttaa, sillä valoisuusanturit 

eivät havaitse valoa kuten ihmissilmä ja jotkut valonlähde- ja ohjauslaitteiden 

yhdistelmät eivät säästä energiaa alhaisilla valotasoilla. Valaistustason säätö 

energiansäästö mielessä saattaa myös alentaa turvallisuustasoa tai heikentää 

turvallisuuden tuntua. (Simpson 2003) 

 

Toimivan ohjausjärjestelmän sisältävät rakennukset eivät ole automaattisesti mukavia. 

Hyvän automaattisen ohjausjärjestelmän tulee pitää ihmiset tyytyväisinä suurimman 

osan ajasta, jolloin heillä ei ole tarvetta muuttaa olosuhteita ja näin heikentää 

alkuperäistä strategiaa. Käyttäjien tulisi tietää kuinka järjestelmä toimii ja kuinka he 

voivat vaikuttaa oman työpisteensä välittömän läheisyyden valaistukseen aiheuttamatta 

häiriötä muille työntekijöille. Tämä on mahdollista, kun valaistusjärjestelmät on jaettu 

muutaman valaisimen muodostamiin alueisiin, joita voi ohjata paikallisesti käsin. (Paiho 

2002) 

 

Automaattinen ohjausjärjestelmä on välttämätön, jotta voidaan saavuttaa 

mahdollisimman suuri energiansäästö rakennuksessa ja silti taata työpisteiden riittävä 

valaistus. Jokaisessa työpisteessä tulisi olla erillinen valaistuksen ohjaus, koska sekä 

sähkövalon että päivänvalo käyttö vaihtelee sekä huoneittain että ajan mukaan. (Paiho 

2002) 

 

Päivänvaloa hyödyntävää vakiovalaistusjärjestelmää on pidetty liian kalliina. Hankinta 

kynnystä alentaa elektronisten liitäntälaitteiden lisääntyminen ja sitä myötä niiden 

alentunut hinta. (Korhonen 2002) 
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5.5 Toimistoympäristö 

Toimistot yleensä koostuvat erilaisista tiloista, kuten avotoimisto, toimistohuoneet ja 

neuvotteluhuoneet. Toimistotiloja muutellaan useasti erilaisiin tarkoituksiin, joka tuo 

oman haasteensa valaistukselle. Toimistojen valaistus tulisi olla suunniteltu niin, että 

valaistus on työn edellyttämä ja työntekijöille riittävän tehokas. Valoisa työympäristö 

on tärkeä sekä näkömukavuudelle että toimintavalppaudelle. Energiansäästön ja työssä 

viihtymisen kannalta on tärkeää, että työtiloihin pääsee riittävästi päivänvaloa. 

5.5.1 Toimistotilojen ominaisuudet ja muunneltavuus 

Toimistoissa työskentelyalueella valaistus on yleisesti toteutettu kattopintaan 

asennetuilla valaisimella, joka on varustettu yhdellä tai useammalla loistelampulla. 

Lisävaloa työpisteeseen voidaan tuoda pientehoisella henkilökohtaisella valaisimella.  

Ihmisten näkökyky on yksilöllinen ja esimerkiksi iäkkäiden ja heikkonäköisten 

valontarve on suurempi kuin nuorten hyvänäköisten. (Lehtonen 2007) 

 

Toimistojen käytävätilojen valaistus on yleensä toteutettu alasvaloilla, joiden 

valonlähteenä on 18-42 W pienloistelamppu. Ihmiset oleskelevat käytävillä 

satunnaisesti, mutta jatkuvasti, joten toimistotyöaikoina käytävä valot ovat kokoajan 

päällä. (Lehtonen 2007) 

 

Kokoustiloissa ja neuvotteluhuoneissa valaistus on yleisesti toteutettu sekä 

yleisvalaistuksen että erillisvalaistuksen avulla. Yleisvalaistuksella huolehditaan 

huoneen valaistustason pitämisestä tyydyttävällä tasolla ja erillisvalaistuksella 

valaistaan paremmin neuvottelupöytä tms. Neuvottelutilojen valaistus on varustettu 

usein säätöjärjestelmällä tai valaisinryhmien ohjausryhmittelyllä, koska niissä yleensä 

käytetään videotykkiä tai piirtoheitintä. (Lehtonen 2007) 

 

Nykyään halutaan toimistotiloilta muutosjoustavuutta, jolloin työskentelyalueen 

valaistusvoimakkuuden on yletyttävä laajalle alueelle, jotta se kattaisi useammat 

kalustusvariaatiot. Tämä ei kuitenkaan ole energiatehokkuuden kannalta järkevää. 

Parempi ratkaisu saattaisi olla, että yleisvalo olisi toteutettu epäsuorasti ja 

henkilökohtaiset valaisimet olisivat kalusteiden mukana siirrettäviä. 
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5.5.2 Valaistuksen vaikutus terveyteen ja tuottavuuteen 

Valaistus on tärkeä osa tuottavaa ja viihtyisää työympäristöä. Hyvä valaistus helpottaa 

työn tekemistä ja lisää työviihtyvyyttä. Ihmisten näkökyky on erilainen, joten 

valaistuksen tarve riippuu ihmisten näkökyvystä ja työtehtävän tarkkuusvaatimuksista. 

Epäsuoralla valaistuksella voidaan välttää heijastuksia ja häikäisyä, jotka haittaavat työn 

tekemistä. Hyvällä valaistuksella voidaan parantaa ihmisten vireystilaan, 

työviihtyvyyttä, työhyvinvointia ja tuottavuutta. (Pekanheimo 2008) 

 

Työpaikoilla käytetään yleensä lämminsävyistä valoa, 3000 - 4000 K, joka ei ole paras 

valinta, kun halutaan nähdä mahdollisimman hyvin. Lämminsävyisessä valossa silmät 

väsyvät, näkötarkkuus heikkenee eikä värejä nähdä kunnolla. Tilannetta voidaan 

parantaa lisäämällä päivänvalon määrää. Aidossa päivänvalossa näemme ja jaksamme 

paremmin. (Pekanheimo 2008) 

 

Kaikki aallonpituudet eli värit sisältävä keinovalo on tärkeä paitsi ihmisen 

hyvinvoinnille, myös näöntarkkuudelle ja työteholle. Suunniteltaessa valaistusta yleensä 

vain valon määrää pidetään tärkeänä, vaikka valon laadulla on vielä suurempi merkitys. 

Mitä lähemmäksi päivänvaloa keinovalaistus saadaan sekä valon laadun että määrän 

suhteen, sitä tarkemmin näemme ja sitä vähäisempää on silmien väsyminen. 

(Pekanheimo 2008) 

 

Edullisimpia keinoja työympäristön parantamiselle on valaistuksen laadun 

parantaminen. Suurin hyöty tulee työtehon ja laadun parantumisesta, jolloin yritys 

menestyy paremmin. 

5.6 Sähkölaitteiden ja valaistuksen lämmöntuotto  

Tarkasteltaessa säästötoimenpiteiden vaikutuksia koko energiajärjestelmään on 

huomioitava, että valaisimet ja sähkölaitteet tuottavat ensisijaisen tarkoituksen lisäksi 

myös lämpöä. Tämä lämpö hyödynnetään osaksi rakennuksen lämmityksessä. 

Laitelämpöä voidaan hyödyntää sitä paremmin, mitä parempi lämmityksen 

säätöjärjestelmä on käytössä. Suomessa laitelämmön vaikutus kokonaisuudessa 
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saavutettavaan energiansäästöön on merkittävä, koska täällä lämmityskausi on pitkä. 

(Korhonen 2002) 

 

Valaistuksen tuottama lämpö jää kuitenkin yleensä huonetilan yläosaan ja tuotettu 

lämpö häviää poistoilman mukana ulos, eikä sitä voida kokonaan hyödyntää. 

Käyttämällä lämmöntalteenottoa ilmanvaihdossa saadaan valaistuksen tuottamasta 

lämmöstä kuitenkin osa käytettyä hyödyksi. Valaistuksella ei kuitenkaan kannata tuottaa 

lämpöä, koska sähkön hinta ja sen tuotannossa syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat 

korkeampia kuin esimerkiksi kaukolämmön. 

 

Perinteisten sähkölaitteiden ja valaistuksen energiansäästömahdollisuuksia arvioidaan 

yleisesti laiteryhmittäin kuvattuina siten, että arvioidaan nykyisen laitekannan kulutus ja 

oletetaan iäkkään laitekannan korvautuvan energiatehokkaammalla tekniikalla niiden 

saavuttaessa käyttöikänsä pään. Energiatehokkaan teknologian käytön vaikutus saadaan, 

kun verrattaan laiteryhmien energian kulutuksen kehitystä tilanteeseen, jossa 

energiantehokkuus säilyy nykyisellä tasolla. (Korhonen 2002) (Savolainen 2008) 

 

Sähkölaitteiden ja valaistuksen laitekantaa tarkasteltaessa pitkälle tulevaisuuteen edellä 

mainitulla tavalla saadaan epävarmoja tuloksia. Tämä johtuu siitä, että laitekanta saattaa 

muuttua vuosien aikana useaan kertaan ja tulevaisuudessa luultavasti on käytössä 

laitteita ja teknologioita, joita ei vielä tunneta. (Korhonen 2002) (Savolainen 2008) 

5.7 Energiaa säästävä valaistus korjausrakentamisessa 

Euroopassa pyritään korjausrakentamisella 50 prosenttia pienempään 

energiankulutukseen vanhoissa rakennuksissa ja samalla parantamaan rakennusten 

käyttö- ja asumisviihtyvyyttä. Parin viime vuosikymmenen aikana tehdyt uudet 

rakennukset vastaavat 20 prosenttia koko Euroopan kerrosalasta, mutta kuluttavat vain 5 

prosenttia koko rakennuskannan energiasta. Joten vanha rakennuskanta ja sen 

remontoiminen on avainasemassa Kioton ilmastotavoitteiden kannalta. (VTT 2005) 

 

Energiakulutukseen vaikuttaminen on periaatteessa vähäisempää korjausrakentamisessa 

kuin uudisrakentamisessa, koska runkoon tehdään harvoin muutoksia. Tästä syystä 



47 
 

 

korjausrakentamisessa pääpaino on valonlähteissä, valaistustavoissa ja valaistuksen 

ohjauksessa. Energiansäästöä voidaan edistää myös täydentävällä aurinkosuojauksella ja 

valon hallinnalla sälekaihtimien tai muun tilanteeseen sopivan ratkaisun avulla, jos 

valaistuksen laatua pystytään parantamaan. (Holopainen 2007) 

 

Epäsuora valaistus tarvitsee toimiakseen riittävää, usein vähintään 2,7 metrin 

huonekorkeutta. Huoneiden liiallinen korkeus kuitenkin saattaa olla epäedullista, koska 

valo hajoaa liikaa ympäristöön. Päivänvalon kannalta korkeat huoneet ovat edullisia, 

kun ikkunoiden yläpuite on tarpeeksi korkealla. Huonekorkeuden ollessa pieni suhteessa 

huoneen syvyyteen, päivänvalo vaimenee voimakkaasti etäällä ikkunoista. (Holopainen 

2007) 

 

Epäsuoraa valaistusta käytettäessä on heijastuspintojen oltava mahdollisimman vaaleita 

ja kiiltämättömiä. Sisäkatoon tulevat asennukset ja pintarakenteet eivät saa varjostaa 

valoa. (Holopainen 2007) 

5.8 Toimistorakennuksen energiansäästöpotentiaali  

Toimistojen ja muiden rakennusten perusenergiantarpeet ovat varsin samanlaiset 

toimialasta riippumatta. Energiaa tarvitaan tilojen lämmittämiseen, ilmastointiin, 

jäähdytykseen, lämpimään käyttöveteen, valaistukseen sekä muihin sähkölaitteisiin. 

Toimistorakennuksessa energiaa kuluu eniten ilmanvaihtoon ja valaistukseen, joten 

varsinkin niiden energiankulutuksen säästöpotentiaalia on hyvä tarkastella. 

 

Valaistuksen säästöpotentiaali muodostuu useasta eri tekijästä: valaistustavasta ja 

valaisinsijoittelusta, tarpeenmukaisesta käytöstä, ohjauksesta ja luonnonvalon 

hyödyntämisestä. Toimistotiloissa valonlähteet ovat melko valotehokkaita, sillä 

valaistus on pääosin toteutettu loiste- tai pienloistelampuilla. Säästöpotentiaali 

toimistoissa muodostuukin pääosin ohjauksesta, sillä tehokkaalla ohjauksella tai 

ohjauksen ja säädön yhteistoiminnalla voidaan säästää kymmeniä prosentteja 

valaistuksen käyttämästä energiasta. Saavutettavan säästön määrä riippuu 

toimistotyypistä. Avotoimistoissa samanlaiset ohjauksen tehostamistoimet eivät tuota 

yhtä paljon säästöä kuin pienhuonetoimistoissa, koska pienhuonetoimistoissa on 



48 
 

 

ikkunat. Avain energiansäästöön toimistoissa ovat päivänvalon hyödyntäminen ja 

käyttäjästä riippumattomat ohjausmenetelmät. Säästötoimenpiteiden toteuttaminen 

valaistuksen osalta on ongelmallinen, jos toimenpiteet edellyttävät saneerausta 

rakennuksen kiinteisiin asennuksiin. (Lehtonen 2007)  

 

Ilmanvaihdon osuus koko rakennuksen energiankulutuksesta on noin kolmannes ja 

ilmanvaihdossa puhaltimet ovat suurin energiankuluttaja. Siksi hyvin suunniteltu 

energiataloudellinen puhallin on yksi tärkeä elementti rakennusten energiansäästössä.  

 

Perinteisesti ilmanvaihdon puhaltimen moottorina on toiminut AC-moottori, jonka 

toiminta perustuu staattorin kiertokehän asynkroniseen pyörimiseen, mikä saa roottorin 

pyörimään. Nykyään moniin puhallinkäyttöihin lisätään taajuusmuuttaja, jonka avulla 

voidaan säätää puhaltimen pyörimisnopeutta.  

 

Uutena moottorikäyttönä ilmanvaihdon puhaltimiin on saatavilla EC- moottori 

(Electrocally Commutated DC motor), joka on elektronisesti kommutoitu 

tasavirtamoottori puhallinkäytöille. Kommutoinnilla tarkoitetaan virran kulkusuunnan 

muuttamista staattorissa roottorin asennosta riippuen. Perinteisissä tasavirtamoottoreissa 

kommutointi tapahtuu hiiliharjasten avulla. EC-moottorissa roottori pyörii kiinteän 

staattorin ympärillä. Roottori on kiinnitetty staattoriin kuulalaakereilla, jotka ovat kiinni 

roottorin akselissa. Virta saa aikaan staattorissa magneettikentän, jonka ansiosta 

roottorin kestomagneeteissa syntyy liike. EC-moottorissa kommutointi tapahtuu 

elektronisesti HALL- anturien ohjaamana. HALL-anturi mittaa magneettivuon tiheyttä. 

(FläktWoods 2008) (Fincoil 2008) 

 

EC-moottorin sähkötehokkuus on aikaisempia moottoreita selvästi parempi ja 

yhdistettäessä se puhallinpyörään myös puhaltimen kokonaishyötysuhde paranee. 

Hyötysuhteen paraneminen tarkoittaa alhaista sähkönkulutusta ja edullisempia 

elinkaarikustannuksia. Perinteisiin moottoreihin verrattuna EC-moottorin hyötysuhde 

pysyy hyvänä laajalla pyörimisnopeusalueella. (FläktWoods 2008) 
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Helsingin yliopiston energiaprojektissa on pyritty löytämään monenlaisia 

toimistohuoneiden energiansäästöpotentiaaleja. Tämän työn uusien 

valaistusjärjestelmien ohella on testattu EC-puhallinkäyttöjä ja pyritty ATK-serverien 

optimointikäyttöön. EC-puhallintekniikan käytöstä on tehty yliopiston energiaprojektin 

yhteydessä myös insinöörityö, Uuden EC-puhallintekniikan hyödyntäminen Helsingin 

yliopiston ilmanvaihtosaneerauskohteessa; Tom Eklund.  

5.8.1 Sähkön säästöpotentiaalit energiakatselmuksista 

Motivan energiakatselmusten seurantatietokannassa on tiedot 750 toimistorakennuksen 

(n. 270 Mm3) energiakatselmuksesta vuosilta 1992-2005. Nämä rakennukset jaetaan 

julkisen palvelusektorin toimistorakennuksiin (209 kpl, 4,3 Mm3) ja yksityisen sektorin 

toimistorakennuksiin (541 kpl, 22,5 Mm3). Katselmoitujen toimistorakennusten 

sähkönkulutus ja katselmuksissa raportoitu säästöpotentiaali on esitetty taulukossa 5.3. 

(Lehtonen 2006) 

 
Taulukko 5.3. Katselmoitujen toimistorakennusten sähkönkulutus (GWh) ja katselmuksissa raportoitu 

säästöpotentiaali (%). (Lehtonen 2006) 

 
 
  

Rakennusten 
lukumäärä 

[kpl] 
Tilavuus 

[Mm3] 
Sähkönkulutus 

[GWh] 

Energian 
säästöpotentiaali 

[%] 

Kustannus- 
säästöpotentiaali 

[%] 
Julkinen 
sektori 209 4,3 89 7,6 10,4 
Yksityinen 
sektori 541 22,5 727 6,8 7,6 
Yhteensä 750 27 817 6,8 7,9 

 

Energiakatselmusten seurantatietokantaan on syötetty katselmusraporteissa esitetyt 

säästötoimenpiteet investointi- ja säästöpotentiaalitietoineen. Yksityisten ja julkisten 

toimistorakennusten sähköenergian säästöpotentiaalin jakautuminen kymmeneen 

suurimpaan yksittäiseen säästötoimenpideluokkaan sekä muut -kategoriaan on esitetty 

kuvissa 5.2 ja 5.3. Muut -kategoriaan on laskettu yhteen kaikki loput säästötoimenpiteet. 
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Valaistus 30,9%

Ilmanvaihdon käyntiajat 
28,5%

Jäähdytysjärjestelmä 7,8%

Muut sähkölaitteet 7,7%

Sähköiset lämmitykset 6,9%

LVI-laitteet 4,6%

Muut 
energiansäästömahdollisuu

det 2,8%

Ilmavirran puolittaminen tai 
pienentäminen 2,7%

Säädön parantaminen 1,5%

Ilmanvaihdon lämmityksen 
säätötavat 1,4%

Muut 5,2%

 
Kuva 5.2. Yksityisten toimistorakennusten sähköenergian säästöpotentiaalin jakautuminen eri 

toimenpideluokkiin. (Lehtonen 2007) 

Jäähdytysjärjestelmä 1,8%

Ilmanvaihdon lämmityksen 
säätötavat 1,3%

Säädön parantaminen 0,9%

IV puolittaminen tai 
pienentäminen 5,5%

Ilmanvaihdon käyntiajat 
26,7%

Sähköiset lämmitykset 
10,2%

Muut sähkölaitteet 3,1%

Muut 2,9%

Valaistus 41,6 %

Käyttötottumukset 2,1%

LVI-laitteet 4,1%

 
Kuva 5.3. Julkisten toimistorakennusten sähköenergian säästöpotentiaalin jakautuminen eri 

toimenpideluokkiin. (Lehtonen 2007) 
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Energiakatselmusraporteissa on esitetty sähköenergian jakautuminen eri kulutusryhmiin 

toimisto- ja hallintorakennuksissa. Tilastokeskus on koonnut ennen 1999 valmistuneista 

energiakatselmusraporteista kulutusjakaumatiedot, jotka on jaettu valaistus-, ilmastointi- 

ja muut-ryhmiin. Taulukossa 5.4 on esitetty tämän selvityksen yhteenveto toimisto- ja 

hallintorakennusten sähköenergian käytön jakaumasta.  

 
Taulukko 5.4. Toimisto- ja hallintorakennusten sähköenergian käytön jakauma. (Lehtonen 2007) 

  
Julkiset toimistorakennukset (12 kpl) Yksityiset toimistorakennukset (107 kpl) 
keskimäärä (%) vaihtelualue (%) keskimäärä (%) vaihtelualue (%) 

Valaistus 44 12-79 25 …90 
Ilmastointi 31 8-73 32 …74 
Muut 25 10-51 43 …85 

 

Energiakatselmusraporteista voidaan huomata, että julkisten toimistorakennusten suurin 

sähkön säästöpotentiaali saavutetaan valaistuksessa. Sähkön säästön saavuttamiseksi 

valaistuksen osalta on toimiston valonlähteet vaihdettava uudempiin, sijoitella 

valaisimet oikein, panostettava valaistuksen ohjaukseen ja käyttää päivänvaloa 

hyödyksi. 

 

Toimistojen ilmastoinnillakin on suuri sähkön säästöpotentiaali. Sähkön säästön 

saavuttamiseksi ilmastoinnin osalta voidaan puhaltimien käyntiaikoja lyhentää tarpeen 

mukaisiksi, lisätä lämmöntalteenotto ja uusia puhaltimet energiatehokkaampiin. 

5.9 Käyttäjät 

Energiankäytön merkittävät ratkaisut tehdään jo rakennuksen suunnittelu- ja 

rakentamisvaiheessa. Motivaatiota modernin valaistusjärjestelmän investointiin 

pienentää usein se, että investoinnin maksaa eri taho kuin rakennuksen sähkölaskun.  

 

Suunnittelijat voivat haastatella käyttäjiä etukäteen, jolloin voidaan suunnitella heidän 

tarpeisiinsa sopiva valaistus energiatehokkaasti. Kiinteistön käyttäjät ja huollosta 

vastaavat voivat omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa sähkönkulutuksen suuruuteen sekä 

käytöstä syntyviin hiilidioksidipäästöihin.  

 



52 
 

 

Käyttäjien asenteiden on oltava positiiviset energiankäytön pienentämiseen, jotta 

saavutetaan energiansäästöä. Energiansäästöön pyrittäessä käyttötekniset tavat ovat 

merkittävässä asemassa. Energian kulutuksessa merkittäviä säästöjä voidaan saavuttaa 

parantamalla valaistusohjausten käytettävyyttä, neuvomalla ja motivoimalla käyttäjiä 

sekä vähäisillä laitemuutoksilla. 

 

Rakennuksen käyttäjillä ei useinkaan ole riittävää tietoa energiasäästön vaikutuksista ja 

kuinka energiaa voidaan säästää jokapäiväisellä toiminnalla. Energiansäästöstä annettu 

informaation on usein liian teoreettista, jolloin käyttäjät eivät osaa hyödyntää tietoa 

täysimääräisesti. Käyttäjiä tulee opastaa laitteiden ja järjestelmien energiatehokkaaseen 

käyttöön. Tiedottamista voidaan parantaa laatimalla selkeitä ja ymmärrettäviä 

kiinteistökohtaisia ohjeita energiansäästöstä käyttäjille. Käyttäjiä ja huoltohenkilökuntaa 

voidaan motivoida energiansäästöön esimerkiksi asettamalla tavoitteita 

energiansäästölle ja antamalla palautetta tuloksista. 
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6 Elinkaarikustannuslaskenta 
Elinkaarikustannus (LCC) -laskelmilla tarkastellaan laitteen tai järjestelmän koko 

elinkaarta valmistuksesta käytöstä poistamiseen ja ne tehdään kahden tai useamman 

vaihtoehdon vertailuna halvemman vaihtoehdon löytämiseksi.   (Talotekniikan 

käsikirja 1) 

 

Elinkaarilaskennassa otetaan jo ennalta huomioon tulevat kustannukset, esimerkiksi 

huolto-, uusimis- ja käyttökustannukset. Tulevaisuudessa syntyvien kustannusten arvo 

diskontataan nykyhetkeen, jotta erilaisten järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksia 

voidaan vertailla. Monesti hankintahinnaltaan jonkun verran kalliimpi ratkaisu tulee 

käyttäjälle halvemmaksi kuin halvin mahdollinen, kun tarkastelu perusteena ovat koko 

elinkaaren kustannukset. (Talotekniikan käsikirja 1) 

 

Elinkaarikustannusten laskenta noudattaa samoja periaatteita kuin 

nykyarvomenetelmällä tapahtuva investointilaskenta. Elinkaarikustannus LCCTOT 

voidaan laskea yhtälön 6.1 mukaisesti. 

heiTOT KKKLCC ++= ,      (6.1) 

missä Ki on investointikustannus, Ke on energiakustannusten nykyarvo ja Kh on 

huoltokustannusten nykyarvo. Laskennassa otetaan huomioon nykyinen energianhinta, 

sen odotettavissa oleva nousu, reaalikorkokanta ja laskentajakson pituus. (Talotekniikan 

käsikirja 1) 

 

Energiakustannukset ovat laitteen, järjestelmän tai koko rakennuksen käytöstä 

aiheutuvia kuluja. Ne sisältävät sekä lämmitys-, jäähdytys- että 

sähköenergiankulutuksen. Energiakustannusten nykyarvon Ke laskenta on esitetty 

yhtälössä 6.2. 

( )
( )tee

t
e

ee 1
11

rr
rHEK
+⋅
−+

⋅⋅= ,      (6.2) 

missä E on vuotuinen energiankulutus, He on energian hinta nykyhetkellä, re on 

energiakustannusten laskentakorko ja t on tarkasteluajan pituus. (Alanne 2009) 
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Huoltokustannukset ovat tietyin aikavälein muodostuvia ylläpitokustannuksia, joita ovat 

esimerkiksi valaisimien puhdistuksen, osien vaihdon ja korjaamisen kustannukset. Jos 

huoltokustannukset Kh vuosittain ovat samat, voidaan sen nykyarvo laskea yhtälön 6.3 

avulla. 

t

t

ah )1(
1)1(

rr
rHK
+⋅
−+

⋅= ,        (6.3) 

missä Ha on vuotuinen huoltokustannus, t on tarkasteluajan pituus ja r on reaalikorko. 

Kun laitteen huoltojakso poikkeaa kalenterivuodesta tai huoltoinvestointi on 

epäsäännöllinen, jokainen huoltoinvestointi on diskontattava nykyhetkeen erikseen. 

Tällöin yksittäinen huoltokustannus Kh saadaan yhtälön 6.4 avulla. 

mh )1(
1
r

HK
+

⋅= ,        (6.4) 

missä H on yksittäinen huoltokustannus, m on se vuosi (nykyhetkestä lukien), johon 

kyseinen kustannus liittyy ja r reaalikorko. (Alanne 2009) 

 

Huoltokustannusten Kh laskennassa käytettävä reaalikorko r saadaan laskettua yhtälön 

6.5 avulla 

i
irr

+
−

=
1
n ,         (6.5) 

missä rn on nimelliskorko ja i on inflaationarvo. (Alanne 2009) 

 

Taloteknisten järjestelmien energiakustannusten elinkaarilaskennassa käytetään yleensä 

eri korkokantaa kuin muissa kustannuksissa. Energiakustannusten laskennassa 

käytettävä laskentakorko re saadaan laskettua yhtälön 6.6 avulla 

e
err

+
−

=
1e ,         (6.6) 

missä r on reaalikorko ja e on eskalaatio. Eskalaatiolla tarkoitetaan yksittäisen 

hyödykkeen hinnan nousun ja inflaatiosta johtuvan hinnan nousun suhdetta. 

(Alanne 2009) 
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6.1 Energiatasemenetelmä 

Energiatasemenetelmässä energiankulutus lasketaan kuukausittain. 

Energiatasemenetelmässä rakennukseen sisään tuleva energiamäärä kuukauden aikana 

on sama kuin kuukauden aikana rakennuksesta poistuva energiamäärä. Vuosikulutus on 

kuukausikulutusten summa. Energiataseen laskennassa käytetään yleensä kuukauden 

keskimääräisiä arvoja. Osa lähtötiedoista saadaan vuotuisina arvoina, jolloin 

kuukausiarvot lasketaan vuosiarvoista kuukausien pituuksien suhteen. Kuvassa 6.1 on 

esitetty rakennuksen energiataseen jakautuminen. Energiatase sisältää lämmitysenergia-, 

sähköenergia- ja jäähdytysenergiataseen sekä näiden vaikutukset toisiinsa. (D5 2007) 

 
Kuva 6.1. Rakennuksen energiatase. (D5 2007) 

 

Energiantarve koostuu kuvan 6.1 kohdan A mukaisesti käyttöveden lämmitystarpeesta, 

tilojen lämmitystarpeesta (ilmanvaihto, vaippa ja vuotoilma), sähköenergiantarpeesta ja 

jäähdytystarpeesta. Tarpeet katetaan talotekniikkajärjestelmien siirtämällä lämpö-, 

sähkö- ja jäähdytysenergialla (kylmäenergia) sekä henkilöiden luovuttamalla 

lämpöenergialla, auringon säteilyenergialla ja muilla lämpökuormilla. Rakennuksen 

energiankulutus koostuu kuvan 6.1 kohdan B mukaisesti järjestelmien siirtämästä 

sähkö-, lämpö- ja jäähdytysenergiasta sekä järjestelmien häviöistä. Kuvan 6.1 kohdan C 
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ostoenergia saadaan energiankulutuksesta tuottotavan perusteella. Kuvan 6.1 tummat 

nuolet kuvaavat energiavirtaa taseen sisällä ja vaaleat nuolet kuvaavat energiavirtaa 

ulkoa taseeseen tai taseesta ulos. (D5 2007) 

6.2 Rakennuksen energiankulutus 

Rakennuksen energiankulutus ja lämmitystehontarve voidaan laskea Motiva Oy:n 

Motiwatti 2.0 -ohjelman avulla. Motiwatti 2.0 -ohjelmassa käytetty laskentamenetelmä 

perustuu rakennusmääräyskokoelmaan ”D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja 

lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet”. Motiwatti 2.0 poikkeaa 

rakennusmääräyskokoelman D5 -ohjeista ilmanvaihdon lämpöenergialaskennan ja 

ikkunoiden aurinkoenergialaskennan osalta. Ikkunoiden aurinkoenergia lasketaan 

EN832 –standardin mukaan (Motiva 2003).  

 

Rakennusmääräyskokoelman D5 mukaan rakennuksen energiankulutus Erakennus on 

rakennuksen lämmitysenergian, laitesähköenergian ja jäähdytysenergian kulutuksen 

summa. Yhtälössä 6.7 on esitetty rakennuksen energiankulutuksen laskenta 

tQWQE tilajäähdytys,laitesähkölämmitysrakennus ++= ,     (6.7) 

jossa Qlämmitys on rakennuksen lämmitysenergian kulutus, Wlaitesähkö on rakennuksen 

laitteiden sähköenergian kulutus ja Qjäähdytys,tilat on rakennuksen tilojen 

jäähdytysenergian kulutus. Rakennuksen energiankulutus lasketaan rakennuksen 

maantieteellisen sijainnin mukaisilla säätiedoilla. (D5 2007) 

6.2.1 Lämmitys- ja jäähdytysenergian laskenta 
 
Rakennusmääräyskokoelman D5-menetelmällä lämmitysenergian kulutus lasketaan 

koko rakennukselle. Sen sijaan Motiwatti 2.0 ohjelmalla voidaan käsitellä erikseen 

useampia tiloja. Lämmitysenergian kulutus lasketaan siten, että oletetaan jokainen tila 

erilliseksi D5-menetelmän rakennukseksi. Motiwatti 2.0 ei ota huomioon tilojen välistä 

johtumista. (Motiva 2003) 

 

Lämpöenergian kulutuksen laskenta suoritetaan kuukausitasolla, jolloin rakennuksen 

vuotuinen kulutus saadaan kuukausikulutusten summana. Motiwatin lämmityskausi on 
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syyskuusta toukokuuhun. Rakennuksen vuotuisen lämmitysenergiankulutuksen 

Qlämmitys,tot laskenta on esitetty yhtälössä 6.8 

∑ 






 ⋅
=

i

e E
Q

Q

100
%

elämmöntarv
totlämmitys, η

,       (6.8)    

jossa Qlämmöntarve on rakennuksen vuotuinen lämmöntarve, ηe on yksittäisen 

energiamuodon tuoton hyötysuhde, E% on yksittäisen energiamuodon osuus 

kokonaistarpeesta ja i viittaa yksittäiseen energiamuotoon. (Motiva 2003) 

 

Rakennuksen vuotuinen lämmöntarve Qlämmöntarve saadaan yhtälön 6.9 avulla 

( ) ivlkv

12

1
jkk,a,lämpökuormlämpöjkk,,lämpöhäviöelämmöntarv QQQQQ

kk

n

j
++−= ∑∑

=

η ,  (6.9) 

jossa Qlämpöhäviö on yksittäisen tilan lämpöhäviö (yhtälö 6.10), Qlämpökuorma on yksittäiseen 

tilaan tuleva lämpökuorma (yhtälö 6.20), ηlämpö on tilan lämpökuormien 

hyväksikäyttöaste (yhtälö 6.24), Qlkv on lämpimän käyttöveden vuotuinen lämmöntarve 

(yhtälö 6.19) ja Qiv on koneellisen ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve 

(yhtälö 6.18). Indeksi kk viittaa kuukauteen ja j tilaan. (Motiva 2003) 

 

Yksittäisen tilan lämpöhäviöt Qlämpöhäviö laskentajaksolla saadaan yhtälön 6.10 avulla 

( )
apmaa,

us0
lämpöhäviö 1000000

Q
tTTG

Q +
∆−

= ,      (6.10) 

jossa G0 on konduktassi, joka sisältää ulkoseinät, ikkunat, yläpohjan ja 

vuotoilmanvaihdon. Yhtälössä 6.10 Ts on rakennuksen sisälämpötila, Tu on ulkoilman 

lämpötila, Qmaa,ap on maavaraisen laatan lämpöhäviöt ja Δt on laskentajakson pituus, 

kuukausi. (Motiva 2003) 

 

Jäähdytysjärjestelmällä varustetun rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus 

Qjäähdytys,tilat lasketaan D5-ohjeen mukaisesti jäähdytysenergian tarpeen ja 

jäähdytysjärjestelmän hyötysuhteen avulla kuukausittain yhtälöllä 6.11 

tilatjäähdytys,

nettotilat,jäähdytys,
tilatjäähdytys, η

Q
Q = ,       (6.11) 
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jossa Qjäähdytys,tilat,netto on rakennuksen tilojen jäähdytyksen nettoenergiantarve ja 

ηjäähdytys,tilat on tilojen jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde. Hyötysuhde ottaa huomioon 

muun muassa jäähdytysjärjestelmän putkiston ja varaajien kylmähäviöt. 

Jäähdytysjärjestelmän kylmähäviöt ovat jäähdytysjärjestelmään tuotavan kylmäenergian 

ja jäähdytysenergiantarpeen erotus. Jos jäähdytysjärjestelmän hyötysuhteesta ηjäähdytys,tilat 

ei ole tarkkoja tietoja, voidaan käyttää sen arvona 0,7. (D5 2007) 

 

Jäähdytysenergiantarve on se osa lämmityksessä hyödyntämättömän 

lämpökuormaenergian määrästä, joka rakennuksesta täytyy poistaa, jotta haluttu 

keskimääräinen sisälämpötila toteutuu. Laskettaessa jäähdytystarvetta jäähdytyksen 

arvona tavallisissa tiloissa voidaan käyttää arvoa 23˚C, ellei tarkempaa tietoa ole. 

Rakennuksen tilojen jäähdytyksen nettoenergiantarve Qjäähdytys,tilat,netto saadaan yhtälön 

6.12 avulla 

lämpöhäviö
us

1,1
skeskimlask,s,

alämpökuormlämpönettotilat,jäähdytys, )(
)(

)1( Q
TT

TT
QQ

−

−
−−= η , (6.12) 

jossa ηlämpö on lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste (yhtälö 6.24 tai 6.25), 

Qlämpökuorma on lämpökuormaenergia (yhtälö 6.20), Ts,lask,keskim. on laskennallinen 

kuukauden keskimääräinen sisäilman lämpötila (jäähdytyksen asetusarvo), Ts on 

sisäilmanlämpötila (lämmityksen asetusarvo, yleensä 21˚C, Ts≠ Tu), Tu on ulkoilman 

lämpötila (kuukauden keskimääräinen arvo), Qlämpöhäviö on rakennuksen 

lämpöhäviöenergia (yhtälö 6.10) ja eksponentti 1,1 ottaa huomioon lämmönsiirron 

tehostumisen lämpötilatason noustessa. Eksponentin alla olevan sulkulausekkeen arvon 

ollessa negatiivinen, käytetään eksponenttina arvoa 1. (D5 2007) 

6.2.2 Laitesähkönkulutuksen laskenta 

Rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus muodostuu D5 rakennusmääräysten 

mukaan valaistussähkön, ilmanvaihtojärjestelmän sähkön ja muun laitesähkön 

yhteenlasketusta kulutuksesta ilman tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen kulutettua 

sähköä. Rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus Wlaitesähkö saadaan yhtälön 6.13 

avulla  

etmuutlaitteoilmanvaihtvalaistuslaitesähkö WWWW ++= ,     (6.13) 
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jossa Wvalaistus on valaistuksen sähköenergiankulutus, Wilmanvaihto on 

ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus ja Wmuutlaitteet on muiden laitteiden 

sähköenergiankulutus. (D5 2007) 

 

Laskennassa voidaan käyttää taulukon 6.1 arvoja, mikäli kohteesta ei ole rakennuksen 

pinta-alan lisäksi tarkempia tietoja. Rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus 

saadaan ominaissähköenergiankulutuksen ja bruttopinta-alan tulona. (D5 2007) 
 

Taulukko 6.1. Rakennuksen laitteiden ominaissähköenergiankulutusarvoja rakennustyypeittäin. (D5 

2007) 

Rakennustyyppi 

Laitteiden 
sähkönkulutus 

yhteensä 
Wlaitesähkö 

[kWh/brm2/a] 

Valaistusjärjestelmä 
Wvalaistus 

[kWh/brm2/a] 

Ilmanvaihtojärjestelmä 
Wilmanvaihto 

[kWh/brm2/a] 

Muut laitteet 
Wmuut 

[kWh/brm2/a] 
Asuinkerrostalo 50 7 10 33 
Rivitalo 50 7 7 36 
Pientalo 50 7 7 36 
Toimistorakennus 70 30 12 28 
Opetusrakennus 60 23 12 25 
Liikerakennus 80 48 17 15 
Hotelli 110 60 17 33 
Ravintola 110 42 36 32 
Liikuntarakennus 180 60 41 79 
Sairaala 100 60 28 12 
Muut 
rakennukset 100 30 11 59 

 

Taulukosta 6.1 huomataan, että valaistuksen osuus toimiston laitteiden sähköenergian 

kulutuksesta on noin 43 %. Vaikuttamalla valaistusratkaisujen toimivuuteen ja 

tehokkuuteen voidaan vähentää toimistojen sähköenergian kulutusta. 

 

Valaistuksen sähkönkulutus 

Tunnettaessa valaistusjärjestelmät tarkemmin, voidaan valaistuksen sähkönkulutus 

laskea tilakohtaisesti valaistustarpeen ja valaisinratkaisujen perusteella taulukon 6.1 

arvojen sijasta. Valaistuksen sähkönkulutus Wvalaistus saadaan yhtälön 6.14 avulla 

1000huonevalaistusvalaistus
ftAPW ∆Σ= ,      (6.14) 
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jossa Pvalaistus on valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa 

kohti, Ahuone on valaistavan tilan huonepinta-ala, Δt on valaistuksen käyttöaika ja f on 

valaistuksen ohjaustavasta riippuva ohjauskerroin. (D5 2007) 

 

Taulukossa 6.2 on esitetty rakennustyypin mukaan valaistuksen käyttöaika-arvot Δt ja 

taulukossa 6.3 on esitetty valaistuksen ohjaustavasta riippuvat ohjauskertoimet f. (D5 

2007) 
 

Taulukko 6.2. Valaistuksen tyypillisiä käyttöaikoja Δt rakennustyypeittäin. (D5 2007) 

Rakennustyyppi Tuntia vuodessa [h/a] 
Asuinkerrostalo 550 
Rivitalo 550 
Pientalo 550 
Toimistorakennus 2 500 
Opetusrakennus 1 900 
Liikerakennus 4 000 
Hotelli 5 000 
Ravintola 3 500 
Liikuntarakennus 5 000 
Sairaala 5 000 
Muut rakennukset 2 500 
 
Taulukko 6.3. Valaistuksen ohjaustavasta riippuva kerroin f. (D5 2007) 

Valaistuksen ohjaustapa Ohjauskerroin f 
Läsnäolotunnistin ja päivänvalosäädin 0,7 
Päivänvalosäädin 0,8 
Läsnäolotunnistin 0,75 
Huonekohtainen kytkin 0,9 
Huonekohtainen kytkin, erillinen ikkunaseinälle 0,9 
Keskitetty päälle/pois 1 
 

Valaistuksen kokonaistehona Pvalaistus huonepinta-alaa kohti voidaan käyttää arvoa 

15 W/hum2 tai laskea tarkemmin yhtälön 6.15 avulla 

tilam,
Φ

valaistus
1 EP

βηη
= ,       (6.15) 

jossa β on valaistuksen alenemakerroin, η on valaistushyötysuhde, ηФ on lamppujen 

valotehokkuus ja Em,tila on tilan i valaistusvoimakkuus. Yhtälössä 6.15 tarvittavat 

valaistuksen alenemakertoimet on esitetty taulukossa 6.4 ja valaistuksen hyötysuhteet 

on esitetty taulukossa 6.5. (D5 2007) 
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Taulukko 6.4. Valaistuksen alenemakerroin. (D5 2007) 

Ympäristö likaisuus Valaistuksen alenemakerroin β 
Puhdas ympäristö 0,7 
Keskinkertainen ympäristö 0,6 
Likainen ympäristö 0,5 
 

Taulukko 6.5. Valaistushyötysuhde. (D5 2007) 

Valaistustapa Valaistushyötysuhde η 
Suora valaistus 0,4 
Yhdistetty suora-epäsuora valaistus 0,35 
Epäsuora valaistus 0,3 
 

Taulukossa 6.6 on esitetty eri lampputyyppien tyypillisiä arvoja valovoimakkuuksille ηФ 

ja valovoimakkuuden vaihteluvälille. Liitteessä 3 on esitetty taulukon 6.6 tehoarvojen 

laskenta yhtälön 6.15 avulla. Valaistusvoimakkuus Em on tilan valaistusvoimakkuuden 

suunnitteluarvo tai standardin SFS-EN 12464-1 antama ohjearvo 

valaistusvoimakkuudelle. (D5 2007) 

 
Taulukko 6.6. Arvoja eri lampputyyppien valotehokkuuksille ja vaihtovälille. Tehoarvojen laskennassa on 

käytetty valovirran alenemakertoimena β = 0,70 ja valaistushyötysuhteena η = 0,40 perinteisille 

lampuille. LEDien tehoarvojen laskennassa on käytetty valovirran alenemakertoimena β = 0,70 ja  

valaistushyötysuhteena η = 0,8.   

Lampputyyppi 
  
  

Valotehokkuus, ηФ 
[lm/W] 

 

Teho, Pvalaistus [W/hum2] 

 
 
 

Valaistusvoimakkuus Em,tila 
[lx] 

 
Tyypillinen 

arvo Vaihteluväli 100 lx 300 lx 500 lx 1000 lx 
Hehkulamppu 10 8-12 36 107 179 357 
Halogeenilamppu 12 10-24 30 89 149 298 
Pienloistelamppu 50 50-85 7 21 36 71 
Loistelamppu 80 50-100 5 13 22 45 
GAUDI-LED-valaisin 24  7 22 37 74 
LED 2010-luku 80 50-100 2 7 11 22 

 

Taulukossa 6.6 on esitetty 2010-luvun LEDien valotehokkuus, joka on arvio tämän 

hetken parhaitten LEDien valotehokkuudesta. Taulukosta huomataan, että LEDien 
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valotehokkuuden ollessa sama kuin loistelamppujen, on niiden tehonkulutus selvästi 

pienempi. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus 

Tunnettaessa ilmanvaihtojärjestelmä paremmin voidaan sen sähkönkulutus Wilmanvaihto 

laskea ilmanvaihtokonekohtaisesti ominaissähkötehon perusteella yhtälön 6.16 avulla 

tqPW ∆Σ= vesoilmanvaiht ,        (6.16) 

jossa Pes on puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho, qv on puhaltimen tai 

ilmanvaihtokoneen ilmavirta ja Δt on puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen käyttöaika 

laskentajaksolla. (D5 2007) 

 

Tarpeenmukaisesti ohjatun ilmanvaihdon vaikutus voidaan ottaa huomioon 

käyntiaikatekijöillä tai arvioidulla keskimääräisellä ilmavirralla. Yleisenä arvona 

ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholle voidaan käyttää arvoa 2,5 kW (m3/s) 

(koneellinen tulo- tai poistoilmanvaihtojärjestelmä) tai arvoa 1,0 kW (m3/s) (koneellinen 

poistoilmanvaihtojärjestelmä). Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho Pes voidaan 

laskea myös yhtälön 6.17 avulla 

v

e
es q

PP = ,         (6.17) 

jossa Pe puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköteho ja qv on puhaltimen tai 

ilmanvaihtokoneen ilmavirta. (D5 2007) 

 

Laitekohtaiset energiankulutukset 

Tunnettaessa rakennuksen sähkölaitteet tarkemmin, voidaan niiden sähkönkulutus 

laskea laiteryhmäkohtaisesti taulukon 6.7 ominaissähkönkulutusten perusteella. 
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Taulukko 6.7. Toimistorakennuksen tyypillisiä laiteryhmäkohtaisia sähköenergian vuotuisia 

ominaiskulutuksia. Pumppujen energiankulutus on esitetty vesivirtaa kohti. (D5 2007)    

Laiteryhmä Ominaiskulutus Yksikkö 
Pumput     
Lämmitysverkosto 1 200 kWh/(dm3/s) 
LKV-kierto 1 200 kWh/(dm3/s) 
IV-verkosto 1 200 kWh/(dm3/s) 
IV-patteripumput 700 kWh/(dm3/s) 
Muut kohteet     
Ruokala 0,75 kWh/annos 
Edustussauna 20 kWh/kerta 
Hissi 2 000 kWh/(8 henkilön hissi) 
Autopaikat 150 kWh/paikka 
Pihavalaistus 2 kWh/brm2 

Toimistolaitteet     
Kannettava PC 24 kWh/kpl 
PC:t ja näytöt 430 kWh/kpl 
Kopiokoneet 1 700 kWh/kpl 
Laserkirjoittimet 400 kWh/kpl 

 

6.2.3 Ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämpöenergialaskenta 

Motiwatti 2.0 –ohjelman ilmanvaihdon lämpöenergian laskenta perustuu 

kuukausittaiseen ja tunnittaiseen sisäänpuhallusilman lämmittämiseen haluttuun 

asetusarvoon. Laskenta hyödyntää esilaskettuja kulutusarvoja, jotka on laskettu käyttäen 

Ilmatieteenlaitoksen testivuoden 1979 Helsinki-Vantaan säätä. Esilasketut arvot on 

laskettu 15̊C ja 30˚C sisäänpuhalluslämpötiloille jatkuvakäyntiselle IV -koneelle. 

(Motiva 2003) 

 

IV-koneen lämmityspatterin energiantarve on kaikkien yksittäisten laskentakuukausien 

ja määriteltyjen käyntijakson käyntituntien kulutuksien summa, josta on vähennetty 

lämmöntalteenoton energia. IV-koneen lämmityspatterin energiantarve Qiv voidaan 

laskea yhtälön 6.18 avulla 

( )

1000

1
12

1
ivtuntiLTO

iv

1

2

∑ ∑
= =









−

=
kk

t

tt
Q

Q
η

,      (6.18) 

jossa kk viittaa kuukauden järjestysnumeroon, t viittaa yksittäiseen käyntituntiin 

käyntijaksossa, t1 on käyntijakson alkamisen kellonaika, t2 on käyntijakson päättymisen 
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kellonaika, Qivtunti on yksittäisen kuukauden, yhden käyntijakson tunnin lämmöntarve ja 

ηLTO on lämmöntalteenoton energiahyötysuhde. (Motiva 2003) 

 

Motiwatti 2.0 –laskentaohjelmassa käyttöveden lämmöntarve Qlkv kullekin yksittäiselle 

vedenkulutusryhmälle saadaan yhtälön 6.19 avulla 

( )
kierto

kvlkvpvkv
lkv 10003600

Q
TTcxV

Q +
⋅

−
=

ρ
,      (6.19) 

jossa x on lämpimän veden osuus kokonaiskulutuksesta, Vkv on veden kokonaiskulutus, 

ρv on veden tiheys, cp on veden ominaislämpökapasiteetti, Tlkv on lämpimän veden 

lämpötila, Tkv on kylmän veden lämpötila ja Qkierto on lämpimän veden kiertojohdon 

lämpöhäviö. (Motiva 2003) 

6.2.4 Lämpökuormaenergia 

Rakennuksessa syntyy lämpökuormia siellä tapahtuvasta toiminnasta, erityisesti 

valaistuksesta ja ihmisistä sekä sisään tulevasta auringon säteilyenergiasta, jotka 

voidaan osittain hyödyntää rakennuksen lämmityksessä. Lämpökuormaenergiaa voidaan 

hyödyntää vain, jos samanaikaisesti esiintyy lämmitystarvetta ja jos säätölaitteet 

vähentävät muuta lämmöntuottoa vastaavalla määrällä. Motiwatti 2.0 ottaa huomioon 

laskennassaan D5:n mukaisesti rakennuksissa vaikuttavista lämpökuormista 

auringonsäteilyn sekä ihmisten että laitteiden lämpökuormat. Rakennuksen 

lämpökuormaenergia Qlämpökuorma saadaan laskettua yhtälön 6.20 avulla 

aursähhenkalämpökuorm QQQQ ++= ,      (6.20) 

jossa Qhenk on henkilöiden luovuttama lämpöenergia, Qsäh on valaistuksesta ja 

sähkölaitteista rakennuksen sisälle vapautuva lämpökuormaenergia ja Qaur on 

ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia. (D5 2007) 

 

Motiwatti 2.0 –laskentaohjelma arvio ihmisten luovuttaman lämmön käyttäjämäärien ja 

läsnäolojen mukaan siten, että yhden henkilön lämmöntuotto φ henk on 95 W. 

Henkilöiden luovuttama lämpöenergia Qhenk voidaan laskea yhtälön 6.21 avulla 

121000000
oleskeluhenk

henk ⋅
∆

=
tn

Q
φ ,       (6.21) 
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jossa φ henk on yhden henkilön luovuttama keskimääräinen lämpöteho, n on henkilöiden 

määrä ja Δtoleskelu on oleskeluaika. Motiwatti 2.0 -ohjelmassa henkilön luovuttama 

lämpöenergia muutetaan yksikköön MWh/kk. (D5 2007) 

 

Oleskeluaika Δtoleskelu voidaan laskea yhtälön 6.22 avulla 

tlttt ∆=∆ käyttövdoleskelu ,        (6.22) 

jossa td on rakennuksen keskimääräinen vuorokautinen käyttöaikasuhde, tv on 

rakennuksen keskimääräinen viikoittainen käyttöaikasuhde, lkäyttö on rakennuksen 

käytönaikainen käyttöaste, joka kuvaa henkilön keskimääräistä läsnäoloa rakennuksessa 

ja Δt on laskentajakso. Toimistorakennukselle voidaan käyttää oleskeluajan laskennassa 

taulukon 6.8 arvoja, jos tarkempia tietoja ei ole. (D5 2007) 
 

Taulukko 6.8. Toimistorakennuksen oleskeluajan laskennassa käytettäviä arvoja. 

Rakennustyyppi 
Käyttöaika 
klo td [h/24h] tv [d/7d] k 

Toimistorakennus 7-18 11/24 5/7 0,6 
 

Motiwatti 2.0-ohjelmassa ei oteta huomioon lämpimän käyttöveden aiheuttamaa 

lämpökuormaa kuten D5-menetelmässä. 

 

Motiwatti-ohjelmassa hyödynnettävät valaistuksesta ja sähkölaitteista vapautuva 

lämpökuormaenergia Qsäh haetaan ohjelman sähkönkulutusosiosta, jossa yksittäisille 

laitteille on kerrottu vaikuttavatko ne lämmönkuormitukseen vai eivät. Yhdelle 

laskentakuukaudelle voidaan laskea hyödynnettävä sähkökuorma Qsäh yhtälön 6.23 

avulla  

∑=
l

Q
Q

12
lsäh,

säh ,        (6.23) 

missä Qsäh,l on yksittäisen tilaan liitettävän sähkölaitteen kulutus ja l viittaa laitteeseen, 

jonka energia hyödynnetään lämmityksessä. (Motiva 2003) 

 

Lämpökuormien lämpöenergian hyödyntämisaste ηlämpö lasketaan perustapauksessa 

yhtälöllä 6.24 
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1lämpö 1
1

+−
−

= a

a

γ
γη ,        (6.24) 

missä γ on lämpökuormaenergian suhde lämpöhäviöenergiaan ja a on numeerinen 

parametri (yhtälö 6.27). 

 

Erikoistapauksissa, joissa sisäisen lämpöenergian suhde lämpöhäviöön γ = 1, 

hyödyntämisaste saadaan yhtälöllä 6.25 

1lämpö +
=

a
aη .         (6.25) 

Yhtälön 6.24 suhdeluku γ saadaan yhtälön 6.26 avulla 

lämpöhäviö

alämpökuorm

Q
Q

=γ ,        (6.26) 

jossa Qlämpökuorma on rakennuksen lämpökuormaenergia ja Qlämpöhäviö on rakennuksen 

lämpöhäviöenergia. (D5 2007) 

 

Yhtälöiden 6.24 ja 6.25 numeerinen parametri a saadaan yhtälön 6.27 avulla  

15
1 τ
+=a ,         (6.27) 

jossa τ on rakennuksen aikavakio. (D5 2007) 

 

Yhtälö 6.27 aikavakio τ saadaan yhtälön 6.28 avulla 

lämpö

rak

H
C

=τ ,          (6.28) 

jossa Crak on rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti ja Hlämpö on 

rakennuksen ominaislämpöhäviö. (D5 2007) 

 

Rakennuksen ominaislämpöhäviö Hlämpö saadaan laskettua yhtälön 6.29 avulla 

1000
)( us

lämpöhäviö
lämpö ⋅

∆−
=

tTT
Q

H ,       (6.29) 

jossa Ts on sisäilman lämpötila, Tu on ulkoilman lämpötila, Δt on ajanjakson pituus ja 

1000 on kerroin, jolla muutetaan wateiksi. (D5 2007) 
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Rakennuksen sisäpuolisen tehollisen lämpökapasiteetin Crak arvona voidaan käyttää 

taulukon 6.8 ominaislämpökapasiteettia Crak omin kerrottuna bruttopinta-alalla, jos 

tarkempaa tietoa ei ole käytettävissä. Jos rakennuksessa on lämpökapasiteetiltaan 

erilaisia rakennetyyppejä, käytetään näiden osien pinta-aloilla painotettua 

lämpökapasiteetin keskiarvoa. Rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti 

Crak voidaan laskea myös standardien SFS-EN ISO 13786 tai SFS-EN ISO 13790 

avulla. (D5 2007)                      

                                                                                                                                                                                               
Taulukko 6.8. Tehollisia lämpökapasiteetin Crak omin arvoja eri rakennustyyppien toimistorakennuksissa. 

Rakennetyyppi Esimerkkirakenteita Crak omin [Wh/(brm2K) 

Kevytrakenteinen 
ulkoseinä, väliseinä ja välipohja kevyitä 
rankarakenteita, alapohja betoni 70 

Keskiraskas 

ulkoseinä kevyitä rankarakenteita, väliseinä 
kevyitä rankarakenteita tai betoni, välipohja 
betoni, alapohja betoni 110 

Raskasrakenteinen 
ulkoseinä betoni, väliseinä betoni tai 
harkko, välipohja betoni, alapohja betoni 160 

 

Motiwatti 2.0 laskentaohjelmalla ikkunan auringon ilmaislämpö lasketaan EN832-

standardin mukaan, poiketen D5-laskennasta. Menetelmä ottaa huomioon ikkunoiden 

suuntaukset neljään pääilmansuuntaan kuten D5-laskennassa, mutta D5-laskennasta 

poiketen menetelmä mallintaa auringon energian tulemista tilan lämpökuormaksi. 

(Motiva 2003) 

 

Ikkunoiden kautta rakennukseen tulevan auringon säteilyenergian hyödynnettävyys 

lämmityksessä riippuu ikkunoiden pinta-alasta ja suuntauksesta, puitteista, lasitusten 

ominaisuuksista ja verhoista, luukuista ja muista suojarakenteista sekä ulkopuolisista 

varjostuksista. Laskentakauden hyödynnettävä auringon säteilyenergia Qaur yhdelle 

suuntauksella saadaan yhtälön 6.30 avulla 

10000003600
tehaur

aur ⋅
=

AG
Q ,       (6.30) 

missä Gaur on auringon kokonaissäteilyenergia pinta-alaa kohti laskentakaudella tiettyyn 

suuntaan olevalle pinnalle ja Ateh on tiettyyn suuntaan olevan pinnan auringon säteilyä 

läpäisevä tehollinen pinta-ala. (Motiva 2003) 
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7 Case-kohde 
Tämän tutkimuksen case-kohteena on Helsingin yliopiston tiloissa sijaitsevat neljä 

toimistohuonetta, jotka ovat keskenään suunnilleen samanlaisia. Kaksi huoneista 

sijaitsee talon eteläpuolella ja kaksi pohjoispuolella, jotta päivänvalon merkitystä 

voidaan arvioida. Jokaisessa huoneessa on kaksi työpistettä ja huoneita käytetään 

pääasiallisesti päiväsaikaan. Toimistohuoneissa on kaksi ikkunaa ja kaksi 

loistelamppuvalaisinta. Valaistus toimii yleisvalona ja oven pielessä on tavallinen on-

off-   katkaisija.  

 

Tutkimuksessa haluttiin kartoittaa case-kohteen nykyistä energiankulutusta ja etsiä 

keinoja sen tehostamiseen etenkin valaistuksen osalta. Tavoitteena oli tutkia erityisesti 

LED-valaisimien hyödynnettävyyttä toimistotiloissa.  

 

Case-tutkimuksen toteutustapa oli seuraava: Kaikkiin huoneisiin sijoitettiin 

energiankulutusmittarit, joilla voidaan seurata toimistotiloissa kulutettua energiaa. 

Kahteen huoneista suunniteltiin uudenlainen valaistus käyttäen Fagerhultin Gaudi-LED-

toimistovalaisimia paikallisvalaisimina sekä loistelamppuvalaisinta yleisvalaistukseen. 

Uusittavat huoneet varustettiin lisäksi läsnäolo- ja vakiovalosäädöllä. Kaksi muuta 

huonetta jätettiin nykyiselleen, jotta niitä voidaan verrata uusittuihin huoneisiin.  

7.1 Nykyinen toimistohuone 

Tutkittavien toimistohuoneiden tilavuus on n. 55 m3 ja bruttopinta-ala n. 20 m2. 

Jokaisessa huoneessa työskentelee päivittäin kaksi henkilöä. Toimistoissa on kaksi 

ikkunaa, joissa on sälekaihtimet. Huoneiden jäähdytykseen käytetään 

ilmanvaihtokonetta, joka vaikuttaa rakennuksen useampaan kerrokseen. Huoneiden 

valaistus on toteutettu kahdella loistelamppuvalaisimella. Pohjoispuolen 

toimistohuoneen toinen loistelamppuvalaisin on yhden 58 W loistelampun valaisin ja 

toinen kahden loistelampun 2x58 W valaisin. Eteläpuolen toimistohuoneessa 

kummatkin valaisimet ovat kahden loistelampun 2x58 W valaisimia. Yhden 

loistelampun valaisimen tehonkulutukseksi saadaan 79 W, kun huomioidaan 

loistelampun liitäntälaitteena toimivan kuristimen kuluttama 21 W teho. Kahden 
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loistelampun valaisimen tehonkulutukseksi saadaan 137 W, kun otetaan huomioon 

liitäntälaitteen kuluttama teho. Kuvassa 7.1 on esitetty vanhoilla 

loistelamppuvalaisimilla varustettu toimistohuone. 

 
Kuva 7.1. Tutkittava toimistohuone vanhoilla loistelamppuvalaisimilla. 

7.2 Toimistohuoneen muutos 

Helsingin yliopiston kahden toimistohuoneen valaistusjärjestelmä haluttiin muuttaa 

energiankulutuksen vähentämiseksi. Vanhat loistelamppuvalaisimet vaihdettiin kahteen 

Fagerhultin Gaudi-LED-valaisimeen ja yhteen loistelamppuvalaisimeen. Gaudi-LED-

toimistovalaisimet sijoitettiin työpöytien päälle 67 cm korkeuteen, jotta valaisin ei 

häiritse työntekoa. Gaudi-LED-toimistovalaisimen teho on 20 W ja valovirta 475 lm. 

Loistelamppuvalaisimena käytettiin Fagerhultin Tilt 80 W loistelamppuvalaisinta, jonka 

alavalon osuus on sama kuin ylävalon (50/50). Loistelampun antaman valon on 

tarkoitus jakautua tasaisesti huoneen kaikille pinnoille, tuoden huoneeseen epäsuoraa 

yleisvaloa. Kuvassa 7.2. on esitetty toimistohuone uusitulla valaistuksella.     
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Kuva 7.2. Toimistohuone uusitulla valaistuksella. Pöytien päälle sijoitetut valaisimet ovat Gaudi-LED-

valaisimia ja kolmas valaisin on 1x80 W loistelamppuvalaisin 50/50 valonjaolla. 

 

Uusitut huoneet varustettiin läsnäolo- ja vakiovalosäädöllä. Läsnäoloanturi kytkee 

huoneen valot päälle henkilön saapuessa huoneeseen ja henkilön lähtiessä huoneesta 

valot sammuvat viiveen jälkeen. Loistelamppuvalaisimen tuottamaa 

valaistusvoimakkuutta säädellään vakiovalosäätimen avulla. Vakiovalosäädin havainnoi 

huoneen päivänvalon määrää ja säätää sen mukaisesti loistelampun tuottamaa 

valonvoimakkuutta. Valaisimen energiankulutus myös laskee päivänvalon lisääntyessä 

huoneessa. 

7.2.1 Uusitun huoneen kytkentä- ja periaatekaavio 

Uusitun toimistohuoneen valaisimeen on integroituna vakiovalonsäädin ja 

läsnäoloanturi. Järjestelmään haluttiin erillinen läsnäolotunnistin, jotta Gaudi-LED-

valaisimia voitiin ohjata samalla läsnäolotunnistimella kuin loistelamppuvalaisintakin ja 

liiketunnistimen havainnointialue oli laajempi. Erillinen läsnäolotunnistin ja LED-
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valaisimet voitiin yhdistää järjestelmään ainoastaan DALI -järjestelmän avulla, koska 

erillinen läsnäolotunnistin ja LED-valaisimet eivät olleet yhteensopivia 

loistelamppuvalaisimen ohjausjärjestelmän kanssa.  

 

DALI -järjestelmä on standardisoitu digitaalinen ohjausperiaate elektronisille 

liitäntälaitteille. Sen etuna on, että järjestelmään voidaan liittää eri valmistajien 

komponentteja ja suuremmissa järjestelmissä on hyötyä siitä, että jokaisella 

komponentilla on oma osoite ja järjestelmällä on hyvä muunneltavuus.   

 

Liitteen 4 kuvassa 1 on esitetty uusittujen huoneiden kytkentäkaavio. Järjestelmän 

kaikki laitteet on liitetty energiamittariin, jotta järjestelmän kuluttama 

sähköenergiankulutus saadaan mitattua.  

 

Loistelamppuvalaisin saa virtansa suoraan jakorasialta, kun taas Gaudi-LED-

valaisimille virta tulee DALI -releen kautta. DALI -releitä tarvitaan, jotta Gaudi-LED-

valaisimia voidaan ohjata erillisellä läsnäolotunnistimella. Loistelamppuvalaisimeen 

liitettiin erillinen läsnäolotunnistin DALI –väylän avulla. Vakiovalonsäätö sijaitsee 

loistelamppuvalaisimen päässä ja se lähettää tietoa valaisimen liitäntälaitteelle DALI -

väylää pitkin. Lisäksi energiamittari kytkettiin huoneväylään, jonka avulla huoneiden 

energiankulutustiedot kerätään tietokoneelle.   

 

Toimistohuoneen valaistuksen liiketunnistimen ohjaus toimii siten, että 

loistelamppuvalaisin sammuu 15 minuutin kuluttua liiketunnistimen havaitsemasta 

viimeisestä liikkeestä ja Gaudi-LED-valaisimet sammuvat loistelampun jälkeen 15 

minuutin kuluttua. Tämä ohjaustapa valittiin, koska vaihtoehtoisista ohjaustavoista se 

vastasi parhaiten toimistohuoneen käyttötilannetta. 

 

Liitteen 4 kuvassa 2 on esitetty uusitun huoneen periaatekaavio. Periaatekaavion 

mukaan sähköt valaisimille vedettiin katossa olevan kourun kautta jakorasialta. 

Läsnäoloanturi asennettiin keskelle kattoa, jotta se havainnoi mahdollisimman tarkasti 

huoneessa olevat henkilöt. Energiamittari sijoitettiin käytävän puolelle, helposti 

luettavalle paikalle.  
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7.3 Toimistohuoneiden valaistusvoimakkuudet 

Työturvallisuuslain mukaan työpaikalla tulee olla työn ja työntekijöiden edellytysten 

mukaisesti riittävän tehokas valaistus. Yhteiseurooppalaisen Standardin EN 12464-1 

”Sisätilojen työkohteiden valaistus” mukaan toimistohuoneen valaistusvoimakkuus 

tulisi olla työpisteessä noin 500 lux ja lähiympäristössä vähintään 200 lux.  

 

Toimistohuoneiden valaistusvoimakkuudet mitattiin lux-mittarilla syksyn 2009 aikana. 

Uusien ja vanhojen valaistusjärjestelmien toimistohuoneiden valaistusvoimakkuudet 

mitattiin eri päivinä.  

7.3.1 Valaistusvoimakkuus ennen muutosta 

Liitteessä 5 on esitetty yliopistorakennuksen etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien 

vanhojen toimistohuoneiden valaistusvoimakkuudet eri pisteissä huonetta. Liitteen 5 

kuvasta 1 huomataan, että pohjoispuolen huoneessa työpisteen valaistusvoimakkuus on 

alle 250 lux, joka on liian alhainen standardin EN 12464-1 mukaan. Huoneen 

keskimääräinen valaistusvoimakkuus on 248 lux, joka on kohtalainen.  

 

Liitteen 5 kuvassa 2 eteläpuolen huoneen valaistusvoimakkuus on selvästi parempi, 

mutta auringon valo vaikuttaa mittaustulokseen. Huoneen keskimääräiseksi 

valaistusvoimakkuudeksi saadaan 300 lux, joka on jonkin verran parempi kuin 

pohjoispuolen huoneessa. Eteläpuolen huoneen työpisteiden valaistusvoimakkuudet 

ovat 500 lux ja 340 lux, joihin vaikuttaa selvästi auringonvalo.  

 

Kummankin huoneen valaistusvoimakkuus on riittävä, jos auringonvaloa on saatavilla, 

mutta talvella ja iltaisin valaistusvoimakkuus työpisteissä on riittämätön. 

Valaistusvoimakkuuden osalta valaistus on hyvä uusia, jotta työntekijöiden 

työhyvinvointi valaistuksen osalta olisi riittävän korkealla tasolla.  

7.3.2 Valaistusvoimakkuus muutoksen jälkeen 

Liitteessä 6 on esitetty yliopisto rakennuksen pohjois- ja eteläpuolella sijaitsevien 

uusittujen toimistohuoneiden valaistusvoimakkuudet eri pisteissä huonetta. Liitteen 6 

kuvasta 1 huomataan, että pohjoispuolen huoneessa työpisteiden valaistusvoimakkuus 
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on lähes 500 lux, joka on standardin EN 12464-1 mukainen. Huoneen keskimääräinen 

valaistusvoimakkuus on 334 lux, joka on hyvä. 

 

Liitteen 6 kuvasta 2 huomataan, että eteläpuolen huoneessa työpisteiden 

valaistusvoimakkuudet ovat yli 400 lux, joka on lähes standardin EN 12464-1 

mukainen. Huoneen keskimääräinen valaistusvoimakkuus on 256 lux, joka on 

kohtalainen. 

 

Verrattaessa uusitun valaistusjärjestelmän valaistusvoimakkuuksia vanhoihin 

valaistusvoimakkuuksiin huomataan, että valaistustaso on parantanut työpisteissä 

keskimäärin 124 luxia ja huoneiden keskimääräinen valaistusvoimakkuus 21 luxia eli 

valaisimien uusiminen oli valaistusvoimakkuuksien osalta kannattavaa. 

7.4 Toimistohuoneiden energiankulutukset 

Toimistohuoneiden valaistusjärjestelmien sähkönkulutusta mitattiin kolmen kuukauden 

(marras-, joulu- ja tammikuu) ajan Schneider Electric Oy:n PowerLogic PM9 

energiamittareilla. Mittausten avulla arvioitiin toimistohuoneiden vuotuista 

energiankulutusta. 

7.4.1 Vanhan valaistusjärjestelmän energiankulutus 

Pohjoispuolen toimistohuoneen vanhojen valaisimien sähkönkulutus yhteensä on 

216 W. Kuvissa 7.3, 7.4 ja 7.5 on esitetty pohjoispuolen toimistohuoneiden marras- 

joulu- ja tammikuun tehonkulutuskäyrät.  
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Kuva 7.3. Pohjoispuolen toimistohuoneen vanhan valaistusjärjestelmän marraskuun tehonkulutus. 

 
Kuva 7.4. Pohjoispuolen toimistohuoneen vanhan valaistusjärjestelmän joulukuun tehonkulutus. 



75 
 

 

 
Kuva 7.5. Pohjoispuolen toimistohuoneen vanhan valaistusjärjestelmän tammikuun tehonkulutus. 

 

Energiamittausten perusteella vanhan pohjoispuolen toimistohuoneen (h. 538) 

valaistusjärjestelmän kolmen kuukauden keskimääräiseksi sähkönkulutukseksi saatiin 

32,11 kWh/kk ja tämän perusteella vuotuiseksi sähköenergian kulutukseksi arvioitiin 

385 kWh/a.  

 

Eteläpuolen toimistohuoneen vanhojen valaisimien sähkönkulutus yhteensä on 

eteläpuolen 274 W. Kuvissa 7.6, 7.7 ja 7.8 on esitetty eteläpuolen toimistohuoneen 

vanhan valaistusjärjestelmän marras- joulu- ja tammikuun tehonkulutuskäyrät.  
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Kuva 7.6. Eteläpuolen toimistohuoneen vanhan valaistusjärjestelmän marraskuun tehonkulutus. 

 
Kuva 7.7. Eteläpuolen toimistohuoneen vanhan valaistusjärjestelmän joulukuun tehonkulutus. 
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Kuva 7.8. Eteläpuolen toimistohuoneen vanhan valaistusjärjestelmän tammikuun tehonkulutus. 

 

Energiamittausten perusteella vanhan eteläpuolen toimistohuoneen (h. 525) 

valaistusjärjestelmän kolmen kuukauden keskimääräiseksi sähkönkulutukseksi saatiin 

34,25 kWh/kk ja tämän perusteella vuotuiseksi sähköenergian kulutukseksi arvioitiin 

410 kWh/a. Taulukossa 7.1 on esitetty yhteenveto mittauksissa saaduista vanhojen 

valaistusjärjestelmien sähköenergian kulutustiedoista. 

 
Taulukko 7.1. Yhteenveto vanhojen valaistusjärjestelmien sähkönkulutuksista. 

Vanhojen valaisimien 
sähkönkulutukset 

Pohjoispuolen vanha 
valaistusjärjestelmä 

Eteläpuolen vanha 
valaistusjärjestelmä 

Marraskuu [kWh/kk] 32,5 38,82 
Joulukuu [kWh/kk] 32,79 29,84 
Tammikuu [kWh/kk] 31,05 34,1 
Vuotuinen [kWh/a] 385 410 
 

Taulukosta 7.1 huomataan, että pohjoispuolen sähkönkulutus on selvästi pienempi kuin 

eteläpuolen toimistohuoneen johtuen siitä, että huoneen valaisimissa on yhteensä vain 

kolme loistelamppua neljän sijaan ja käyttöaika on lyhempi. 
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Valaistuksen sähkönkulutuksen vaikutus lämmönkulutukseen laskettiin Motivan 

Motiwatti 2.0 laskentaohjelmalla. Ohjelmassa käytetty laskentamenetelmä perustuu 

pääosin rakennusmääräyskokoelman D5 ohjeeseen. Poikkeamat rakennuskokoelman D5 

ohjeesta ovat ilmanvaihdon lämpöenergialaskenta ja ikkunoiden aurinkoenergian 

laskenta EN832:n mukaan. Kappaleessa 6.2 on esitetty Motiwatti 2.0 ohjelmassa 

käytetyt laskentamenetelmät. 

 

Motiwatti 2.0 –laskentaohjelman mukaan kummankin vanhan toimistohuoneen 

lämpöenergiantarve on noin 800 kWh/a. Pohjoispuolen toimistohuoneen vuotuiseksi 

energiakulutukseksi saadaan 1185 kWh/a ja eteläpuolen toimistohuoneen saadaan 

1210 kWh/a.  

7.4.2 Uuden valaistusjärjestelmän energiankulutus 

Uusi valaistusjärjestelmä muodostuu kahdesta Gaudi-LED-valaisimesta, 

loistelamppuvalaisimesta, läsnäolotunnistimesta ja vakiovalonsäädöstä. Uuden 

valaistusjärjestelmän valaisimien maksimi tehonkulutus on yhteensä 120 W. Kuvissa 

7.9, 7.10 ja 7.11 on esitetty pohjoispuolen toimistohuoneen valaistusjärjestelmän 

marras- joulu- ja tammikuun tehonkulutuskäyrät.  

 
Kuva 7.9. Pohjoispuolen toimistohuoneen uuden valaistusjärjestelmän marraskuun tehonkulutus. 
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Kuva 7.10. Pohjoispuolen toimistohuoneen uuden valaistusjärjestelmän joulukuun tehonkulutus. 

 
Kuva 7.11. Pohjoispuolen toimistohuoneen uuden valaistusjärjestelmän tammikuun tehonkulutus. 

 

Pohjoispuolen toimistohuoneen (h.540) uuden valaistusjärjestelmän kolmen kuukauden 

keskimääräiseksi sähkönkulutukseksi saadaan 15,79 kWh/kk. Tehonkulutuskäyrien 

perusteella huomataan, että loistelamppuvalaisimen vakiovalonsäätö ei toimi. 

Vakiovalonsäätimen toimimattomuus huomataan siitä, että valaistus kuluttaa täyden 

tehomäärän toimiessaan, vaikka päivänvalon tulisi pienentää tehonkulutuksen määrää. 
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Pohjoispuolen toimistohuoneen valaistusjärjestelmän sähkönkulutus ei vaihtele 

merkittävästi mittauksen aikana, joten vuotuiseksi sähköenergian kulutukseksi 

arvioidaan 190 kWh/a.   

 

Eteläpuolen toimistohuoneen uuden valaistusjärjestelmän marras- joulu- ja tammikuun 

tehonkulutuskäyrät on esitetty kuvissa 7.12, 7.13 ja 7.14.  

 
Kuva 7.12. Eteläpuolen toimistohuoneen uuden valaistusjärjestelmän marraskuun tehonkulutus. 

 
Kuva 7.13. Eteläpuolen toimistohuoneen uuden valaistusjärjestelmän joulukuun tehonkulutus. 
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Kuva 7.14. Eteläpuolen toimistohuoneen uuden valaistusjärjestelmän tammikuun tehonkulutus. 

 

Uuden valaistusjärjestelmän eteläpuolen toimistohuoneen (h.527) kolmen kuukauden 

keskimääräiseksi sähkönkulutukseksi saadaan 14,56 kWh/kk. Tehonkulutuskäyrien 

perusteella huomataan, että eteläpuoleisessa toimistohuoneessa vakiovalonsäätö toimii 

halutulla tavalla, koska tehonkulutus vaihtelee 100…120 W välillä. Mittaustulosten 

perusteella voidaan arvioida, että etelänpuolen huoneessa säästetään sähköenergian 

kulutuksessa mittauskuukausien aikana noin 12 % vakiovalonsäädön ansiosta. Koko 

vuoden aikana vakiovalonsäädön ansiosta eteläpuolen toimistohuoneessa arvioidaan 

säästettävän noin 38 % sähköenergian kulutuksessa, koska päivänvalon lisääntyessä 

valaistuksen kuluttama sähköenergia pienenee. Vuotuiseksi sähköenergian kulutukseksi 

arvioidaan 120 kWh/a. Taulukossa 7.2 on esitetty yhteenveto mittauksissa saaduista 

uusien valaistusjärjestelmien sähköenergian kulutustiedoista. 

 

Taulukko 7.2. Yhteenveto uusien valaistusjärjestelmien sähkönkulutuksista. 

Uusien valaisimien 
sähkönkulutukset 

Pohjoispuolen uusi 
valaistusjärjestelmä 

Eteläpuolen uusi 
valaistusjärjestelmä 

Marraskuu [kWh/kk] 16,25 13,3 
Joulukuu [kWh/kk] 14,27 13,48 
Tammikuu [kWh/kk] 16,91 12,18 
Vuotuinen [kWh/a] 190 120 
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Motiwatti 2.0 -laskentaohjelman mukaan uusitun pohjoispuolen toimistohuoneen 

lämpöenergiantarve on noin 1 000 kWh/a ja eteläpuolen toimistohuoneen noin 

1 100 kWh/a.  Pohjoispuolen toimistohuoneen vuotuiseksi energiakulutukseksi saadaan 

1190 kWh/a ja eteläpuolen toimistohuoneen saadaan 1220 kWh/a.  

 

Kuvassa 7.7. on esitetty eri toimistohuoneiden vuotuiset lämpö- ja sähköenergian 

kulutukset. 

 
Kuva 7.7. Toimistohuoneiden kuluttamat vuotuiset sähkö- ja lämpöenergiat. 

 

Kuvasta 7.7 huomataan, että uuden valaistuksen omaavien toimistohuoneiden 

sähköenergian vuotuinen kulutus on selkeästi pienempi kuin vanhojen. Lämpöenergian 

kulutus sen sijaan nousi selvästi toimistohuoneissa, joissa valaistus oli uusittu.  

 

Tutkimuskohteen toimistohuoneissa ei ole huonekohtaista jäähdytystä, mutta 

ilmanvaihtokone, joka vaikuttaa rakennuksen useampaan kerrokseen, on varustettu 

jäähdytyspatterilla. Tuloilmakoneen jäähdytyksellä poistetaan lähinnä ulkoilmasta 

tuleva lämpökuorma kesätilanteessa. Tuloilman jäähdytyksen energiankulutukseen ei 

valaistuksella tai muilla huonetilojen sisäisillä kuormilla ole juuri merkitystä, jonka 

takia toimistohuoneiden energiankulutuksessa ei ole huomioitu jäähdytyksen osuutta. 

Jos jäähdytyksen säätö olisi toteutettu huonekohtaisella säädöllä, uusitussa etelänpuolen 
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toimistohuoneessa voitaisiin säästää jäähdytysenergiassa vuoden aikana noin 80 kWh 

verrattuna vanhaan toimistohuoneeseen. Jäähdytyskoneen sähkönkulutuksen säästöksi 

voitaisiin arvioida 27 kWh/a, kun oletetaan jäähdytyskoneen kylmäkertoimeksi 3. 

Säästölaskelmassa jäähdytyskauden pituudeksi on arvioitu kolme kuukautta, kesällä 

uusien valaisimien sähkönkulutukseksi 8 kWh/kk ja vanhojen 34 kWh/kk. 

7.5 Toimistohuoneiden vuotuiset kustannukset ja 
hiilidioksidipäästöt 

Helsingin yliopisto on kilpailuttanut sähköyhtiönsä päätyen ostamaan sähkönsä Oulun 

Energia Oy:ltä. Helsingin Yliopisto käyttää Helsingin Energia Oy:n toimittamaa 

kaukolämpöä. Sähköenergian ja kaukolämmön hinnat on laskettu syksyn 2009 hintojen 

mukaan.  

7.5.1 Vanhan järjestelmän vuotuiset kustannukset ja 
hiilidioksidipäästöt 

Pohjoispuolen toimistohuoneen vanhojen loistelamppuvalaisimien kuluttaman 

sähköenergian vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 31 €/a, kun käytetään sähkönhintana 

0,08 €/kWh. Huoneen kuluttaman kaukolämmön vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 

32 €/a, kun kaukolämmön hintana käytetään 0,04 €/kWh. Pohjoispuolen 

toimistohuoneen vuotuiset energiakustannukset ovat 63 €/a.  

 

Eteläpuolen toimistohuoneen vanhojen loistelamppuvalaisimien kuluttaman 

sähköenergian vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 33 €/a, kun käytetään sähkönhintana 

0,08 €/kWh. Huoneen kuluttaman kaukolämmön vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 

32 €/a, kun kaukolämmön hintana käytetään 0,04 €/kWh. Eteläpuolen toimistohuoneen 

vuotuiset energiakustannukset ovat 65 €/a.  

 

Kulutetun sähköenergian vuotuinen kustannus on selvästi suurempi kuin kaukolämmön 

vuotuinen kustannus. Tästä voidaan päätellä, että säästämällä sähköenergiaa voidaan 

pienentää energiakustannuksia tuntuvasti ajateltaessa suuremmassa mittakaavassa. 
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Oulun Energian ja Helsingin Energian ilmoittamien hiilidioksidipäästöjen 

(kappale 2.1.1) avulla saadaan, että pohjoispuolen huoneen sähköenergian kulutuksesta 

muodostuu hiilidioksidipäästöjä 88,6 kg/a ja kaukolämmön kulutuksesta 81,6 kg/a. 

Huoneen tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat 170,2 kg/a. Eteläpuolen huoneen 

sähköenergian kulutuksesta muodostuu hiilidioksidipäästöjä 94,5 kg/a ja kaukolämmön 

kulutuksesta 81,6 kg/a. Eteläpuolen huoneen tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat 

176,1 kg/a. 

 

Kummankin toimistohuoneen sähköenergian tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat selvästi 

korkeammat kuin kaukolämmön, joten voidaan päätellä että sähköenergiankulutuksen 

vähentäminen on myös ympäristöystävällistä.  

7.5.2 Uusitun järjestelmän vuotuiset kustannukset ja 
hiilidioksidipäästöt 

Pohjoispuolen toimistohuoneen uusitun valaistusjärjestelmän kuluttaman sähköenergian 

vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 15 €/a, kun käytetään sähkönhintana 0,08 €/kWh. 

Huoneen kuluttaman kaukolämmön vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 40 €/a, kun 

kaukolämmön hintana käytetään 0,04 €/kWh. Uusitun pohjoispuolen toimistohuoneen 

vuotuisiksi energiakustannuksiksi saadaan 55 €/a. 

 

Eteläpuolen toimistohuoneen uusitun valaistusjärjestelmän kuluttaman sähköenergian 

vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 10 €/a, kun käytetään sähkönhintana 0,08 €/kWh. 

Huoneen kuluttaman kaukolämmön vuotuiseksi kustannukseksi saadaan 44 €/a, kun 

kaukolämmön hintana käytetään 0,04 €/kWh. Uusitun eteläpuolen toimistohuoneen 

vuotuisiksi energiakustannuksiksi saadaan 54 €/a.  

 

Oulun Energian ja Helsingin Energian ilmoittamien hiilidioksidipäästöjen (kappale 

2.1.1) avulla saadaan, että pohjoispuolen huoneen sähköenergian kulutuksesta 

muodostuu hiilidioksidipäästöjä 43,5 kg/a ja kaukolämmön kulutuksesta 102 kg/a. 

Huoneen tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat 145,5 kg/a. Eteläpuolen huoneen 

sähköenergian kulutuksesta muodostuu hiilidioksidipäästöjä 27,8 kg/a ja kaukolämmön 

kulutuksesta 112,2 kg/a. Eteläpuolen huoneen tuottamat hiilidioksidipäästöt ovat 
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140 kg/a. Taulukossa 7.3 on esitetty yhteenveto eri toimistohuoneiden vuotuisista 

energiakulutuksista ja -kustannuksista sekä hiilidioksidipäästöistä.   

 
Taulukko 7.3. Eri toimistohuoneiden vuotuiset energiakulutukset ja –kustannukset sekä 

hiilidioksidipäästöt. 

Energia-
kustannukset 

Pohjoispuolen 
toimistohuone 
538, vanha 
valaistus 

Eteläpuolen 
toimistohuone 
525, vanha 
valaistus 

Pohjoispuolen 
toimistohuone 
540, uusi 
valaistus 

Eteläpuolen 
toimistohuone 
528, uusi 
valaistus 

Lämpöenergian 
vuotuiset kulutukset 
[kWh/a] 

800 800 1000 1100 

Sähköenergian 
vuotuiset kulutukset 
[kWh/a] 

385 410 190 120 

Lämpöenergian 
kustannukset [€/a] 

32 32 40 44 

Sähköenergian 
kustannukset [€/a] 

31 33 15 10 

Energiakustannukset 
yhteensä [€/a] 

63 65 55 54 

Hiilidioksidi-päästöt 
[t/a] 

0,17 0,18 0,15 0,14 

 

Taulukosta 7.3 huomataan, että pohjoispuolen uusitun valaistusjärjestelmän vuotuiset 

sähköenergian kustannukset ovat 52 % pienemmät kuin vanhan järjestelmän. 

Etelänpuolen uusitun valaistusjärjestelmän vuotuiset sähköenergian kustannukset ovat 

noin 70 % pienenevät kuin vanhan järjestelmän. Uusittujen toimistohuoneiden 

lämpöenergiankustannukset puolestaan kasvavat jonkun verran, koska sähköenergian 

kulutuksen pienentyessä lämmityksen tarve lisääntyy. Pohjoispuolen uusitun 

toimistohuoneen vuotuisissa energiakustannuksissa säästetään noin 13 % ja eteläpuolen 

toimistohuoneessa säästetään noin 17 % energian vuotuisissa kustannuksissa, kun 

verrattaan vanhoihin toimintohuoneisiin. Pohjoispuolen toimistohuoneen vuotuiset 

sähköenergiakustannukset ovat selvästi suuremmat kuin eteläpuolen, koska 

pohjoispuolen toimistohuoneen vakiovalonsäätö ei toiminut.  
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Verrattaessa taulukossa 7.3 esitettyjä uusittujen huoneiden tuottamia 

hiilidioksidipäästöjä vanhojen huoneiden tuottamiin päästöihin huomataan, että uusitut 

huoneet tuottavat 17 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä. 

7.6 Valaistuksen elinkaarikustannuslaskenta 

Elinkaarikustannus (LCC) -laskelmilla tarkastellaan järjestelmän koko elinkaarta, jossa 

otetaan jo ennalta huomioon tulevat kustannukset, esimerkiksi huolto-, uusimis- ja 

energiakustannukset. Tulevaisuudessa syntyvien kustannusten arvo diskontataan 

nykyhetkeen, jotta erilaisten järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksia voidaan 

vertailla.  

 

Tämän työn elinkaarikustannuslaskelmissa on oletettu, että vanhan valaistusjärjestelmän 

valaisimet joudutaan uusimaan piakkoin, koska toimistohuoneiden valaistustasot ovat 

liian alhaiset. Vanhan valaistusjärjestelmän investointikustannuksissa on otettu 

huomioon, että valaistus toteutetaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, mutta uusilla 

energiatehokkaammilla valaisimilla. Uusittu valaistusjärjestelmä toteutettiin Gaudi-

LED-valaisimilla, Tilt -loistelamppuvalaisimella, vakiovalonsäädöllä, liiketunnistimella 

ja DALI-järjestelmällä. 

 

Toimistohuoneiden valaistusjärjestelmien elinkaarikustannukset laskettiin kappaleen 6.1 

mukaisesti. Sähkö- ja lämpöenergiakustannusten nykyarvon Ke laskennassa käytettiin 

toimistohuoneiden mitattuja sähkönkulutusarvoja ja Motiwatti 2.0 – ohjelmalla saatuja 

toimistohuoneiden lämmönkulutusarvoja. Helsingin yliopistolta saatiin 

energiakustannus laskennassa tarvittavat lämpö- ja sähköenergian hinnat.   

 

Sähkö- ja lämpöenergiakustannusten nykyarvonlaskennassa tarvittavat reaalikorko r ja 

energiakustannusten laskentakorko re laskettiin kappaleen 6 yhtälöiden 6.5 ja 6.6 

mukaisesti. Korkojen laskenta on esitetty liitteen 7 yhtälöissä 1 ja 2.  

 

Vanhan valaistusjärjestelmän valaisinten käyttöajaksi arvioitiin 1 800 h, kun taas uuden 

valaistusjärjestelmän käyttöajaksi arvioitiin 1 600 h johtuen vakiovalonsäädöstä ja 
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liiketunnistimesta. Valaisimien elinkaaren pituudeksi arvioitiin 30 vuotta. Taulukossa 

7.4. on esitetty elinkaarikustannuslaskennassa käytetyt alkuarvot. 
 

Taulukko 7.4. Elinkaarikustannus laskennan alkuarvot. 

Elinkaarikustannus 
laskennan alkuarvot Vanha valaistusjärjestelmä Uusi valaistusjärjestelmä 
Nimelliskorko rn 3 % 3 % 
Inflaatio i 0 % 0 % 
Eskalaatio e 2,5 % 2,5 % 
Reaalikorko r 3 % 3 % 
Energiakustannusten 
laskentakorko re 0,14 % 0,14 % 
Elinkaari LCC 30 a 30 a 
Kaukolämmönhinta Hle 0,04 €/kWh 0,04 €/kWh 
Sähkönhinta Hse 0,08 €/kWh 0,08 €/kWh 
Valaistuksen vuotuinen 
käyttöaika 1 800 h 1 600 h 

  Loistelamput 

Gaudi-
LED-
valaisimet Loistelamppu 

Huoltotyön hinta H 2x25 € 2x100 € 25 € 
Lampunvaihtoväli 8 000 h 50 000 h 8 000 h 

 

Vanhojen valaistusjärjestelmien energiakustannusten nykyarvon Ke laskenta on esitetty 

liitteen 7 yhtälöissä 3-7. Valaistuksen huoltoinvestoinnit ovat epäsäännölliset, jolloin 

jokainen huoltoinvestointi diskontataan nykyhetkeen erikseen käyttäen kappaleen 6.1 

yhtälöä 6.4. Loistelamppuvalaisimien huoltoväli on 1 800 tunnin käyttöajalla 4,4 vuotta, 

jolloin huoltokertoja saadaan 6 kappaletta 30 vuoden tarkastelujaksolla. 

Huoltokustannusten laskenta diskontattuna nykyhetkeen on esitetty liitteessä 7 

yhtälöissä 8-13 ja huoltokustannusten loppukustannus yhtälössä 14. Huoltokustannusten 

hinta arvioitiin.  Liitteessä 7 yhtälöissä 15 ja 16 on esitetty pohjois- ja eteläpuolisten 

vanhojen toimistojen valaistusjärjestelmien elinkaarikustannusten laskenta. Laskennassa 

käytetyt valaistusjärjestelmien investointikustannukset arvioitiin Fagerhult Oy:ltä 

saatujen tietojen perusteella. 

 

Liitteen 8 yhtälöissä 1-6 on esitetty uusien valaistusjärjestelmien energiakustannusten 

nykyarvon Ke laskenta. Loistelamppuvalaisimien huoltoväli 1 600 h/a käyttöajalla on 

5 vuotta, jolloin huoltokertoja saadaan 5 kappaletta 30 vuoden tarkastelujaksolla. 
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Huoltokustannusten laskenta diskontattuna nykyhetkeen on esitetty liitteessä 8 

yhtälöissä 7-11. Gaudi-LED-toimistovalaisimien käyttöikä on 50 000 tuntia, joten 30 

vuoden tarkastelujakson aikana valaisimia ei tarvitse vaihtaa kertaakaan. Liitteen 8 

yhtälössä 12 on esitetty huoltokustannusten loppukustannus.  Liitteessä 8 yhtälöissä 13 

ja 14 on esitetty pohjois- ja eteläpuolisten toimistojen uusien valaistusjärjestelmien 

elinkaarikustannusten laskenta.  

 

Taulukossa 7.5 on esitetty valaistusjärjestelmien investointikustannukset ja 

elinkaarikustannuslaskennassa (liitteet 7 ja 8) saadut huolto- sähköenergian-, 

lämpöenergian- ja elinkaarikustannukset. 

 
Taulukko 7.5. Elinkaarikustannuslaskennassa saadut tulokset. 

Toimistohuone 
538

Toimistohuone 
525

Gaudi-LED-
valaisimet

Loistelamppu-
valaisin + 

säätölaitteet
Gaudi-LED-
valaisimet

Loistelamppu-
valaisin + 

säätölaitteet
Investointi-
kustannus Ki [€] 2x250 2x250 2x390 550 2x390 550
Huoltokustannukset 
Kh [€] 195 195 0 82 0 82
Sähköenergia-
kustannus Kse [€] 900 960
Lämpöenergian-
kustannus Kle [€] 940 940
Elinkaarikustannus 
LCCtot [€] 2540 2600

Elinkaari-
kustannukset

Vanha valaistusjärjestelmä Uusi valaistusjäsjestelmä

Toimistohuone 540 Toimistohuone 527

Loistelamppuvalaisimia 2 kpl

282

1292

2990

450

1170

3030  
 

Taulukossa 7.5 esitetyistä toimistohuoneiden elinkaarikustannuksista huomataan, että 

etelänpuolen uuden valaistusjärjestelmän energia- ja huoltokustannukset ovat noin 20 % 

pienemmät kuin vanhan järjestelmän. Energia- ja huoltokustannussäästöistä huolimatta 

uuden valaistusjärjestelmän elinkaarikustannukset ovat hiukan suuremmat kuin vanhan 

järjestelmän. Kustannuslaskelmat ovat skaalautuvia eli niitä voidaan hyödyntää suoraan 

myös koko rakennuksen mittakaavassa. 

 

Uuden valaistusjärjestelmän investointikustannukset olivat korkeammat kuin vanhan 

valaistusjärjestelmän, koska tarvittiin kolme valaisinta kahden sijaan, 

loistelamppuvalaisimen investointikustannus oli melko korkea, tarvittiin erillinen 
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läsnäolotunnistin ja DALI-järjestelmä. Tulevaisuudessa uuden valaisinjärjestelmän 

valaisimien aleneva ja sähköenergian nouseva hintakehitys tekevät oletettavasti uuden 

valaistusjärjestelmän investoinnista kannattavan. 

 

Toimistohuoneiden todellisuudessa kuluttamaa lämpöenergiaa ei saatu mitattua, vaan se 

laskettiin Motiva Oy:n Motiwatti 2.0-ohjelmalla, joka saattaa aiheuttaa virhettä 

elinkaarikustannuslaskelmiin. Huoltokustannuslaskelmissa käytettyä toimistohuoneiden 

käyttöaikaa arvioitiin vain kolmen kuukauden sähkötehon mittausten perusteella, joka 

saattaa myös aiheuttaa virhettä elinkaarikustannuslaskelmiin. Pohjoispuolen uusitun 

toimistohuoneen (huone 540) loistelamppuvalaisimen vakiovalonsäätö ei toiminut, joten 

sen elinkaarikustannuksia ei voida käyttää uuden valaisinjärjestelmän kannattavuuden 

vertailussa. 

7.7 Käyttäjäkysely 

Helsingin yliopiston uusittavien huoneiden käyttäjille tehtiin kysely ennen ja jälkeen 

muutoksen. Kyselyyn osallistui neljä henkilöä. Kyselyssä kysyttiin muun muassa, 

kuinka monta tuntia henkilö työskentelee keskimäärin työpisteellään, miten työ jakautuu 

eri työtehtävien kesken ja millaiset ovat työpisteen valaistusolosuhteet. 

 

Kyselyn mukaan pohjoispuolen toimistohuoneessa työskenneltiin keskimäärin viisi 

tuntia päivässä ja eteläpuolen toimistohuoneessa noin kuusi tuntia. Pohjoispuolen 

huoneessa työt keskittyivät pääasiallisesti näyttöpäätetyöhön, kun taas eteläpuolen 

huoneessa työskentely jakautui melko tasaisesti näyttöpäätetyön, paperitöiden ja 

puhelinneuvotteluiden kesken.  

7.7.1 Käyttäjäkysely ennen muutosta 

Eteläpuolen toimistohuoneen työntekijöiden mielipiteet ennen muutosta jakautuivat 

melko selvästi valaistusolosuhteiden osalta. Toisen vastanneen mukaan valaistustaso oli 

hyvä, kun taas toisen mielestä valaistustasossa oli parannettavaa. Valaistuksen 

häikäisystä, valaistuksen soveltumisesta työtehtäviin ja näyttöpäätteen heijastuksista 

käyttäjät olivat myös erimieltä. Yhtä mieltä oltiin siitä, että valaistuksen 

ohjausmahdollisuus oli puutteellinen. 
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Pohjoispuolen toimistohuoneen työntekijät olivat ennen muutosta melko tyytyväisiä 

työpisteensä valaistukseen. Heitä häiritsi jonkin verran auringon valon heijastuminen 

vastapäisen talon seinästä. Toisella työntekijöistä oli työpisteellään erillinen 

työpöytävalaisin, jonka käytön totesi tarpeelliseksi.  

7.7.2 Käyttäjäkysely muutoksen jälkeen 

Eteläpuolen toimistohuoneen työntekijät olivat muutoksen jälkeen tyytyväisempiä 

työpisteensä valaistukseen kuin ennen. Heidän mielestään uusittu valaistus sopi hyvin 

heidän työtehtäviinsä, valaistuksen värisävy ja työpisteen valaistustaso olivat hyvät eikä 

heitä haitannut valaistuksen henkilökohtaisen ohjausmahdollisuuden puute. Ongelmana 

heidän mielestään oli valon heijastumien ajoittain näppäimistöstä ja se ettei valaistus 

sammu heti heidän lähdettyään työpisteestään. Toisen vastaajan mielestä valaistus ei 

himmennyt tarpeeksi, kun päivänvaloa oli huoneessa riittävästi. 

 

Pohjoispuolen toimistohuoneen työntekijät eivät olleet tyytyväisiä uusittuun 

valaistukseen. Heidän mielestään valaistuksen ohjausmahdollisuuden puute oli ongelma 

eikä valaistuksen ohjaus toiminut niin kuin pitäisi. Heidän mielestään valaistus ei 

himmennyt päivänvalon lisääntyessä. Suurimmaksi ongelmaksi he kertoivat 

valaistuksen voimakkuuserot eri kohdissa työhuonetta. Työpisteen valaistustaso oli 

heidän mukaan hyvä, mutta muilla työtasoilla valaistus oli puutteellinen.  

7.8 Pohdintaa 

Käyttäjäkyselyn perusteella uuden valaistusjärjestelmän suurimmat puutteet ovat 

henkilökohtaisen ohjausmahdollisuuden uupuminen, valaistuksen ohjaus ja valaistuksen 

voimakkuuserot. Valaistuksen ohjausta voitaisiin parantaa, esimerkiksi lisäämällä 

Gaudi-LED-toimistovalaisimeen on/off-painike tai liittämällä Gaudi-LED-valaisin 

vakiovalonsäätimen ohjaukseen. Gaudi-LED-valaisimien lisäys vakiovalonsäätimen 

ohjaukseen vähentäisin energiankulutusta, koska silloin valaisimet olisivat päällä 

ainoastaan silloin kun päivänvalon määrä huoneessa olisi riittämätön.  
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Toimistohuoneen valaistuksen energiatehokkuutta voitaisiin parantaa myös 

lyhentämällä liikkeentunnistimen viiveaikaa eli minkä ajan jälkeen liiketunnistin 

sammuttaisi valot huoneesta. Viive voisi olla noin viisi minuuttia ja ohjaus toteutettu 

siten, että kaikki huoneen valaisimet sammuisivat yhtä aikaa. Liian lyhyessä viiveessä 

on se riski, että valot sammuvat kun niiden ei pitäisi, joka häiritsee käyttäjiä. Uusituissa 

toimistohuoneissa lyhyestä viiveestä ei pitäisi olla haittaa, koska liiketunnistimien 

havainnointialue on kattava. Case-kohteessa valaistuksen ohjausta ei toteutettu yllä 

mainitulla tavalla, koska siinä käytettiin yhtä järjestelmään valmiiksi ohjelmoitua 

ohjaustapaa. 

 

Uusitun valaistusjärjestelmän toimistohuoneissa liiketunnistimilla ei saavutettu näkyvää 

sähköenergian säästöä verrattuna vanhan valaistusjärjestelmän toimistohuoneisiin, 

koska käyttäjät sammuttivat työhuoneensa valot aina lähtiessään huoneesta. Näin hyvin 

ei kuitenkaan monissa toimistoissa toimita, jolloin liiketunnistimien avulla säästetään 

sähköenergian kulutuksessa. 

 

Valaistuksen voimakkuuserot johtuvat osaksi siitä, että käytetty loistelamppuvalaisin on 

tarkoitettu käytettäväksi työpistevalaisimena, ei niinkään yleisvalaistukseen. Valaisinta 

käytettiin kohteessa, jotta huoneeseen saatiin epäsuoraa yleisvaloa. Toinen syy 

voimakkuuseroihin on Gaudi-LED-valaisimen suhteellisen kapea valokeila, jolloin 

LED-valaisimen ja loistelamppuvalaisimen keilojen välille jäi pimeä kohta. 

Valaistuksen voimakkuuseroihin vaikuttaa myös se, että uusi loistelamppuvalaisin 

sijoitettiin vanhan valaisimen paikalle eikä suunniteltuun kohtaan. 

 

Uusi valaistusjärjestelmä ei ole sellaisenaan taloudellisesti kannattava, mutta 

toteuttamalla valaistusjärjestelmällä yksinkertaisemmin, investointikustannusten 

pienentyessä ja sähkönhinnan noustessa järjestelmästä tulisi kannattava. Kappaleen 7.6 

taulukosta 7.5. huomataan, että uusi valaistusjärjestelmä olisi kannattava, jos 

valaistusjärjestelmän investointikustannukset laskisivat noin 35 %. Uuden 

valaistusjärjestelmän investointeja voidaan pienentää toteuttamalla järjestelmä 

yksinkertaisemmin. Yksinkertaisempi järjestelmä voitaisiin toteuttaa Gaudi-LED-

toimistovalaisimilla, tavallisella loistelamppuvalaisimella, erillistä liiketunnistimella ja 
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erillisellä vakiovalonsäätöanturilla. Tällöin yhden toimistohuoneen 

loistelamppuvalaisimen ja säätölaitteiden investointikustannukset olisivat noin 300 €. 

Gaudi-LED-valaisimen investointikustannuksen tulisi laskea vähintään 100 €, jotta 

yksinkertaisempi järjestelmästä olisi kannattava.  

 

Suomessa sähkönhinta on Euroopan alhaisimpia, mutta voidaan olettaa sähkönhinnan 

nousevan tulevaisuudessa lähemmäksi Keski-Euroopan hintoja. Vuonna 2008 Suomessa 

kotitalouksien sähkönhinta oli 12,73 snt/kWh, kun Tanskassa se oli 27,85 snt/kWh 

(Energiateollisuus 2008b). Keski-Euroopassa sähkönhinta on siis noin kaksinkertainen 

Suomen sähkönhintaan verrattuna. Taulukossa 7.6. on esitetty vanhan ja uuden 

valaistusjärjestelmän energia- ja elinkaarikustannukset, jos sähkönhinta Suomessa olisi 

tuplasti korkeampi kuin nykyisin ja näin ollen Helsingin yliopisto maksaisi sähköstä 

0,16 €/kWh. Liitteissä 9 ja 10 on esitetty vanhojen ja uusien toimistohuoneiden 

elinkaarikustannusten laskenta kaksinkertaisella sähkönhinnalla. 

 
Taulukko 7.6. Energiakustannukset, jos sähkönhinta olisi kaksi kertaa nykyistä korkeampi. 

Toimistohuone 
538

Toimistohuone 
525

Toimistohuone 
540

Toimistohuone 
527

Vuotunen sähköenergian kustannus 
[€/a] 62 66 30 19
Vuotunen lämpöenergian kustannus 
[€/a] 32 32 40 44

Sähköenergia kustannus Kse [€] 1810 1930 890 570

Lämpöenergian kustannus Kle [€] 940 940 1170 1290

Elinkaarikustannus LCCtot [€] 3440 3570 3470 3270

Vanha valaistusjärjestelmä Uusi valaistusjäsjestelmäEnergiakustannukset, jos 
sähkönhinta nousisi 
kaksinkertaiseksi

 
 

Taulukosta 7.6 huomataan, että sähkönhinnan ei tarvitse kaksinkertaistua, jotta uuden 

valaistusjärjestelmän investointikustannukset voitaisiin kattaa 

energiankustannussäästöllä. Tämän perusteella voidaan olettaa, että uusi 

valaistusjärjestelmä on tulevaisuudessa taloudellisesti kannattava.  

 

Toimistorakennusten huoneiden jäähdytys toteutetaan nykyään usein huonekohtaisella 

säädöllä, jolloin valaistuksella ja huoneen muilla kuormituksilla on selkeä merkitys 

jäähdytyksen energiankulutukseen. Valaistuksen sähköenergian kulutuksen 
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pienentyessä myös huoneen jäähdytystarve kesällä pienenee. Uusi valaistusjärjestelmä 

soveltuisi paremmin toimistohuoneisiin, joiden jäähdytys on toteutettu huonekohtaisella 

säädöllä. Uuden valaistusjärjestelmän toimistohuoneen jäähdytyksen sähköenergian 

kustannuksissa säästettäisiin vanhaan järjestelmään verrattuna noin 7 %, jos jäähdytys 

olisi toteutettu huonekohtaisella säädöllä. 
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8 Johtopäätökset 
Toimistorakennuksissa voidaan vähentää sähköenergian kulutusta käyttämällä 

valaistuksessa laadukkaita ja tilaan sopivia valaisimia, valotehokkuudeltaan hyviä 

valonlähteitä ja ohjaamalla valaistuksen toimintaa vakiovalonsäädöllä sekä 

liiketunnistimilla. 

 

LED-valaisimien valaistusvoimakkuus on pienempi kuin loistelamppuvalaisimien, 

jonka johdosta ne soveltuvat paremmin paikallisvalaisimiksi kuin yleisvalaistukseen. 

LED-valaisimien ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti ja todennäköisesti tulevaisuudessa 

ne ohittavat valaistusvoimakkuudessaan loistelamppuvalaisimet. LED-valaisimien 

käytön yleistyessä niiden hinnat tulevat laskemaan, jolloin myös LED-teknologialla 

toteutettujen valaistusjärjestelmien investointikustannukset laskevat. 

 

Vakiovalonsäädön käyttö valaistusjärjestelmissä on kannattavaa, koska mittausten 

perusteella vakiovalonsäädöllä voidaan vuoden pimeimpinäkin aikoina pienentää 

sähköenergian kulutusta yli 10 %. Sähköenergian kulutuksen pienentyessä 

lämpöenergian tarve kuitenkin lisääntyy etenkin lämmityskaudella. Vakiovalonsäädöstä 

on eniten hyötyä päivänvalon määrän lisääntyessä ja lämmitystarpeen vähentyessä.  

 

Sähköä säästävät valaistusjärjestelmät soveltuvat hyvin maihin, joiden lämmityskausi 

on lyhyt ja jäähdytyskausi pitkä, koska valaistuksen tuottama vähäinen lämpöenergia 

vähentää jäähdytysenergian tarvetta. Jäähdytyksen tulisi kuitenkin olla toteutettu 

huonekohtaisella säädöllä, jotta valaistuksessa pienennetty lämpöenergian kulutus 

vaikuttaisi toimistohuoneen jäähdytysenergian kulutukseen. 

 

Uuden valaistusjärjestelmän sähköenergiakulutus on noin 70 % pienempi kuin vanhan 

valaistusjärjestelmän. Sähköenergian kulutusta pienentämällä säästetään myös 

energiakustannuksissa, sillä sähkönhinta on noin kaksinkertainen verrattuna 

kaukolämmön hintaan. Toimistohuoneiden lämmitystä ei siis kannata tuottaa 

valaisimista saadulla lämmöllä.  
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Toimistohuoneiden tuottamat hiilidioksidipäästöt vähenevät myös sähköenergian 

kulutuksen pienentyessä, koska sähköenergian tuotannossa syntyy enemmän CO2-

päästöjä kuin kaukolämmön tuotannossa. Uuden valaistusjärjestelmän toimistohuoneen 

hiilidioksidipäästöt ovat noin 20 % pienemmät kuin vanhan valaistusjärjestelmän. 

 

Tutkimuskohteessa uuden valaistusjärjestelmän elinkaarikustannukset olivat hiukan 

suuremmat kuin vanhan valaistusjärjestelmän. Elinkaarikustannuslaskelmista 

huomattiin, että toteutetun järjestelmän nykyisiä investointikustannuksia ei saatu 

kokonaan katettua energiakustannusten säästöillä.  

 

Investointikustannusten tulisi pienentyä, jotta tutkimuskohteessa käytetty järjestelmä 

olisi taloudellisesti kannattava. Investointikustannuksia voidaan pienentää toteuttamalla 

valaistusjärjestelmä yksinkertaisemmin, esimerkiksi käyttämällä tavallista 

loistelamppuvalaisinta ja liittämällä siihen erillinen vakiovalonsäätöanturi. Tämän 

lisäksi järjestelmässä käytettäisiin edelleen myös Gaudi-LED-valaisimia työpisteen 

paikallisvalaistukseen. Uuden valaistusjärjestelmän tehokkuutta voitaisiin parantaa 

optimoimalla ohjausjärjestelmän toimintalogiikka. 

 

Ympäristönäkökulmasta uusi valaistusjärjestelmä on jo nykyisin parempi kuin vanha 

järjestelmä. Tulevaisuudessa LED-teknologian hinta tulee laskemaan ja vastaavasti 

sähkön hinnan voidaan odottaa nousevan. Näiden oletusten perusteella uudesta 

valaistusjärjestelmästä saadaan myös taloudellisesti kannattava. 

 

 

 

 



96 
 

 

Lähteet 

 

(Adlux 2009) Adlux Oy, julkaisut, Kirkasvalohoito ja silmien turvallisuus. 

Viitattu 25.06.2009. Saatavissa: 

http://www.adlux.fi/public/tyo/sinisenvalonhaitta.html 

 

(Airaksinen 2006)  Airaksinen, M. Uudisrakennusten energiantehokkuus -mihin 

energiaa kuluu ja mikä on teknis-taloudellinen säästöpotentiaali. 

VTT 2006. Viitattu 12.02.2009. Saatavissa: 

http://www.ril.fi/web/files/airaksinen_ril.pdf 

 

(Ahponen 1998) Ahponen,V. Lamput ja valaisimet. Suomen sähkö- ja 

teleurakoitsijaliitto ry, Suomen valoteknillinen seura ry. 

Sähköinfo, Espoo 1998. ISBN 952-9756-24-0. 

 

(Alanne 2009) Alanne, K. Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio. 

Talotekniikan elinkaaritalous. Kurssimateriaali. TKK 2009. 

Viitattu 6.3.2009. Saatavissa: 

https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/ene58.3103/luennot/luento_2.pd

f 

 

(D3 2010) D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten 

energiatehokkuus. Määräykset ja ohjeet 2010. 

Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. Viitattu 

13.03.2009. Saatavissa: http://www.finlex.fi/data/normit/34165-

D3-2010_suomi_22-12-2008.pdf 

 

(D5 2007) D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennuksen 

energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, Ohjeet 

2007. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. Viitattu 

08.10.2008. Saatavissa: http://www.finlex.fi/data/normit/29520-

D5-190607-suomi.pdf 

http://www.adlux.fi/public/tyo/sinisenvalonhaitta.html�
http://www.ril.fi/web/files/airaksinen_ril.pdf�
https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/ene58.3103/luennot/luento_2.pdf�
https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/ene58.3103/luennot/luento_2.pdf�
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf�
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf�


97 
 

 

 

 

(Energiateollisuus 2008a) Energiateollisuuden www-sivut. Viitattu 12.1.2009. 

Saatavissa: http://www.energia.fi 

 

(Energiateollisuus 2008b) Energiateollisuuden www-sivut. Kotitaloussähkön hinta 

Euroopassa. Viitattu 6.2.2010. Saatavissa: 

http://www.energia.fi/fi/tilastot/sahkotilasto/hinnat/kotitaloussahk

onhintaeuroopassa 

 

(Fagerhult 2009) Fagerhult. The art of Gaudi. Koulutusmateriaali. Fagerhult 2009. 

 

(Fagerhult 2008) Fagerhult. Valaistuksen energiatehokkuus – direktiivi 

2002/91/EY ja standardi EN 15193-1. Fagerhult 2008. 

 

(Fagerhult 2006) Fagerhult. Valaistus 2006-2007.  

 

(FläktWoods 2008)  FläktWoods Oy:n www-sivut. Maailman paras kammiopuhallin 

on nyt entistä parempi.  Viitattu 12.11.2008. Saatavissa:  

 

http://www.flaktwoods.com/184/0/3/87adada6-568b-4484-ab84-

a439762303d4 

(Halonen 1992) Halonen, H. Lehtovaara, J. Valaistustekniikka. Otatieto. Espoo 

1992. ISBN 951-672-145-1. 

 

(Helsingin Energia 2008) Helsingin Energian www-sivut. Viitattu: 11.11.2008. 

Saatavissa: http://www.helen.fi/energia/tuotantoseloste.html 

 

(Helsingin Energia 2010) Helsingin Energian www-sivut. Viitattu: 14.2.2010. 

Saatavissa: http://www.helen.fi/pdf/kodin_lamppuopas.pdf 

 

 

http://www.energia.fi/�
http://www.energia.fi/fi/tilastot/sahkotilasto/hinnat/kotitaloussahkonhintaeuroopassa�
http://www.energia.fi/fi/tilastot/sahkotilasto/hinnat/kotitaloussahkonhintaeuroopassa�
http://www.flaktwoods.com/184/0/3/87adada6-568b-4484-ab84-a439762303d4�
http://www.flaktwoods.com/184/0/3/87adada6-568b-4484-ab84-a439762303d4�
http://www.helen.fi/energia/tuotantoseloste.html�
http://www.helen.fi/pdf/kodin_lamppuopas.pdf�


98 
 

 

(Holopainen 2007) Holopainen, R. Hekkanen, M. Hemmilä, K. Norvasuo, M. VTT 

tiedotteita 2377. Suomalaisten rakennusten 

energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit. VTT 2007. 

Viitattu 10.9.2008. Saatavissa: 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2377.pdf 

 

 

(Idman 2001)  Idman 2001, Philips lighting. Näen paremmin- kuluta vähemmän, 

Elektroniset liitäntälaitteet-esite. Viitattu 1.10.2008. Saatavissa: 

 

https://83.150.111.11/pdf/esite/fi/HFLaitteet.pdf 

(Kallasjoki 2006) Kallasjoki, T. 2006. Energiatehokkuus – yksi hyvän valaistuksen 

osatekijöistä. Sähköala 3/2006, s. 18–20. 

 

(Kalliomäki 2009) Kalliomäki, P. Energiamääräykset: RakMK 2010-2012-2020. 

Ympäristöministeriö 2009. Viitattu 13.3.2009. Saatavissa: 

http://www.ril.fi/web/files/kalliomaki_compatibility_mode.pdf 

 

(Korhonen 2002) Korhonen, A., Pihala, H., Ranne, A., Ahponen, V. & Sillanpää, 

L. Kotitalouksien ja toimistotilojen laitesähkön käytön 

tehostaminen. Työtehoseuran julkaisuja 384. Helsinki 2002. 

ISBN 951-788-347-1 

 

(LED1 2008) Easy Led Oy:n www-sivut. Viitattu 3.7.2008. Saatavissa: 

www.led1.fi 

 

(Lehtonen 2007)  Lehtonen, M. Heine, P. Kallonen, M. Lähdetie, A. Tapper, J. 

Vitie, M. Koski, P. Elväs. S, Rautiainen, K. Husu, T. Silvast, A. 

Teknillisen korkeakoulun Sähköverkot ja suurjännitetekniikan 

julkaisuja. IT-sovellukset ja energiatehokkuuden kehittäminen. 

TKK 2007. Viitattu 16.9.2008. Saatavissa: 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2377.pdf�
https://83.150.111.11/pdf/esite/fi/HFLaitteet.pdf�
http://www.ril.fi/web/files/kalliomaki_compatibility_mode.pdf�
http://www.led1.fi/�


99 
 

 

http://powersystems.tkk.fi/julkaisut/Climbus-IT_978-951-22-

8835-9.pdf 

 

(Moisio 2003) Moisio, O. T5-loistelampun elektrodien lämpötila mittaus. 

Diplomityö. TKK 2003. Viitattu 23.2.2009. Saatavissa: 

http://users.tkk.fi/pmoisio/Diplomityo_Oskari_Moisio.pdf 

 

 

(Motiva 2008) Motivan www-sivut. Rakennuskohtaiset säästöpotentiaalit 

vuosien 1995-2000 energiakatselmusten perusteella. Viitattu 

7.1.2009. Saatavissa: 

http://www.motiva.fi/attachment/f16d4d543f99d7a59f54560a690

63a0e/5af9fbb45f8cebcb8ac12760d983abfc/Säästöpotentiaalit+ra

kennustyypeittäin.xls 

 

(Motiva 2009) Motivan www-sivut. Viitattu 14.4.2009. Saatavissa: 

www.motiva.fi 

 

(Nakamura 2007) Nakamura, S. Blue, Green & White LEDs and Blue Laser 

Diodes. Solid State Lighting and Display Center, Materials and 

ECE Departments, University of California. Santa Barbara 2007. 

Viitattu 4.12.2008. Saatavissa: 

http://next.utu.fi/energy/pdf/Nakamura%20September%202007%

20for%20high%20school.pdf 

 

(Oulun Energia 2009) Oulun Energian www-sivut. Viitattu: 14.7.2009. Saatavissa: 

http://www.pohjoistavoimaa.fi 

 

(Paiho 2002) Paiho, S. Karjalainen, S. Alanne, K. Norvasuo, M. Eriksson, L. 

Pöyhönen, S. Kaartinen, J. Lehtovaara, J. Rakennusten uudet 

säätö- ja energianhallintaratkaisut. VTT tiedotteita 2134. Espoo 

2002. 

http://powersystems.tkk.fi/julkaisut/Climbus-IT_978-951-22-8835-9.pdf�
http://powersystems.tkk.fi/julkaisut/Climbus-IT_978-951-22-8835-9.pdf�
http://users.tkk.fi/pmoisio/Diplomityo_Oskari_Moisio.pdf�
http://www.motiva.fi/attachment/f16d4d543f99d7a59f54560a69063a0e/5af9fbb45f8cebcb8ac12760d983abfc/Säästöpotentiaalit+rakennustyypeittäin.xls�
http://www.motiva.fi/attachment/f16d4d543f99d7a59f54560a69063a0e/5af9fbb45f8cebcb8ac12760d983abfc/Säästöpotentiaalit+rakennustyypeittäin.xls�
http://www.motiva.fi/attachment/f16d4d543f99d7a59f54560a69063a0e/5af9fbb45f8cebcb8ac12760d983abfc/Säästöpotentiaalit+rakennustyypeittäin.xls�
http://www.motiva.fi/�
http://next.utu.fi/energy/pdf/Nakamura%20September%202007%20for%20high%20school.pdf�
http://next.utu.fi/energy/pdf/Nakamura%20September%202007%20for%20high%20school.pdf�
http://www.pohjoistavoimaa.fi/�


100 
 

 

 

(Pekanheimo 2008) Pekanheimo, I. Laadukkaan valaistuksen vaikutus 

työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. AD-Lux Oy 2008. Viitattu 

29.1.2009. Saatavissa: 

http://www.adlux.fi/public/tyo/valaistustyohyvinvointi.pdf 

 

(Philips 2008) Philips Oy:n www-sivut. Viitattu 12.11.2008. Saatavissa: 

www.philips.fi 

 

(Reinikainen 2002) Reinikainen, Erja.  Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikäsuunnittelu 

ja elinkaarikustannukset. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy 

2002. Viitattu 9.3.2009. Saatavissa:  

http://www.recair.fi/download/Elinkaariesitelma.pdf 

 

(Sarmalux 2009) Sarmalux Oy:n www-sivut. Viitattu 9.1.2009. Saatavissa:  

www.sarmalux.fi 

 

(Savolainen 2008) Savolainen, I. Similä, L. Syri, Sanna. Ohlström, M. VTT 

tiedotteita 2432. Teknologiapolut 2050, Teknologian 

mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien 

rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa. VTT 2008. 

Viitattu 16.9.2008. Saatavissa: 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2432.pdf 

 

(Simpson 2003) Simpson, R. Lighting control technology and applications. 

Oxford, Focal Press, 2003. 564 s. ISBN-0-240-51566-8. 

 

(SSTL 2009)  Suomen sähkötukkuliikkeiden liitto ry. Suomen Valoteknillinen 

seura ru. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. 

Teknologiateollisuus ry. Maailmahehkulamppujen jälkeen. 2009. 

Viitattu 5.3.2009. Saatavissa: 

http://www.philips.fi/�
http://www.recair.fi/download/Elinkaariesitelma.pdf�
http://www.sarmalux.fi/�
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2432.pdf�


101 
 

 

http://www.sahkoteknikot.fi/images/Maailma%20hehkulamppuje

n%20jalkeen%20TIEDOTE.pdf  

 

(Talotekniikan käsikirja 1) Talotekniikan elinkaaritarkastelut. Talotekniikan käsikirja 1. 

Forssa 2001. Viitattu 6.3.2009. Saatavissa: 

http://www.esprojects.net/attachment/f884d384a217c98c4bfa498

75a2f02d9/88af69eb6ff6debf97ae734c8f184143/Talotekniikan+e

linkaaritarkastelut.pdf 

 

(Tekniikka 2008) Tekniikka infon www-sivut. Viitattu 1.10.2008. Saatavissa: 

http://www.tekniikka.info/virtualm01/sarmalux/SLX007.htm 

 

(Tetri 2005)   Tetri, E. RET, Rakennusten energiatehokkuuden laskenta ja 

energiatehokkuusindikaattorit. WG4 Sähköjärjestelmät, 

Perusmuistio. TKK 2005. Viitattu 10.9.2008. Saatavissa: 

http://www.motiva.fi/attachment/f16d4d543f99d7a59f54560a690

63a0e/f56d26ee52dbf06c147299f1027359f2/Tiedosto+18+WG4

+perustelumuistio.pdf 

 

(Tilastokeskus 2009) Tilastokeskuksen www-sivut. Viitattu 26.5.2009. Saatavissa: 

http://www.tilastokeskus.fi 

 

(Tilastokeskus 2008) Tilastokeskuksen www-sivut. Viitattu 7.1.2009. Saatavissa: 

http://www.tilastokeskus.fi 

 

(TKK 2009) Teknillinen korkeakoulu, Elektroniikan laitos, 

Valaistuslaboratorio. Sähkö- ja valaistustekniikan perusteet. 

Kurssimateriaali. TKK 2009. Viitattu 29.4.2009. Saatavissa: 

http://www.lightinglab.fi/teaching/240/index.html 

 

(TKK 2008) Teknillinen korkeakoulu, Elektroniikan laitos, Valaistusyksikkö. 

LED, Light Emitting Diode. Kurssimateriaali. TKK 2008.  

http://www.sahkoteknikot.fi/images/Maailma%20hehkulamppujen%20jalkeen%20TIEDOTE.pdf�
http://www.sahkoteknikot.fi/images/Maailma%20hehkulamppujen%20jalkeen%20TIEDOTE.pdf�
http://www.esprojects.net/attachment/f884d384a217c98c4bfa49875a2f02d9/88af69eb6ff6debf97ae734c8f184143/Talotekniikan+elinkaaritarkastelut.pdf�
http://www.esprojects.net/attachment/f884d384a217c98c4bfa49875a2f02d9/88af69eb6ff6debf97ae734c8f184143/Talotekniikan+elinkaaritarkastelut.pdf�
http://www.esprojects.net/attachment/f884d384a217c98c4bfa49875a2f02d9/88af69eb6ff6debf97ae734c8f184143/Talotekniikan+elinkaaritarkastelut.pdf�
http://www.tekniikka.info/virtualm01/sarmalux/SLX007.htm�
http://www.motiva.fi/attachment/f16d4d543f99d7a59f54560a69063a0e/f56d26ee52dbf06c147299f1027359f2/Tiedosto+18+WG4+perustelumuistio.pdf�
http://www.motiva.fi/attachment/f16d4d543f99d7a59f54560a69063a0e/f56d26ee52dbf06c147299f1027359f2/Tiedosto+18+WG4+perustelumuistio.pdf�
http://www.motiva.fi/attachment/f16d4d543f99d7a59f54560a69063a0e/f56d26ee52dbf06c147299f1027359f2/Tiedosto+18+WG4+perustelumuistio.pdf�
http://www.tilastokeskus.fi/�
http://www.tilastokeskus.fi/�
http://www.lightinglab.fi/teaching/240/index.html�


102 
 

 

Viitattu 1.12.2008. Saatavissa: https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/s-

118.3216/materiaali/led-kalvot.pdf 
 

(Työturvallisuuslaki 2002) Työturvallisuuslaki 738/2002. Luku 5/34§. Viitattu 

18.12.2008. Saatavissa: 

http://www.tyoturva.fi/julkaisut/ekirjat/tyoturvalaki.pdf 

 

(VTT 2005) VTT:ltä menetelmä energiansäästön varmentamiseen – 

Eurooppalaisella korjausrakentamisella pyritään 50 prosentin 

energian säästöön. Viitattu 28.1.2009. Saatavissa: 

http://www.vtt.fi/newsarchive/2005/uutinen0508004.htm 

 

https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/s-118.3216/materiaali/led-kalvot.pdf�
https://noppa.tkk.fi/noppa/kurssi/s-118.3216/materiaali/led-kalvot.pdf�
http://www.tyoturva.fi/julkaisut/ekirjat/tyoturvalaki.pdf�
http://www.vtt.fi/newsarchive/2005/uutinen0508004.htm�

	1 Johdanto
	2 Energiankulutus
	2.1 Energiankulutuksen kehitys Suomessa
	2.1.1 Hiilidioksidipäästöt

	2.2 Sähkön hintakehitys Suomessa

	3 Rakennusten energiankulutus
	3.1 Rakennusten energiamääräykset 2010
	3.2 Rakennusten energiatodistus
	4.1 Valaistusmenetelmät toimistoissa
	4.2 Valonlähteet
	4.2.1 Hehkulamput
	4.2.2 Halogeenilamput
	4.2.3 Loistelamput
	4.2.4 Liitäntälaitteiden vaikutus energiankulutukseen

	4.3 LED - uusi valonlähde toimistoihin
	4.3.1 LEDin toiminta
	4.3.2 LEDien historia
	4.3.3 LEDin rakenne
	4.3.4 Valkoiset LEDit
	4.3.5 LEDien elinikä
	4.3.6 Käyttölämpötilan vaikutus LEDeihin
	4.3.7 LEDien säätö
	4.3.8 Gaudi-LED-valaisin

	4.4 Valonlähteiden ympäristövaikutukset

	5 Energiatehokas valaistus
	5.1 Valaistusvaatimukset toimistoissa
	5.1.1 LED-valaistuksen suunnitteluperiaatteita

	5.2 Valaisimien ja valonlähteiden valinta
	5.3 Valaistustavat
	5.4 Ohjaukset
	5.4.1 Läsnäolotunnistimet
	5.4.2 Ajastus ja lisäaikapainikkeet
	5.4.3 Yksilöllinen ohjaus ja säätö
	5.4.4 Luonnonvalon hyödyntäminen
	5.4.5 Vakiovalonohjaus

	5.5 Toimistoympäristö
	5.5.1 Toimistotilojen ominaisuudet ja muunneltavuus
	5.5.2 Valaistuksen vaikutus terveyteen ja tuottavuuteen

	5.6 Sähkölaitteiden ja valaistuksen lämmöntuotto
	5.7 Energiaa säästävä valaistus korjausrakentamisessa
	5.8 Toimistorakennuksen energiansäästöpotentiaali
	5.8.1 Sähkön säästöpotentiaalit energiakatselmuksista

	5.9 Käyttäjät

	6 Elinkaarikustannuslaskenta
	6.1 Energiatasemenetelmä
	6.2 Rakennuksen energiankulutus
	6.2.1 Lämmitys- ja jäähdytysenergian laskenta
	6.2.2 Laitesähkönkulutuksen laskenta
	6.2.3 Ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämpöenergialaskenta
	6.2.4 Lämpökuormaenergia


	7 Case-kohde
	7.1 Nykyinen toimistohuone
	7.2 Toimistohuoneen muutos
	7.2.1 Uusitun huoneen kytkentä- ja periaatekaavio

	7.3 Toimistohuoneiden valaistusvoimakkuudet
	7.3.1 Valaistusvoimakkuus ennen muutosta
	7.3.2 Valaistusvoimakkuus muutoksen jälkeen

	7.4 Toimistohuoneiden energiankulutukset
	7.4.1 Vanhan valaistusjärjestelmän energiankulutus
	7.4.2 Uuden valaistusjärjestelmän energiankulutus

	7.5 Toimistohuoneiden vuotuiset kustannukset ja hiilidioksidipäästöt
	7.5.1 Vanhan järjestelmän vuotuiset kustannukset ja hiilidioksidipäästöt
	7.5.2 Uusitun järjestelmän vuotuiset kustannukset ja hiilidioksidipäästöt

	7.6 Valaistuksen elinkaarikustannuslaskenta
	7.7 Käyttäjäkysely
	7.7.1 Käyttäjäkysely ennen muutosta
	7.7.2 Käyttäjäkysely muutoksen jälkeen

	7.8 Pohdintaa

	8 Johtopäätökset

