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Tämän tutkimuksen tarkoitus on suunnitella Lappeenrannan satamassa sijaitsevaan Myllysaareen
ekologinen, viihtyisä ja innovatiivinen aluevalaistus. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä
rakentamisen sähkösuunnittelun tarjouskilpailuun aineistoa, ajatuksia ja ideoita varsinaista
hankkeen toteuttamista varten.

LEDien käytössä ulkovalaistuksessa on potentiaalia energian- ja rahansäästöön. Työssä
selvitettiin,

miten

tällä

hetkellä

markkinoilla

olevat

LED-valaisimet

soveltuvat

ulkovalaistukseen, ja onko niitä käyttämällä mahdollista saavuttaa riittävästi energiansäästöä,
säästöä lamppujen huolto- ja vaihtokustannuksissa, jotta suuremmat investointikustannukset
saataisiin katettua.

LEDien

investointikustannukset

voivat

olla

jopa

kymmenkertaiset

perinteisiin

valaistusratkaisuihin nähden, mutta säästöt energia- ja huoltokustannuksissa tekevät niiden
käytön taloudelliseksi jo varsin lyhyellä pitoajalla.

ABSTRACT
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Faculty of Technology
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Marko Haaranen
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Bachelor’s thesis 2011
33 pages, 9 figures, 5 tables and 4 appendices
Supervisors: Professor Pertti Silventoinen
The goal of this study was to create a new lighting arrangement to the area of Myllysaari, near
the harbour of Lappeenranta city. The purpose was to create an ecological, enjoyable and
innovative lighting arrangement for the location. The objective of the study was to create
material and ideas for the competitive bidding of the constructional electrical design. This was
made in order to help the project to be accomplished.

Using LEDs for outdoor lighting has potential for both saving energy and money. Here it was
studied how the LED lamps available in the market are applicable to outdoor conditions and is it
possible to achieve sufficient energy and lifetime cycle cost savings by doing so, to cover the
investment costs.

The investment costs of the LEDs can be up to ten times of the cost of the conventional lighting
arrangement, but the savings achieved in energy and maintenance costs make their use
economical with a quite short holding time.
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Käytetyt merkinnät ja lyhenteet

E

vuotuinen energian kulutus [kWh/a]

GPS

Global Positioning System, satelliittipaikannusjärjestelmä

He

Energian hinta nykyhetkellä [€/kWh]

Hy

yksittäinen huoltokustannus

Ke

energiakustannusten nykyarvo

Kh

huoltokustannusten nykyarvo

Ki

investointikustannus

LCC

Life Cycle Costs, elinkaarikustannus

LED

Light Emitting Diode, valoa säteilevä diodi

m

se vuosi, johon kyseinen kustannus liittyy [a]

r

laskentakorko

Ra

värintoisto

t

laskentajakson pituus
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1.

JOHDANTO

Tämän tutkimuksen tarkoitus on suunnitella Lappeenrannan satamassa sijaitsevaan
Myllysaareen ekologinen, viihtyisä ja innovatiivinen aluevalaistus. Tutkimuksen
tavoitteena on tehdä rakentamisen sähkösuunnittelun tarjouskilpailuun aineistoa, ajatuksia
ja ideoita varsinaista hankkeen toteuttamista varten.

LEDien käytössä ulkovalaistuksessa on potentiaalia energian- ja rahansäästöön.
Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää miten tällä hetkellä markkinoilla olevat LEDvalaisimet soveltuvat ulkovalaistukseen, ja onko niitä käyttämällä mahdollista saavuttaa
riittävästi energiansäästöä, säästöä lamppujen huolto- ja vaihtokustannuksissa, jotta
suuremmat investointikustannukset saataisiin katettua. Myllysaaren sijainti kartalla on
esitetty kuvassa 1.1.

Kuva 1.1. Myllysaaren perhepuiston sijainti kartalla.
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2.

Ulkovalaistuksessa käytetyt valonlähteet

Suomessa arvioidaan olevan noin 1,3 miljoonaa ulkovalaisinta ja, kun tämä suhteutetaan
Suomen väkimäärään 5,33 miljoonaan tekee se noin 0,2 ulkovalaisinta asukasta kohti.
Yleisimmät käytössä olevat ulkovalaisintyypit ovat elohopealamppu 51,3 % sekä
suurpainenatriumlamppu 44,5 % valaisimista. Vuotuinen valaisinten päälläoloaika
vaihtelee Suomessa 3500–4000 tunnin välillä ja yhden valaisimen keskimääräinen
energiankulutus on 612 kWh/a (Sippola 2010). Jos sähköenergian hinnaksi arvioidaan 0,12
€/kWh (Tilastokeskus 2011), saadaan ulkovalaistuksen vuotuisen käytetyn energian
hinnaksi 95 miljoonaa euroa.

Käytössä olevia ulkovalaisintyyppejä on esitelty tarkemmin luvuissa 2.1–2.7. Etenkin
purkauslamppuja hankittaessa tulee muistaa, että lampun lisäksi kokonainen valaisin
sisältää lähes aina liitäntälaitteita, joiden kuluttama teho täytyy ottaa huomioon valaisimien
kokonaishyötysuhteissa.

2.1

Elohopealamppu

Yleisin Suomessa käytetty lamppu ulkovalaisimissa on elohopealamppu, joita arvioidaan
olevan käytössä yli puoli miljoonaa kappaletta. (Sippola 2010). Elohopealamppu tuottaa
valoa sähköpurkauksista elohopeahöyryn ja loisteaineen avulla.

Elohopealamput
edullisimpia,

ovat
mutta

suuritehoisista
myös

purkauslampuista

valontuotoltaan

ja

kaasupurkauslampuista

hyötysuhteeltaan

huonoimpia.

Elohopealamppujen värilämpötilat ovat noin 3800…4000 K ja Ra -indeksit noin 40.
Lamppujen teho vaihtelee 50…1000 W välillä, valotehokkuus 30–60 lm/W ja niiden
keskimääräinen polttoikä on 16000–20000 tuntia lampun koosta riippuen. (Halonen 1992).
Huhtikuusta 2015 lähtien elohopealamput poistuvat markkinoilta kokonaan Euroopan
Unionin asetuksen nro 245/2009 takia. (EU 2009). Eco-design –direktiiviä ja sen
vaikutuksia ulkovalaisimiin on esitelty tarkemmin luvussa 3.
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2.2

Suurpainenatriumlamppu

Toiseksi

yleisin

ulkovalaisimissa

käytetty

lamppu

on

suurpainenatriumlamppu.

Suurpainenatriumlamppu on tällä hetkellä valotehokkuudeltaan parhaita valaisimia
ulkotiloihin, sen valotehokkuus on 80–130 lm/W. Lampun varjopuolena puolena ovat sen
huonot värintoisto-ominaisuudet. Ra –indeksi on vain noin 20, ja sen värilämpötila
1900…2200 K, joten sen tuottama valo on kellertävää. Lamppujen teho vaihtelee
35…1000 W välillä, niiden polttoikä on varsin korkea 32000 tuntia, eivätkä ne
merkittävästi

himmene

elinikänsä

aikana,

kuten

muut

lampputyypit.

Näiden

ominaisuuksien ansiosta lamput ovat taloudellisia käyttää ja niiden yleistyminen on
todennäköisestä elohopealamppujen poistuttua markkinoilta. (Halonen 1992).

2.3

Monimetallilamppu

Monimetallilamppu on korkeapaineiseen kaasupurkaukseen perustuva purkauslamppu,
joka soveltuu moniin käyttökohteisiin, kuten ulkoalue- ja julkisivuvalaistukseen,
teollisuustila-

ja

urheiluhallivalaistukseen

sekä

toimistovalaistukseen.

Lampun

valotehokkuus (60–120 lm/W) on samaa luokkaa kuin suurpainenatriumlampun, mutta sen
valon laatu on parempi, ja näin ollen se soveltuukin paremmin esimerkiksi kohteiden
valaisuun. Monimetallilamppujen värilämpötila vaihtelee tavallisesti 3000…6000 K
välillä, mutta tietyissä erikoislampuissa värilämpötila voi olla huomattavasti suurempi ja
niiden tuottama valo todella sinertävää. Lamppujen tehoalue on 32…3500 W ja Ra –
indeksi noin 90. Monimetallilamppujen suurimpana heikkoutena on niiden varsin lyhyt
polttoikä 12000 tuntia, verrattuna muihin purkausvalaisimiin. (Halonen 1992)

2.4

Induktiolamppu

Induktiolampuissa valo tuotetaan sähkömagneettisen induktion ja kaasupurkauksen avulla.
Lampuissa ei ole ollenkaan hehkulankaa tai elektrodeja vaan induktiokela, joka aiheuttaa
suuritaajuisen energiavirran pienipaineiseen elohopeakaasuun.

Lamppu ei sisällä ollenkaan kuluvia osia, joten sen huoltokustannukset ovat pieniä ja sen
polttoikä on moninkertainen (jopa 100 000 h) verrattuna edellisiin lampputyyppeihin.
Lampun valotehokkuus on tyypillisesti 80–90 lm/W ja sen värilämpötila vaihtelee
3000…4000 K välillä. Lamppuja on saatavilla 40W aina 400 W asti. Lampun värintoisto
on varsin hyvä Ra –indeksin ollessa 80. (Jetlight 2011, Halonen 1992)
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2.5

Loistelamppu

Loistelamput ovat pienipaineisia elohopeapurkauslamppuja, ja niiden valikoima on hyvin
laaja. Loistelamppuja käytetään yleisesti toimistoissa, myymälöissä teollisuudessa sekä
muissa yleisvalaistuskohteissa. Loistelampun sisäpinta on päällystetty flueresoivalla
materiaalilla, joka muuttaa elohopeahöyryn tuottaman UV-säteilyn näkyväksi valoksi.

Vakio loistelamput eivät sovellu sellaisenaan ulkovalaistukseen, sillä matalissa
lämpötiloissa lampun syttymistä vaikeuttaa höyrystyneitten elohopea-atomien vähäisyys.
Tämän vuoksi ulkovalaistukseen on kehitetty erityisiä niin sanottuja pakkasloistelamppuja,
joissa syttyminen alhaisissa lämpötiloissa on varmistettu. Loistelamppujen valotehokkuus
on 15-90 lm/W, ja polttoikä 10000…80000 tuntia. Suuret vaihtelut johtuvat mm lamppujen
tehosta ja väriominaisuuksista. Loistelamppujen värilämpötila on 2700–8000 K ja Ra –
indeksi noin 80. (Halonen 1992)

2.6

Pienpainenatriumlamppu

Pienpainenatriumlamppu

on

ulkovalaistukseen

käytetyistä

valaisimista

valotehokkuudeltaan ylivoimainen, valotehokkuuden ollessa jopa yli 200 lm/W. Lamppuja
käytetään

kuitenkin

lähinnä

moottoriteillä,

johtuen

sen

huonosta

värintoisto-

ominaisuudesta sekä suuresta koosta. Tehokkaimmat lamput ovat yli metrin pituisia ja
niiden tuottama valo on kirkkaan keltaista. Pienpainenatriumlamppujen tehoalue vaihtelee
pienistä 10 W lampuista aina kookkaisiin 200 W lamppuihin saakka. Lamppujen polttoikä
on samaa luokkaa kuin monimetallilamppuilla, mutta Ra –indeksi on vain 0…10. Uusien
lamppujen asennus on harvinaista korkeiden hankintakustannusten ja puutteellisten
värintoisto-ominaisuuksien
suurpainenatriumvalaisimia.

takia.

Korvaavana

tekniikkana

käytetään

yleensä
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2.7

Halogeenilamput

Halogeenilampuissa on volframista tehty hehkulanka argonia tai kryptonia ja
halogeeniyhdistettä sisältävässä

seoksessa.

Oikeissa

olosuhteissa

volframinen

ja

halogeenin sisälle syntyy palautuva kemiallinen reaktio, joka saa aikaan valon säteilyn.
Lamppujen täytöskaasun paine on korkeampi kuin hehkulamppujen, mikä mahdollistaa
lampun pienemmän koon ilman valoteknisten ominaisuuksien merkittävää huononemista.
Halogeenilamppuja käytetään yleisesti kohdevalaisuun, jolloin valo tuotetaan kapeaan
keilaan ja valon suuntariippuvuus suuri. Halogeenien valotehokkuus on 15…24 lm/W,
värilämpötila 2800-3200 K, mutta polttoikä on vain 1000-4000 tuntia.

2.8

LED

LED eli Light Emitting Diode tarkoittaa valoa säteilevää diodia. LED on puolijohde, jonka
toiminta perustuu virran kuljettamiin elektroneihin katodilta anodille sirun liitoskohtaa
kohti. Elektronit törmäävät toisiinsa sirun liitoskohdassa. Törmäyksessä osa purkautuvasta
energiasta muuttuu lämmöksi ja osa valoksi. LEDejä on käytetty jo pitkään esimerkiksi
merkkivaloina elektroniikassa, mutta niitä ei voitu hyödyntää kunnollisena valonlähteenä,
koska ne olivat suhteellisen tehottomia. Vaihtoehtoisten tekniikoiden kehittyminen
mahdollisti LED-tekniikan soveltamisen myös yleis- sekä kohdevalaisuun. (Siltala 2010)
Yhden perinteisen LEDin valovirran tuotto [lm] on varsin heikkoa, eikä se riitä täyttämään
valaistukselle asetettuja vaatimuksia. Nykyään on kehitetty tehoLEDejä joiden
valotehokkuus on paljon suurempi perinteisiin LEDeihin verrattuna, jopa 208 lm/W ja
parhaiden kaupallistenkin yli 130 lm/W. (Cree 2010). LEDien hinta per lumene on tällä
hetkellä

vielä

korkeampi

verrattuna

perinteisiin

ulkovalaistuksessa

käytettyihin

lamppuihin, mutta niiden todella pitkä polttoikä 50000–100000 tuntia, voi johtaa niiden
räjähdysmäiseen kasvuun tulevaisuudessa. Suuri vaihtelu LEDien eliniässä selittyy niiden
uutuudella. Ne ovat olleet niin vähän aikaa markkinoilla, ettei niiden eliniästä ole täysin
luetettavaa tietoa. On myös huomattava, että LEDit eivät lopeta toimintaansa samalla
tavalla kuten esimerkiksi hehkulamput, vaan niiden valotehokkuus alenee ajan myötä.
Elinikänä käytetään yleisesti sitä aikaa, jolloin valotehokkuus on laskenut 70 %
alkuperäisestä. (Siltala 2010, Valopaa 2011)
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LED-komponentti toimii valonlähteenä täysin päinvastoin kuin perinteiset valaisintyypit.
Perinteiset valaisimet toimivat yleensä sitä paremmin ja energiatehokkaammin, mitä
kuumempia ne ovat. LEDien kohdalla tilanne on kuitenkin päinvastainen, se toimii sitä
tehokkaammin ja luotettavammin mitä kylmempänä se toimii. LED-valaisimen rakenteen
tulee

siirtää tuotettu hukkalämpö

mahdollisimman tehokkaasti rakenteesta sitä

ympäröivään ilmaan. LED-komponenttien polttoikä pitenee ja valotehokkuus säilyy sitä
paremmin mitä kylmempänä se toimii. (Valopaa 2011).

LED säteilee valoa kaikkiin suuntiin, ja ilman optiikkaa se tuottaa valon pallomaisena
suuntauksena. Yleensä halutaan kuitenkin muunlaista valaisua, joten tarvitaan optiikkaa
valon suuntaamiseen. Hyvällä optisella suunnittelulla ja toteutuksella LEDin valoa voidaan
suunnata

halutulla

tavalla.

Lisäksi

valaisimien

energiatehokkuus

paranee

mitä

tehokkaammin valoa kohdennetaan, johtuen ns. hukkavalon vähentymisestä.

3.

Valaistussuunnittelussa huomioitavia asioita

3.1

Eco-design –direktiivi

Kioton ilmastosopimuksen myötä Euroopan Unionin yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut
energian kulutuksen vähentäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan Unionin
parlamentti on säätänyt useita direktiivejä, joista Eco-design –direktiivin 2005/32/EY
pohjalta tehdyllä asetuksella 245/2009 on suurin vaikutus ulkovalaistukseen. (EU 2009)

Maaliskuusta 2010 lähtien valmistajien on pitänyt ilmoittaa esimerkiksi Internet-sivuilla
loiste-

ja

suurpainepurkauslampuista

teho,

elohopeapitoisuus,

värintoistoindeksi,

värilämpötila ja virranrajoittimista pitää kertoa energiatehokkuusindeksi. Huhtikuusta 2015
lähtien suurpainepurkauslampuille tulee vähimmäisvalotehokkuuden vaatimukset [lm/W]
lampun tehosta riippuen, jonka vuoksi elohopealamput poistuvat markkinoilta. Eco-design
–direktiivin tärkeimmät vaikutukset ulkovalaistukseen on koottu taulukkoon 3.1.(Sippola
2010)
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Taulukko 3.1. Eco-design –direktiivin vaikutukset ulkovalaistuksen. (Sippola 2010).

Vuosi Vaikutus ulkovalaistukseen
2010

Suurpainepurkauslamppujen tiedot pitää olla vapaasti saatavissa

2012

Suurpainenatrium- loiste ja monimetallilamppujen valotehokkuusvaatimukset
kiristyvät.
Minimirajan alittavat vakiosuurpainenatriumlamput poistuvat markkinoilta.

2015

2017

3.2

Elohopealamput

ja

niitä

korvaavat

suurpainenatriumlamput

poistuvat

markkinoilta.
Monimetallilamppujen valotehokkuusvaatimukset kiristyvät.

Lampun valinta

Lampun valinta on tärkein valaistussuunnittelussa tehtävä yksittäinen toimenpide. Lampun
valitseminen on monen muuttujan sisältämä optimointitehtävä. Ei ole yhtä ainoaa lamppua,
joka soveltuu kaikkiin kohteisiin, vaan valinta on kompromissi hinnan, värintoiston,
eliniän ja valotehokkuuden suhteen. Lampun valintaan liittyviä suureita on esitelty
tarkemmin luvuissa 3.2.1–3.2.3.

3.2.1 Värilämpötila
Lamppujen värilämpötila-termiä käytetään valon värisävyn vertailuun ja sen yksikkö on
Kelvin [K]. Lampun valinnassa värilämpötilaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä se
kertoo niiden säteilemän valon värin ja vaikuttaa sitä kautta lampuilla haettuun
tunnelmaan. Yli 4500K värilämpötilaa kutsutaan kylmän valkoiseksi, 4500–3500 K
neutraaliksi ja alle 3500K lämpimäksi. Värilämpötilaa on havainnollistettu kuvassa 3.2.
(Halonen 1992)
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Kuva 3.2. Värilämpötila lämpimästä kylmänvalkoiseen. (Wikipedia 2011)

3.2.2 Värintoistoindeksi
Värintoistoindeksi eli Ra -indeksi on suure, jolla mitataan valonlähteen kykyä toistaa värejä
verrattuna vertailuvalonlähteeseen. Värintoisto indeksi ilmoitetaan lukuna nollasta sataan,
missä 0 tarkoittaa valoa, jossa värit eivät toistu lainkaan ja 100 täydellistä värintoistoa.
Värintoistoindeksi ja sen vaikutus värintoisto-ominaisuuksiin on esitetty taulukossa 3.2.
(Halonen 1992).
Taulukko 3.2. Värintoistoindeksi ja sen vaikutus värintoisto-ominaisuuksiin. (Halonen)

Ra –indeksi

Värintoisto-ominaisuudet

Ra ≥ 90

Erittäin hyvät

80 ≥ Ra ≤ 90

Hyvin hyvät

60 ≥ Ra ≤ 80

Hyvät

40 ≥ Ra ≤ 60

Tyydyttävät

20 ≥ Ra ≤ 40

Välttävät

Ra ≤ 20

Huonot

3.2.3 Valotehokkuus
Valotehokkuus kertoo valolähteestä saadun valomäärän lumen [lm] suhteessa käytettyyn
sähkötehoon [W]. Sen yksikkö on [lm/W] ja se kuvaa lampun hyötysuhdetta, joten se on
olennainen suure kun vertaillaan erilaisten valonlähteiden energiatehokkuutta. Vaikka
energiatehokasta tekniikkaa on ollut saatavilla varsin kauan, oli koko maailman
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keskimääräinen valonlähteiden valotehokkuus vuonna 2005 vain 48 lm/W. (Sippola 2010).
Nykyisin parhaimmat lamput yltävät yli 150 lm/W valotehokkuuteen, ja LEDeillä päästään
laboratorio-olosuhteissa jopa yli 200 lm/W. (Cree 2010).

3.3

Valaistuksen ohjaus

Ulkovalaistusta ohjataan tyypillisesti valaistusvoimakkuusantureilla, jotka ohjaavat valoja
päälle ja pois. Anturin asetettu valaistusvoimakkuustaso on tyypillisesti 20 lx (20 lumenia
per neliömetri), jolloin keskimääräinen ulkovalaistuksen päälläoloaika Suomessa on
hieman alle 4000 tuntia.

LED-valaisimien säätö- ja ohjausmahdollisuudet ovat aivan omaa luokkaansa verrattuna
perinteisiin suurpainepurkausvalaisimiin. LED-valaisimia voidaan kytkeä päälle ja pois,
ilman lampun eliniän lyhenemistä, toisin kuin perinteisillä valaisimilla. Lisäksi valaisimien
ohjaus liiketunnistimia käyttämällä on mahdollista, sillä LEDien syttyminen ei kestä useita
minuutteja, kuten esimerkiksi suurpainepurkausvalaisimilla

3.4

Koevalaistus

Koevalaistus on tilaisuus, jossa tarkastellaan valaistussuunnittelun pohjalta valaisimien
toimivuutta ja soveltuvuutta testataan käytännössä. Koevalaistus tulee tehdä aina ennen
lopullisen valaistuksen toteutusta, ja siinä on selvitettävä vähintään seuraavat asiat:


Valaisimien,

valonheittimien

ja

muiden

vastaavien

laitteiden

paikkojen,

asennuskorkeuksien, ja asennuskulmien tarkka määrittäminen

4.



Valaisinpylväiden sijoittelun ja soveltuvuuden testaaminen



Valaisimien kokeilu, testaus ja soveltuvuuden tarkastaminen

Myllysaaren valaistus

Tämän tutkimuksen tarkoitus on suunnitella Lappeenrannan satamassa sijaitsevaan
Myllysaareen ekologinen, viihtyisä ja innovatiivinen aluevalaistus. Työn tavoitteena on
tehdä rakentamisen sähkösuunnittelun tarjouskilpailuun aineistoa, ajatuksia ja ideoita
varsinaista hankkeen toteuttamista varten.

16
LEDien käytössä ulkovalaistuksessa on potentiaalia energian- ja rahansäästöön. Työssä on
tarkoitus selvittää miten tällä hetkellä markkinoilla olevat LED-valaisimet soveltuvat
ulkovalaistukseen,

ja

onko

niitä

käyttämällä

mahdollista

saavuttaa

riittävästi

energiansäästöä, säästöä lamppujen huolto- ja vaihtokustannuksissa, jotta suuremmat
investointikustannukset saataisiin katettua.

4.1 Myllysaaren nykytilanne
Myllysaari sijaitsee Lappeenrannan sataman välittömässä läheisyydessä ja on todella
suosittu ulkoilupuisto, joka sisältää muun muassa uimalan hyppytornilla ja liukumäellä,
kiipeilytelineitä, rantalentopallokenttiä sekä parkour-radan. Viimeisen kolmen vuoden
aikana kaupunki on käyttänyt puiston kehittämiseen 1,1 miljoonaa, josta 400 000 euroa on
EU-rahoitusta. Puiston on määrä olla valmiina vuonna 2011. (Oksman 2011)

4.2 Myllysaaren valaistussuunnittelu
Työssä on suunniteltu valaistus puistossa sijaitsevalle tielle, kevyen liikenteen väylille sekä
kohdevalaisu hyppytornille ja liukumäelle. Tällä hetkellä Myllysaaressa on valaistus
ainoastaan saarta halkovalla huoltotiellä. Tie sekä muut valaistavat kohteet on esitetty
kuvassa 4.1. Puistossa käytettävien valaisimien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
(Oksman 2011)


Kotelointiluokka tulee olla vähintään IP44



Valaisimien tulee olla luotettavia ja helposti huollettavia



Valaisimien pitää olla ilkivallan kestoisia



Valaistuksen tulee olla energiatehokas ja näyttävä
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Kaupungille

tulee

esittää

investointikustannukset

sekä

kunnossapito

ja

energiakustannukset koko elinkaaren ajalta. Oletettu elinikä 20 vuotta, jos toisin ei
ole määrätty.

Kuva 4.1. Myllysaari sekä valaistavat kohteet.

Valaistussuunnittelun toteutustapa oli seuraava: Tie ja kevyen liikenteen väylät mitattiin
GPS-laitteen avulla, niiden tarkan pituuden selvittämiseksi. Kohdevalaisua varten 10
metriä korkea hyppytorni ja 8 metriä korkea liukumäki mallinnettiin kolmiulotteisena
SolidWorks

suunnitteluohjelmistolla.

Tehtyjä

3D-malleja

käytettiin

DIAlux

valaistuslaskentaohjelmassa vertailtaessa erilaisten valaisimien soveltuvuutta kyseisiin
kohteisiin. Valaistussuunnittelu jaoteltuna kuvan 5.1. mukaisesti käsitellään tarkemmin
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luvuissa 5.2.1–5.2.3. SolidWorks suunnitteluohjelmistolla tehdyt 3D-mallit on esitetty
liitteessä IV.

4.2.1 Hyppytornin ja liukumäen valaiseminen
Myllysaaressa sijaitsevat hyppytorni ja liukumäki ovat erinomaisia kohteita toteuttaa
kohdevalaisua. Molemmat ovat lähes 10 metriä korkeita ja oikein valaistuna kauas näkyviä
maamerkkejä. Koska ne ovat suosittuja vapaa-ajanviettopaikkoja, valaisimilta vaaditaan
erityistä kestävyyttä ilkivaltaa vastaan. Hyppytorni ja liukumäki on esitetty kuvassa 4.2 ja
4.3.

Kuva 4.2. Hyppytorni maaliskuussa 2011.
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Kuva 4.3. Liukumäki maaliskuussa 2011.

Kohteisiin

mallinnettiin

useita

erilaisia

valaisimia

ja

linssejä

DIAlux

valaistuslaskentaohjelmalla ja sopivimmaksi valaisimeksi valikoitui Valopaan VP3111 M2
LED-kohdevalaisin. Valaisin on hinnaltaan kilpailukykyinen, ja yhdeksän erilaisen linssin
ansiosta sen muunneltavuus erilaisiin kohteisiin on erinomainen.

Tarvittavan valaistusvoimakkuuden saamiseksi sekä hyppytorni että liukumäki kannattaa
valaista neljällä VP3111 M2 valaisimella, jotka ovat sijoitettuna tasaisesti neljälle sivulle.
Valaisin sisältää kaksi erikseen suunnattavaa LED-moduulia, joten valoa saadaan
tarvittaessa suunnattua kahdeksaan eri suuntaan. Valaisimet sijoitetaan halkaisijaltaan
60mm pylvääseen, jonka pituutta lisäämällä valaisimet saadaan suojattua helposti
ilkivallalta. Tarkemmat paikat valaisimille sekä riittävä pylväiden korkeus tulee selvittää
koevalaistuksen yhteydessä. Elinkaarikustannukset hyppytornin ja liukumäen valaisulle on
laskettu luvussa 5.1. VP3111 M2 valaisimen tarkemmat tiedot ovat liitteessä I.
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4.2.2 Tien valaiseminen
Myllysaarta halkova 400 metriä pitkä tie on tällä hetkellä ainoa perhepuiston valaistu
kohde. Valaisu on toteutettu 15 metrin välein olevilla pylväsvalaisimilla. Valaisimet ovat
varsin korkeita, joten niiden tuottama valo näkyy kauas. Tie ja sen tämän hetkinen
valaistus on esitetty kuvassa 4.4.

Kuva 4.4. Myllysaarta halkova tie ja sen valaistus maaliskuussa 2011.

Puiston kehittämisen jälkeen tavoitteena on, että tietä olisi saatu häivytettyä maisemasta
valaistusta kokonaan poistamatta. (Oksman 2011). Yksinkertaisin tapa häivyttämiseen on
valonlähteen sijoittaminen matalammalle, jolloin valaisimien pylväsväliä tulisi kuitenkin
lyhentää jalankulkijoiden näkyvyyden säilyttämiseksi.

Valaisimien vertailun jälkeen sopivimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui Valotornin 79
senttimetriä korkea Ledino pylväsvalaisin. Valaisin on huoltovapaa, ilkivallankestävä ja
toteutettu LED-tekniikalla (Valotorni 2011). Verrattuna markkinoiden tunnetuimpien
valmistajien LED-pylväsvalaisimiin Ledino on hinnaltaan todella kilpailukykyinen ja
vastaavasti monta kertaa tehokkaampi, kuin markkinoiden halvimmat vastaavat tuotteet
(SLO 2011, Netrauta 2011). Ledino valaisimien elinkaarikustannukset on laskettu luvussa
5.2. Valaisimen tarkemmat tiedot ovat liitteessä II.
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4.2.3 Kevyen liikenteen väylien valaiseminen
Kevyen liikenteen väyliä Myllysaaressa on noin 600 metriä. Väylillä ei ole talvihoitoa
(aurausta), joten vuoden pimeimpään aikaan liikkuminen niillä on vähäistä, joka vaikuttaa
valaistuksen tarpeeseen. Kuten kuvasta 4.1 huomataan, suurin osa niistä sijaitsee avain
rantaviivan tuntumassa. Koska kevyen liikenteen väyliä ympäröi tiheä puusto, kannattaa
pohtia väylien valaisua epäsuorasti puiden avulla. Valaisemalla puita valaistuksesta
saadaan näyttävä ja se muuttuisi vuodenaikojen mukaan.

Puiden valaisuun soveltuu sama LED-kohdevalaisin kuin hyppytornin ja liukumäen
valaisuun. Kevyen liikenteen väylien epäsuoravalaisu puiden avulla on esitetty kuvassa
4.5. Puun valaisu yhden LED-moduulin sisältävällä VP3111 M1 valaisimella on esitetty
kuvassa 4.6.

Kuva 4.5. Kevyen liikenteen väylien valaiseminen epäsuorasti puiden avulla.
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Kuva 4.5. Puun valaiseminen VP3111 M1 valaisimella. M1 valaisin valaisuteholtaan puolet heikompi kuin
M2. (Valopaa 2011)

Puistossa on useita potentiaalisia paikkoja puiden valaisemiselle, joita on esitetty
tarkemmin

liitteessä

III.

Elinkaarikustannuslaskenta

kevyen

liikenteen

väylien

valaisemiselle on laskettu luvussa 5.3.

5

Elinkaarikustannuslaskenta

Elinkaarikustannus (LCC) –laskelmilla tarkastellaan laitteen tai järjestelmän koko
elinkaarta valmistuksesta käytöstä poistoon, ja se tehdään yleensä kahdelle tai useammalle
vaihtoehdolle halvimman ratkaisun löytämiseksi. LCC-laskennassa otetaan huomioon
tulevat kustannukset, kuten käyttö, huolto ja uusimiskustannukset, ja ne diskontataan
nykyhetkeen, jotta kokonaiskustannuksia voidaan vertailla. (Rementor 2011).

Elinkaarikustannus LCC voidaan laskea yhtälön 5.1 mukaisesti.
LCC = Ki + Ke + Kh,

(5.1)

23
missä Ki on investointikustannus, Ke on energiakustannusten nykyarvo ja Kh on
huoltokustannusten nykyarvo.
Valaisimien investointikustannusten laskenta on esitetty yhtälössä 5.3.
Ki = n ∙ Kv,

(5.2)

missä n on valaisimien lukumäärä ja Kv yhden valaisimen hinta nykyhetkellä.
Valaisimien vuotuinen energiankulutus voidaan laskea yhtälöllä (5.3)
E = n ∙ P ∙ T,

(5.3)

missä n on valaisimien lukumäärä, P yhden valaisimen teho ja T valaisimen vuotuinen
päälläoloaika.
Energiakustannukset ovat laitteen käytöstä aiheutuvia kuluja. Energiakustannusten
nykyarvon Ke laskenta on esitetty yhtälössä 5.4.
Ke = E ∙ He ∙

,

(5.4)

missä E on vuotuinen energiankulutus, He on energian hinta nykyhetkellä, r on
energiakustannusten laskentakorko ja t on laskentajakson pituus.

Huoltokustannukset

ovat

tietyn

aikavälein

toistuvia

ylläpitokustannuksia,

jotka

muodostuvat muun muassa osien vaihdosta ja korjaamisesta. Kun laitteen huoltojakso on
epäsäännöllinen

tai

poikkeaa

kalenterivuodesta,

on

jokainen

huoltoinvestointi

diskontattava nykyhetkeen erikseen. Huoltokustannusten nykyarvon Kh laskenta on esitetty
yhtälössä 5.5.
Kh = Hy ∙

,

(5.5)

missä Hy on yksittäinen huoltokustannus, m se vuosi, johon kyseinen kustannus ajoittuu ja
r laskentakorko.
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Luvuissa 5.1–5.3 on laskettu elinkaarikustannukset erikseen hyppytornin ja liukumäen, tien
ja kevyen liikenteen väylien valaistukselle. Hyppytornin ja liukumäen sekä kevyen
liikenteen väylien osalta laskelmat on tehty ensin LED-valaisimilla toteutettuna ja sen
jälkeen perinteistä tekniikkaa käyttäen siten, että valaisimet tuottavat saman valaisuluokan
samassa kohteessa. Laskelmat ottavat huomioon ainoastaan valaisimista muodostuvat
kustannukset, eivätkä huomioi esimerkiksi niiden asentamisesta aiheutuvia kuluja.
Kustannukset voivat vaihdella valaisintoimittajasta riippuen, mutta antavat kuitenkin
riittävän tarkkuuden arvioida kokonaiskustannuksia.
5.1

Elinkaarikustannuslaskenta hyppytornin ja liukumäen valaisulle

Elinkaarikustannuslaskenta hyppytornin ja liukumäen valaisulle on tehty Valopaan
VP3111

M2

valaisimilla.

Vertailuvalaisimina

laskuissa

käytetään

150

W

halogeenilamppua, joka tuottaa saman valomäärän kuin Valopaan VP3111 M2 valaisin.
Laskuissa käytetyt laskentaparametrit on esitetty taulukossa 5.1.
Taulukko 5.1. Elinkaarikustannuslaskennassa käytetyt laskentaparametrit.

VP3111 M2 (22 W) hinta

268 € / kpl (Valopaa 2011b)

Sähköenergian hinta nykyhetkellä

0,12 € / kWh (Tilastokeskus 2011)

Valaisimen vuosittainen päälläoloaika

4000 h

Tarkastelujakson pituus

20 a

Laskentakorko

5%

Vertailuvalaisimen (150 W) hinta

25 € / kpl

Huoltokustannukset VP3111 M2

10 % (1 kpl) valaisimista rikkoontuu 10
vuoden välein

Huoltokustannukset vertailuvalaisimelle

Polttimen vaihtaminen kerran vuodessa.
Uuden polttimon hintana käytetään 5 € / kpl.

Asennettavien valaisimien määrä

8 kpl
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5.1.1

VP3111 M2

Sijoittamalla arvot yhtälöön 5.2 valaisimien investointikustannuksiksi saadaan
Ki = 8 ∙ 268 € = 2144 €.
Valaisimien vuotuinen energiankulutus on laskettu yhtälöllä 5.3.
E = 8 ∙ 22 W ∙ 4000 h = 704 kWh.
Valaisimien sähköenergian kustannusten nykyarvoksi 20 vuoden pitoajalla saadaan

Ke = 704 kWh ∙ 0,12 € / kWh ∙

= 1053 €.

Valmistaja ilmoittaa VP3111 M2 valaisimille 100 000 tunnin polttoiän, joka tekee 4000
tunnin vuosittaisella päälläoloajalla 25 vuotta. Oletetaan kuitenkin, että yksi kahdeksasta
valaisimesta ei kestä luvattua polttoikää, vaan rikkoontuu pitoajan puolessa välissä.
Huoltokustannusten nykyarvoksi 20 pitoajalla saadaan
Kh = 268 € ∙

= 165 €.

Elinkaarikustannukset 20 vuoden pitoajalla hyppytornin ja liukumäen valaisemiselle
VP3111 M2 valaisimilla saadaan sijoittamalla edellä lasketut tulokset yhtälöön 5.1. Näin
kustannuksiksi saadaan
LCC = 2144 € + 1053 € + 165 € = 3362 €.

5.1.2

150 W:n halogeenivalaisin

Sijoittamalla arvot yhtälöön 5.2 valaisimien investointikustannuksiksi saadaan
Ki = 8 ∙ 25 € = 200 €.
Valaisimien vuotuinen energiankulutus on laskettu yhtälöllä 5.3.
E = 8 ∙ 150 W ∙ 4000 h = 4800 kWh.
Valaisimien sähköenergian kustannusten nykyarvoksi 20 vuoden pitoajalla saadaan
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= 7178 €.

Ke = 4800 kWh ∙ 0,12 € / kWh ∙

Halogeenilamppujen

polttoikä

vaihtelee

1000-4000

tunnin

välillä,

joten

huoltokustannukset on laskettu siten että kaikki polttimot vaihdetaan kerran vuodessa.
Huoltokustannuksiksi 20 vuoden pitoajalla saadaan
Kh = 8 ∙ 5 € ∙

= 498 €

Elinkaarikustannukset 20 vuoden pitoajalla hyppytornin ja liukumäen valaisemiselle
vertailuvalaisimilla saadaan sijoittamalla edellä lasketut tulokset yhtälöön 5.1. Näin
kustannuksiksi saadaan
LCC = 200 € + 7078 € + 468 € = 7746 €.

5.2

Elinkaarikustannuslaskenta tien valaisulle

Elinkaarikustannuslaskenta hyppytornin ja liukumäen valaisulle on tehty Valotornin
Ledino pylväsvalaisimilla. Laskuissa käytetyt laskentaparametrit on esitetty taulukossa 5.2.
Taulukko 5.2. Elinkaarikustannuslaskennassa käytetyt laskentaparametrit.

Ledino pylväsvalaisin (7,5 W) hinta

209 € / kpl (Valotorni 2011)

Sähköenergian hinta nykyhetkellä

0,12 € / kWh (Tilastokeskus 2011)

Valaisimen vuosittainen päälläoloaika

4000 h

Tarkastelujakson pituus

20 a

Laskentakorko

5%

Huoltokustannukset

10 % (4 kpl) valaisimista rikkoontuu 10
vuoden välein

Asennettavien valaisimien määrä

40 kpl (10 m välein)
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Sijoittamalla arvot yhtälöön 5.2 valaisimien investointikustannuksiksi saadaan
Ki = 40 ∙ 209 € = 8360 €.
Valaisimien vuotuinen energiankulutus on laskettu yhtälöllä 5.3.
E = 40 ∙ 7,5 W ∙ 4000 h = 1200 kWh.
Valaisimien sähköenergian kustannusten nykyarvoksi 20 vuoden pitoajalla saadaan
Ke = 1200 kWh ∙ 0,12 € / kWh ∙

= 1795 €.

Valmistaja ilmoittaa Ledino pylväsvalaisimille 20 vuoden käyttöiän. Oletetaan kuitenkin,
että 10 % valaisimesta ei kestä luvattua polttoikää, vaan rikkoontuu pitoajan puolessa
välissä. Huoltokustannusten nykyarvoksi 20 pitoajalla saadaan
Kh = 4 ∙ 209 € ∙

= 513 €.

Elinkaarikustannukset 20 vuoden pitoajalla tien valaisemiselle Ledino pylväsvalaisimilla
saadaan sijoittamalla edellä lasketut tulokset yhtälöön 5.1. Näin kustannuksiksi saadaan
LCC = 8360 € + 1795 € + 513 € = 10668 €.

5.3

Elinkaarikustannuslaskenta kevyen liikenteen väylien valaisulle

Elinkaarikustannuslaskenta kevyen liikenteen väylien valaisulle on tehty käyttäen samoja
valaisimia kuin luvussa 5.1. Todelliset valaistuksen kustannukset määräytyvät valaistavien
puiden eli asennettavien valaisimien määrästä. Tämä kustannusarvio on laskettu 30
valaisimen asennukselle. Sopivia puita valaistavaksi on esitetty liitteessä III. Laskuissa
käytetyt laskentaparametrit on esitetty taulukossa 5.3.
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Taulukko 5.3. Elinkaarikustannuslaskennassa käytetyt laskentaparametrit.

VP3111 M2 (22 W) hinta

268 € / kpl (Valopaa 2011b)

Sähköenergian hinta nykyhetkellä

0,12 € / kWh (Tilastokeskus 2011)

Valaisimen vuosittainen päälläoloaika

4000 h

Tarkastelujakson pituus

20 a

Laskentakorko

5%

Vertailuvalaisimen (150 W) hinta

25 € / kpl

Huoltokustannukset VP3111 M2

10 % (3 kpl) valaisimista rikkoontuu 10
vuoden välein

Huoltokustannukset vertailuvalaisimelle

Polttimen vaihtaminen kerran vuodessa.
Uuden polttimon hintana käytetään 5 € / kpl.

Asennettavien valaisimien määrä

5.3.1

30 kpl

VP3111 M2

Sijoittamalla arvot yhtälöön 5.2 valaisimien investointikustannuksiksi saadaan
Ki = 30 ∙ 268 € = 8040 €.
Valaisimien vuotuinen energiankulutus on laskettu yhtälöllä 5.3.
E = 30 ∙ 22 W ∙ 4000 h = 2640 kWh.
Valaisimien sähköenergian kustannusten nykyarvoksi 20 vuoden pitoajalla saadaan
Ke = 2640 kWh ∙ 0,12 € / kWh ∙

= 3948 €.

Valmistaja ilmoittaa VP3111 M2 valaisimille 100 000 tunnin polttoiän, joka tekee 4000
tunnin vuosittaisella päälläoloajalla 25 vuotta. Oletetaan kuitenkin, että 10 % valaisimista
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ei kestä luvattua polttoikää, vaan rikkoontuu pitoajan puolessa välissä. Huoltokustannusten
nykyarvoksi 20 pitoajalla saadaan
Kh = 3 ∙ 268 € ∙

= 494 €.

Elinkaarikustannukset 20 vuoden pitoajalla kevyen liikenteen valaisemiselle VP3111 M2
valaisimilla saadaan sijoittamalla edellä lasketut tulokset yhtälöön 5.1. Näin kustannuksiksi
saadaan
LCC = 8040 € + 3948 € + 494 € = 12482 €.

5.3.2 150 W:n halogeenivalaisin
Sijoittamalla arvot yhtälöön 5.2 valaisimien investointikustannuksiksi saadaan
Ki = 30 ∙ 25 € = 750 €.
Valaisimien vuotuinen energiankulutus on laskettu yhtälöllä 5.3.
E = 30 ∙ 150 W ∙ 4000 h = 18000 kWh.
Valaisimien sähköenergian kustannusten nykyarvoksi 20 vuoden pitoajalla saadaan

= 26918 €.

Ke = 18000 kWh ∙ 0,12 € / kWh ∙

Halogeenilamppujen

polttoikä

vaihtelee

1000-4000

tunnin

välillä,

joten

huoltokustannukset on laskettu siten että kaikki polttimot vaihdetaan kerran vuodessa.
Huoltokustannuksiksi 20 vuoden pitoajalla saadaan
Kh = 30 ∙ 5 € ∙

= 1870 €

Elinkaarikustannukset 20 vuoden pitoajalla hyppytornin ja liukumäen valaisemiselle
vertailuvalaisimilla saadaan sijoittamalla edellä lasketut tulokset yhtälöön 5.1. Näin
kustannuksiksi saadaan
LCC = 750 € + 26918 € + 1870 € = 29538 €.
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6.

YHTEENVETO

LEDien käytössä ulkovalaistuksessa on potentiaalia energian- ja rahansäästöön. Työssä
selvitettiin,

miten tällä

ulkovalaistukseen,

ja

hetkellä

onko

markkinoilla olevat

niitä

käyttämällä

LED-valaisimet

mahdollista

soveltuvat

saavuttaa

riittävästi

energiansäästöä, säästöä lamppujen huolto- ja vaihtokustannuksissa, jotta suuremmat
investointikustannukset saataisiin katettua.

LEDien

investointikustannukset

voivat

olla

jopa

kymmenkertaiset

perinteisiin

valaistusratkaisuihin nähden, mutta säästöt energia- ja huoltokustannuksissa tekevät niiden
käytön taloudelliseksi jo varsin lyhyellä pitoajalla. Kuvassa 6.1 on esitetty hyppytornin ja
liukumäen valaisemisen kokonaiskustannusten muodostuminen vuosittain LED- ja
halogeenivalaisimilla nykyisellä energian hinnalla pitoajan ollessa 20 vuotta.
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Kuva 6.1. Hyppytornin ja liukumäen valaisemisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset sisältäen investointi-, energiaja huoltokustannukset. LEDien osalta valaisimen rikkoontuminen aiheuttaa jyrkemmän kustannusten nousun vuoden
10 kohdalla. Halogeenivalaisimien kohdalla huoltokustannusten voidaan olettaa tapahtuvan vuosittain.
Sähköenergian halventuessa tai vuosittaisen päälläoloajan lyhentyessä valaisimien välinen kustannusero kaventuu,
ja vastaavasti energian hinnan noustessa tai päälläoloajan pidentyessä ero kasvaa.
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Kuten kuvasta 6.1 huomataan, LEDien käyttäminen tulee taloudelliseksi jo viiden vuoden
pitoajan jälkeen. LED-valaisimien käytön yleistyessä niiden hinnat tulevat laskemaan,
jolloin

myös

LED-teknologialla

investointikustannukset laskevat.

toteutettujen

valaistusjärjestelmien
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