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Taustaa
Tavallisessa toimistorakennuksessa valaistus aiheuttaa
arviolta kolmanneksen sähkönkulutuksesta
Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä noin kymmenen prosenttia kuluu valaistukseen. Joissain
tiloissa valaistuksen energiankulutuksen osuus voi olla huomattavasti tätä suurempi. Esimerkiksi
koulurakennuksen valaisemiseen kuluu tyypillisesti viidennes ja sairaalan jopa kolmasosa
sähkönkulutuksesta, koska valoja tarvitaan ympäri vuorokauden. Valaistuksen sähkönkulutusta
voidaan laskea paitsi luonnonvaloa hyödyntämällä, hankkimalla energiatehokas valaistus ja
käyttämällä valaistuksen ohjausta.
Valaistuksen energiankulutus riippuu monesta seikasta – lampuista, valaisimista, valaisimien
sijoittelusta ja ohjaustekniikasta. Hyödyksi saatavan valon määrään vaikuttaa myös huonepintojen
ja valaisimien likaantuminen ja kuluminen.
Valaistuksen voimakkuus on yksi mutta ei ainoa sähkönkulutukseen vaikuttavista tekijöistä.
Tarvittavan valon oikea määrä riippuu sekä työtehtävästä että työntekijästä. Liian jyrkkiä
pintakirkkauseroja olisi pyrittävä välttämään. Tällöin vältetään terävien varjojen syntyminen, jotka
saattaisivat haitata työntekoa. Valon suuntauksessa voidaan esimerkiksi jatkaa luonnonvalon
synnyttämää valaistusvaikutelmaa.
Valaistus ei saisi aiheuttaa haitallisia lämpövaikutuksia, häiritseviä ääniä eikä valon värinää tai
vilkkumista. Valojen tulisi syttyä välittömästi. (lähde: Motiva 2016)

Kestävät hankinnat kannattavat
Tuotteilla ja palveluilla on aina välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Hankintapäätökset
vaikuttavat siihen, kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja
materiaaleja sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä.
Julkisen sektorin hankinnat ovat suuria. Sen merkitys markkinavaikuttajana on huomattava silloin,
kun markkinoille pyritään saamaan energia- ja materiaalitehokkaita tuotteita sekä tuotteita, joilla
on vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia.
Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus, että velvollisuus käyttää tätä valtavaa ostovoimaansa
viisaasti.
Valtioneuvoston periaatepäätös (13.6.2013) sitouttaa valtion ja kunnat edistämään energia- ja
ympäristö- eli niin sanottuja ”cleantech”-ratkaisuja. Periaatepäätöksen mukaan valtiolla ja kunnilla
on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa.
(lähde: Motiva 2016)
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Valonlähteiden päivittämisellä loisteputkista LED-valoputkiin päästään huomattaviin
kustannussäästöihin pelkästään energiankulutuksessa.
Esim. 150 cm. Loisteputki kuluttaa sähköä 58 W (+ ns. Loissähkö n. 15W) = n. 73 W / loisteputki.
Vastaava LED-valoputken kulutus on n. 24W, jolloin säästö per putki on jopa yli 2/3 (n. 70%).
Erityisesti, jos valonlähteitä on paljon ja niiden käyttöaika / päivä on pitkä, tulevat putken
vaihtamisesta tulevat säästöt yhä suuremmiksi.
Lisäksi on huomioitava, että tavanomaisen loisteputken käyttöikä on laskennallisesti n. 15 000 h.,
kun vastaavasti LED- valoputkien käyttöikä huoneenlämmössä käytettynä vaihtelee 15 000 – 125
000 käyttötunnin välillä.
Syytä on myös huomioida valonlähteiden hankkimisesta ja niiden vaihtamisesta aiheutuvat
kustannukset eli kuinka monta kertaa valonlähde / LED- valoputki joudutaan vaihtamaan esim. 10
vuoden aikana, jos sitä käytetään esim. 24/7/365 (= 8760 h./ vuosi).
Elinkaarikustannusten arviointiin Motiva on tehnyt Valtti-hankkeessaan kattavan laskurin, jonka
oikeaoppinen täyttäminen voi olla haastavaa, mutta palkitsevaa. Laskurilla voi vertailla eri
valonlähteiden ja ratkaisujen elinkaarikustannuksia. (Laskuri: http://valaistustieto.fi/laskuri/)

Hyvä valaistus merkitsee viihtyvyyttä, terveellisyyttä, turvallisuutta ja
tuottavuutta. Viihtyvyys merkitsee optimiolosuhteita, joissa vireystila on
maksimissaan. Silmien rasitusoireet ja terveyshaitat (esim. silmien
kuivuminen) vähenevät hyvässä valaistuksessa.
Tuoreiden tutkimusten mukaan valaistusvoimakkuuden lisääminen 500 luksista noin 1000 luksiin
kasvattaa tuottavuutta useilla prosenteilla. Vaativissa näkötehtävissä on näin saavutettu jopa 8 - 9
% tuottavuuden nousu, myös virheiden lukumäärä on saatu jopa puolittumaan.
Valaistusvoimakkuuden lisäämisellä on suurempi vaikutus iäkkäiden työntekijöiden tuottavuuden
parantumiseen kuin nuorten työntekijöiden. Valaistuksen täysremontilla säästää myös energiaa.

Valaisimien ja valonlähteiden (LED-valoputki) keskeisiä valintaperusteita ovat:
elinkaarikustannukset tai hankintahinta (elinkaarikustannuksiltaan edullisin ratkaisu on
usein kallein hankkia ja sama toisin päin)
haluttu valon väri
värintoisto-ominaisuudet
haluttu valon määrä / valovirta
sähkön kulutus / kustannus
tavoiteltava käyttöikä
käyttöympäristön asettamat vaatimukset (lämpötila, tärinä, sirpaloitumattomuus, jne..)
takuuaika ja -ehdot
valaistuksen ohjattavuus
välkkymättömyys
vanhojen valaisinten kunto (uusimistarve?)
kotimaisuus/paikallisuus verokertymä, työllisyys, paikallisten liiketoimintojen kehitys ja
kasvu
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Teknisiä termejä ja suosituksia
LED-valoputki
LED-valoputki (eng. LED tube) on uudenaikainen valonlähde, jota käytetään pääasiassa G13kantaisissa loisteputkivalaisimissa korvaamaan perinteiset T8-loisteputket. LED-valoputken
keskeisimpinä etuina loisteputkeen nähden ovat energiatehokkuus ja pitkäikäisyys. LEDvaloputkesta käytetään myös termiä LED-loisteputki, mutta koska LED-valoputken valo tulee LEDkomponenteista, eikä se loisteputken tavoin sisällä loisteainetta, on LED-valoputki oikeampi
nimitys tuotteelle.
Joulukuussa 2014 valmistui LED-valoputkille standardi EN62776, joka takaa standardin kanssa
yhteensopivien LED-valoputkien keskinäisen yhteensopivuuden, sekä turvallisen vaihdon
perinteisen T8 loisteputken tilalle.
LED-valoputki tuottaa valon useimmiten kymmenistä, jopa sadoista pienistä LED-komponenteista,
jotka on ladottu piirikortille tai yhteen liitetyille piirikorteille. Valo ei läpäise piirikorttia ja itse
piirikorttikin on useimmiten asetettu valoa läpäisemättömän ja lämpöä johtavan materiaalin
päälle luoden LED-valoputken valosta toispuoleista. Perinteisestä loisteputkitekniikasta LEDvaloputkiin siirryttäessä onkin syytä huomioida, että LED-valoputkien säteilemä valo on usein
avautumiskulmaltaan kapeampikeilaista (120 – 250 astetta) kuin loisteputken valo (360 astetta).
Avautumiskulmaa rajoittaa niin loisteputken kuin LED-valoputkenkin tapauksessa kuitenkin
yleensä ympäröivän valaisimen optiset ominaisuudet (valaisimen kotelo, heijastimet, kuvut ja
linssit) jolloin loisteputken ja LED-valoputken tuottama valokuvio on lopulta usein hyvin
samankaltainen.
T8-loisteputken korvaavia LED-valoputkia on useita eri tyyppejä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
on 18.6.2013 julkistamassaan tiedotteessa jakanut LED-valoputkiasennukset kahteen päätyyppiin:
1. Retro-fit-suunnittelun mukaiset T8 LED-valoputket voidaan tyypillisesti asentaa vanhan
loisteputken tilalle yhteensopiviin valaisimiin sellaisenaan valmistaja- ja putkimallikohtaisia
rajoituksia noudattaen. Jotkut mallit ovat yhteensopivia vain magneettisen
virranrajoittimen, eli kuristimen kanssa, mutta malleja, jotka soveltuvat asennettavaksi
mihin tahansa vanhaan loisteputkivalaisimeen on myös markkinoilla. Osassa retro-fit LEDvaloputkia käytetään erillistä loisteputken sytyttimen korvaavaa LEDsytytintä/oikosulkupalaa. Sytyttimen ja LED-valoputken käyttämistä vanhassa
loisteputkivalaisimessa ei em. Tukesin tiedotteen mukaan lasketa valaisimen
modifioinniksi, koska pelkän putken ja sytyttimen vaihdolla voidaan vielä palata myös
loisteputkikäyttöön. Kompensointikondensaattorilla varustettujen valaisimien kanssa LEDvaloputket tuottavat usein suuren määrän loistehoa. Retro-fit suunnittelun mukaiset LEDvaloputket ovat pääsääntöisesti valmistettu EN62776 standardin mukaisiksi.
2. Conversion-kit -suunnittelun mukaisissa asennuksissa vanhaa valaisinta ja sen johdotusta
muokataan T8 LED-valoputkikäyttöön sopivaksi. Asennuksen tekee tässä tapauksessa
valtuutettu sähköurakoitsija. Muokkauskohteita ovat usein nk. elektronisen kuristimen l.
HF-liitäntälaitteen loisteputkivalaisimet. Tukesin 18.6.2013 julkaiseman tiedotteen mukaan
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muokattua valaisinta ei tarvitse uudelleen CE-merkitä- tai testata, jos a) sitä ei saateta
markkinoille l. myydä edelleen b) se on sähköturvallinen. Joskin alkuperäisen
valaisimenvalmistajan vastuu tuotteen turvallisuudesta lakkaa muokkauksen seurauksena.
Näiden lisäksi markkinoilla on ainakin vielä seuraavanlaisia LED-valoputkityyppejä:
3. LED-valoputkia, jotka toimitetaan vain yhdessä tarkoitusta varten suunnitellun
valaisimen kanssa. Tällöin paketti voi sisältää myös LED-valoputken ulkopuolista
ohjauselektroniikkaa, eivätkä kyseessä olevat LED-valoputket ole tällöin LED-valoputkistandardin EN62776 mukaisia. Myös asennustavan 1 (retro-fit) mukaisia LED-valoputkia
voidaan usein asentaa LED-valoputkille suunniteltuihin valaisimiin, jolloin itse valaisin
tyypillisesti toimii vain sähköjohtimena/putken kannattimina. Itse LED-valoputki voi tällöin
olla myös EN62776 standardin mukainen.
4. Elektronisen (HF) liitäntälaitteen kanssa yhteensopivia LED-valoputkia. Nämä LEDvaloputket vaativat toimiakseen valaisimen, jossa on toimiva elektroninen liitäntälaite
asennettuna. Etuna on helppo LED-valoputkeen päivittäminen elektronisen liitäntälaitteen
valaisimessa (verrattuna tyypin 2 mukaiseen asennukseen). Varjopuolena on ylläpidon
kalleus, koska vikaantuvia ja vaihdettavia osia on tämän jälkeen LED-valoputken lisäksi
myös elektroniset liitäntälaitteet, joiden vaihtamisen voi suorittaa vain valtuutettu
sähköasentaja. Asentamalla elektronisen liitäntälaitteen kanssa yhteensopivan LED
valoputken vanhaan loisteputkivalaisimeen, on vastuukysymykset myös epäselviä. Kuka
korvaa hajonneen elektronisen liitäntälaitteen, jos LED-valoputken asennus rikkoo sen?
Alkuperäinen valaisimen ja liitäntälaitteen toimittaja ei nimittäin ole vastuussa
valaisimesta, kun siinä käytetään elektronisen liitäntälaitteen LED-valoputkia.
5. Myös kapeampien T5 loisteputkien kanssa yhteensopivia LED-valoputkia on alkanut tulla
markkinoille ja niitä koskee joko kohdan 3 tai 4 lainalaisuudet. Eli ne toimitetaan joko
osana valaisinkokonaisuutta erillisen ohjauselektroniikan kanssa tai sitten ne vaativat
toimiakseen T5 valaisimen elektronisine liitäntälaitteineen.
Suositus: LED-valoputkivaihtoehtoja vertailtaessa tulee vaatia LED-valoputkille luodun EN62776 standardin mukaisuutta ja asianmukaista dokumentaatiota, joka osoittaa sen. Elektronisen
liitäntälaitteen valaisinten tapauksessa on elinkaarikustannuksiltaan edullisempaa suorittaa
valaisinten uudelleenjohdotusta asennustyyppi 2:n mukaisesti tai ostaa standardinmukaiset LEDvaloputket uuden valaisinrungon kanssa, kuin hankkia hankintahinnaltaan houkuttelevat
elektronisen liitäntälaitteen kanssa yhteensopivat LED-valoputket. Liitäntälaitteiden vaihto
jatkossa voi olla yllättävän kallista.

Valon määrä, valovirta - lumen-arvo
Valon määrän eli valovirran yksikkö on nimeltään lumen (lm). Lamppujen tuottamaa valon määrää
ei voi energiansäästölamppujen, ledien ja energiatehokkaampien halogeenien kohdalla vertailla
enää Wattien perusteella. Wattimäärä ei kerro lampun tuottaman valon määrästä, vaan
ainoastaan sähkönkulutuksesta. Valovirta ilmaisee valonlähteen kaikkiin suuntiin säteilemän valon
kokonaismäärän. Valovirta-arvoilla pystytään vertailemaan eri valonlähteiden suorituskykyä valon
määrän tuoton suhteen.
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Suositus: Jos loisteputkia korvataan LED-valoputkilla, on valovirran lisäksi otettava huomioon LEDvaloputken avautumiskulma ja käytettyjen valaisimien optiikka. Nyrkkisääntönä riittävä valovirta
vaihtelee putken pituuden mukaan. Esim. yleisimmässä 150 cm putkessa valon määrän pitäisi olla
suositeltavana kapeallakin avautumiskulmalla vähintään 3000 lm ja laajalla avautumiskulmalla
3200 lm.

Valon avautumiskulma
Huomioitava on, että pelkkä valovirta-arvokaan ei kerro kyseisen valonlähteen tilaan tuottamasta
valosta aina riittävästi, sillä valon avautumiskulma ja mahdollinen valaisimen optiikka (heijastimet,
varjostimet, kuvut ja linssit) vaikuttavat myös lopputulokseen. Mitä kapeampi valon
avautumiskulma on, sitä enemmän valosta saadaan optiikasta huolimatta tiloissa varmuudella
hyödynnettyä. Valaisimen optiikka vaikuttaa lopputulokseen siis sitä enemmän, mitä laajempana
itse valonlähde valovirtansa säteilee eli miten laaja valon avautumiskulma on. Perinteisen
loisteputken valon avautumiskulma on 360 astetta, eli se säteilee valonsa joka suuntaan, kun LEDvaloputkilla valon avautumiskulmat vaihtelevat tyypillisesti välillä 120-250 astetta.
Suositus: Mitä korkeampi valaistu tila (esim. liikuntatilat tai korkeat julkiset tilat) on, sitä
kapeampaa avautumiskulmaa (esim. 120 astetta) suositellaan, koska tällöin valo suuntautuu
kapeampana keilana valaistavaan tilaan maksimoiden valaistusvoimakkuuden (luksitason) tilassa.
Matalammissa tiloissa on suositeltua käyttää suuremman avautumiskulman valonlähteitä
epäsuotuisan häikäisyn minimoimiseksi. Tällöin haasteena voi olla, että vanhan loisteputken
korvaaminen ja saman valaistusvoimakkuuden saavuttaminen vaatii valonlähteeltä korkeampaa
valovirtaa (valo säteilee laajalle alueelle, josta osa jää valaisimen optiikasta riippuen usein
hyödyntämättä).

Värilämpötila – Kelvin-arvo
Värilämpötila eli lampun värisävy vaikuttaa huomattavasti valaistavan tilan tunnelmaan.
Värilämpötilan mittayksikkö on Kelvin, lyhennettynä K. Mitä korkeampi kelvin-arvo on, sitä
kylmempi ja sinertävämpi lampun tuottaman valon väri on.
Julkisissa tiloissa käytetään usein kelvin-arvoltaan korkeita 4000K, 5000K tai jopa 6500K,
sinertävän valkoisia loistelamppuja, kun kotikäytössä on perinteisesti hyödynnetty lämpimiä
2700K, 3000K ja 3500K sävyjä.
Laajasta LED-lamppujen valikoimasta voi valita mieleisensä sävyn, sillä vaihtoehtoja riittää
tavanomaisesta lämpimän valkoisesta kylmään sinisen valkoiseen ja aina värillisiin valoihin saakka.
Myös energiansäästölamppujen värilämpötiloissa on vaihtelua, kun puolestaan halogeenilampun
värilämpötila on noin 3000 K. Vanhanaikaisen hehkulampun värilämpötila oli noin 2700 K.
Värilämpötilaltaan yli 5000 kelvinin lamppuja nimitetään usein myös päivänvalolampuiksi.
Suositus: Värilämpötila on osittain myös mieltymiskysymys. Yleisin ja suositeltava värilämpötila on
4000 K.
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Värintoistokyky – Ra-indeksi
Lampun värintoistokyky vaikuttaa valon laatuun värilämpötilan ohella. Värintoistokyky kertoo,
miltä huonekalujen ja muiden esineiden värit tulevat valossa näyttämään.
Värintoistokykyä kuvaa värintoistoindeksi eli Ra-indeksi. Mitä suurempi luku on (maksimi 100),
sitä luonnollisemmin värit toistuvat.
LED-lamppujen värintoistokyky on tyypillisesti alhaisempi (Ra 70-90) kuin hehku- tai
halogeenilampulla (Ra 100), mutta usein vähintään samaa luokkaa loisteputkivalaistuksen kanssa
(Ra 80) Loisteputkissa käytetyt 830, 840, 930 tai 940 numerolyhenteet pitävät sisällään tiedon
värintoistokyvystä (ensimmäinen numero: 8: Ra=80 tai 9: Ra=90) ja värilämpötilasta (kaksi
seuraavaa numeroa: 40=4000K tai 50=5000K)
Suositus: Julkisissa tiloissa värintoistoindeksin suositellaan olevan vähintään Ra 80, jos tiloissa
tehdään töitä valokuvauksen tai grafiikan parissa tai tiloissa esitellään tuotteita suositus on Ra 90.

Valaistusvoimakkuus – luksi
Valaistusvoimakkuus kuvaa valonlähteen voimakkuutta valaistavalle pinnalle ja sen yksikkönä
käytetään luksia (lx). Valaistusvoimakkuus riippuu muun muassa lampun valovirrasta, valaisimen
optisista ominaisuuksista ja etäisyydestä valaistavasta pinnasta.
Yksi luksi on valaistusvoimakkuus, jonka yhden lumenin valovirta antaa tasaisesti jakautuessaan
yhden neliömetrin alalle (1 lx = 1 lm/m2). Mitä kauempana pinta on valolähteestä, sitä pienempi
valaistusvoimakkuus on. Jos voimakkuus on esimerkiksi 100 luksia 1 metrin etäisyydellä, se on 25
luksia 2 metrin päässä ja 4 luksia 5 metrin päässä.Valon määrä, joka osuu pintaan, määrittelee
esimerkiksi sen, miten helposti nähdään lukea sanomalehteä tai etsiä käsineitä eteisen kaapin
pohjalta. Siksi valaistusvoimakkuusarvolle annetaan eri tiloihin käyttötarkoituksen mukaisia
suosituksia.
Esimerkkejä valaistusvoimakkuuden suosituksista: (min)
Tila / työskentelyolosuhde

ulkotyöalueiden
yleisvalaistusvoimakkuus
tilat, joita ei käytetä jatkuvasti
työskenneltäessä

yksinkertaiset näkötehtävät

Suositeltava
valovoimakkuus
(min.)

Esimerkkejä

(50-) 100 lx
eteiset, aulat, käytävät,varastot
(100-) 150 lx

(250-) 300 lx

paperikonesalit, maalaamot, karkea
penkkityö, leikkihuoneet
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kohtuullista tarkkuutta vaativat
näkötehtävät

(400-) 500 lx

tarkkuutta vaativat näkötehtävät

(500- ) 600 lx

erittäin suurta tarkkuutta vaativat
näkötehtävät

(600-) 750 lx.

pitkäaikaiset erittäin vaativat
näkötehtävät

(750-) 1000 lx

toimistot, luokkahuoneet, laboratoriot,
kirjastojen lukutilat, luentosalit,
urheiluhallit, kokoustilat

pankkien asiakaspalvelu, avotoimistot,
melko tarkka
kone- ja penkkityö, tarkka piirustustyö,
kirjastojen lukutilat, keittiöt
värintarkastus, värinmäärittely, tarkka
kone- ja penkkityö,
tarkka piirustustyö
mikroelektroniikka, käsikaiverrus,
mikroskopointi
(lähde: Työterveyslaitos 2014)

Valaistusvoimakkuus on suure, jonka mittaamiseksi on saatavilla lux-mittareita. Luksimittareilla
valaistusvoimakkuutta mitataan tyypillisesti käyttötasolta (n. 85 cm lattianrajasta). Edullisimmat
luksimittarit eivät ole kalibroitavia, eivätkä välttämättä osaa mitata eri tekniikan valonlähteitä
oikein. Erityisesti LED-valojen luksitasojen mittaus on vanhemmilla edullisilla luksimittareilla
mahdotonta. Myös uudet kalibroimattomat luksimittarit soveltuvat korkeintaan vain
vertailumittaukseen silloin kun kahden tilanteen käyttöolosuhteet ovat samat (päivänvalon ja
varjostavien esineiden vaikutus mittaustuloksiin on minimoitu). Eri luksimittareiden välillä voi olla
jopa kymmenien prosenttien erot mittaustuloksissa. Myös mittaustavat ja -olosuhteet voivat
aiheuttaa yllättäviä eroja. Luksimittaukset olisikin syytä suorittaa ammattilaisen toimesta
vakioiduissa olosuhteissa.

Energiatehokkuusluokka
Sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkintä koskee sähköverkkoon kytkettäviä hehku- ja
loistelamppuja, suurpainepurkauslamppuja sekä LED-lamppuja ja LED-moduuleja. Asetusta
sovelletaan siten myös loisteputkiin ja pienloistelamppuihin.
Suositus: Energiatehokkuusluokan tulisi olla mieluiten A++, vähintään A+.

Välkyntä
Silmän herkkyys valosäteilylle riippuu valon aallonpituudesta ja välkynnästä. Yksilöt reagoivat
välkyntään eri lailla. Sitä, mikä olisi turvallinen raja välkkeelle, ei toistaiseksi ole Suomessa
määritelty. Venäjällä on ollut jo pitkään käytössä lamppujen välkyntää rajoittava säännös, jonka
mukaan yli 5% välkyntä julkishallinnon toimistotiloissa on kielletty. Lamppupakkaus ei varoita
valon välkynnän mahdollisista haitoista ja vain osa valmistajista ilmoittaa välkyntäprosentin tai indeksin.
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Lamppujen välkyntä rasittaa esimerkiksi migreeniin taipuvaisia juuri nyt voimallisesti, kun
tasoittavaa luonnonvaloa on erityisen vähän. Valojen välkynnän on monissa tutkimuksissa havaittu
aiheuttavan ihmisille monenlaisia terveyshaittoja, kuten päänsärkyä, väsymystä, levottomuutta ja
aivojen stressaantumista.
Välkyntä häiritsee ihmisen keskittymistä työhön ja heikentää samalla viihtyvyyttä. Tämän lisäksi
välkyntä vaikuttaa myös silmän liikkeisiin, ja esimerkiksi lukeminen välkkyvässä valossa
kaksinkertaistaa silmän liikkeiden määrän sekä hidastaa lukunopeutta.
Välkyntä aiheutuu sähköverkon jännitteen nopeista vaihteluista. Välkynnän voi usein todentaa itse
matkapuhelimen kameralla suuntaamalla videokuvaustilassa kameran kohti valonlähdettä.
Hajavalon vaikutuksen voi eliminoida pitämällä puhelinta riittävän lähellä valonlähdettä.
Välkkyminen näkyy näytön yli juoksevina häiriöraitoina.
Välkyntä voi olla näkyvän häiritsevää, mutta aina se ei välttämättä ole ihmissilmällä havaittavissa.
Vaikkei ihminen tietoisesti havaitsisikaan välkyntää, silmän verkkokalvo ja aivot rekisteröivät sen.
Matalataajuisen välkynnän lisäksi valonlähteissä voi olla myös korkeataajuista välkyntää, jonka
aivot aistivat, mutta jonka mittaamiseen ja tekniseen havainnointiin vaaditaan tähän tarkoitettu
mittalaite. Välkyntää mitataan välkyntäprosentti- ja välkyntäindeksi-suureilla. Välkyntäprosentti
voi siis olla suuri ja välkyntä voi vaikuttaa ihmiseen, vaikkei kännykkäkamera tätä korkeataajuista
välkyntää havaitsisikaan.
Suositus: Jos halutaan varmistaa, että valonlähteistä aiheutuva riski em. haittoihin minimoidaan
tulisi välkyntäprosentin olla LED- valoputkessa mahdollisimman pieni (maks. 5 %).

Käyttöikä vs. käyttölämpötila
LED-valonlähteen käyttöikä on huoneenlämmössä käytettynä tyypillisesti loisteputkea pidempi,
mutta käyttöympäristön lämpötilan noustessa LED-valojen käyttöikä laskee jyrkästi. Jo
sijoittamalla LED-valoputken suljetun valaisimen sisälle nousee käyttöympäristön lämpötila n. 10C.
Yleisesti tunnetun elektroniikan käyttöikää lämpötilan funktiona kuvaavan kaavan mukaan, tämä
puolittaa LED-valoputkelle luvatun käyttöiän. Jos LED-valoputkelle luvataan 50 000 tunnin
käyttöikä ja LED-valoputki asennetaan suljettuun valaisimeen, on todellinen käyttöikä kuitenkin
vain 25 000 tuntia.
Käyttöikä on myös hankintahinnan ohella keskeisimpiä muuttujia tuotteen elinkaarikustannuksia
laskettaessa. Mitä pidempi käyttöikä, sitä harvemmin LED-valoputkia tarvitsee uusia ja säästöä
tulee paitsi tuotteen hankintakustannuksissa, niin vaihtotyön kuin mahdollisten nostolaitteiden
vuokran kustannuksissa. Lampunvaihto myös usein keskeyttää työt lampunvaihtopaikassa, joka voi
osaltaan lisätä vaihtokustannuksia.
Suositus: Mitä alhaisempia elinkaarikustannuksia haetaan, sitä pidempi tulisi LED-valoputken
käyttöikä olla. LED-valoputken käyttöiän merkitys kasvaa myös mitä hankalampi ja kalliimpi
lampunvaihtotyö on (esim. juhla- tai liikuntasalit, porraskäytävät, jne.). Normaaleissa toimistoolosuhteissa ja avonaisissa valaisimissa LED-valoputkien käyttöiän on syytä olla vähintään 50 000
tuntia ja haastavammissa kohteissa sekä suljetuissa valaisimissa mielellään vähintään 100 000
tuntia.
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Valon puhtaus
Jos halutaan tarkkaa väritarkkuutta tai työskentely vaatii hyvää värienerottelukykyä, niin siihen
kannattaa kiinnittää huomiota. LED-valonlähteen väritarkkuutta kuvaa yksikkönä MacAdam- arvo
ja mitä pienempi arvo on, sen tarkempi väritarkkuus valonlähteessä on.
Suositus: Jos tarvitaan hyvää väritarkkuutta, niin suosituksena tulee vaatia LED-valoputkelta min.
MacAdam 5 arvoa. Jopa min. MacAdam 3 voi olla vaatimuksena, jos halutaan erittäin hyvää
väritarkkuutta.

Valotehokkuus
LED- valoputkea valitessa olisi syytä huomioida myös sen valotehokkuus eli montako lumen:ta
(valovirta,lm) / kulutettu sähkö (W) valonlähteestä saadaan. (Watti (W) on SI-järjestelmän tehon
ja säteilyvirran yksikkö.) Valotehokkuus on yksi eniten käytettyjä mittareita kuvaamaan LEDvalonlähteiden paremmuutta. Korkeampi valotehokkuus tarkoittaa suurempaa valontuottoa
vähemmällä sähköenergialla.
Suositus: Valotehokkuus tulisi olla mahdollisimman korkea. Minimissään 125 (W/lm)

Valaistus palveluna
Jos valaistukseen investointiin ei ole rahaa tai halutaan välttää investointiin sisältyviä riskejä, on
valaistuksen uusiminen energiatehokkaammaksi järkevää palveluna. Useat toimijat alalla tekevät
jo ESCO (Energy Saving Company) tai LaaS (Lighting as a Service) -tyylisiä valaistuksen uusimisia,
joissa investointi maksetaan säästöllä. Usein tällöin tuotteet ovat takuun ja jopa ylläpidon piirissä
koko sopimusajan.
Suositus: Jos suora investointi ei ole mahdollinen, kannattaa valaistuksen energiatehokkuuden
parantaminen tehdä mahdollisimman nopeasti usein siitä huolimatta. Palvelua valitessa kannattaa
vertailla kustannuksia sekä toimijoiden ja tuotteiden luotettavuutta. Joskus palvelussa tarjottavilla
tuotteilla on myös takuuta voimassa vielä sopimuskauden jälkeenkin, jolloin tuoteriski on
minimaalinen.

Takuu
Kuten kaikissa tuotteissa, niin valonlähteissä ja LED- valoputkissa tulisi kiinnittää huomiota myös
niille myönnettävään takuuseen. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että mitä pidemmän ja
”paremman” takuun valmistaja tuotteelleen antaa, niin sen luotettavampi, laadukkaampi ja
kestävämpi se on.
LED- valoputkea valitessa tulee kiinnittää huomiota siis takuun pituuteen ja erityisesti takuun
ehtoihin, joissa voi olla erilaisia rajoituksia esim. vuotuisten maksimikäyttötuntimäärien (h./
vuosi), syttymiskertojen, minimirikkoutumismäärän, käyttöympäristön rajoitus, jne. suhteen.
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Esimerkkinä mielenkiintoisesta takuuehdosta voidaan pitää vaikkapa rajoitusta, jossa vioittumisen
pitää esiintyä 10 prosentissa tuotteista, jotta takuu korvaa vioittuneet tuotteet. Tällöin asiakkaalle
jää käteen Musta Pekka, jos 1000 lampun erästä vikaantuukiin “vain” 99. Toinen tyypillinen
takuurajoitus koskee vuotuisia käyttötunteja. Takuu voi olla voimassa luvatun ajan vain jos
tuotetta käytetään korkeintaan 4000h tuntia vuodessa. Kolmas useamman toimijan takuuehdoista
löytyvä pykälä estää käyttämästä tuotetta suljetuissa valaisimissa takuun raukeamisen uhalla.
LED-valaistukseen investoijan kannattaakin tutustua tarkasti harkittavan LED-tekniikan
takuuehtoihin: kuinka paljon niissä on erilaisia rajoitteita ja “pientä pränttiä”?
Suositus: Vaadi LED- valoputkille min. 5 v. Takuu, ilman rajoituksia esim. käyttötuntien ja
syttymiskertojen suhteen tai pisteytä takuuta rajoittavat ehdot omiin käyttöolosuhteisiisi peilaten
erikseen, sillä esim. 5 vuoden takuu voi takuuehdoista ja käyttöolosuhteista riippuen olla
käytännössä esim. vain 2,5 vuotta -tai pahimmassa tapauksessa ei lainkaan.
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