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Esipuhe 
Tämä opas koskee rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) vaatimusta valaistustason erillis-
selvityksestä (määräys 3.3.3) sekä tarpeenmukaisen valaistuksen laskentaa (määräys 3.3.4). Valais-
tustason erillisselvitys vaaditaan energialaskennan lähtötietojen osana käytettäessä käyttötarkoitus-
luokan kokonaisenergiankulutuksen laskennassa pienempää valaistuksen tehotiheyttä [W/m2], kuin 
mitä Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset 
ja ohjeet (2012) taulukossa 3 on esitetty. Lisäksi oppaassa esitetään laskentamenetelmä tarpeenmu-
kaisen valaistuksen huomioimiseksi E-lukulaskennassa. 

Oppaassa on laskentaesimerkein tarkasteltu kolmen eri käyttötarkoitusluokan kriittisen tilan valais-
tustason säilymistä ja esitetty ratkaisupolku siitä, miten riittävän valaistustason täyttyminen on 
mahdollista osoittaa. Laskelmien tuloksena saadaan valaistusvoimakkuudelle ja valaistusvoimak-
kuuden tasaisuudelle laskennalliset arvot, jotka esitetään osana rakennuksen energiaselvitystä.  

Lisäksi oppaassa on tarkasteltu kahden eri käyttötarkoitusluokan kriittisen tilan laskenta-arvoja 
energialaskennan lähtötiedoiksi, kun tiloissa on käytössä tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus. Oh-
jauskerroinlaskenta perustuu standardin SFS-EN 15193 (2007) pohjalta määritettyihin valaistusoh-
jauksen kertoimiin, joita on sovellettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) mu-
kaisilla käyttötarkoitusluokkien käyttöajoilla sekä säävyöhykkeen I säätiedoilla. 

Laskelmien tuloksena saadaan valaistuksen tehotiheydelle numeerinen arvo, jota voidaan käyttää 
rakennuksen energiaselvityksessä. Lopuksi oppaassa selvennetään, kuinka valaistuksen erillistar-
kastelun arvoja käytetään osana rakennuksen E-lukulaskentaa. 

Oppaan sovellusesimerkit, suositukset ja lisätiedot eivät sellaisenaan ole rakentamismääräysko-
koelman määräysten tai ohjeiden tasoisia kannanottoja, jotka sitoisivat suunnittelua ja rakentamista. 
Oppaan tarkoituksena on havainnollistaa määräystenmukaisuuden osoittamista. Lisäksi pyrkimyk-
senä on selventää määräysten ja ohjeiden tulkintaa sekä niiden kohdentumista.  

Opas on laadittu ympäristöministeriön toimeksiannosta. Vastaavana asiantuntijana on toiminut DI 
Kimmo Liljeström, valaistusasiantuntijana DI Anne Jokiranta ja energialaskennan asiantuntijana DI 
Minna Hurme Optiplan Oy:stä. Asuintilan valaistuslaskelman laatijana on toiminut DI Santeri Sirén 
Skanska Oy:stä. Työtä on ympäristöministeriön puolesta valvonut ja ohjannut rakennusneuvos Pek-
ka Kalliomäki sekä yli-insinööri Maarit Haakana. Ohjausryhmään on kuulunut lisäksi tekniikan 
lisensiaatti Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy:stä. 
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1 Johdanto 
Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 
(2012) on esitetty rakennuksen standardikäyttö ja energialaskennassa käytettävät sisäiset lämpö-
kuormat lämmitettyä nettoalaa kohti. Standardikäyttö ja sisäiset lämpökuormat sisältävät myös E-
luvun laskennassa käytettävät valaistuksen tehotiheyden arvot uudisrakennuksille. Pienempää va-
laistuksen tehotiheyttä voidaan kuitenkin käyttää, mikäli energialaskennan lähtötietojen osana esite-
tään erillisselvitys, jossa osoitetaan valaistustason säilyminen riittävänä näkötehtävää varten. 

Opas käsittelee rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) erillisselvitystä valaistustason säily-
misen osoittamisesta. Erillisselvitys tulee laatia käytettäessä pienempiä valaistuksen tehotiheysarvo-
ja, kuin mitä on esitetty D3-määräyskokoelman taulukossa 3. Opas pyrkii selventämään määräyk-
siin liittyviä tulkintoja ja esimerkein havainnoimaan valaistuksen huomioimista rakennuksen koko-
naisenergiatarkastelussa. Opas käsittelee valaistusta määräystenmukaisuuden osoittamisen kannalta. 
Valaistuksen energiataloudellisuutta tulisi kuitenkin tarkastella erikseen, sillä todellinen käyttö voi 
poiketa merkittävästi määräysten standardikäytöstä. 

Oppaassa esitetään esimerkkilaskelmia valaistustasotarkasteluista ja niille asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta. Esimerkkilaskelmat on laadittu havainnollistaen energiatehokkuuden huomioimi-
sen tärkeyttä valaistussuunnitteluprosessissa. Energialaskennan valaistuksen erillisselvityksen mal-
lidokumentaatio on esitetty oppaan liitteissä.  

Valaistuksen huomioimista E-lukulaskennassa on havainnollistettu laatimalla esimerkkilaskenta 
liikerakennukselle ja asuinkerrostalolle. E-lukulaskennassa valaistuksen sähkönkulutus lasketaan 
rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) mukaisesti.  

Oppaan rakenne valaistussuunnitteluprosessiin ja energialaskentaan peilattuna on esitetty kuvassa 1.  

  
Kuva 1 Oppaan rakenne valaistussuunnittelun ja energialaskennan näkökulmasta 
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2 Määritelmiä ja käsitteitä 
Tässä oppaassa tarkoitetaan: 

1) alenemakertoimella valaistusasennuksen tietyn käyttöajan jälkeistä keskimääräistä valaistus-
voimakkuutta työtasolla suhteessa saman valaistusasennuksen keskimääräiseen valaistusvoi-
makkuuteen juuri asennettuna. Valaistusasennuksen ikääntymistä kuvaava kerroin, joka huomi-
oi valonlähteen valovirran aleneman, valaisimen alenemakertoimen sekä huonepintojen heijas-
tussuhteen alenemakertoimen;  

2) keskimääräisellä valaistusvoimakkuudella (lx) valaistusvoimakkuuden keskiarvoa määritetyllä 
alueella; 

3) kriittisellä tilalla rakennuksen tarkasteltavaa tilaa, jonka arvioidaan olevan tarkastelun kannalta 
epäedullisin; 

4) käyttöajalla (h) aikaa, jolloin rakennus tai tila on käytettävissä sen käyttötarkoituksen mukaises-
ti; 

5) käyttöasteella vuorokauden keskimääräistä valaistuksen ja kuluttajalaitteiden päälläoloajan 
osuutta rakennuksen käyttöajasta; 

6) käyttötarkoitusluokalla rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitukseen perustuvaa luokitusta, jota 
käytetään E-luvun laskennassa; 

7) laskenta-alueella tilan aluetta, jolle valaistuslaskenta suoritetaan; 
8) LENI-luvulla (kWh/m2/vuosi) rakennuksen, tilan tai alueen vuotuista valaistusenergiaa kuvaavaa 

lukua;  
9) suunnitteluratkaisulla kohderakennuksen toteutettavaksi aiottua suunnitelmaa; 
10) säävyöhyke I:llä Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (2012) määritettyä sää-

vyöhykettä, jonka mukaisilla säätiedoilla vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa kokonaisener-
giankulutuksen laskennassa; 

11) tarkastelutasolla pintaa, jolle valaistuslaskenta suoritetaan; 
12) tarpeenmukaisella valaistuksella valaistusta, joka on suunniteltu tilan tai sen alueen käyttötar-

koituksen mukaisesti ja jota ohjataan muulla tavoin kuin keskitetyllä ohjauksella, jossa useam-
paa tilaa ohjataan samanaikaisesti; 

13) tarpeenmukaisen valaistuksen tehotiheydellä (W/m2) tarpeenmukaisen valaistuksen kokonaiste-
hoa pinta-alayksikköä kohden; 

14) tausta-alueella vähintään 3 metriä leveää aluetta tilan asettamissa rajoissa, joka ympäröi väli-
töntä lähiympäristöä; 

15) tilatyyppi samankaltaiseen käyttötarkoitukseen luokiteltujen tilojen tyyppi, esim. keittiöt; 
16) työalueella työskentelyaluetta, jossa näkötehtävä suoritetaan; 
17) työtasolla tarkastelutasoa, jossa työtehtävä suoritetaan; 
18) valaistuksen lepokulutuksella (W) energiaa, joka kulutetaan tiettynä ajan jaksona turvavalaistuk-

sen akkujen lataukseen ja valaisimien valaistuksenohjausjärjestelmien valmiustehoihin lamppu-
jen ollessa sammuksissa; 

19) valaistuksen tehotiheydellä (W/m2) asennetun valaistuksen kokonaistehoa pinta-alayksikköä 
kohden; 

20) valaistusvoimakkuudella (lx) valovirran määrää tietyllä pinnalla; 
21) valaistusvoimakkuuden tasaisuudella minimivalaistusvoimakkuuden suhdetta keskimääräiseen 

valaistusvoimakkuuteen; 
22) välittömällä lähiympäristöllä työalueen viereistä, vähintään 0,5 metrin levyistä kaista-aluetta. 



 8 

3 Valaistusta käsittelevät rakentamismääräykset, standardit 
ja ohjeet 

Tässä luvussa on esitetty valaistusta koskevat rakentamismääräykset ja niiden sisältö valaistusta 
koskien. Lisäksi on mainittu valaistukseen liittyviä yleisimpiä standardeja ja ohjeita. Rakentamis-
määräysten ja standardien sekä ohjeiden välisiä keskinäisiä suhteita ja käyttötarkoituksia on selven-
netty kohdassa 3.1. 

3.1 Rakentamismääräykset suunnitteluprosessissa 

Kuvassa 2 on kuvattu valaistussuunnitteluprosessi rakentamismääräysten, standardien sekä ohjeiden 
näkökulmasta. Tässä luvussa selvennetään oppaassa esitettyjen rakentamismääräysten, standardien 
ja ohjeiden keskinäistä suhdetta. 

Valaistussuunnitteluprosessin alkuvaiheessa suunnittelulle asetetaan tavoitteet. Tavoitteiden reuna-
ehdot muodostuvat tilaajan asettamien ehtojen lisäksi rakentamismääräyksistä, jotka on esitetty 
kohdassa 3.2. Valaistusstandardit ja -ohjeet (ks. kohta 3.3.) puolestaan kuvaavat riittävän ja tarkoi-
tuksenmukaisen valaistuksen tasoa.  

Kun suunnittelun tavoitteet on asetettu, suunnitteluratkaisuja vertaillaan ja optimoidaan sekä valais-
tussuunnittelun parametrien, että energiatehokkuuden näkökulmasta. Lopullisen suunnitteluratkai-
sun perusteella lasketaan valaistuksen energiankulutus määräyskokoelman osan D3 (2012) lasken-
tasääntöjen mukaisesti. 

Kohteen lopullinen pohjapiirustus saattaa poiketa rakennuslupavaiheen suunnitteluratkaisusta. Täl-
löin valaistussuunnitelman tavoitteet päivitetään uusien pohjapiirustusten mukaisesti. Valaistus-
suunnitelmaan tulee laatia tarpeelliset muutokset uusien tavoitteiden mukaisesti, jotta voidaan taata 
näkötehtävän edellyttämä valaistus (Rakentamismääräyskokoelman osa D2 luku 2.5 (2012)). 

Rakennuslupavaiheen valaistusratkaisu saattaa muuttua toteutusvaiheessa.  Tällöin tulee varmistaa, 
että alkuperäiselle suunnitelmalle asetetut tavoitteet täyttyvät niin valaistuksen kuin energiatehok-
kuudenkin näkökulmasta. Mikäli valaistusratkaisun muutokset aiheuttavat poikkeavan tuloksen 
alkuperäiseen energiaselvitykseen, tulee energiaselvitys päivittää muutosten mukaisesti. 

Rakennuksen käyttöönotto- ja käyttövaiheessa kohteen toteutusta arvioidaan sekä valaistuksen laa-
dun että energiatehokkuuden näkökulmasta. Rakentamismääräyskokoelman osan D3 kohdan 2.8.1.6 
(2012) mukaisen kiinteän valaistuksen sähkönkulutuksen mittauksen avulla voidaan seurata valais-
tuksen energiankäyttöä.  
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Kuva 2 Suunnitteluprosessin eteneminen rakentamismääräysten näkökulmasta 

3.2 Rakentamismääräykset 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa D2 Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (2012), 
D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet (2012) sekä G1 Asuntosuunnittelu (2005) 
on asetettu määräyksiä rakennusten valaistusta koskien. Asuinrakennuksen luonnonvaloa koskeva 
asetus on esitetty Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 51§. 

3.2.1 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 

Valaistusolosuhteille on esitetty vaatimuksia Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 
(2012) Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräyksessä luodaan edellytykset tavanomaisissa 
sääoloissa ja käyttötilanteissa terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle sisäilmastolle. Tämä määrä-
yskokoelman osa viittaa suunnitteluvaiheessa arvioituun käyttöön. Alla on esitetty rakentamismää-
räyskokoelman osan D2 (2012) kohta 2.5, joka käsittelee valaistusolosuhteita. 

 

D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 

2.5 Valaistusolosuhteet 

2.5.1  
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että oleskeluvyöhykkeellä voidaan ylläpitää 
näkötehtävän edellyttämä valaistus käyttöaikana niin, ettei energiaa käytetä tarpeettomasti.  

2.5.1.1 
Valaistuksen ryhmittely, energiansyöttö ja ohjaus toteutetaan siten, että valaistus-
ta voidaan vaihdella tehtävien toimintojen ja luonnonvalon määrän mukaisesti. 
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3.2.2 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset 
ja ohjeet koskevat uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmityk-
seen ja sen lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden yl-
läpitämiseksi. 

Määräyksen luvussa 2.8.1.6 on asetettu määräys koskien rakennuksen kiinteän valaistusjärjestelmän 
energiankulutuksen mittausta. Alla on esitetty valaistusjärjestelmän mittausta koskeva määräys ko-
konaisuudessaan. Käyttötarkoitusluokan 1 ja 2 rakennukset koskevat erillisiä pientaloja, rivi- ja 
ketjutaloja sekä asuinkerrostaloja, joissa valaistusjärjestelmän sähkönkulutukselle ei vaadita energi-
ankulutuksen mittausta.  

 

Määräyksen luvussa 3.3 on esitetty rakennusten standardikäyttöä vastaavat valaistuksen tehotihey-
den arvot. Luvussa on esitetty myös laskentakaava valaistuksen ja kuluttajalaitteiden vuotuiselle 
energiankulutukselle. Alla on esitetty rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) kohdat, joka 
käsittelevät rakennuksen standardikäyttöä ja sisäisiä lämpökuormia. Energialaskennassa valaistuk-
sen sähkönkulutus lasketaan määräyskokoelman osan D3 mukaisesti. 

D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 

2.8 Energiankäytön mittaus 

2.8.1  
Rakennukset varustetaan energiankäytön mittauksella tai mittausvalmiudella siten, että raken-
nuksen eri energiamuotojen käyttö voidaan helposti selvittää. Mittauksista voidaan luopua, jos 
mittauksen tai mittausvalmiuden rakentaminen voidaan osoittaa epätarkoituksenmukaiseksi. 

2.8.1.6 
Muissa kuin käyttötarkoitusluokan 1 ja 2 rakennuksissa kiinteä valaistusjärjes-
telmä varustetaan sähkönkulutuksen mittauksella. 
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D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 

3.3 Rakennuksen standardikäyttö ja sisäiset lämpökuormat  

3.3.1 
Rakennusten standardikäyttö ja sitä vastaavat sisäiset lämpökuormat on määritelty taulukossa 
3. Pientalojen arvoja käytetään myös pari-, rivi- ja ketjutaloille. 

Taulukko 3. Rakennusten standardikäyttö ja energialaskennassa käytettävät sisäiset lämpö-
kuormat lämmitettyä nettoalaa kohti. Käyttöaika esittää kuinka monta tuntia vuorokaudessa ja 
päivää viikossa rakennusta käytetään. Käyttöaste on keskimääräinen valaistuksen ja kuluttaja-
laitteiden käyttöaste sekä ihmisten läsnäolo rakennuksen käyttöajan aikana. 

Käyttötarkoitus-
luokka 

Kellon-
aikad 

Käyttöaika Käyttö-
aste 

Valaistus Kuluttaja-
laitteet 

Ihmiseta 

  h/24h d/7d - W/m2 W/m2 W/m2 
Erillinen pientalo 
sekä rivi- ja ketju-
talo 

00:00-
24:00 

24 7 0,6 8b,c 3 2 

Asuinkerrostalo 00:00-
24:00 

24 7 0,6 11b,c 4 3 

Toimistorakennus 07:00-
18:00 

11 5 0,65 12c 12 5 

Liikerakennus 08:00-
21:00 

13 6 1 19c 1 2 

Majoitusliikera-
kennus 

00:00-
24:00 

24 7 0,3 14c 4 4 

Opetusrakennus 
ja päiväkoti 

08:00-
16:00 

8 5 0,6 18c 8 14 

Liikuntahalli 08:00-
22:00 

14 7 0,5 12c 0 5 

Sairaala 00:00-
24:00 

24 7 0,6 9c 9 8 

a ei sisällä kosteuteen sitoutunutta lämpöä, kokonaislämmönluovutus saadaan jakamalla kertoimella 0,6 
b asuinrakennusten valaistuksen käyttöaste on 0,1 
c ohjearvo uudisrakennuksille ellei tarkempaa tietoa ole käytettävissä, pienempää valaistuksen tehoa voi käyttää, 
mikäli valaistustaso säilyy ja siitä esitetään erillisselvitys kohtien 3.3.3 ja 3.3.4 mukaisesti. 
d ilmanvaihdon käyntiaika kohdan 3.3.7 mukaisesti 

 



 12 

 

Määräyskokoelman osassa D3 (2012) on esitetty laskentakaava myös valaistuksen sähkönkäytölle. 
Alla on esitetty määräyksen kohta, joka käsittelee valaistuksen sähkönkäyttöä.  

 

3.3.2 
Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden vuotuinen lämpökuorma Q (kWh/m2) lasketaan: 
 
Q = kP 𝜏𝑑

24
𝜏𝑤

7
8760
1000

 ,     (4) 
k käyttöaste; 
P lämpökuorma W/m2; 
𝜏𝑑 rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa h; 
𝜏𝑤 rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa d. 

 
3.3.3 
Taulukossa 3 on annettu E-luvun laskennassa käytettävät valaistuksen ohjearvot uudisraken-
nuksille. Kokonaisenergiankulutuksen laskennassa pienempää valaistustehoa voidaan käyttää, 
mikäli valaistustaso säilyy. Valaistustasosta on tällöin esitettävä erillisselvitys energialasken-
nan lähtötietojen osana. 
    

Selostus 

Tilakohtaisia valaistuksen valaistustason ohjearvoja on 
annettu esimerkiksi standardissa SFS-EN 12464-1. 

 
3.3.4  
Mikäli rakennuksessa on tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus, lasketaan valaistuksen käyttö-
tuntien määrä taulukon 3 käyttöajoilla. Tällöin keskimääräisen valaistustehon laskennassa käy-
tettävän mallin on oltava tilakohtainen ja tilojen on täytettävä niille asetetut käyttötarkoituksen 
mukaiset valaistustasovaatimukset. Keskimääräisen valaistustehon laskenta voidaan tehdä tila-
tyyppikohtaisesti, jolloin rakennuksen keskimääräinen valaistusteho saadaan tyyppitilojen pin-
ta-aloilla painotettuna keskiarvona. 

D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 

4.7 Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäyttö 

4.7.1  
Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäyttö lasketaan kohdassa 3.3 esitetyllä tavalla. 

Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäyttö katsotaan samaksi niiden lämpökuormien 
kanssa. 
Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden vuotuinen energiankäyttö W (kWh/m2) lasketaan: 

W = kP 𝜏𝑑
24

𝜏𝑤

7
8760
1000

 ,     (6) 

k käyttöaste; 
P lämpökuorma W/m2; 
𝜏𝑑 rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa h; 
𝜏𝑤 rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa d. 
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3.2.3 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet  

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa G1 (2005) Asuntosuunnittelu on esitetty vaatimuksia 
asuinrakennuksen ikkunoista sekä suhteesta ympäristön rakennuksiin ja ympäristöön. 

 

  

G1 (2005) Asuntosuunnittelu 

2.3 Ikkunat 
2.3.1 Määräys 

Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähinään 1/10 huonealasta. Ikkunan 
sijoituksen ja muun järjestelyn tulee olla valoisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarkoituksen-
mukainen. Huoneen ikkunan tai osan siitä tulee olla avattavissa.  

Asuinhuoneen ikkunan tulee olla välittömässä yhteydessä ulkoilmaan. Luonnonvalo osaan 
huoneiston asuinhuoneista saadaan kuitenkin järjestää toisen, valokatteella tai muulla valoa 
läpäisevällä rakennusosalla rajatun tilan kautta. 

2.4 Suhde ympäristön rakennuksiin ja ympäristöön 
2.4.1 Määräys 

Etäisyyden asuinhuoneen pääikkunan edessä samassa tai naapurikiinteistössä olevaan vastapäi-
seen rakennukseen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin vastapäisen rakennuksen korkeus huo-
neen lattiatasolta mitattuna, ellei asemakaavasta muuta johdu. Pääikkunan edessä tulee kuiten-
kin olla vähintään 8 metrin etäisyyteen asti rakentamatonta tilaa. Pientalossa saa mainittu etäi-
syys tontilla tai rakennuspaikalla olla viihtyisyyden vaatimukset huomioon ottaen pienempikin. 

2.4.2 Määräys 

Asuinhuoneen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ilmansuuntien ja ympäristön mahdollisten 
häiriöiden vaikutus sekä ikkunanäkymät. 

 Selostus 
Asuinhuone tarvitsee käyttötarkoitustaan vastaavasti suoraa 
auringonvaloa. Asuinhuoneen ikkunasta avautuvilla näkymillä 
on merkitys viihtyisyyden kannalta. 

4.2.2 Määräys 

Asuinhuoneistoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavan portaan ja luiskan 
tulee olla helppokulkuinen ja varustettu tarpeellisilla kaiteilla ja käsijohteilla. Sama koskee 
tontin tai rakennuspaikan välttämättömiä ulkoisia kulkuväyliä. Kerrostasojen välisen portaan 
tulee olla katettu. Kerrostalossa, jossa ei ole hissiä, kerrostasojen välisen portaan tulee lisäksi 
saada riittävästi luonnonvaloa ja siinä tulee olla vähintään yksi välitasanne kerrostasanteiden 
välillä. 

 Selostus 
Luiskista, portaista, kaiteista ja käsijohteista sekä muusta ra-
kennuksen käyttöturvallisuudesta säädetään rakennuksen käyt-
töturvallisuutta koskevassa asetuksessa (RakMk F2). 
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3.2.4 Maankäyttö- ja rakennusasetus 

Suomen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 51 § 1 ja 2 mom. on esitetty vaatimus luonnonolosuh-
teiden huomioimisesta asuinrakennuksen sijoittelussa ja rakennuksen tilojen järjestelyssä. 

 

3.3 Standardit ja ohjeet 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmityste-
hontarpeen laskenta (2012) on ohjeistettu valaistuksen sähköenergiankulutuksen laskentaa. Sisäil-
mastoluokitus 2008 sisältää valaistusta koskevia ohjeita, jotka perustuvat tutkimukseen tai hyvään 
rakentamistapaan. Tässä luvussa on lisäksi esitetty muita yleisimpiä rakennuksen valaistusohjeita. 

3.3.1 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja läm-
mitystehontarpeen laskenta käsitellään valaistuksen sähköenergiankulutuksen laskentaa. Tässä osas-
sa esitettyjä laskentakaavoja voidaan käyttää valaistuksen sähkönkulutuksen arvioimiseen. E-
lukulaskennassa valaistuksen sähkönkulutus tulee kuitenkin laskea määräyskokoelman osan D3 
(2012) mukaisesti. 

10.9.1999/895 Maankäyttö- ja rakennusasetus 51 § 1 ja 2 mom.: 

Asuinrakennuksen sijoittelussa ja rakennuksen tilojen järjestelyssä sekä muussa asuntosuunnit-
telussa on erityisesti otettava huomioon ympäristötekijät ja luonnonolosuhteet. Asuinhuoneen 
tulee saada riittävästi luonnonvaloa.  

Asumiseen tarkoitettujen tilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. Asuntosuunnitte-
lulla tulee edistää asumiseen tarkoitettujen tilojen toimivuutta sekä soveltuvuutta erilaisiin ja 
muuttuviin asumistarpeisiin. 
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D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta  

4.2 Valaistuksen sähköenergian kulutus  
4.2.1  
Valaistuksen sähkönkulutuksen laskemiseen voidaan käyttää rakentamismääräyskokoelman 
osassa D3 esitettyjä arvoja.  

4.2.2  
Mikäli valaistusjärjestelmä tunnetaan tarkemmin, voidaan valaistuksen sähkönkulutus laskea 
tilakohtaisesti valaistustarpeen ja valaisinratkaisun perusteella.  

4.2.3  
Valaistuksen sähköenergian kulutus voidaan laskea kaavalla (4.1)  

Wvalaistus =  𝑃𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠  𝐴ℎ𝑢𝑜𝑛𝑒 Δ𝑡 𝑓/1000 ,   (4.1) 

jossa 
Wvalaistus valaistuksen sähköenergian kulutus, kWh 
Pvalaistus valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/hum2 
Ahuone valaistavan tilan huonepinta-ala, hum2 
Δt valaistuksen käyttöaika (esimerkiksi taulukosta 4.3), h 
f valaistuksen ohjaustavasta riippuvia ohjauskertoimia: 

- läsnäolotunnistin ja päivänvalosäädin  0,70 
- päivänvalosäädin    0,80 
- läsnäolotunnistin     0,75 
- huonekohtainen kytkin   0,90 
- huonekohtainen kytkin, erillinen ikkunaseinälle 0,90 
- keskitetty päälle/pois   1,00 

Taulukko 4.3 Rakennuksen valaistuksen tyypillisiä käyttöaikoja Δt rakennustyypeittäin. 
Rakennustyyppi  Tuntia vuodessa 
Asuinkerrostalo  550 
Rivitalo 
Pientalo 

 550 
550 

Toimistorakennus 2500 
Opetusrakennus 1900 
Liikerakennus 4000 
Hotelli 5000 
Ravintola 3500 
Liikuntarakennus 5000 
Sairaala 5000 
Muut rakennukset 2500 
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3.3.2 Sisäilmastoluokitus 2008 

Sisäilmastoluokitus 2008 esittää sisätilojen työkohteiden valaistusta suunniteltavaksi standardin 
SFS-EN 12464-1 mukaisesti. S1-luokassa työpistevalaistuksen tulee olla käyttäjän säädettävissä.  

Luokituksen mukaan asuintilojen keittiöiden ja kylpyhuoneiden työalueiden valaistusvoimakkuuden 
tulee olla vähintään 300 lx. Lisäksi S1- luokan asuintiloissa tulee olla himmentimellä ohjattu va-
laisinpistorasia ja ikkunoissa säädettävä auringonsuojaus. 

4.2.4  
Valaistuksen kokonaisteho pinta-alayksikköä kohti lasketaan kaavalla (4.2) 

Pvalaistus = 1

𝛽𝜂𝜂Φ
𝐸𝑖    (4.2) 

jossa 
Pvalaistus valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/hum2  
Ei tilan i valaistusvoimakkuus, lx 
β valaistuksen alenemakerroin: 

- puhdas ympäristö   0,70 
- keskinkertainen ympäristö  0,60 
- likainen ympäristö   0,50 

η valaistushyötysuhde 
- suora valaistus   0,40 
- yhdistetty suora-epäsuora valaistus 0,35 
- epäsuora valaistus   0,30 

ηΦ lamppujen valotehokkuus (taulukko 4.4), lm/W. 

Valaistusvoimakkuus on tilan valaistusvoimakkuuden suunnitteluarvo tai standardin SFS-EN 
12464-1 mukainen ohjearvo valaistusvoimakkuudelle 

Taulukko 4.4. Arvoja eri lampputyyppien valotehokkuuksille ja vaihteluväleille. Taulukon te-
hoarvojen laskennassa on käytetty valovirran alenemakertoimena β = 0,70 ja valaistushyö-
tysuhteena η = 0,40.  

Lampputyyppi 

 Valotehokkuus, ηΦ Teho, Pvalaistus 
 lm / W W/hum2 
   Valaistusvoimakkuus 
 Tyypillinen Vaihtelu- 100 lx 300 lx 500 lx 1000 lx  arvo väli 

Hehkulamppu  10 8-12 36 107 179 357 
Halogeeni-
lamppu 

 12 10-24 30 89 149 298 

Pienloiste-
lamppu 50 50-85 7,1 21 36 71 

Loistelamppu 80 50-100 4,5 13 22 45 
LED 50 40-100 7,1 21 36 71 
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3.3.3 SFS-EN 15193 Rakennusten energiatehokkuus. Valaistuksen energiate-
hokkuus 

Standardi SFS-EN 15193 (2008) määrittää kaksi laskentamenetelmää rakennuksen sisävalaistuksen 
energiankulutuksen laskemiseksi. Standardin tarkoituksena on saada aikaan yhtäläiset edellytykset 
ja menettelyt julkisten rakennusten valaistuksen energiatarpeen määrittämiseksi.  

Standardissa määritellään laskentamenetelmä rakennuksen sisävalaistuksen energian kulutuksen 
laskemiseksi numeerisen valaistuksen energiatehokkuusindikaattorin, LENI-luvun avulla. LENI-
luku, Lighting Energy Numeric Indicator, kuvaa rakennuksen vuotuista numeerista valaistusenergi-
aa, joka ilmoitetaan muodossa kilowattituntia neliömetriä kohden vuodessa (kWh/m2/vuosi).  

LENI-luku huomioi laskennassa valaistuksen asennustehon lisäksi valaistuksen ohjauksen ja lepo-
kulutuksen vaikutuksen valaistuksen energiankulutukseen. Standardissa esitetään kaksi vaihtoeh-
toista laskentatapaa LENI-luvun laskemiselle; tarkka laskentamenetelmä ja pikalaskentamenetelmä. 
Pikalaskentamenetelmää käyttäen energian kulutukselle saadaan korkeammat LENI-luvut, kuin 
tarkalla laskentamenetelmällä.  

3.3.4 Muita valaistusstandardeja ja ohjeita 

Sisätyötiloille on laadittu standardi SFS-EN 12464-1 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus 
(2011). Standardissa määritellään valaistusvaatimukset useimmille sisätyöpaikoille ja niihin liitty-
ville alueille. Lisäksi standardissa esitetään suosituksia valaistuskäytännöistä. Standardi SFS-EN 
12464-2:en (2007) puolestaan käsittelee valaistusvaatimuksia ulkotyötiloissa. Standardissa SFS-EN 
12193:en (2008) määritetään vaatimukset sekä sisä- että ulkourheilutilojen valaistukselle.  

Rakennustiedon RT 75-10183 (1982) Asunnon sähkövalaistus – ohjekortissa on käsitelty kattavasti 
valaistussuosituksia eri asuintiloille. Suosituksissa on ilmaistu valaistusvoimakkuuden suositeltava 
määrä sekä valaisimien suositeltavat sijainnit. Sisävalaistuksen suosituksia on esitetty myös Suo-
men valoteknillisen seuran julkaisussa Valaistussuositukset: sisävalaistus (1986). 

Ikääntyneiden valaistussuosituksia on esitetty IES:n (Illuminating Engineering Society) julkaisussa 
Lighting and the Visual Environment for Senior Living (ANSI Approved) (2007) sekä CIE Guide 
to Increasing Accessibility in Light and Lighting (2011)- oppaassa. CIE:n opas käsittelee lisäksi 
esteettömyyden huomioimista valaistuksessa. 

Valaistusvaatimukset turvavalaistukselle annetaan standardeissa SFS-EN 1838 (1999).  Hätäpois-
tumisvalaistuksen vaatimukset on esitetty standardissa SFS-EN 50172 (2004). Valoon ja valaistuk-
seen liittyvät perustermit ja kriteerit valaistusvaatimusten määrittelemiseksi on annettu standardissa 
SFS-EN 12665:en (2012). Standardi SFS-EN 15251 (2007) määrittelee rakennusten energiatehok-
kuuteen vaikuttavat sisäympäristön parametrit ja suunnittelukriteerit.  

Valaistukselle sopivan alenemakertoimen valinta on määritetty CIE 97:2005-julkaisussa. Valaistus-
suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota valosaasteeseen ja sen ehkäisyyn. CIE:n julkaisuissa CIE 
150:2003 ja CIE 126:1997 julkaisuissa on esitetty suunnitteluohjeita ja teknisiä arvoja valosaasteen 
rajoittamiseksi. 
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4 Tarpeenmukainen ohjaus ja valaistussuunnittelu 
Tässä luvussa esitetään yleisimmät valaistuksen ohjausjärjestelmät sekä tarpeenmukaisen valaistuk-
sen suunnittelun pääkohdat.  

4.1 Yleisimpiä ohjausjärjestelmiä 

Manuaalisessa valaistusohjauksessa käyttäjä toiminnallaan päättää, milloin valaistus on päällä ja 
milloin ei. Manuaalisen ohjauksen heikkoutena on pidetty sen vaikutusta valaistuksen energiankulu-
tukseen. Tavanomaisesti käyttäjien vähäinen kiinnostus valaistuksen energiankulutusta kohtaan 
saattaa aiheuttaa valaisimien tarpeettoman käytön tiloissa, joissa valaistusta ei tarvita. Manuaalinen 
ohjausjärjestelmä on kuitenkin kustannuksiltaan edullinen ja toimii käyttäjän toiminnan mukaisesti. 

Manuaalisen kytkimen vaikutusta valaistuksen energiankulutukseen määrittää käyttäjän lisäksi 
myös kytkimen takana olevien valaisimien määrä. Varsinkin laajoissa tiloissa, joissa on eri toimin-
toja, valaisimet on kannattavaa ryhmittää useampaan, kuin yhteen valaisinryhmään. Ryhmityksen 
lisäksi manuaalisen kytkimen himmennystoiminnolla voidaan pienentää valaistuksen energiankulu-
tusta. Manuaalisella himmennyksellä voidaan säästää jopa 25 % energiaa himmentämättömään oh-
jausjärjestelmään verrattuna. 

Automaattisissa ohjausjärjestelmissä valaistuksen ohjaus tapahtuu automaattisesti ennalta määrätty-
jen ohjausparametrien mukaisesti.  

Valaistuksen aikaohjaus määrittää tietyn ajan, milloin valaistus on päällä. Aikaohjaus sopii hyvin 
rakennuksiin ja tiloihin, joiden valaistuksen käyttöaika on ennustettavissa. 

Valaistuksen läsnäolo-ohjaus ohjaa valaistusta siten, että se on päällä vain kuin silloin, kun tilaa 
käytetään. Läsnäolo-ohjaus sisältää viiveen, jonka jälkeen valaistus sammuu tietyn ajan kuluttua 
viimeisen henkilön lähdettyä huoneesta. Läsnäolo-ohjauksella voidaan säästää jopa 30 % energiaa 
manuaaliseen ohjausjärjestelmään verrattuna. 

Poissaolo-ohjaus yhdistää läsnäolo-ohjauksen ja manuaalisen huonekohtaisen kytkimen käytön. 
Poissaolo-ohjauksessa valaistus kytketään päälle manuaalisen kytkimen avulla ja valaistus sammuu 
tietyn viiveen jälkeen ohjausanturin tunnistaessa tilan olevan tyhjä. Poissaolo-ohjausta pidetään 
energiatehokkaimpana valaistuksen ohjausjärjestelmänä. Poissaolo-ohjauksella voidaan säästää 
valaistuksen energiankulutuksessa jopa 35 % manuaaliseen ohjausjärjestelmään verrattuna. 

Valaistusvoimakkuutta mittaavaa anturia käytetään sekä vakiovalo- että päivänvalo-ohjauksessa. 
Päivänvalo-ohjauksessa anturi ohjaa tietyn alueen tai tilan valaisimia, johon tulee päivänvaloa. Päi-
vänvalo-ohjaus himmentää valaisimia siten, että päivänvalon ja keinovalon yhdistetty valaistusvoi-
makkuus pysyy ennalta määrätyn arvon mukaisena. Päivänvalo-ohjauksella saatu energiansäästö 
riippuu suuresti rakennusta varjostavista objekteista ja tilan aukotuksesta, mutta parhaimmillaan 
päivänvalo-ohjauksella voidaan säästää 60 % valaistuksen energiankulutuksesta verrattuna manuaa-
liseen valaistuksen ohjausjärjestelmään. 

Vakiovalo-ohjauksessa kompensoidaan valaistuksen ylimitoitusta. Standardin SFS-EN 12464-1 
(2011) mukaan valaistuksen suunnittelussa tulee huomioida valaistuksen alenemakerroin; käytön 
myötä lamppujen valaistustaso laskee ja niiden optiikka sekä valaisin likaantuvat. Valaistustason 
tulisi silloinkin pysyä käyttötarpeen mukaisena. Näin ollen uutta valaistusjärjestelmää asennettaes-
sa, lamppuja vaihdettaessa sekä valaisimia ja tilaa siivottaessa tila on puolestaan ylivalaistu. Vakio-
valo-ohjauksessa valaistusta himmennetään tällöin käyttötarpeen mukaiseksi ennalta määritettyjen 
arvojen mukaisesti. Vakiovalo-ohjaus voidaan esiohjelmoida valaisimeen sisäisesti tai ohjaus voi 
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tapahtua anturilla mitatun valaistusvoimakkuuden mukaisesti, jolloin ohjaus toimii myös päivänva-
lo-ohjauksena. Vakiovalo-ohjauksella saatu energiansäästö on jopa 15 % verrattuna manuaaliseen 
valaistuksen ohjausjärjestelmään. 

4.2 Valaistussuunnittelu energianäkökulmasta 

Tilan valaisimien ja lamppujen valinnan lisäksi valaistussuunnittelussa tulee huomioida tilan omi-
naisuudet ja käyttö, jotta valaistuksen energiankulutus saadaan optimoitua. Lisäksi päivänvalon 
määrää tilassa tulisi mahdollisuuksien mukaisesti lisätä, jotta keinovalaistuksen käyttöä olisi mah-
dollista vähentää. Jotta valaistusjärjestelmän käyttö ja toiminta olisi ideaalista, tulisi myös huolehtia 
valaistusjärjestelmän toiminnan varmistuksesta. 

4.2.1 Tarpeenmukaisen valaistusjärjestelmän suunnittelu 

Valaistus tulee suunnitella sen käyttötarpeen mukaisesti. Esimerkiksi yhden henkilön toimistohuo-
neessa ei koko huonetta tarvitse valaista työalueen vaatimusten mukaisesti työpöydän sijainnin ol-
lessa tiedossa. Valaistussuunnittelussa tulee kuitenkin huomioida tilan mahdollinen tuleva käyttö ja 
pyrkiä tekemään valaistuksesta muuntojoustavaa. 

Tarpeenmukaista ohjausta suunniteltaessa tilaan tulee valita ohjausjärjestelmä tai niiden yhdistelmä, 
joka parhaiten koetaan sopivan tilaan sen käyttötarkoituksen, energiatehokkuuden sekä kustannus-
optimoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi päivänvalo-ohjausta ei täysin saada hyödynnettyä, mikäli 
tilan aukotus on suhteellisen vähäistä, tilan pinnat tummia ja päivänvaloa on varjostamassa vierei-
nen rakennus. Läsnäolo-ohjaus ei puolestaan tavallisesti käyttötarkoitukseltaan sovi käytettäväksi 
liiketiloissa. 

Anturien sijainnin ja tyypin suunnittelussa tulee myös tarkastella tilan muuntojoustavuutta. Mikäli 
laajaan avotoimistoalueeseen halutaan päivänvalo-ohjaus, tulisi miettiä onko mahdollista, että tule-
vaisuudessa tilaa tullaan muokkaamaan kopitetuilla toimistohuoneilla tai neuvotteluhuoneilla. Jos 
muutos kopitettuun toimistotilaan koetaan mahdolliseksi, tulisi harkita valaisinkohtaista ohjausta 
yhden päivänvaloanturin sijaan, joka ohjaa useita valaisimia kerralla. 

4.2.2 Päivänvalon huomioiminen 

Standardin SFS-EN 12464-1 (2011) mukaan päivänvalon voimakkuuden, suunnan ja spektrisisällön 
vaihtelu ajan mittaan ja vaihtelevan muodonannon sekä luminanssijakauman tuottaminen ovat ihmi-
selle edullisia sisätyöympäristöissä. Päivänvalolla valaistut tilat koetaan valoisiksi, ilmaviksi sekä 
viihtyisiksi. Lisäksi päivänvalo auttaa rakennuksen käyttäjiä suuntautumaan rakennuksen sisällä. 

Päivänvalon miellyttävyyttä lisäävät sen laatu sekä vaihtelevuus, jotka koetaan piristäviksi. Silmän 
verkkokalvolle tuleva auringonvalo vaikuttaa ihmisen vuorokausirytmiin, sillä se estää yöhormonin, 
melatoniinin, eritystä. Melatoniinilla on väsyttävä vaikutus ja se on osallisena ihmisen uni-
valverytmin säätelyssä.   

Päivänvalon potentiaalinen hyöty energiankulutuksessa saadaan valjastettua valaistusta ohjaamalla. 
Energiasäästöjä valaistukselle saadaan, kun keinovalaistusta himmennetään tilan päivänvalotason 
mukaisesti. 

Rakennuksen syviin osiin päivänvaloa tuodaan yleisimmin rakennuksen atriumin tai sisäpihan avul-
la. Lisäksi markkinoilla on erilaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla päivänvaloa voidaan tuoda 
tiloihin, joissa sitä ei muuten ole saatavissa. Valohyllyn avulla päivänvaloa pyritään heijastamaan 
syvemmälle huoneeseen kattopinnan kautta (kuva 3). Päivänvalon kuljettaminen optisessa kuidussa 
tai heijastavassa putkessa pyrkii lisäämään päivänvaloa rakennuksen syvällä olevissa tiloissa (kuva 
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4). Uusimmassa tekniikassa päivänvaloa kuljetetaan tilaan sähköisen varauksen omaavien neste-
kennojen ja kanavien kautta (kuva 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rakennuksen päivänvaloa koskevaa suunnittelua laatiessa tulee kiinnittää huomiota valaistuksen 
lisäksi auringosta johtuvaan häikäisyyn sekä ylilämpöön. Rakennuksen arkkitehtuurin kannalta kes-
keisiä tekijöitä lämpöolojen hallinnan kannalta ovat ikkunoiden koko ja suuntaus, ikkunan lasituk-
sen ominaisuudet sekä aurinkosuojaukset. Monesti tilojen lämpötilojen kannalta tärkeät suunnitte-
luparametrit ovat vastakkaisia päivänvalon tarpeiden kannalta. Suunnitteluratkaisuissa tuleekin pyr-
kiä löytämään ideaalisin ratkaisu, joka huomioi molempien näkökulmien suunnitteluparametrit par-
haalla mahdollisella tavalla. 

Kuva 3 Valohylly heijastaa päivänvaloa syvemmälle tilaan (Light Shelf Light Reflectors and 
Diffusers, Gordon Interior Specialities Division) 

Kuva 4 Päivänvalon kuljettaminen optisessa kuidussa (Windowless Daylight: Fiber Optics Project 
Sun & Sky Inside, Welt Lighting) 

Kuva 5 Päivänvalon kuljettaminen nestekennojen ja kanavien kautta (UC's SmartLight More Than 
a Bright Idea, It's a Revolution in Interior Lighting Ready to Shine, University of Cincinnati, 
11.6.2013) 
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4.2.3 Tarpeenmukaisen valaistuksen toimivuuden varmistus 

Jotta valaistus ja sen ohjausjärjestelmät ovat rakennuksessa suunnitelmien mukaiset, tulee mahdol-
listen vaihtoehtoisten valaisimien ja ohjausjärjestelmien tyyppien soveltuvuus tarkistaa toteutusvai-
heessa. Kun tilaan hankitut valaisimet ja ohjaukset ovat vastaavat suunnitelmien kanssa, tulee ra-
kentamisvaiheessa varmistaa niiden asennustapa ja säätö, jotta valaistus toimii suunnitelmien mu-
kaisesti. 

Ohjausjärjestelmien toimivuuteen vaikuttaa anturin sijainti. Mikäli läsnäolo- tai poissaolo-
ohjauksen anturi on asennettu huonosti, ei anturi välttämättä aina tunnista ihmisten olevan paikalla. 
Näin ollen valaistus saattaa sammua, vaikka työntekijä olisikin vielä tilassa. Toisaalta anturi saattaa 
tarpeettomasti kytkeä valaisimet päälle satunnaisen ohikulkijan vuoksi, vaikka itse tilassa ei olisi-
kaan ketään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi avotoimistotilassa, jonka vieressä on käytävä. 

Anturien asetusarvojen määrittämisessä pitää olla huolellinen, jotta valaistus saadaan ohjautumaan 
halutun mukaisesti. Läsnäolo-ohjauksessa ja poissaolo-ohjauksessa tulee määrittää ideaalinen viive 
valaistuksen sammumiselle. Myös päivänvalo-ohjauksen säädössä ohjaukseen on suositeltavaa aset-
taa viive, jotta valaistus ei yksittäisten ohi lipuvien pilvien vuoksi muutu liian pikaisesti ärsyttäen 
tilan käyttäjää. 

Standardin SFS-EN 12464-1 (2011) mukaan valaistukselle tulee määrittää perusteellinen huolto-
suunnitelma. Huoltosuunnitelmassa tulee esittää lampunvaihtoväli, valaisimien, tilan ja ikkunoiden 
puhdistusvälit sekä puhdistusmenetelmä. Valaistuslaskennan alenemakerroin määritetään huolto-
suunnitelman pohjalta. Kokonaisalenemakerroin muodostuu huoltosuunnitelman lisäksi valituista 
lampuista, valaisimista, pintojen heijastusominaisuuksista ja ympäristöstä. Päivänvalolaskelmissa 
lasin läpäisykertoimen alenema tulisi puolestaan huomioida. Valaistustason säilyminen ja ohjausjär-
jestelmän toimivuus voidaan varmistaa vain, mikäli huoltosuunnitelma toteutetaan suunnitellusti. 

Jotta valaistusjärjestelmän käyttö ja ohjaus tapahtuvat suunnitelman mukaisesti, tulee käyttäjille ja 
huoltohenkilökunnalle opastaa valaistusjärjestelmien käyttöä ja toimintaa. Lisäksi käyttäjän vaiku-
tusta valaistuksen energiankulutukseen sekä huollon tärkeyttä valaistustason säilymiseen ja valais-
tusjärjestelmän toimintaan olisi suositeltavaa korostaa. Esimerkiksi käyttäjän sälekaihtimien käytön 
vaikutusta päivänvalo-ohjauksen energiasäästöön on hyvä selventää.  

Käyttäjiltä tulisi pyytää palautetta järjestelmän toimivuudesta, jotta mahdollisiin virheisiin voidaan 
puuttua ja viat korjata. Palautteen lisäksi määräystenmukainen valaistuksen energiankulutuksen 
mittaus ja seuranta auttavat havaitsemaan järjestelmän epäkohdat ja puuttumaan niihin (Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osa D3 (2012) luku 2.8). 
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5 Valaistustason erillisselvityksen laatimisohjeet  
Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja 
ohjeet on luvussa 3.3.2 asetettu kaava valaistuksen vuotuisen lämpökuorman laskemiselle. Koko-
naisenergiankulutuksen laskennassa voidaan valaistuksen tehotiheydelle käyttää myös määräysko-
koelman osan D3 (2012) taulukossa 3 annettuja arvoja pienempiä arvoja. Tällöin tilan valaistusta-
son säilymisestä tulee esittää erillisselvitys. Tässä luvussa on esitetty erillisselvityksen laatimisoh-
jeita.  

Käyttötarkoitusluokan valaistuksen tehotiheyden ollessa määräyskokoelman D3 (2012) taulukon 3 
vastaavaa arvoa suurempi, on E-luvun laskennassa hyvä käyttää tiedossa olevaa tehotiheyden arvoa. 
Tällöin valaistuksen osuus E-luvusta on todenmukaisempi. 

Jos rakennuslupavaiheeseen laaditun erillisselvityksen valaistusratkaisu muuttuu oleellisesti toteu-
tusvaiheessa, tulee alkuperäisen suunnitelman valaistus- ja energiatehokkuustavoitteiden täyttymi-
nen varmistaa. Mikäli muutokset aiheuttavat poikkeavan tuloksen alkuperäiseen energiaselvityk-
seen, tulee energiaselvitys päivittää toteutetun valaistusratkaisun mukaisesti.  

5.1 Valaistustason määrittäminen 

Erillisselvityksen mukaisilla valaistuksen tehotiheyden arvoilla on täytettävä tilan käyttötarkoituk-
sen mukaiset tilatyyppikohtaiset valaistusvaatimukset olennaisilla alueilla. Suunnittelijan vastuulla 
on laatia suunnitteluratkaisu siten, että myös muut, kuin erillisselvityksessä esitetyt valaistustavoit-
teet toteutuvat (esim. häikäisyn ja värintoiston tavoitteet).  

Alla on määritetty asuintilojen, toimistotilojen ja liiketilojen olennaiset laskenta-alueet ja erityispiir-
teet valaistustason laskennassa. Muissa tiloissa valaistuksen laskenta-alueet tulee määrittää standar-
dien mukaisesti tai tilan käyttötarkoituksen kannalta olennaisilla alueilla. 

5.1.1 Asuintilojen valaistustason laskenta 

Asuintilojen valaistuslaskennassa osoitetaan tarkasteltavien huoneiden keskimääräinen valaistus-
voimakkuuden arvo tilan työtasossa. Olohuonetta ja makuuhuonetta lukuun ottamatta asuintiloissa 
osoitetaan myös valaistusvoimakkuuden tasaisuus laskenta-alueella. Mikäli tilassa on työalue, osoi-
tetaan valaistusvoimakkuuden arvo työalueella, työalueen välittömässä lähiympäristössä sekä taus-
ta-alueella. Kuvassa 6 on esitetty nämä laskenta-alueet. 

työalue 

välitön lähiympäristö (vähintään 0,5 m leveä vyöhyke) 

tausta-alue (vähintään 3 m leveä vyöhyke tilan asettamissa rajois-
sa)  

 

 

 
 

Eri asuintilojen valaistusvoimakkuuden ja valaistusvoimakkuuden tasaisuuden suositukset on esitet-
ty taulukossa 1. Erillisselvityksen laskentatulosten on täytettävä valaistussuunnittelijan työtehtävälle 
määrittämät valaistuksen tavoitearvot.  

Kuva 6 Työalue, välitön lähiympäristö ja tausta-alue 
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Asuinrakennuksessa ainakin keittiö, kylpyhuone sekä kodinhoitohuone sisältävät työalueen. Työ-
alue on alue, jolla näkötehtävä suoritetaan. Keittiössä työalue käsittää tavanomaisesti ruoan valmis-
tukseen tarkoitetun työtason. Kylpyhuoneessa työalueena käytetään peilin edessä olevaa työtasoa. 
Kodinhoitohuoneessa työalue on kodinhoitotöiden suorittamiseen suunniteltu työtaso. Työalueet 
määritetään arkkitehtipohjan mukaisesti. Arkkitehtipohjan päivittyessä ja työalueiden muuttuessa 
tulee valaistuslaskenta päivittää.  

Mikäli työalueen kokoa tai sijaintia ei tunneta, tulee työalueeksi valita koko se alue, jolla työtehtävä 
voidaan suorittaa. Jos esimerkiksi kodinhoitohuoneen arkkitehtipohjaan ei ole määritetty työtason 
sijaintia, tulee valaistustarkastelun työalueeksi rajata koko kodinhoitohuoneen se alue, johon työtaso 
on mahdollista sijoittaa. Mikäli työtason korkeutta ei tunneta, tulee tarkastelutason korkeudeksi 
määrittää 0,8 m. 

Sisäilmastoluokituksessa 2008 asuintilojen keittiöiden ja kylpyhuoneiden työalueiden valaistusvoi-
makkuudeksi vaaditaan vähintään 300 lx. Muut taulukon 1 asuintiloille määritetyt ohjeelliset arvot 
perustuvat työtilojen valaistusstandardiin SFS EN 12464-1 (2011) sekä Rakennustiedon julkaisuun 
RT 75-10183 Asunnon sähkövalaistus (1982). Taulukossa estetyillä arvoilla valaistusvoimakkuus 
on riittävä näkötehtävän suorittamiseksi tehokkaasti. Arvoista voidaan poiketa perustellusti. 

Taulukko 1. Suuntaa antavat valaistusvoimakkuuden ja valaistusvoimakkuuden tasaisuuden arvot asuinra-
kennuksen tiloille. 

Tila Valaistusvoimakkuus  
vähintään [lx] 

Valaistusvoimakkuuden 
tasaisuus vähintään Huom. 

Olohuone 150 - Lukemiseen tarkoitetulla alueella 300 lx 

Makuuhuone 100 - Lukemiseen tarkoitetulla alueella 300 lx 

Eteinen 100 0,4  

Varasto 150 0,4 Kiinnitettävä huomiota kaappien ja hyllyjen 
valaisemiseen 

Keittiö 300 0,6 Suositus työalueelle sekä ruokailutilaan 
Kylpyhuoneet ja 
WC:t 150 0,4 Valaistusvoimakkuus työalueella 300 lx. 

Kiinnitettävä huomiota peilivalaistukseen. 

Kodinhoitohuone 150 0,4 Työalueella valaistusvoimakkuus 300 lx ja 
valaistusvoimakkuuden tasaisuus 0,6. 

Porraskäytävä 100 0,4 Lattiatasolla 

 

5.1.2 Toimistotilojen valaistustason laskenta 

Toimistotilojen valaistuslaskennassa osoitetaan keskimääräinen valaistusvoimakkuuden arvo työ-
alueilla, työalueiden välittömässä lähiympäristössä sekä tausta-alueella. Kuvassa 6 on esitetty nämä 
laskenta-alueet. Valaistusvoimakkuuden lisäksi osoitetaan valaistusvoimakkuuden tasaisuus työalu-
eilla. Erillisselvityksen laskentatulosten on täytettävä valaistussuunnittelijan työtehtävälle määritte-
lemät valaistuksen tavoitearvot tai standardin SFS-EN 12464-1 (2011) mukaiset tilatyyppikohtaiset 
arvot.  

Toimistotilan valaistuslaskennassa työalueet määritetään arkkitehtipohjan mukaisesti. Arkkitehti-
pohjan päivittyessä ja työalueiden muuttuessa tulee valaistuslaskenta päivittää. Mikäli työalueen 
kokoa tai sijaintia ei tunneta, tulee työalueeksi valita koko se alue, jolla työtehtävä voidaan suorit-
taa. Mikäli työtason korkeutta ei tunneta, tulee tarkastelu suorittaa horisontaalisessa tasossa, jonka 
korkeus on 0,8 m. 
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5.1.3 Liiketilojen valaistustason laskenta 

Liiketilojen valaistuslaskennassa osoitetaan keskimääräinen valaistusvoimakkuuden arvo sekä va-
laistusvoimakkuuden tasaisuus kassa-alueella sekä myyntialueella. Erillisselvityksen laskentatulos-
ten on täytettävä valaistussuunnittelijan työtehtävälle määrittelemät valaistuksen tavoitearvot tai 
standardin SFS-EN 12464-1 (2011) mukaiset tilatyyppikohtaiset arvot. 

Liiketilan valaistuslaskennassa kassa- ja myyntialueet määritetään arkkitehtipohjan mukaisesti. 
Arkkitehtipohjan päivittyessä ja työalueiden muuttuessa tulee valaistuslaskenta päivittää. Mikäli 
laskenta-alueiden kokoa tai sijaintia ei tunneta, tulee kassa-alueen laskenta-alueeksi valita koko se 
alue, johon kassapiste on mahdollista sijoittaa. Muu alue määritetään myyntialueeksi. Mikäli työta-
son korkeutta ei tunneta, tulee tarkastelu suorittaa horisontaalisessa tasossa, jonka korkeus on 0,8 m. 

5.1.4 Muut tilat 

Muissa tiloissa laskentatasot ja laskenta-alueet tulee määrittää standardien mukaisesti tai tilan käyt-
tötarkoituksen kannalta olennaisilla alueilla. Esimerkiksi liikennealueilla ja käytävillä on olennaista 
laskea valaistusvoimakkuus lattiatasolla. 

5.2 Ohjeistus laskentaan 

Energialaskennassa käytettävät rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) taulukosta 3 poik-
keavat tilan valaistuksen tehotiheyden arvot edellyttävät valaistustarkastelun laatimista. Valaistuk-
sen erillisselvitys voidaan suorittaa ainoastaan sellaisille tiloille, joiden valaistussuunnitelmassa 
esitettyihin valaisinpositioihin on suunniteltu ja tyypitetty valaisin. Mikäli tilan kaikkia valaisinpo-
sitioita ei ole tyypitetty tai tilaan ei ole laadittu valaistussuunnitelmaa, tulee tilaan soveltaa määrä-
yskokoelman osan D3 taulukossa 3 esitettyjä tehotiheyden taulukkoarvoja. Valaistusasennusten 
lepokulutus jätetään rakennusluvan energiaselvityksen valaistustarkastelussa huomioimatta.  

Mikäli rakennuslupavaiheeseen laaditun erillisselvityksen mukaisista valaistusratkaisuista tai va-
laisintyypeistä poiketaan suunnitteluprosessin edetessä, tulee valaistussuunnittelijan varmistaa, että 
alkuperäiselle suunnitelmalle asetetut tavoitteet täyttyvät niin valaistuksen kuin energiatehokkuu-
denkin näkökulmasta. Jos alkuperäiselle suunnitelmalle asetetut tavoitteet muuttuvat, tulee tavoit-
teiden muutos olla perusteltavissa. Lisäksi suunnittelijan tulee varmistaa uusien tavoitteiden täytty-
minen. Mikäli valaistusratkaisun muutokset aiheuttavat poikkeavan tuloksen alkuperäiseen energia-
selvitykseen, tulee energiaselvitys päivittää muutosten mukaisesti. 

Valaistuslaskennan voi suorittaa valitsemalla kullekin käyttötarkoitusluokan tilatyypille kriittisen 
tilan (ks. kohta 5.2.1) tai tilakohtaisesti kullekin tilalle erikseen. Valaistuksen vuotuisen sähköener-
gian kulutuksen määrittämiseksi käytetään tällöin valaistuslaskennan mukaisia arvoja.  Laskennan 
voi suorittaa myös valitsemalla vain osalle käyttötarkoitusluokan tilatyypille kriittisen tilan (esim. 
työhuoneille, neuvotteluhuoneille ja käytävälle). Tällöin tilatyypeille, joille ei laadita kriittisen tilan 
valaistuslaskelmaa, käytetään määräyskokoelman osan D3 (2012) taulukon 3 arvoja. 

5.2.1 Kriittisen tilan valintakriteerit 

Laskennallisesti tarkasteltaviksi kriittisiksi tiloiksi tulee valita tilatyypin tila, jossa valaistuksen te-
hotiheyden arvioidaan olevan suurin. Tällöin jokainen tilatyypin tila täyttää laskennan tulokset. 
Kriittisiä tiloja ovat esimerkiksi tilat, joiden valaisimien teho on suurempi, kuin muissa saman tila-
tyypin tiloissa pinta-alan pysyessä samana. Selvityksen tekijän tulee perustella tekemänsä valinnat 
kriittisille tiloille. Suunnittelijan vastuulla on laatia rakennuksen valaistussuunnitelma siten, että 
valaistusvaatimukset täyttyvät kaikissa rakennuksen tiloissa.  
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Kaikissa saman tilatyypin tiloissa voidaan käyttää tilatyypin kriittisen tilan tarkastelun tuloksia. Jos 
rakennuksessa on saman tilatyypin tiloja, joiden valaistuksen tehotiheyden arvioidaan poikkeavan 
toisistaan merkittävästi, voidaan tilatyyppi jakaa useampaan tilatyyppiin. Jos esimerkiksi rakennuk-
sen toimistohuoneissa on käytetty kahta eri valaistusratkaisua, voidaan toimistohuoneet jakaa kah-
teen eri tilatyyppiin valaistusratkaisun mukaisesti. Tällöin kummallekin tilatyypille tulee valita oma 
kriittinen tila, jolle valaistustarkastelu suoritetaan (esim. toimistohuone 1 ja toimistohuone 2).  

5.2.2 Kriittisen tilan mallin laatiminen 

Tilojen geometria on mallinnettava uusimpien saatavilla olevien piirustusten mukaisesti. Laskenta 
tulee suorittaa pääasiassa kalustamattomilla huoneilla, jolloin irtokalusteita, kuten tuoleja ja pöytiä, 
ei huomioida laskennassa. Kiinteät kalusteet ja huoneen tilaelementit, kuten pylväät, portaat ja keit-
tiön työtaso, on kuitenkin sijoitettava laskentamalliin. Lisäksi muut tilojen valaistukseen vaikuttavat 
kiinteät geometriset objektit tulee huomioida laskennassa. Tarkastelupinta on rajattava kiinteiden 
objektien reunojen mukaan (esim. keittiötason laskennassa laskenta-alue voi rajautua jääkaappiin). 

Ikkunat on huomioitava laskennassa ilman verhoja tai sälekaihtimia. Luonnonvaloa ei kuitenkaan 
huomioida laskennassa. Väliovien ja ulko-ovien pitää olla suljettuina laskennan aikana. 

Laskennat tulee tehdä tilakohtaisina. Laskenta-alueesta jätetään pois seinistä 0,5 metrin päähän ulot-
tuva reuna-alue. Tämä reunavyöhyke tulee kuitenkin huomioida laskelmissa, mikäli työalue sijait-
see tällä vyöhykkeellä tai ulottuu sille (SFS-EN 12464-1 (2011)).  

Laajoissa tiloissa, kuten liiketiloissa, teollisuushalleissa ja avotoimistoissa laskenta-alue voidaan 
rajata pienempään laskenta-alueeseen, jonka katsotaan olevan tilassa huonoiten valaistu alue. Esi-
merkiksi avotoimistossa laskenta voidaan suorittaa työalueelle, jonka katsotaan olevan huonoiten 
valaistu.  

Jos geometrisesti yhtenäiseen tilaan sisältyy käyttötarkoitukseltaan useita erityyppisiä alueita, voi-
daan nämä tilat rajata omiksi laskennallisesti tarkasteltaviksi alueiksi, joiden laskentatulokset voi-
daan esittää erikseen omina osinaan (esim. avokeittiö voidaan rajata keittiöön ja olohuoneeseen). 

Tarkasteltavan tilan valaistusvoimakkuudelle asetetut vaatimukset on oltava mahdollista saavuttaa 
ainoastaan kyseiseen tilaan suunnitelluilla valaisimilla. Tämä tarkoittaa sitä, että viereisten tilojen 
valaisimia ei tule huomioida valaistustarkastelussa.  

Valaistukseen vaikuttavat tilojen sisäpintojen heijastuskertoimet on valittava uusimpien saatavilla 
olevien suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi valkoisen maalin heijastuskerroin on yleensä noin 0,8 
ja vaalean tammilattian noin 0,2. Mikäli pintojen ominaisuudet eivät ole tiedossa, käytetään heijas-
tuskertoimina seuraavia arvoja:  

- katot  0,7 
- seinät  0,5 
- lattiat  0,2. 

Valaistuslaskelman laskentaruudukon laskentaruudun pituuden suhde leveyteen tulisi olla mahdolli-
simman lähellä lukua 1. Useimpiin laskentakohteisiin laskentaruudun pisteväliksi sopii 0,25…0,5 
m. Standardissa SFS-EN 12464-1 (2011) on määritetty laskentakaava suositeltavalle ruudukon ti-
heydelle. 

5.2.3 Kriittisen tilan valaistuslaskennan ohjeistus 

Valaisimien lukumäärät ja sijainnit sekä valaisinmallit ja lampputyypit toteutetaan laskennassa va-
laistussuunnitelman mukaisesti. Kaikki suunnitelmassa esitetyt näkötehtävää varten asennettavat 
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valaisimet huomioidaan laskennassa. Mikäli tilan valaisintyyppejä ei ole esitetty valaistussuunni-
telmassa, käytetään tilan valaistuksen tehotiheydelle määräyskokoelman osan D3 (2012) taulukon 3 
arvoja. Laskennassa käytettyjen valaisimien tyyppi ja määrä tulee ilmoittaa erillistarkastelussa. 

Valaistus tulee suunnitella käyttäen alenemakerrointa, joka huomioidaan valaistuslaskennassa. 
Alenemakerroin muodostuu valittujen lamppujen, valaisimien, pintojen heijastusominaisuuksien, 
ympäristön ja laaditun huoltosuunnitelman perusteella. Mikäli alenemakerrointa ei erikseen määri-
tetä tilan valaisimille, tulee käyttää seuraavia arvoja:  

- puhdas ympäristö  0,7 
- keskinkertainen ympäristö 0,6 
- likainen ympäristö  0,5.  

5.3 Tarpeenmukaisen valaistuksen huomioiminen energialaskennassa  

Tarpeenmukaisen valaistuksen tehotiheyden arvon laskemiseksi esitetään tässä oppaassa energia-
laskentaan sovellettavissa oleva ohjauskerroinmenetelmä. Laskentamenetelmä huomioi valaistuksen 
ohjauksen energiankulutuksessa ja on tilatyyppikohtainen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti 
(Rakentamismääräyskokoelman osa D3 kohta 3.3.4 (2012)). 

Laskenta laaditaan tilatyypeittäin kriittisen tilan pohjalta. Jotta tilatyypille voidaan käyttää ohjaus-
järjestelmän ohjauskerrointa, tulee vähintään 60 % tilatyypin tilojen yhteenlasketusta valaistus-
kuormasta ohjata kyseessä olevalla ohjausjärjestelmällä. 

Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden vuotuinen energiankulutus Q [kWh/m2] lasketaan kaavan 1 mu-
kaisesti: 

𝑄 = 𝑘 ∗ 𝑃 ∗ 𝜏𝑑
24

𝜏𝑤

7

8760

1000
,      (1) 

missä  
𝑘 = käyttöaste; 
𝑃 = tarpeenmukaisen valaistuksen tehotiheys huoneessa tai tietyllä alueella W/m2; 
𝜏𝑑= rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa h; 
𝜏𝑤= rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa d; 

Valaistusasennusten lepokulutus jätetään valaistustarkastelussa huomioimatta. Mikäli rakennuslu-
pavaiheeseen laaditun erillisselvityksen mukaisista valaistusratkaisuista tai valaisintyypeistä poike-
taan suunnitteluprosessin edetessä, tulee valaistussuunnittelijan varmistaa, että alkuperäiselle suun-
nitelmalle asetetut tavoitteet täyttyvät niin valaistuksen kuin energiatehokkuudenkin näkökulmasta. 
Mikäli valaistusratkaisun muutokset aiheuttavat poikkeavan tuloksen alkuperäiseen energiaselvityk-
seen, tulee energiaselvitys päivittää muutosten mukaisesti. 

5.3.1 Ohjauskerroinmenetelmä 

Ohjauskerroinmenetelmän avulla tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus voidaan huomioida raken-
nuksen energialaskennassa. Rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) kohdan 3.3.4 mukaan 
valaistuksen tehotiheyden laskennassa käytettävän mallin on oltava tilakohtainen ja tilojen on täy-
tettävä niille asetetut käyttötarkoituksen mukaiset valaistustasovaatimukset, mikäli rakennuksessa 
on tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus. Siten ohjauskerroinmenetelmää voidaan käyttää vain tila-
tyypeille, joiden erillisselvityksessä valaistustasovaatimukset on todettu täyttyviksi.  
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Valaistuksen energiankulutus huoneessa tai tietyllä alueella lasketaan ohjauskerroinmenetelmällä 
seuraavasti tarpeenmukaisen ohjauksen ollessa käytössä: 

𝑃 = 𝑐 ∗ 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠,      (2) 

𝑃 = tarpeenmukainen valaistuksen tehotiheys huoneessa tai tietyllä alueella W/m2; 
c = valaistuksen ohjauskerroin taulukosta 2; 
𝑃𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 = valaistuksen asennusteho pinta-alaa kohden huoneessa tai tietyllä alueella W/m2; 

Taulukossa 2 esitettyjä valaistuksen ohjauskertoimia voi käyttää laskennassa, kun 60 % tilatyypin 
tilojen yhteenlasketusta valaistuskuormasta ohjataan alla esitetyn mukaisesti:  

- Manuaalisen kytkimen ohjauskerrointa voi käyttää tilatyypin laskennassa silloin, kun kytkin 
ohjaa yhden huoneen, tilan tai alueen valaistusta, jonka pinta-ala on enintään 30 m2. Manu-
aalisen kytkimen ohjauskerrointa voidaan käyttää poikkeuksellisesti myös neuvottelutilois-
sa, joiden ala on yli 30 m2, mikäli kytkin ohjaa vain kyseisen tilan valaisimia. (Taulukossa 2 
kirjain M) 

- Läsnäolo-ohjauskerrointa voi käyttää tilatyypin laskennassa seuraavissa tilanteissa (Taulu-
kossa 2 kirjain L): 

o Kun tilassa on käytössä automaattinen päälle/pois-kytkentä, joka kytkee valaisimet 
automaattisesti päälle, kun tilassa ollaan läsnä ja jonka sammutuksen viive on enin-
tään 15 minuuttia. 

o Kun tilassa on käytössä poissaolo-ohjaus, joka kytketään päälle huonekohtaisella 
manuaalisella kytkimellä ja jonka sammutuksen viive on enintään 15 minuuttia. 

- Päivänvalo-ohjauskerrointa voi käyttää tilatyypin laskennassa silloin, kun tilan aukkojen la-
siala on vähintään 10 % tilan lattiapinta-alasta ja kun tilassa on käytössä päivänvalo-ohjaus. 
Tilasta tulee olla suora näkymä ulkotiloihin, jotta päivänvalo-ohjauskerroin voidaan huomi-
oida laskennassa. (Taulukossa 2 kirjain P) 

- Vakiovalo-ohjausta voidaan käyttää tilatyypin laskennassa silloin, kun valaistusta ohjataan 
siten, että käyttötarkoituksen mukainen valaistustaso säilyy vakiona. (Taulukossa 2 kirjain 
V)  

- Yhdistettyjen ohjausjärjestelmien kertoimia voi käyttää, kun valaistuksen ohjauksessa yhdis-
tetään yllä esitettyjä ohjausjärjestelmiä. (Taulukossa 2 kirjainyhdistelmät M+P, M+V, 
M+P+V, L+V, L+P+V) 

Niille tilatyypeille, joita ei ole esitetty taulukossa 2, voidaan käyttää tilatyypille ja suunnitteluratkai-
sulle parhaiten sopivaa valaistuksen ohjauskerrointa taulukossa 2 esitettyjen ohjauskertoimien ra-
joissa. 
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Taulukko 2 Tarpeenmukaisen valaistuksen ohjauskertoimet. M = Manuaalinen kytkin, P = Päivänvalo-ohjaus, V = Vakiovalo-ohjaus, L = Läsnäolo-ohjaus. 

Käyttötarkoitusluokka Tilatyyppi 
Ohjausjärjestelmä 

M M+P M+V M+P+V L L+P L+V L+P+V 

Asuinkerrostalo,  
erillinen pientalo 
sekä rivi- ja ketjutalo 

Porraskäytävä 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 0,36 0,36 

Varastotilat 0,30 0,30 0,27 0,27 0,20 0,20 0,18 0,18 

Pesutupa 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 

 Olohuone 0,90 0,90 0,81 0,81 0,80 
0, 

0,80 0,72 0,72 

 Makuuhuone 0,80 0,80 0,72 0,72 0,70 0,70 0,63 0,63 

 Ruokailutila, käytävä 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 0,36 0,36 

 Keittiö 0,60 0,60 0,54 0,54 0,50 0,50 0,45 0,45 

 Kylpyhuone, eteinen 0,40 0,40 0,36 0,36 0,30 0,30 0,27 0,27 

 WC 0,30 0,30 0,27 0,27 0,20 0,20 0,18 0,18 

Toimisto Yhden hengen toimistohuone 0,80 0,72 0,72 0,65 0,70 0,63 0,63 0,57 

2-6 hengen toimistohuone 0,90 0,81 0,81 0,73 0,80 0,72 0,72 0,65 

Yli kuuden hengen avotoimisto, liiketunnistus/ 10m
2
 1,00 0,90 0,90 0,81 0,90 0,81 0,81 0,73 

Aula, yli kuuden hengen avotoimisto, 
liiketunnistus/ yli 30m

2
 

1,00 0,90 0,90 0,81 1,00 0,90 0,90 0,81 

WC/ sosiaalitila 0,70 0,63 0,63 0,57 0,60 0,54 0,54 0,49 

Varasto 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 

Neuvotteluhuone 0,70 0,63 0,63 0,57 0,60 0,54 0,54 0,49 

Opetustilat Luokkahuone 0,95 0,76 0,86 0,68 0,85 0,68 0,77 0,61 

Luentosali 0,80 0,64 0,72 0,58 0,70 0,56 0,63 0,50 

Opettajahuone 0,80 0,64 0,72 0,58 0,70 0,56 0,63 0,50 

Ruokala 1,00 0,80 0,90 0,72 0,90 0,72 0,81 0,65 

Kirjasto 0,80 0,64 0,72 0,58 0,70 0,56 0,63 0,50 

Sairaala Toipumishuone, leikkaussali, käytävä, odotustila, aula 1,00 0,90 0,90 0,81 1,00 0,90 0,90 0,81 

Tutkimus-/toimenpidehuone 0,80 0,72 0,72 0,65 0,70 0,63 0,63 0,56 

Laboratorio, päivähuone 1,00 0,90 0,90 0,81 0,90 0,81 0,81 0,73 

Liikerakennus Liiketila 1,00 1,00 0,90 0,90 1,00 1,00 0,90 0,90 

Varasto 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,81 0,81 

Kylmävarasto 0,60 0,60 0,54 0,54 0,50 0,50 0,45 0,45 

Majoitusliike-
rakennus 

Aula, ravintolasali, kahvila, keittiö 1,00 1,00 0,90 0,90 1,00 1,00 0,90 0,90 
 
 

Hotellihuone 0,60 0,60 0,54 0,54 0,50 0,50 0,45 0,45 

 Keittiötilat, varastot 1,00 1,00 0,90 0,90 1,00 1,00 0,90 0,90 

Liikuntahalli Liikuntatila 0,90 0,83 

 

0,81 0,75 0,80 0,74 0,72 0,66 



 29 

6 Esimerkkejä valaistuksen erillistarkasteluista  
Tässä luvussa esitetyt valaistuksen erillistarkasteluiden esimerkkilaskelmat on laadittu kolmelle eri 
käyttötarkoitusluokalle. Tarkasteltuja luokkia ovat asuin-, toimisto- ja liikerakennus. Laskenta-
esimerkkien avulla esitetään, miten Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) määrä-
ystenmukaisuus voidaan osoittaa.  

Esimerkkilaskelmat on laadittu valaistussuunnitteluprosessin näkökulmasta. Jokaisessa laskenta-
esimerkissä on siten laskettu ensin alustava suunnitteluratkaisu, jonka valaistustaso tai energiate-
hokkuus ei täytä suunnittelulle asetettuja vaatimuksia. Alustavalle suunnitteluratkaisulle on esimer-
keissä laadittu kaksi parannusehdotusta, joista toinen täyttää suunnittelutasolle asetetut tavoitteet. 
Laskentaesimerkkien eri suunnitteluratkaisuvaihtoehtojen ideana on havainnollistaa valaistussuun-
nittelun merkitystä rakennuksen energiatehokkuudessa sekä kannustaa energiasuunnittelijaa ja va-
laistussuunnittelijaa tiiviimpään yhteistyöhön.  

Kuvassa 7 on esitetty valaistusratkaisun optimointiprosessi, jota havainnollistetaan laskentaesimer-
keissä. Laskentaesimerkkien kohdissa 6.1.1; 6.2.1 sekä 6.3.1 on asetettu tavoitteet tilatyypin valais-
tussuunnittelulle.  Tavoitteiden asettamisen jälkeen on laadittu alustava suunnitteluratkaisu (1. vaih-
toehto), jota pyritään optimoimaan suunnitteluratkaisun parannusehdotuksilla (2. ja 3. vaihtoehto). 
Laskentaesimerkkien kohdissa 6.1.2; 6.2.2 sekä 6.3.2 on esitetty esimerkit valaistuksen erillisselvi-
tyksistä valituille suunnitteluratkaisuille.  

 

Kuva 7 Valaistusratkaisun optimointiprosessi 

Valaistuksen erillisselvitystä laadittaessa tarkasteluvaihtoehdoista esitetään lopullinen suunnittelu-
ratkaisu. Energialaskennan valaistuksen erillisselvityksen mallidokumentaatio on esitetty oppaan 
liitteissä 1 ja 2. 
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6.1 Asuinrakennuksen valaistustason erillisselvitys 

Asuinrakennuksessa valaistuslaskelmat valitaan tehtäväksi tilatyyppien kriittisille tiloille, joissa 
valaistuksen tehotiheyden arvioidaan olevan suurimmat (esim. keittiö 1). Tilatyypin tilojen vuotui-
nen valaistuksen sähköenergian kulutus määritetään kriittisen tilan valaistuksen tehotiheyden mu-
kaisesti (tarkastelemattomille keittiöille käytetään keittiön 1 arvoa).  

Mikäli vähintään 60 % tilatyypin tilojen yhteenlasketusta valaistuskuormasta ohjataan luvussa 5.3 
esitettyjen ohjausjärjestelmien mukaisesti, voidaan valaistuksen sähköenergian kulutuksessa huo-
mioida lisäksi tarpeenmukainen ohjaus. 

6.1.1 Asuintilan valaistuslaskenta 

Tässä esimerkissä tehdään valaistuksen erillisselvitys asuinkerrostalon keittiölle. Tehotiheydeltään 
kriittisimmäksi keittiöksi arvioidaan rakennuksen keittiö 1 (kuva 8), koska sille suunniteltujen va-
laisimien tehon suhde huoneen pinta-alaan on suurempi, kuin muissa rakennuksen keittiöissä.  

 

 

 

  
Kuva 8 Esimerkki asuinrakennuksen yksinkertaistetusta pohjakuvasta. 

Tavoitteena oli toteuttaa mahdollisimman energiatehokas suunnitteluratkaisu, jossa alla olevat ehdot 
täyttyvät. Suunnitteluehdot keittiölle on laadittu soveltamalla SFS-EN 12464-1 (2011)- standardia 
sekä Sisäilmastoluokitusta 2008. 

- Keittiön työtason keskimääräinen valaistusvoimakkuus 300 lx 
- Keittiön työtason valaistusvoimakkuuden tasaisuus 0,6 
- Välittömän lähiympäristön keskimääräinen valaistusvoimakkuus 200 lx 
- Tausta-alueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus 67 lx 

Tarkastelu suoritettiin kolmelle seuraavalle ratkaisuvaihtoehdolle:  

1.Vaihtoehto Alustava suunnitteluratkaisu. Valaistus on laadittu yhdellä huoneen kattopin-
taan asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 1 loistevalaisimella 
(asennuskorkeus 2,6 m), sekä kahdella keittiökaappien alapintaan asennetta-
valla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 2 loistevalaisimella. Valaistusta 
ohjataan huonekohtaisilla manuaalisilla kytkimillä. 
 

2.Vaihtoehto Parannusehdotus suunnitteluratkaisuun. Valaistus on laadittu yhdellä huoneen 
kattopintaan asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 3 LED-
valaisimella (asennuskorkeus 2,6 m) sekä neljällä keittiökaappien alapintaan 
asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 4 LED-
kohdevalaisimella. Valaistusta ohjataan huonekohtaisilla manuaalisilla kyt-
kimillä. 
 

3.Vaihtoehto Parannusehdotus suunnitteluratkaisuun. Valaistus on laadittu yhdellä huoneen 
kattopintaan asennettavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 3 LED -
valaisimella (asennuskorkeus 2,6 m), sekä keittiökaappien alapintaan asennet-
tavalla suoraa valoa antavalla valaisintyypin 5 LED-nauhalla (pituus yhteensä 
3,4 m). Valaistusta ohjataan huonekohtaisilla manuaalisilla kytkimillä. 

 

 

 
 Keittiö 1 P 
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Yhteenvedot laskelmien tuloksista on esitetty taulukossa 3. Valaistusratkaisujen energialaskelmat 
ovat suuntaa antavia, eikä niissä ole huomioitu valaistuksen vaikutusta lämmitys- ja jäähdytysener-
giaan.  

Taulukossa 3 esitetyn tarpeenmukaisen valaistuksen ohjauskertoimena käytetään huonekohtaiselle 
manuaaliselle kytkimelle asuinrakennuksen keittiössä taulukon 2 mukaista arvoa 0,60. Tarpeenmu-
kaisen laskennan huomioimisesta energialaskennan lähtötietoina on esitetty laskentaesimerkki lu-
vussa 7. 

Valaistuksen vuotuinen sähkönkulutus on laskettu määräyskokoelman osan D3 (2012) mukaisesti. 
Kertomalla vuotuinen sähkönkulutus sähkön energiamuodon kertoimella 1,7 saadaan laskettua va-
laistuksen osuus E-luvusta.  

Tilatyypin valaistuksen suunnitteluratkaisujen vaikutusta rakennuksen E-lukuun on verrattu määrä-
ysten standardikäyttöön (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3 (2012) taulukko 3). Vaih-
toehto 1:n valaistuksen osuus E-luvusta on 10,9 % pienempi kuin standardikäytön valaistuksen 
osuus E-luvusta. Vaihtoehto 2:n vastaava osuus on 49,1 % pienempi ja vaihtoehto 3:n 57,3 % pie-
nempi, kuin standardikäytön laskettu valaistuksen osuus E-luvusta. 

Taulukko 3. Asennetun valaistuksen tehotiheys sekä tarpeenmukaisen valaistuksen tehotiheys huoneessa sekä 
keskimääräinen valaistusvoimakkuus ja sen tasaisuus työalueella. Lisäksi on esitetty vuotuinen energianku-
lutus, valaistuksen osuus E-luvusta ja vaihtoehtojen vertailuprosentti määräyskokoelman osan D3 taulukon 3 
(2012) arvoihin. 

Tarkasteltu  
keittiön  
valaistusrat-
kaisu 

 Valaistus Energia 
asennettu  

valaistuksen 
tehotiheys 

tarpeenmukaisen 
valaistuksen 
tehotiheys 

valaistus-
voimak-

kuus 

valaistusvoi-
makkuuden 
tasaisuus 

vuotuinen 
sähkönkulu-

tus 

valaistuk-
sen osuus 
E-luvusta 

D3:n 
vertailu-
prosentti 

 W/m2 W/m2 lx Em/Emax kWh/m2 kWhE / 
(m²vuosi) % 

D3 taulukko 3 11,0 11,0 - - 9,6 16,4 0,0 

Vaihtoehto 1 16,4 9,8 496 0,6 8,6 14,6 -10,9 

Vaihtoehto 2 9,4 5,6 403 0,6 4,9 8,3 -49,1 

Vaihtoehto 3 7,9 4,7 300 0,9 4,1 7,0 -57,3 

Taulukossa 5 olevista laskentamallin kuvista voidaan havaita, että keittiön valaistustarkastelussa on 
huomioitu seuraavat kiinteät objektit: keittiön työpöytä, yläkaapisto ja jääkaappipakastin. Työalu-
een laskennallinen välitön lähiympäristö rajautuu jääkaappipakastimen reunojen mukaisesti tämän 
oppaan luvussa 5.2.2 esitetyn mukaisesti.  
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6.1.2 Asuintilan valaistuslaskennan lähtötiedot ja tulosten esittäminen 

Laskennan tarkemmat lähtötiedot vaihtoehdolle 4 on esitetty taulukossa 4. Laskennan tulokset tar-
kastelluille asuinrakennuksen tiloille on puolestaan esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 4. Esimerkki valaistuslaskennan lähtötietojen esittämisestä (vaihtoehdolle 3). 
Rakennuskohde     

Osoite Esimerkkirakennustie 1, 00000 Esimerkkikunta 

Rakennuksen käyttötarkoitus Asuinkerrostalo    

Rakennuksen laajuus 1659 m² 

Tarkasteltavat tilat Keittiö 1 
Tilatiedot    

Kuvaus Arkkitehti- ja sähköpiirustukset 1.8.2013 

Tarkasteltavien tilojen laajuus 
koko rakennuksessa 

- Keittiöt 

 

- 324 m2 
Valaistustapa 

- Keittiöt 
 

- Suoraa valoa tuottava yleisvalaisin asennettuna huoneen kattoon sekä keittiön kaa-
piston alapintaan asennettu LED -nauhavalaisin 

Käytetyt valaisimet 
- Keittiö 1 

 
- Valaisintyyppi1 3:lla yleisvalaistus (1kpl) ja työpistevalaisimena valaisintyyppi1 5 

(LED nauha: pituus 3,4 m)  
Käyttötarkoitusluokka Tilan pinta-ala Käyttöaika Käyttöaika vuodessa 
 m² - h/24h d/7d 

Keittiö 1 6,5 0:00 – 24:00 24 7 

 Valaisimen 
asennusteho 

Ohjausjärjestelmä Valaistuksen 
alenemakerroin 

Pintojen heijastuskerroin 

 W - - Katto Seinät Lattia 

Keittiö 1 
1. Valaisintyyppi1 3 
2. Valaisintyyppi1 5 

20,0 
3,1 W/m 

Huonekohtainen 
manuaalinen kytkin 

 
1. 0,70 
2. 0,70 

0,8 0,7 0,3 

Laskentaohjelma   

Tarkastelu on laadittu [tähän käytetyn laskentaohjelman nimi] -laskentaohjelmalla. 

Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys  

    

1Esimerkkilaskelmassa valaisintyyppejä ei ole ilmoitettu, varsinaisissa tarkasteluissa käytetty valaisintyyppi tulee kui-
tenkin määrittää.   
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Taulukko 5. Esimerkki valaistuslaskennan tulosten esittämisestä (vaihtoehdolle 3). 

Rakennuskohde     
Osoite Esimerkkirakennustie 1, 00000 Esimerkkikunta 

Rakennuksen käyttötarkoitus Asuinkerrostalo 

Valaistustaso 
Tarkasteltava alue Keskimääräinen valaistusvoimakkuus [lx] Valaistusvoimakkuuden tasaisuus 
   Keittiö 1   

- Työalue  300   0,9  
- Välitön lähiympäristö  212     
- Tausta-alue  157     

        
  Energialaskennan lähtötiedot 

Tarkasteltava tila Asennetun valaistuksen 
tehotiheys [W/m2] Ohjauskerroin Tarpeenmukaisen valaistuksen 

tehotiheys [W/m2] 
   
Työhuone 1 7,8  0,60  4,7  
   
Kuva laskentamallista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Päiväys Allekirjoitus  Nimen selvennys  
     

T =  työalue 
L =  välitön lähiympäristö 
TA = tausta-alue 

TA 

L 

T 
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6.2 Toimistorakennuksen valaistustason erillisselvitys  

Toimistorakennuksessa valaistuslaskelmat valitaan tehtäväksi tilatyyppien kriittisille tiloille, joissa 
valaistuksen tehotiheyden arvioidaan olevan suurimmat (esim. työhuone 1). Tilatyypin tilojen vuo-
tuinen sähköenergian kulutus määritetään kriittisen tilan valaistuksen tehotiheyden mukaisesti (tar-
kastelemattomille työhuoneille käytetään työhuoneen 1 arvoa).  

Mikäli vähintään 60 % tilatyypin tilojen yhteenlasketusta valaistuskuormasta ohjataan luvussa 5.3 
esitettyjen ohjausjärjestelmien mukaisesti, voidaan valaistuksen sähköenergian kulutuksessa huo-
mioida lisäksi tarpeenmukainen ohjaus. 

6.2.1 Toimistotilan valaistuslaskenta  

Tämän esimerkkilaskennan toimistorakennuksen työhuoneet ovat pinta-alaltaan ja pohjaratkaisul-
taan samanlaisia. Kaikissa työhuoneissa on samanlainen valaistusratkaisu. Tarkasteltavaksi tilaksi 
valitaan siten työhuone 1, kuva 9.  

 

Kuva 9. Esimerkki toimistorakennuksen yksinkertaistetusta pohjakuvasta. 

Kohteelle haettiin laadukasta ja mahdollisimman energiatehokasta valaistusratkaisua. Tavoitteena 
oli toteuttaa suunnitteluratkaisu, jossa alla olevat ehdot täyttyvät. Suunnitteluehdot on laadittu so-
veltamalla SFS-EN 12464-1 (2011)- standardia. 

- Työalueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus työtasolla 500 lx, valaistusvoimakkuuden 
tasaisuus 0,6 

- Välittömän lähiympäristön keskimääräinen valaistusvoimakkuus 300 lx, valaistusvoimak-
kuuden tasaisuus 0,4 

- Tausta-alueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus 100 lx, valaistusvoimakkuuden tasai-
suus 0,1 

Tarkastelut laadittiin kolmelle erilaiselle vaihtoehdolle. 

1.Vaihtoehto Alustava suunnitteluratkaisu. Valaistus on laadittu kahdella epäsuoraa ja suo-
raa valoa antavalla ripustettavalla valaisintyypin 1 LED-valaisimella (asen-
nuskorkeus 2,2 m). Valaistusta ohjataan huonekohtaisella manuaalisella kyt-
kimellä. 
 

2.Vaihtoehto Parannusehdotus suunnitteluratkaisuun. Valaistus on laadittu yhdellä epäsuo-
raa ja suoraa valoa antavalla ripustettavalla valaisintyypin 2 loistevalaisimella 
(asennuskorkeus 2,2 m). Huoneessa on läsnäolo-ohjaus. 
 

3.Vaihtoehto Parannusehdotus suunnitteluratkaisuun. Valaistus on laadittu yhdellä epäsuo-
raa ja suoraa valoa antavalla ripustettavalla valaisintyypin 3 loistevalaisimella 
(asennuskorkeus 2,2 m) ja työpisteen LED-kohdevalaisimella (valaisintyyppi 
4). Loistevalaisinta ohjataan läsnäolo-ohjauksella, LED-kohdevalaisinta 
manuaalisella kytkimellä.  

P 
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Yhteenvedot valaistuslaskelmien tuloksista on esitetty taulukossa 6. Valaistusratkaisujen energia-
laskelmat ovat suuntaa antavia, eikä niissä ole huomioitu valaistuksen vaikutusta lämmitys- ja jääh-
dytysenergiaan.  

Taulukossa 6 esitetyn tarpeenmukaisen valaistuksen ohjauskertoimena käytetään huonekohtaiselle 
manuaaliselle kytkimelle yhden hengen toimistohuoneessa taulukon 2 mukaista arvoa 0,80 ja läsnä-
olo-ohjaukselle arvoa 0,70. Kaikissa tilatyypin tiloissa on samanlainen valaistus ja valaistuksen 
ohjaus. Valaistusratkaisun 3. vaihtoehdossa läsnäolo-ohjattujen loistevalaisimien kuorma on yli 60 
% tilatyypin tilojen yhteenlasketusta valaistuskuormasta, joten tarpeenmukaisen valaistuksen ohja-
uskertoimena voidaan käyttää tilatyypissä arvoa 0,70. Tarpeenmukaisen laskennan huomioimisesta 
energialaskennan lähtötietoina on esitetty laskentaesimerkki luvussa 7. 

Valaistuksen vuotuinen sähkönkulutus on laskettu määräyskokoelman osan D3 (2012) mukaisesti. 
Kertomalla vuotuinen sähkönkulutus sähkön energiamuodon kertoimella 1,7 saadaan laskettua va-
laistuksen osuus E-luvusta.  

Tilatyypin valaistuksen suunnitteluratkaisujen vaikutusta rakennuksen E-lukuun on verrattu määrä-
ysten standardikäyttöön (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3 (2012) taulukko 3). Vaih-
toehto 1:n valaistuksen osuus E-luvusta on 10,0 % pienempi kuin standardikäytön valaistuksen 
osuus E-luvusta. Vaihtoehto 2:n vastaava osuus on 34,1 % pienempi ja vaihtoehto 3:n 52,2 % pie-
nempi, kuin standardikäytön laskettu valaistuksen osuus E-luvusta. 

Taulukko 6. Asennetun valaistuksen tehotiheys sekä tarpeenmukaisen valaistuksen tehotiheys työhuoneessa 
sekä keskimääräinen valaistusvoimakkuus ja valaistusvoimakkuuden tasaisuus työalueella. Lisäksi on esitet-
ty vuotuinen energiankulutus, valaistuksen osuus E-luvusta ja vaihtoehtojen vertailuprosentti määräyskoko-
elman osan D3 taulukon 3 (2012) arvoihin. 

Tarkasteltu 
työhuoneen  
valaistusrat-
kaisu 

 Valaistus Energia 
asennettu   

valaistuksen 
tehotiheys 

tarpeenmukaisen 
valaistuksen 
tehotiheys 

valaistus-
voimak-

kuus 

valaistusvoi-
makkuuden 
tasaisuus 

vuotuinen 
sähkönkulu-

tus 

valaistuk-
sen osuus 
E-luvusta 

D3:n 
vertailu-
prosentti 

 W/m2 W/m2 lx Em/Emax kWh/m2 kWhE / 
(m²vuosi) % 

D3 taulukko 3 12,0 12,0 - - 22,4 38,0 0,0 

Vaihtoehto 1 13,5 10,8 498 0,7 20,1 34,2 -10,0 

Vaihtoehto 2 11,3 7,9 522 0,6 14,7 25,1 -34,1 

Vaihtoehto 3 8,2 5,7 511 0,6 10,7 18,2 -52,2 

Laskentaesimerkin työalue sijoittuu seinistä 0,5 metrin päähän ulottuvalle reuna-alueelle. Standar-
din SFS-EN 12464-1 (2011) mukaan reunavyöhyke tulee huomioida laskelmissa, kun työalue sijait-
see tällä vyöhykkeellä tai ulottuu sille (katso myös tämän oppaan luku 5.2.2). 
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6.2.2 Toimistotilan valaistuslaskennan lähtötiedot ja tulosten esittäminen 

Laskennan tarkemmat lähtötiedot vaihtoehdolle 3 on esitetty taulukossa 7. Laskennan tulokset tar-
kastelluille toimistorakennuksen tiloille on puolestaan esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 7. Esimerkki valaistuslaskennan lähtötietojen esittämisestä (vaihtoehto 3). 

Rakennuskohde     

Osoite Esimerkkirakennustie 1, 00000 Esimerkkikunta 

Rakennuksen käyttötarkoitus Toimistorakennus    

Rakennuksen laajuus 6000 m² 

Tarkasteltavat tilat Työhuone 1 
Tilatiedot    

Kuvaus Arkkitehti- ja sähköpiirustukset 1.8.2013 

 
Tarkasteltavien tilojen laajuus 
koko rakennuksessa 

- Työhuoneet 
 

 
 

- 2205 m² 

Valaistustapa 
- Työhuoneet 

 
- Epäsuoraa ja suoraa valoa yhdistelevä loistevalaisimilla laadittu yleisvalaistus ja 

työpistekohtainen LED-kohdevalaistus 

Käytetyt valaisimet 
- Työhuone 1 

 
- Valaisintyyppi1 3:llä yleisvalaistus (1 kpl) ja työpistevalaisimena valaisintyyppi1 4 (1 

kpl) 
Käyttötarkoitusluokka Tilan pinta-ala Kellonaika Käyttöaika 

 m² - h/24h d/7d 

Toimistorakennus 10 07:00 – 18:00 11 5 

 Asennettu 
teho Ohjausjärjestelmä Valaistuksen 

alenemakerroin Pintojen heijastuskerroin 

 W - - Katto Seinät Lattia 

Työhuone 1 
1. Valaisintyyppi1 3 
2. Valaisintyyppi1 4 

 
75 
  8 

 
1. Läsnäolo 
2. Valaisinkohtai-

nen kytkin 

1. 0,74 
2. 0,80 

0,8 0,7 0,3 

Laskentaohjelma    

Tarkastelu on laadittu [tähän käytetyn laskentaohjelman nimi] -laskentaohjelmalla. 

Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys  

    
1Esimerkkilaskelmassa valaisintyyppejä ei ole ilmoitettu, varsinaisissa tarkasteluissa käytetty valaisintyyppi tulee kui-
tenkin määrittää.   
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Taulukko 8. Esimerkki valaistuslaskennan tulosten esittämisestä (vaihtoehto 3). 

Rakennuskohde     

Osoite Esimerkkirakennustie 1, 00000 Esimerkkikunta 

Rakennuksen käyttötarkoitus Toimistorakennus 

Valaistustaso 
Tarkasteltava alue Keskimääräinen valaistusvoimakkuus [lx] Valaistusvoimakkuuden tasaisuus 
   
Työhuone 1   

- Työalue  511   0,6  
- Välitön lähiympäristö  399   0,6  
- Tausta-alue  281   0,5  

          
Energialaskennan lähtötiedot 

Tarkasteltava tila Asennetun valaistuksen 
tehotiheys [W/m2] Ohjauskerroin Tarpeenmukaisen valaistuksen 

tehotiheys [W/m2] 
   
Työhuone 1 8,2  0,70  5,7  
   
Kuva laskentamallista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Päiväys Allekirjoitus  Nimen selvennys  
     

Työalue Välitön lähiympäristö Tausta-alue 



 38 

6.3 Liikerakennuksen valaistustason erillisselvitys 

Liikerakennuksessa valaistuslaskelmat valitaan tehtäväksi tilatyyppien kriittisille tiloille, joissa va-
laistuksen tehotiheyden arvioidaan olevan suurimmat (esim. liiketila 1). Tilatyypin tilojen vuotuinen 
sähköenergian kulutus määritetään kriittisen tilan valaistuksen tehotiheyden mukaisesti (tarkastele-
mattomille liiketiloille käytetään liiketilan 1 arvoa).  

Mikäli vähintään 60 % tilatyypin tilojen yhteenlasketusta valaistuskuormasta ohjataan luvussa 5.3 
esitettyjen ohjausjärjestelmien mukaisesti, voidaan valaistuksen sähköenergian kulutuksessa huo-
mioida lisäksi tarpeenmukainen ohjaus. 

6.3.1 Liiketilan valaistuslaskenta 

Tässä esimerkkitapauksessa valaistuksen tehotiheydeltä kriittisimmäksi liiketilaksi on arvioitu länti-
sen julkisivun liiketila 1, kuva 10. Tilan valaistuksen tehotiheys on suurempi, kuin muissa liiketi-
loissa. Tämä tila valitaan siten liiketilojen kriittiseksi tilaksi.  

 
Kuva 10. Esimerkki liikerakennuksen pohjakuvasta. 

Kohteelle haettiin laadukasta ja mahdollisimman energiatehokasta valaistusratkaisua. Tavoitteena 
oli toteuttaa suunnitteluratkaisu, jossa alla olevat ehdot täyttyvät. Suunnitteluehdot on laadittu so-
veltamalla SFS-EN 12464-1 (2011)- standardia. 

- Myyntialueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus vähintään 300 lx ja valaistusvoimak-
kuuden tasaisuus 0,4 

- Kassa-alueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus vähintään 500 lx ja valaistusvoimakkuu-
den tasaisuus 0,6 

Tarkastelut laadittiin kolmelle erilaiselle vaihtoehdolle. 

1.Vaihtoehto Alustava suunnitteluratkaisu. Valaistus on laadittu käyttäen valaisintyypin 1 
sisustusvalaisimia 35 kpl (pienloistelamppu), 69 kpl valaisintyypin 2 moni-
metallivalaisimia sekä 185 kpl valaisintyypin 3 kohdevalaisimia (monimetal-
lilamppu). Valaistusta ohjataan huonekohtaisella manuaalisella kytkimellä. 
  

2.Vaihtoehto Toinen suunnitteluratkaisu. Valaistus on laadittu käyttäen 36 kpl loisteva-
laisimia (tyyppi 4) ja 36 kpl pienloistevalaisimia (tyyppi 5). Valaistusta ohja-
taan huonekohtaisella manuaalisella kytkimellä. 
 

3.Vaihtoehto Parannusehdotus suunnitteluratkaisuun. Valaisimina on käytetty 63 kpl tyypin 
6 loistevalaisimia, 12 kpl LED-sisustusvalaisimia (tyyppi 7) sekä 29 kpl tyy-
pin 8 LED-alasvalaisimia. Valaistusta ohjataan huonekohtaisella manuaalisel-
la kytkimellä. 

P 
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Yhteenvedot valaistuslaskelmien tuloksista on esitetty taulukossa 9. Valaistusratkaisujen energia-
laskelmat ovat suuntaa antavia, eikä niissä ole huomioitu valaistuksen vaikutusta lämmitys- ja jääh-
dytysenergian kulutukseen.  

Taulukossa 9 esitetyn tarpeenmukaisen valaistuksen ohjauskertoimena käytetään huonekohtaiselle 
manuaaliselle kytkimelle liiketilassa taulukon 2 mukaista arvoa 1,00. Tarpeenmukaisen laskennan 
huomioimisesta energialaskennan lähtötietoina on esitetty laskentaesimerkki luvussa 7. 

Valaistuksen vuotuinen sähkönkulutus on laskettu määräyskokoelman osan D3 (2012) mukaisesti. 
Kertomalla vuotuinen sähkönkulutus sähkön energiamuodon kertoimella 1,7 saadaan laskettua va-
laistuksen osuus E-luvusta.  

Tilatyypin valaistuksen suunnitteluratkaisujen vaikutusta rakennuksen E-lukuun on verrattu määrä-
ysten standardikäyttöön (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3 (2012) taulukko 3). Vaih-
toehto 1:n valaistuksen osuus E-luvusta on 48,4 % suurempi kuin standardikäytön valaistuksen 
osuus E-luvusta. Vaihtoehto 2:n vastaava osuus on 38,9 % pienempi ja vaihtoehto 3:n 57,4 % pie-
nempi, kuin standardikäytön laskettu valaistuksen osuus E-luvusta. 

Taulukko 9. Asennetun valaistuksen tehotiheys sekä tarpeenmukaisen valaistuksen tehotiheys, keskimääräi-
nen valaistusvoimakkuus ja valaistusvoimakkuuden tasaisuus liiketilassa. Lisäksi on esitetty vuotuinen ener-
giankulutus, valaistuksen osuus E-luvusta ja vaihtoehtojen vertailuprosentti määräyskokoelman osan D3 
taulukon 3 (2012) arvoihin. 

Tarkasteltu  
liiketilan  
valaistusrat-
kaisu 

 Valaistus Energia 
asennettu   

valaistuksen 
tehotiheys 

tarpeenmukaisen 
valaistuksen 
tehotiheys 

valaistus-
voimak-

kuus 

valaistusvoi-
makkuuden 
tasaisuus 

vuotuinen 
sähkönkulu-

tus 

valaistuk-
sen osuus 
E-luvusta 

D3:n 
vertailu-
prosentti 

 W/m2 W/m2 lx Em/Emax kWh/m2 kWhE / 
(m²vuosi) % 

D3 taulukko 3 19,0 19,0 - - 77,3 131,4 0,0 

Vaihtoehto 1 28,2 28,2 1002 0,2 114,7 195,0 +48,4 

Vaihtoehto 2 11,6 11,6 424 0,3 47,2 80,2 -38,9 

Vaihtoehto 3 8,1 8,1 365 0,4 32,9 56,0 -57,4 

Yllä esitettyjen vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen mukaisissa valaistustarkasteluissa on huomi-
oitu kaikki suunnitelmissa esitetyt näkötehtävää varten asennettavat valaisimet, myös kiskovalaisi-
met, tämän oppaan luvussa 5.2.3 esitetyn mukaisesti.  

Mikäli päädytään toteuttamaan vaihtoehto 1:n mukainen valaistusratkaisu, jossa valaistuksen teho-
tiheys on D3 taulukon 3 arvoa suurempi, on E-luvun laskennassa hyvä käyttää laskennallista tehoti-
heyden arvoa. Tämä voi heikentää rakennuksen E-lukua siten, että E-lukua on kompensoitava muil-
la ratkaisuilla rakennusluvan saamiseksi. 
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6.3.2 Liiketilan valaistuslaskennan lähtötiedot ja tulosten esittäminen 

Laskennan tarkemmat lähtötiedot vaihtoehdolle 3 on esitetty taulukossa 10. Laskennan tulokset 
tarkastelluille opetusrakennuksen tiloille on puolestaan esitetty taulukossa 11. 

Taulukko 10. Esimerkki valaistuslaskennan lähtötietojen esittämisestä (vaihtoehto 3). 

Rakennuskohde     

Osoite Esimerkkirakennustie 1, 00000 Esimerkkikunta 

Rakennuksen käyttötarkoitus Liikerakennus    

Rakennuksen laajuus 14690 m2 

Tarkasteltavat tilat Liiketila 1 
Tilatiedot    

Kuvaus Arkkitehti- ja sähköpiirustukset 1.8.2013 

 
Tarkasteltavien tilojen laajuus 
koko rakennuksessa 

- Liiketilat 

 
 

- 9852 m2 

Valaistustapa 
- Liiketilat 

 
- Yleisvalaistus on laadittu LED-alasvaloilla. Vaatehyllyjä valaistaan loistevalaisimilla.  

Sisustusvalaistus on laadittu LED-valaisimilla. 

Käytetyt valaisimet 
- Liiketila 1 

 
- Valaisintyyppi1 6 (63 kpl), valaisintyyppi1 7 (12 kpl), valaisintyyppi1 8 (29 kpl) 

Käyttötarkoitusluokka Tilan pinta-ala Kellonaika Käyttöaika vuodessa 

 m² - h/24h d/7d 

Liikerakennus 442 8:00 – 21:00 13 6 

 Valaisimen 
asennusteho 

Ohjaus-
järjestelmä 

Valaistuksen 
alenemakerroin Pintojen heijastuskerroin 

 W - - Katto Seinät Lattia 
Liiketila 1 

1. Valaisintyyppi1 6 
2. Valaisintyyppi1 7 
3. Valaisintyyppi1 8 

 
30 
49 
38 

Huonekohtai-
nen manuaali-
nen kytkin, 
aikaohjaus 

 
1. 0,73 
2. 0,73 
3. 0,73 

0,7 0,5 0,2 

Laskentaohjelma    

Tarkastelu on laadittu [tähän käytetyn laskentaohjelman nimi] -laskentaohjelmalla. 

Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys  

    
1Esimerkkilaskelmassa valaisintyyppejä ei ole ilmoitettu, varsinaisissa tarkasteluissa käytetty valaisintyyppi tulee kui-
tenkin määrittää.   
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Taulukko11. Esimerkki valaistuslaskennan tulosten esittämisestä (vaihtoehto 3). 

Rakennuskohde     

Osoite Esimerkkirakennustie 1, 00000 Esimerkkikunta 

Rakennuksen käyttötarkoitus Liikerakennus 

Valaistustaso 
Tarkasteltava alue Keskimääräinen valaistusvoimakkuus [lx] Valaistusvoimakkuuden tasaisuus 
   
Liiketila 1   

- Koko liiketila  365   0,4  
- Myyntialue  344   0,4  
- Kassa-alue ja  

pakkauspöytä 
 513   0,9  

          
Energialaskennan lähtötiedot 

Tarkasteltava tila Asennetun valaistuksen 
tehotiheys [W/m2] Ohjauskerroin Tarpeenmukaisen valaistuksen 

tehotiheys [W/m2] 
   
Liiketila 1 8,10  1,00  8,10  
   
Kuva laskentamallista 

 

 

 

 
     
Päiväys Allekirjoitus  Nimen selvennys  
     

      
                                                     M 
 

M = myyntialue 
K = kassa-alue ja pakkauspöytä 

 K 
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7 Esimerkkejä tarpeenmukaisen valaistuksen energialasken-
nan lähtötiedoiksi 

Tämän oppaan luvussa 5.3.1. esitetyn ohjauskerroinmenetelmän avulla voidaan laskea tarpeenmu-
kaisen valaistuksen lähtötiedot energialaskentaan. Valaistuksen energialaskenta lasketaan Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) mukaisesti. Määräyskokoelman mukainen laskenta-
kaava on esitetty tämän oppaan luvussa 5.3. 

7.1 Asuinkerrostalon porraskäytävä 

Porraskäytävän ohjaus tapahtuu läsnäolokytkimellä, joka kytkee valaistuksen automaattisesti päälle 
ja pois päältä 15 minuutin kuluttua, kun viimeinen henkilö on poistunut tilasta. Rakentamismää-
räyskokoelman mukaan valaistustehon laskennassa käytettävän mallin on oltava tilakohtainen, mi-
käli rakennuksessa on tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus.  

Porraskäytävälle on laadittu valaistustason erillisselvitys, jonka avulla on varmistettu valaistustason 
säilyminen vaaditun laatutason mukaisena. Erillisselvityksen mukaan porraskäytävän valaistuksen 
asennettu tehotiheys 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 on 7,30 W/m2. Läsnäolo-ohjauksen valaistuksen ohjauskerroin c 
taulukon 2 mukaan on porraskäytävälle 0,40.  

Valaistuksen käyttämä teho porraskäytävässä laskukaavan 2 mukaisesti lasketaan seuraavasti: 

𝑃𝑝𝑜𝑟𝑟𝑎𝑠𝑘ä𝑦𝑡ä𝑣ä = 𝑐 ∗ 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 

𝑃𝑝𝑜𝑟𝑟𝑎𝑠𝑘ä𝑦𝑡ä𝑣ä = 0,40 ∗ 7,30 𝑊

𝑚2 = 2,92
𝑊

𝑚2 

Porraskäytävän tarpeenmukaisen valaistuksen tehotiheys on siten 2,92 𝑊
𝑚2. 

7.2 Sairaalan toipumishuone 

Toinen ohjauskerroinlaskenta tehdään sairaalan toipumishuoneelle. 60 % toipumishuoneiden valais-
tuksen asennustehosta ohjataan päivänvalo- ja vakiovalo-ohjauksen lisäksi huonekohtaisella manu-
aalisella kytkimellä. Rakentamismääräyskokoelman mukaan valaistustehon laskennassa käytettävän 
mallin on oltava tilakohtainen, mikäli rakennuksessa on tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus. 

Toipumishuoneelle on laadittu valaistustason erillisselvitys, jonka avulla on varmistettu valaistusta-
son säilyminen vaaditun laatutason mukaisena. Erillisselvityksen mukaan toipumishuoneen valais-
tuksen asennettu tehotiheys 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 on 6,10 W/m2. Toipumishuoneen ohjauskerroin c päivänvalo- 
ja vakiovalo-ohjauksen sekä manuaalisen huonekohtaisen kytkimen kanssa on taulukon 2 mukaan 
0,81. 

Valaistuksen käyttämä teho toipumishuoneessa laskukaavan 2 mukaisesti lasketaan seuraavasti: 

𝑃𝑡𝑜𝑖𝑝𝑢𝑚𝑖𝑠ℎ𝑢𝑜𝑛𝑒 = 𝑐 ∗ 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 

𝑃𝑡𝑜𝑖𝑝𝑢𝑚𝑖𝑠ℎ𝑢𝑜𝑛𝑒 = 0,81 ∗ 6,10 𝑊

𝑚2 = 4,94
𝑊

𝑚2 

Toipumishuoneen tarpeenmukaisen valaistuksen tehotiheys on siten 4,94 𝑊
𝑚2. 
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8 Energialaskenta valaistuksen näkökulmasta  
E-lukulaskennassa käytettävä valaistuksen energiankulutus lasketaan Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osan D3 luvun 3.3 (2012) mukaisesti. Kuvassa 11 on esitetty prosessikaavion osa valais-
tuksen huomioimisesta energialaskennassa.  

Ensin määritetään koko rakennuksen valaistuksen keskimääräinen tehotiheys joko määräyskokoel-
man osan D3 (2012) taulukon 3 mukaisesti tai tilakohtaiseen laskentaan perustuen. Luvussa 8.1 on 
esitetty kaava koko rakennuksen keskimääräisen valaistuksen tehotiheyden laskemiselle, mikäli 
valaistuksen tehotiheys on määritetty tilakohtaisesti. Esimerkkilaskenta kaavalle on esitetty liikera-
kennukselle luvussa 8.2.1 ja asuinkerrostalolle 8.3.1. 

Kohdassa 8.2.2 ja 8.3.2 esitetään laskentatulokset esimerkkirakennusten valaistuksen tehotiheydel-
le, E-luvulle ja energiatehokkuusluokalle. Liikerakennukselle ja asuinkerrostalolle on laskettu arvot 
kolmella eri valaistuksen tehotiheyden arvolla, jolloin voidaan tarkastella valaistuksen vaikutusta 
rakennuksen E-lukuun ja energiatehokkuusluokkaan. 

 
Kuva 11 Valaistuksen huomioiminen energialaskennassa 

8.1 Käyttötarkoitusluokan valaistuksen keskimääräinen tehotiheys 

Rakennuksen E-lukulaskennassa käytettävä valaistuksen energiankulutus määritetään rakentamis-
määräyskokoelman osan D3 (2012) mukaan valaistuksen keskimääräisen tehotiheyden perusteella. 
Käyttötarkoitusluokan valaistuksen keskimääräinen tehotiheys saadaan kaavan 3 mukaisesti. Mikäli 
tilatyypille ei ole tehty valaistuksen erillistarkastelua, käytetään energialaskennassa rakentamismää-
räyskokoelman osan D3 (2012) taulukon 3 arvoja valaistuksen tehotiheydelle.  

𝑃𝑡𝑜𝑡 =
1

𝐴𝑡𝑜𝑡
 𝑃𝑖𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 ,      (3) 

missä 
𝑃𝑡𝑜𝑡 on koko rakennuksen keskimääräinen valaistuksen tehotiheys [W/m2] 
𝐴𝑡𝑜𝑡 on rakennuksen nettoala [m2] 
𝑃𝑖 on tilatyypin i valaistuksen tehotiheys [W/m2] 
𝐴𝑖 on tilatyypin i nettoala [m2] 
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Tilatyypit, joille on tehty valaistuksen erillisselvitys, käytetään laskelman mukaista tehotiheyttä. 
Muille tilatyypeille käytetään rakentamismääräyskokoelman osan D3 taulukon 3 (2012) esittämiä 
arvoja.  

8.2 Esimerkki liikerakennuksen energialaskennasta 

Liikerakennuksen energialaskennassa käytettävän keskimääräisen valaistuksen tehotiheyden esi-
merkkilaskenta on esitetty kohdassa 8.2.1. Kohdassa 8.2.2 on esitetty käyttötarkoitusluokan E-
lukulaskennan tuloksia eri valaistuksen tehotiheyden arvoilla muiden lähtötietojen pysyessä vakio-
na. 

8.2.1 Liikerakennuksen keskimääräinen valaistuksen tehotiheys 

Taulukossa 12 on esitetty esimerkki liikerakennuksen valaistuksen tehotiheyden laskennasta. Käyt-
tötarkoitusluokan valaistuksen tehotiheys lasketaan tilatyyppien pinta-aloilla painotettuna keskiar-
vona.  

Tarpeenmukainen valaistus voidaan huomioida vain, mikäli tilatyypille on laadittu erillisselvitys, 
jossa valaistustasovaatimusten on todettu säilyvän. Esimerkkilaskennassa valaistustasovaatimusten 
täyttyminen on laskennallisesti todennettu vain liiketilalle (taulukko 12). Näin ollen kohdassa 5.3.1 
esitettyä ohjauskerroinmenetelmää ei voida käyttää muille käyttötarkoitusluokan tilatyypeille, ellei 
niille laadita valaistustason erillisselvitystä. Kaikkien liiketilojen valaistusta ohjataan huonekohtai-
sella manuaalisella kytkimellä, jolloin taulukon 2 mukaan ohjauskerroin tilatyypille on 1,0. 

Kohteeseen on laadittu valaistuksen erillisselvitys kriittisimmäksi katsotulle liiketilalle. Erillisselvi-
tyksen tulosta (tarpeenmukaisen valaistuksen tehotiheyttä 8,1 W/m2, taulukko 9 vaihtoehto 3) voi-
daan käyttää kaikkien vastaavien liiketilojen valaistuksen tehotiheytenä, jos niihin toteutetaan vä-
hintään yhtä energiatehokas valaistusratkaisu.  

Muille tilatyypeille, joille valaistuksen erillisselvitystä ei ole laadittu, käytetään D3 taulukon 3 
(2012) arvoa liikerakennuksen valaistuksen tehotiheydelle 19,0 W/m2. 

Luvun 8.1 laskentakaavaa käyttämällä liikerakennuksen keskimääräiseksi valaistuksen tehotihey-
deksi saadaan 12,4 W/m2. Muiden käyttötarkoitusluokkien valaistuksen tehotiheys laaditaan samal-
la laskentaperiaatteella. 
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Taulukko 12. Rakennuksen keskimääräinen valaistuksen tehotiheys koko rakennukselle rakentamismääräys-
kokoelman osan D3 (2012) mukaisesti laskettuna. 

 

8.2.2 Liikerakennuksen valaistuksen tehotiheyden vaikutus E-lukuun 

Esimerkkilaskelmat valaistuksen tehotiheyden vaikutuksesta E-lukuun on laadittu käyttötarkoitus-
luokalle dynaamisella energialaskentaohjelmalla. Esimerkkilaskelmissa on käytetty rakentamismää-
räysten osassa D3 (2012) esitettyjä vertailu- sekä standardikäytön arvoja lukuun ottamatta ilman-
vaihdon lämmön talteenoton lämpötilahyötysuhdetta, käytetty arvoa 78 %. Liikerakennuksen va-
laistuksen standardikäytön käyttöaika on maanantaista lauantaihin 08-21 (4067 tuntia/vuosi) ja 
käyttöaste 1,0. Laskelmissa ei ole huomioitu mahdollista tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. 

Vertailutapauksessa valaistuksen keskimääräisenä tehotiheytenä on 19,0 W/m2. Tällöin esimerkki-
rakennuksen E-luku 205 kWhE/m2,a (energiatehokkuusluokka C). 

Vaihtoehtoratkaisulla 1 tilatyypin valaistuksen tehotiheys on 28,2 W/m2. Tällöin esimerkkiraken-
nuksen valaistuksen keskimääräiseksi tehotiheydeksi saatiin 24,6 W/m2 ja E-luvuksi 241 
kWhE/m2,a (energiatehokkuusluokka D). 

Vaihtoehtoratkaisulla 2 tilatyypin valaistuksen tehotiheys on 11,6 W/m2. Tällöin esimerkkiraken-
nuksen valaistuksen keskimääräiseksi tehotiheydeksi saatiin 14,5 W/m2 ja E-luvuksi 180 
kWhE/m2,a (energiatehokkuusluokka C). 

Valaistuksen tehotiheys tilatyypeittäin – Liikerakennus Kohde A 
        
        

Käyttötarkoitusluokan valaistuksen keskimääräinen tehotiheys 12,4 W/m2  
 
Tilatyyppien valaistuksen tehotiheydet on laskettu valaistuslaskentaohjelman perusteella. Lasketuissa tehotiheyden 
arvoissa tilan valaistustaso säilyy samana, vaikka valaistuksen tehotiheys on rakentamismääräyskokoelman osan D3 
(2012) taulukon 3 arvoja pienempi. 

Erillisselvitys valaistustason säilymisestä on esitetty osana energiaselvitystä. Tilat, joille ei ole tehty kriittisen tilan 
valaistuslaskelmaa, on käytetty rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) taulukon 3 arvoja valaistuksen tehoti-
heydelle. 

  
  Pinta-ala 

rakennuksessa 
m2 

Erillisselvityksen mukainen 
valaistuksen tehotiheys 

W/m² 

D3 taulukon 3 mukainen 
valaistuksen tehotiheys 

W/m² 
 TILA 
  
Liikerakennus 542     
Liiketila 327 8,1  
Jätehuone 26  19,0 
Käytävä 11  19,0 
Pukuhuone 27  19,0 
Suihkuhuone 6  19,0 
Taukotila 17  19,0 
Tekninen tila 19  19,0 
Toimisto 8  19,0 
Tuulikaappi 11  19,0 
Varasto 90  19,0 
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Vaihtoehtoratkaisulla 3 tilatyypin valaistuksen tehotiheys on 8,1 W/m2. Tällöin esimerkkirakennuk-
sen valaistuksen keskimääräiseksi tehotiheydeksi saatiin 12,4 W/m2 ja E- luvuksi 168 kWhE/m2,a 
(energiatehokkuusluokka B). 

Taulukko 13. Valaistuksen tehotiheyden vaikutus E-lukulaskentaan rakentamismääräyskokoelman osan D3 
(2012) mukaan laskettuna. Esimerkkirakennuksen E-luku on määräysten mukaisella tehotiheydellä 19,0 
W/m² laskettuna 205 kWhE/m²,a (valaistuksen osuus noin 64%) ja energiatehokkuusluokka C. 

Raken-
nustyyppi 

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 
Valaistuk-
sen teho-

tiheys 
E-luku 

Energiate-
hokkuus-

luokka 

Valaistuk-
sen teho-

tiheys 
E-luku 

Energiate-
hokkuus-

luokka 

Valaistuk-
sen teho-

tiheys 
E-luku 

Energiate-
hokkuus-

luokka 

 W/m2
 

kWhE / 
(m²vuosi)  W/m2 kWhE / 

(m²vuosi)  W/m2 kWhE / 
(m²vuosi)  

Liike-
rakennus 24,6 241 D 14,5 180 C 12,4 168 B 

 
Esimerkkilaskelmassa liikerakennuksen valaistusratkaisulla on suuri vaikutus E-lukuun (241 
kWhE/m2  168 kWhE/m2) ja energiatehokkuusluokkaan (D  B). 
 

8.3 Esimerkki asuinkerrostalon energialaskennasta 

Asuinkerrostalon energialaskennassa käytettävän keskimääräisen valaistuksen tehotiheyden esi-
merkkilaskenta on esitetty kohdassa 8.3.1. Kohdassa 8.3.2 on esitetty käyttötarkoitusluokan E-
lukulaskennan tuloksia eri valaistuksen tehotiheyden arvoilla muiden lähtötietojen pysyessä vakio-
na. 

8.3.1 Asuinkerrostalon keskimääräinen valaistuksen tehotiheys 

Taulukossa 14 on esitetty esimerkki asuinkerrostalon valaistuksen tehotiheyden laskennasta. Käyt-
tötarkoitusluokan valaistuksen tehotiheys lasketaan tilatyyppien pinta-aloilla painotettuna keskiar-
vona.  

Tarpeenmukainen valaistus voidaan huomioida vain, mikäli tilatyypille on laadittu erillisselvitys, 
jossa valaistustasovaatimusten on todettu säilyvän. Kohteeseen on laadittu valaistuksen erillisselvi-
tys kriittisimmäksi katsotulle keittiölle, eteiselle, ja porraskäytävälle. Kylpyhuoneelle on laadittu 
kaksi valaistuksen erillisselvitystä, kylpyhuoneen tyypeille a ja b. Keittiön erillisselvityksen lasken-
ta on esitetty kohdassa 6.1. Erillisselvityksen tuloksia voidaan käyttää kaikkien vastaavien tilatyyp-
pien valaistuksen tehotiheytenä, jos niihin toteutetaan vähintään yhtä energiatehokas valaistusrat-
kaisu. 

Keittiön valaistusta ohjataan huonekohtaisella manuaalisella kytkimellä, jolloin taulukon 2 mukaan 
ohjauskerroin tilatyypille on 0,6. Eteisen valaistusta ohjataan huonekohtaisella manuaalisella kyt-
kimellä, jolloin taulukon 2 mukaan ohjauskerroin tilatyypille on 0,4. Kylpyhuoneen valaistusta oh-
jataan huonekohtaisella manuaalisella kytkimellä, jolloin taulukon 2 mukaan ohjauskerroin tilatyy-
pille on 0,4. Porraskäytävän valaistusta ohjataan läsnäolo-ohjauksella, jolloin taulukon 2 mukaan 
ohjauskerroin tilatyypille on 0,4. Kaikkien tilatyyppien tilojen valaistusta ohjataan kriittisten tilojen 
kaltaisesti, jolloin valaistuksen ohjauskertoimia voi käyttää laskennassa (yli 60 % tilatyypin tilojen 
yhteenlasketusta valaistuskuormasta). Taulukossa 14 esitetyissä erillisselvityksen mukaisissa valais-
tuksen tehotiheyden arvoissa edellä mainitut ohjauskertoimet on huomioitu.  

Makuuhuoneen ja olohuoneen lopulliset valaistusratkaisut ovat asukkaan valinnassa, joten näille 
tilatyypeille käytetään D3 taulukon 3 (2012) arvoja. 
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Luvun 8.1 laskentakaavaa käyttämällä asuinkerrostalon keskimääräiseksi valaistuksen tehotihey-
deksi saadaan 8,2 W/m2. Muiden käyttötarkoitusluokkien valaistuksen tehotiheys laaditaan samalla 
laskentaperiaatteella. 

Taulukko 14. Rakennuksen keskimääräinen valaistuksen tehotiheys koko rakennukselle rakentamismääräys-
kokoelman osan D3 (2012) mukaisesti laskettuna. 

 

8.3.2 Asuinkerrostalon valaistuksen tehotiheyden vaikutus E-lukuun 

Esimerkkilaskelmat valaistuksen tehotiheyden vaikutuksesta E-lukuun on laadittu käyttötarkoitus-
luokalle käyttäen rakentamismääräysten osassa D3 (2012) esitettyjä standardikäytön arvoja. Asuin-
kerrostalon valaistuksen standardikäytön käyttöaika on viikon jokaisena päivänä 00-24 (8760 tun-
tia/vuosi) ja käyttöaste 0,1. Laskelmissa ei ole huomioitu mahdollista tarpeenmukaista ilmanvaih-
toa. 

Vertailutapauksessa valaistuksen keskimääräisenä tehotiheytenä on 11,0 W/m2. Tällöin esimerkki-
rakennuksen E-luku on 130 kWhE/m2,a (energiatehokkuusluokka C). 

Vaihtoehto 1:ssä esimerkkirakennuksen valaistuksen keskimääräiseksi tehotiheydeksi saatiin 8,2 
W/m2. Tällöin esimerkkirakennuksen E-luvuksi saadaan 128 kWhE/m2,a (energiatehokkuusluokka 
C). 

Vaihtoehto 2:ssa esimerkkirakennuksen valaistuksen keskimääräiseksi tehotiheydeksi saatiin 11,9 
W/m2. Tällöin esimerkkirakennuksen E-luvuksi saadaan 131 kWhE/m2,a (energiatehokkuusluokka 
D). 

Valaistuksen tehotiheys tilatyypeittäin – Asuinkerrostalo Kohde B 
        
        

Käyttötarkoitusluokan valaistuksen keskimääräinen tehotiheys 8,2 W/m2  
 
Tilatyyppien valaistuksen tehotiheydet on laskettu valaistuslaskentaohjelman perusteella. Lasketuissa tehotiheyden 
arvoissa tilan valaistustaso säilyy samana, vaikka valaistuksen tehotiheys on rakentamismääräyskokoelman osan D3 
(2012) taulukon 3 arvoja pienempi. 
 
Keittiöissä, eteisissä, kylpyhuoneissa sekä porraskäytävissä on lisäksi tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus, jonka 
vuoksi niiden valaistuksen tehotiheyden arvojen määrittämisessä on käytetty kohdan 5.3 mukaista ohjauskerroinme-
netelmää. 

Erillisselvitys valaistustason säilymisestä on esitetty osana energiaselvitystä. Tilat, joille ei ole tehty kriittisen tilan 
valaistuslaskelmaa, on käytetty rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) taulukon 3 arvoja valaistuksen tehoti-
heydelle. 

  
  Pinta-ala 

rakennuksessa 
m2 

Erillisselvityksen mukainen 
valaistuksen tehotiheys 

W/m² 

D3 taulukon 3 mukainen 
valaistuksen tehotiheys 

W/m² 
 TILA 
  
Asuinkerrostalo 1 659     
Olohuone 576  11,0 
Eteinen 144 2,8  
Makuuhuone 396  11,0 
Keittiö 324 4,7  
Kylpyhuone a 72 6,1  
Kylpyhuone b 72 4,0  
Porraskäytävä 75 2,9  
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Vaihtoehto 3:ssa esimerkkirakennuksen valaistuksen keskimääräiseksi tehotiheydeksi saatiin 9,5 
W/m2. Tällöin esimerkkirakennuksen E-luvuksi saadaan 129 kWhE/m2,a (energiatehokkuusluokka 
C). 

Taulukko 15. Valaistuksen tehotiheyden vaikutus E-lukulaskentaan rakentamismääräyskokoelman osan D3 
(2012) mukaan laskettuna. Esimerkkirakennuksen E-luku on määräysten mukaisella tehotiheydellä 11,0 
W/m² laskettuna 130 kWhE/m²,a ja energiatehokkuusluokka C. 

Raken-
nustyyppi 

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 
Valaistuk-
sen teho-

tiheys 
E-luku 

Energiate-
hokkuus-

luokka 

Valaistuk-
sen teho-

tiheys 
E-luku 

Energiate-
hokkuus-

luokka 

Valaistuk-
sen teho-

tiheys 
E-luku 

Energiate-
hokkuus-

luokka 

 W/m2
 

kWhE / 
(m²vuosi)  W/m2 kWhE / 

(m²vuosi)  W/m2 kWhE / 
(m²vuosi)  

Asuin-
kerrostalo 8,2 128 C 11,9 131 D 9,5 129 C 

 
Esimerkkilaskelmassa asuinrakennuksen valaistusratkaisulla on pieni vaikutus E-lukuun (131 
kWhE/m2  128 kWhE/m2) ja energiatehokkuusluokkaan (D  C).  
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LIITE 1 Lähtötietolomake valaistustason erillistarkastelulle 

Esimerkki valaistustason erillistarkastelun keskeisten lähtötietojen esittämisestä. Valaistuksen eril-
listarkastelun keskeiset lähtötiedot voidaan esittää esimerkiksi taulukon 14 mukaisesti. 

Taulukko 14. Valaistuksen erillistarkastelun lähtötietojen esittäminen. 

Rakennuskohde     

Osoite  

Rakennuksen käyttötarkoitus     

Rakennuksen laajuus  

Tarkasteltavat tilat  
Tilatiedot    

Kuvaus  

 
Tarkasteltavien tilojen laajuus 
koko rakennuksessa 

- tila 1 
- tila 2 
- tila 3 

 
- 
- 
- 

Valaistustapa 
- tila 1 
- tila 2 
- tila 3 

- 
- 
- 

Käytetyt valaisimet 
- tila 1 
- tila 2 
- tila 3 

- 
- 
- 

Käyttötarkoitusluokka Tilan pinta-ala Kellonaika Käyttöaika 

 m² - h/24h d/7d 

Rakennustyyppi     

 Valaistuksen 
asennusteho Ohjausjärjestelmä 

Valaistuksen 
alenemaker-

roin 
Pintojen heijastuskerroin 

 W - - Katto Seinät Lattia 

Tila 1 
1. Valaisintyyppi 1 
2. Valaisintyyppi 2 

  
1.  
2.  

 
1.  
2.  

   

Tila 2 
1. Valaisintyyppi 3 
2. Valaisintyyppi 4 

  
1.  
2.  

 
1.  
2.  

   

Tila 3 
1. Valaisintyyppi 5 
2. Valaisintyyppi 6 

  
1.  
2.  

 
1.  
2.  

   

Laskentaohjelma    

Tarkastelu on laadittu [tähän käytetyn laskentaohjelman nimi] -laskentaohjelmalla. 

Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys  
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LIITE 2 Tuloslomake valaistustason erillistarkastelulle 
Esimerkki valaistustason erillistarkastelun keskeisten tulosten esittämisestä. Valaistuksen erillistar-
kastelun keskeiset tulokset voidaan esittää esimerkiksi taulukon 15 mukaisesti. 

Taulukko15. Valaistuksen erillistarkastelun tulosten esittäminen. 

Rakennuskohde     

Osoite  

Rakennuksen käyttötarkoitus  
Valaistustaso 
Tarkasteltava alue Keskimääräinen valaistusvoimakkuus [lx] Valaistusvoimakkuuden tasaisuus 
   
Tila 1   

- Työalue         
- Välitön lähiympäristö         
- Tausta-alue         

         
Tila 2         

- Työalue         
- Välitön lähiympäristö         
- Tausta-alue         

         
Tila 3         

- Työalue         
- Välitön lähiympäristö         
- Tausta-alue         

   
Energialaskennan lähtötiedot 

Tarkasteltava tila Asennetun valaistuksen 
tehotiheys [W/m2] Ohjauskerroin Tarpeenmukaisen valaistuksen 

tehotiheys [W/m2] 
   
Tila 1       
Tila 2       
Tila 3       
   
Kuva laskentamallista 

 

 

 
     
Päiväys Allekirjoitus  Nimen selvennys  
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