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Tutkin diplomityössäni luonnonvalon hyödyntämistä suo-
malaisissa kerrostaloasunnoissa, keskittyen pääosin asukkaan 
kannalta hyvään luonnonvalaistukseen mutta käsitellen myös 
luonnonvalaistuksen vaikutusta energiankulutukseen. Työn 
tavoitteena on esitellä luonnonvalaistuksen ja suomalaisten 
olosuhteiden lähtökohdat sekä antaa suunnittelijoille työ-
kaluja parempaan luonnonvalaistukseen. Tarve tällaiselle tut-
kielmalle on ilmeinen, sillä suomalaista kirjallisuutta aiheesta 
ei juurikaan ole, vaikka kansainvälistä kirjallisuutta on paljon. 
Kansainvälinen kirjallisuus ei korvaa kotimaista, sillä luonnon-
valaistus on hyvin riippuvainen maantieteellisestä sijainnista 
ja kulttuurista.

Olen määritellyt hyvin luonnonvalaistun asunnon yhdek-
sän tavoitteen kautta, perustuen tutkimustietoon ihmisen 
valon tarpeista ja valon vaikutuksesta energiankulutukseen.
Tutkimalla olemassa olevaa kansainvälistä kirjallisuutta ja 
Suomen valaistusolosuhteita olen pyrkinyt luomaan perus-
teet suomalaisen kerrostalon luonnonvalaistukselle.

Työn on jaettu neljään osaan; ensimmäisessä osassa selvi-
tän luonnonvalon perusteita, ihmisen valon tarvetta, valon 
vaikutusta tilaan ja suomalaisia olosuhteita. Toisessa osassa 
käsittelen miten kerrostalo tulisi suunnitella, jotta se täyttäisi 
mahdollisimman monta asettamastani yhdeksästä tavoit-
teesta. Aloitan käsittelemällä rakennuksen sijaintia, suunta-
usta ja muotoa. Viimeiseksi käsittelen ikkunoiden suunnitte-
lua sekä aurinkosuojausta ja muita luonnonvalojärjestelmiä. 
Kolmannessa osassa tutkin luonnonvalon suhdetta energi-
ankulutukseen ja viimeisessä osassa esittelen erilaisia suun-
nittelutyökaluja ja –ohjeita.

Työni tuloksista ilmenee, miten tärkeää suunnittelijan on 
tuntea kohteen olosuhteet. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, 
että rakennukset tulisi suunnitella pilvisen sään mukaan, jol-
loin taivaan hajavalo on tärkein valonlähteemme. Emme voi 
kopioida usein kansainvälisissä arkkitehtilehdissä esiintyviä 
vahvoja varjoja ja suoraa auringonvaloa, vaan valomme on 
pääosin pehmeää ja tasaista. Silloin kun aurinko paistaa kirk-
kaalta taivaalta Suomessa, sen sijainti on pääosin matalalla, 
jolloin valo voi tuottaa häikäisyä, mutta myös estyä matalan-
kin ulkopuolisen esteen takia. Ulkopuolinen este estää myös 
voimakkaasti taivaan hajavaloon, jonka vuoksi sen arviointi 
on tärkeää. Varsinkin kaupunkisuunnittelussa tulisi ulkopuo-
linen este huomioida paremmin kuin mitä tänä päivänä 
tehdään. Työssäni olen kokeillut Anne Iversenin kehittämää 
metodia ja koen sen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ul-
kopuolisen esteen analysointiin suunniteltaessa kaupunkia. 
Käsittelen työssäni myös asunnon luonnonvalaistuksen arvi-
ointiin tarkoitettuja suunnittelutyökaluja ja peukalosääntöjä 
toivoen, että niiden käyttö yleistyisi suomalaisten suunnitte-
lijoiden parissa. 
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My diploma thesis studies the utilisation of daylight in 
Finnish high-rise apartment buildings, focusing mainly on 
good  day lighting from the  perspective of the habitants, but 
also discussing the impact of daylight on a buildings energy 
use. The target is to introduce the main ideas of daylighting 
in the Finnish context, and to give planners tools for better 
daylighting. The need for such a study is obvious as there 
is almost no Finnish literature in the subject, even if there 
is a lot of international literature. The international litera-
ture  cannot replace the national as daylighting is strongly 
depend ent on the geographical location and culture.

I have defined the well daylit apartment using nine targets 
based on research about the human need for light and the 
impacts of light on energy consumption. By studying the 
existing international literature and Finnish daylighting con-
ditions, I have tried to establish the principles of daylighting 
in Finnish high-rise apartment buildings. 

The study is divided into four parts. In the first part, I discuss 
the basic principles of daylight, the human need for light, the 
impact of light on a space and the Finnish daylight condi-
tions. In the second part, I focus on how the apartment buil-
ding should be planned so that it attains as many of the nine 
goals I have set for a well daylighted apartment as possible. 
I start by discussing the location, direction and shape of the 
building. Finally, I discuss window planning, sun protection 
and other daylighting systems. In the third part, I study the 
relationship between daylight and the energy consumption 
of a building. In the fourth and final part, I discuss different 
planning tools and guides for architects who want to en sure 
good daylighting.

The results of my study imply how important it is for a plan-
ner to know the specific conditions on site. In Finland, this 
means that we should plan buildings according to the over-
cast sky, which means that the scattered light from the sky 
is our main source of daylight. We cannot copy the strong 
shad ows and direct sunlight often seen in international 
architec ture magazines. Finnish daylight is soft and smooth, 
and when the sun shines from a clear sky, its position is 
mainly very low, which may cause glare and may also be 
obstructed by even low structures. External obstructions 
also have a huge impact on the scattered skylight and there-
fore the analysis of the external obstruction is important 
and should be considered more carefully than it currently is, 
especially in urban planning. I have tried the method devel-
oped by Anne Iversen, and consider it to be a good option 
for the analysis of external obstructions in the urban plan-
ning phase. I also discuss different planning tools and rules 
of thumb for daylighting, hoping their use would increase 
among Finnish planners.
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daylight in Finnish apartment buildings. 
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1. JOHDANTO

Arkkitehtuurin mestarit läpi aikojen ovat hallinneet 
luonnonvalon hyödyntämisen arkkitehtuurin hyväksi. 
Luonnonvalaistuksen tutkijat väittävät kuitenkin että keino-
valot ovat vähentäneet suunnittelijoiden taitoa hyödyntää 
luonnonvaloa.3 Valo on yksi rakennusmateriaali, jota arkki-
tehti voi käyttää hyväkseen: aivan kuten muidenkin materi-
aalien tulee suunnittelijan tuntea sen ominaisuudet ja mah-
dollisuudet. Erona muihin materiaaleihin luonnonvalo on 
muuttuvaa mutta myös ilmaista, sitä ei tarvitse sertifioida, 
kuljettaa työmaalle eikä siihen tule kosteusvahinkoja, mutta 
samalla sitä ei voi tuottaa tai rakentaa, vaan se tulee hallita 
ja vangita. Oikein käytettynä luonnonvalolla voidaan luoda 
tunnelmia ja funktionaalisuutta ja se voi määrittää tilan rajat 
ja avautumisen. Luonnonvalaistusta ei voida liimata raken-
nuksen päälle suunnittelun loppuvaiheessa vaan se tulee 
olla osa kokonaisuutta suunnittelun alusta lähtien.

Tärkein luonnonvalon ominaisuus, joka tulee tuntea, on 
sen erilainen luonne riippuen maantieteellisestä sijainnista. 
Suomessa on turha kopioida etelässä hyödynnettyjä, suoran 
auringonvalon luomia vahvoja varjoja ja suuria kontrastie-
roja. Pohjoisen pehmeä ja hajaantunut valo on harvinaisuus, 
jota arvostetaan suuresti ja jota voidaan hyödyntää tilojen ja 
tunnelmien luomiseen. Pohjoisessa meillä on mahdollisuus 
hyödyntää, ei vaan kirkasta ja pimeää, vaan kaikkia valon eri 
sävyjä. Luonnonvalon hyödyntämistä ei tule suunnitella vain 

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA 
AJANKOHTAISUUS

Suomalaisen kerrostalon kehitystä ovat viime aikoina poh-
tineet useat eri tahot kuten Helsingin kaupunki Helsinki-
kerrostalo- ja Kehittyvä kerrostalo -hankkeissa sekä YTK 
URBA-hankkeessa. Suomessa on pitkään rakennettu asuin-
rakennuksia funktionalistisen ihanteen mukaan; väljästi ja 
luonnonläheisesti. Nyt tiivistyvä kaupunkirakenne vaatii uu-
sia konsepteja ja laajempaa osaamista kerrostalojen suun-
nitteluun ja rakentamiseen, sillä emme voi vain siirtää met-
sälähiöiden kerrostaloja tiiviiseen kaupunkiin. Kaupunkien, 
kuten Helsingin, asumisviihtyvyys perustuu pitkälti kerrosta-
lojen viihtyvyyteen ja valoisuus on yksi asunnon tärkeimmis-
tä viihtyvyystekijöistä.  
 
Pohjoismaalaiset asunnon omistajat arvostavat valoisaa 
asuntoa.1 Tahdon myös uskoa, että jokaista asuntoja suun-
nittelevaa arkkitehtia kiinnostaa asunnon luonnonvalaistus. 
Ihmettelinkin siksi, miten vähän tiesin aiheesta juuri ennen 
valmistumistani arkkitehdiksi. En ymmärtänyt miksi aikai-
sempi asuntoni, jonka kaikki ikkunat avautuivat pohjoiseen 
oli huomattavasti valoisampi kuin sen hetkinen asuntoni, 
joka avautui sekä koilliseen että lounaaseen. Eniten ihme-
tystä herätti tuttavieni pimeä, läpitalon uudisasunto, valtavi-
ne ikkunapintoineen. Eräällä kurssilla opettaja pyysi minua 
tutustumaan daylighting-tekniikoihin ja huomasin, että hyvä 
luonnonvalaistus on riippuvainen monesta muustakin asias-
ta kuin ikkunapinta-alasta ja avautumissuunnasta.

”En ikinä väsy toistamaan sitä: valo on ylellisin ja arvokkain 

materiaali, jota arkkitehdit käyttävät. Kuitenkin, koska se on 

ilmaista, monet heistä eivät aseta korkeaa arvoa tälle juma-

lalliselle ainesosalle. Kysy keneltä tahansa tiedemieheltä, valo 

on yhtä materiaalinen kuin kivi ja ei voi olla arkkitehtuuria 

ilman sitä.” 
             – Alberto Campo Baeza2

1. Elitfönster 2012, s. 31   1   2.  Campo Baeza 2013, s.34 ( oma käännös )   1   3. Baker 1998, s. 2.7
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1.2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Luonnonvalon hyödyntämistä käsittelevää kansainvälistä 
kirjallisuutta löytyy paljon, jopa siinä määrin, että tiedon 
määrää on vaikea hallita. Varsinkin toimistotiloja on tutkittu 
paljon, mutta asuntojen luonnonvalaistuksesta on kirjoitettu 
hyvin vähän. Syy tähän taitaa olla, että asuntojen valaistuksen 
energiansäästöpotentiaali ei ole yhtä suuri kuin toimistois-
sa. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta, jota on vaikeampi mitata 
kuin energiansäästöjä, asuntojen luonnonvalaistus on sitäkin 
tärkeämpää. 

Luonnonvaloa käsittelevä kirjallisuus on pitkälti keskittynyt 
rakennuksen optimointiin riippumatta siitä ympäristöstä, 
jossa rakennus sijaitsee. Kansainvälisen kirjallisuuden heik-
kous on, että siinä pyritään usein tuottamaan yleistietoa 
kaikille, huomioimatta maantieteellisiä eroavaisuuksia. Tämä 
on vastoin luonnonvalon ydintä, joka on sen muuttuvuus 
maantieteellisen sijainnin mukaan. Yleisiä oppaita tulisi 
seurata hyvin varoen, sillä tekniikat, jotka soveltuvat läm-
pimiin maihin, voivat olla suorastaan haitallisia Suomessa. 
Huolestuttavinta onkin, että en juurikaan onnistunut löytä-
mään suomalaista kirjallisuutta aiheesta. Olen etsinyt ma-
teriaalia Aalto-yliopiston (yhdessä kirjastonhoitajan kanssa), 
Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Metropolia am-
mattikorkeakoulun, Arkkitehtuurimuseon ja Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston kirjastoista ja tietokannoista sekä 
Rakennustiedon tuottamasta ja myymästä kirjallisuudesta. 

siitä syystä, että se säästää energiaa vaan se lisää myös ark-
kitehtuurin kiinnostavuutta ja rikkautta. 

Energiatietoinen trendi tekee tietenkin luonnonvalaistukses-
ta hyvin ajankohtaista, ei ainoastaan keinovalojen energian-
säästöpotentiaalin vuoksi vaan myös koska ikkunapinta-alaa 
tulisi pienentää lämpöhävikin pienentämiseksi. Ikkunalasien 
lisääminen lämpöhävikin estämiseksi, taas heikentää ikku-
nan läpäisevyyttä huomattavasti.4 Tämän vuoksi on hyvä 
varmistaa, että rakennettu ikkunapinta on mahdollisimman 
hyödyllistä. Myös tiivistyvä kaupunki, jonka suunnittelun läh-
tökohdat ovat ekologisessa ajattelussa, asettaa huomattavia 
rajoituksia asunnon luonnonvalaistukselle. Tämä ei tarkoita, 
että tiivistä kaupunkia ei saisi rakentaa, vaan  suunnitteli-
jan tulisi osata tunnistaa riskikohdat ja kiinnittää huomiota 
siihen, miten asunto tällaisessa tilanteessa tulisi suunnitella. 
Tiivis kaupunki ei kosketa ainoastaan julkista tilaa vaan myös 
asunnot ovat usein pienempiä kuin väljissä lähiöissä, mikä 
lisää luonnonvalaistuksen hallinnan tärkeyttä. 

”Mitä pienempi asunto, sitä tärkeämpää on luonnonvalo.”– SRV5   

4. Wilson 2001, s. 1   1   5. SRV 2012, s. 8   

Kuva 1. 
Helsinki-kerrostalo harjoitustyöni ei ole suun-
niteltu optimoimaan luonnonvalaistusta mutta 
sen asunto toimii diplomityössäni esimerkkinä 
siitä miten valo vaikuttaa tilaan suomalaisissa 
olosuhteissa.

Harjoitustyön asunnoissa kiinteiden väliseinien 
sijaan on liikuteltavat seinäkkeet, joilla voidaan 
muokata tilaa tarpeen mukaan.
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Ainoa löytämäni, pelkästään luonnonvalaistukseen keskitty-
vä suomalainen teos on Veikko Ahposen Päivänvalon käyttö 

valaistustarkoituksiin (VTT:n tiedote) vuodelta 1976. Eräissä 
kestävän rakentamisen yleisoppaissa luonnonvalon hyödyn-
tämistä on käsitelty, mutta niistäkin suuri osa on käännök-
siä muilta kieliltä. Ainoan luonnonvalaistukseen keskittyvän 
RT-kortin (RT 07-10912 Päivänvalon hallinta sisätiloissa) 
ohjeet ovat hyvin yleisiä. Tämän lisäksi kortti keskittyy pit-
kälti aurinkosuojaukseen, vaikka Suomen oloissa häikäisy ja 
ylikuumeneminen eivät ole luonnonvalaistuksen tärkeimpiä 
huomioonotettavia seikkoja. Suomenkielisen kirjallisuuden 
puuttuminen on myös huomattavasti vaikeuttanut kirjoi-
tustyötä, sillä  monet oleelliset suomenkieliset termit puut-
tuvat tai niillä ei ole vakiintunutta asemaa, jolloin on syn-
tynyt eri termejä samasta asiasta (esim. päivänvalotekijä ja 
päivänvalosuhde).

Aurinkosuojaukseen ja luonnonvalon ohjaukseen liittyvä 
teknologia kehittyy koko ajan ja näin ollen valmistajilla ja 
niiden edunvalvontajärjestöillä on usein viimeisin tieto ai-
heesta. Valmistajien ja edunvalvontajärjestöjen tuottamaan 
tietoon kannattaa tietenkin suhtautua varauksella, sillä nii-
den tarkoitus on kasvattaa aurinkosuojauksen markkinoita. 
Suomessa Aurinkosuojaus ry on ollut mukana tuottamassa 
kirjan ”Aurinkosuojauksen suunnittelu kestävän kehityksen mu-

kaisiin rakennuksiin”, joka on yksi erittäin harvoista aiheeseen 
keskittyvistä suomenkielisistä (käännös) kirjoista. 

Itse kuuluun niihin arkkitehteihin, jotka haluavat tietää ja 
ymmärtää mahdollisimman paljon niistä materiaaleista ja 
tekniikoista, joilla ideasta rakentuu arkkitehtuuria. Koska 
Suomesta puuttuu kirjallisuus, jossa käsiteltäisiin luonnonva-
lon hyödyntämisen perusteita, en voinut hypätä suoraan sy-
vällisempään ja yksityiskohtaisempaan pohdintaan luonnon-
valon hyödyntämisestä. Koin, että ensin on ymmärrettävä 
perusteet ja myös tuoda ne muiden tietoon, minkä vuoksi 
käsittelen diplomityössäni pitkälti luonnonvalosuunnittelun 
teknistä puolta ja sen sopeuttamista suomalaisiin olosuh-
teisiin. Olen samaa mieltä luonnonvalon taiturin, arkkitehti 
Alberto Campo Baeza kanssa, joka kirkjoittaa: 

”Jos valo on aihe ja ensisijainen materiaali arkkitehtuurissa, tuli-

si sitä käyttää täsmällisellä, lähes matemaattisella tarkkuudel-

la, halliten sitä, kuten rakenteita, sen tarkan laskemisen avulla. 

Todellinen tutkimuksen uroteko.”
             – Alberto Campo Baeza6 
       

     

  

1.3 TYÖN AIHE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Työni tarkoitus on tutkia pääosin luonnonvalon hyödyntä-
mistä valaistuksen näkökulmasta, ei niinkään lämmityksen, 
josta löytyy jo paljon tietoa. Olen tarkoituksella rajannut 
aiheen maantieteellisesti Suomeen, sillä luonnonvalon käyt-
täytyminen on niin vahvasti sidottu maantieteelliseen si-
jaintiin ja olemassa oleva tutkimustieto perustuu pääosin 
kansainvälisiin tutkimuksiin, joissa ei juurikaan kohdenneta 
aluetta. Luonnonvalon hyödyntämistä työpaikoilla, varsinkin 
toimistoissa ja julkisissa tiloissa, on tutkittu paljon ja luon-
nonvalaistuskonseptit (dayligting) ovat pääosin kehitelty näi-
tä tilanteita varten. Asunnoissa on kuitenkin hyvin monipuo-
lisia toimintoja ja monille valoisa asunto on tärkeä. Siksi olen 
rajannut tutkimusaiheen asuntoihin, tarkemmin kerrostalo-
asuntoihin, sillä niissä luonnonvalon saanti  on rajoitetum-
paa kuin esimerkiksi omakotitaloissa, joissa asunto yleensä 
voidaan avata vähintään neljään suuntaan. Kerrostalot si-
jaitsevat usein kaupunkitilassa, jossa luonnonvalonsaanti voi 
olla osittain estetty ja näiden tilanteiden tunnistaminen on 
tärkeää. Olen myös rajannut työni koskemaan nimenomaan 
asuntoja eikä kerrostaloja kokonaisuudessaan.

Tarkoituksena on selvittää miten luonnonvalaistusta voi-
taisiin hyödyntää tämän päivän Suomessa. Tavoitteeseen 
päästäkseni tutkin valon fysiikkaa, valon tarvetta, Suomen 
olosuhteita ja jo olemassa olevia konsepteja. Tarkoitukseni 
ei ole tehdä historiallista tutkimusta  luonnonvalon käytöstä, 
josta löytyy jo useita tutkimuksia. 

Tutkimuksen ensisijainen kohde on luonnonvalon merkitys 
asumisen mielekkyydelle, tilojen hahmottamiselle ja käytet-
tävyydelle. Toissijaisena tutkimusalueena on luonnonvalon 
suhde energiankulutukseen.

Päätutkimuskysymykseni on;

Miten suomalainen asuinkerrostalo tulisi suunnitella, jotta se 

mahdollistaisi asuntojen hyvän luonnonvalaistuksen?

Alakysymyksinä ovat;

Miten suunnitella asukkaan kannalta hyvin luonnonvalaistu 

kerrostaloasunto Suomessa?

Miten hyödyntää luonnonvaloa energiankulutuksen minimoimi-

seen suomalaisessa kerrostalossa? 

 

6. Campo Baeza 2013 s. 33 (oma käännös)
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1.4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA 
LÄHDEAINEISTO

Pääasiallinen tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus, jos-
sa perehdytään luonnonvalon hyödyntämistä käsitteleviin 
teoksiin ja kirjoituksiin. Käytän kirjoja ja artikkeleita luonnon-
valon hyödyntämisestä työpaikoilla ja julkisissa tiloissa, ilman 
tiettyä maantieteellistä sijaintia ja näihin tietoihin perustuen 
olen muokannut suomalaiseen asuinkerrostaloon sopivat 
periaatteet. Tämä tapahtuu yhdistelemällä tutkimuksista saa-
tu tieto Suomen olosuhteita käsittelevään materiaaliin (esim. 
erilaiset auringon liikettä kuvaaviin työkaluihin) sekä yhdistä-
mällä ne suomalaiseen asuinkerrostaloarkkitehtuuriin.  

Pääasiallisina tietolähteinä olen käyttänyt kahta, useissa ver-
taisarvioiduissa tutkimuksissa viitattuja, teosta; Nick Bakerin 
ja Koen Steemersin Daylight Design of Buildings vuodelta 
2002 sekä  Peter Tregenzan ja Michael Wilsonin Daylightin: 

Architecture and Lighting Design vuodelta 2011. Nämä kirjat 
perustuvat pitkälti normatiiviseen teoriaan luonnonvalon 
käytöstä rakennuksissa. Tärkeänä lähteenä on myös toiminut 
Michelle Corrodin ja Klaus Spechtenhauserin Illuminating – 

Natural light in Residential Architecture vuodelta 2008, joka 
on yksi harvoista kirjoista, joka käsittelee asuntojen luon-
nonvalaistuksen periaatteita ja tekniikoita. Tämän lisäksi olen 
käyttänyt artikkeleita, jotka olen löytänyt Aalto-yliopiston 
ja Google Scholar tietokannoista. Suurin osa artikkeleista 
on julkaistu seuraavissa tieteellisissä lehdissä: Building and 
Environment, Energy and Buildings ja Solar Energy. Olen 
myös perehtynyt arkkitehtuurin valoa koskevaan kirjallisuu-
teen tiettyjen teosten kautta, esimerkiksi Junichiro Tanizakin 
Varjojen Ylistys (1933), Alberto Campo Baezan Principia 

Architectonica (2013) ja Tadao Andon artikkeli From the 

Periphery of Architecture (1991).

1.5 TYÖN RAKENNE

Työni tarkoitus on toimia oppaana, jonka voi avata mistä koh-
dasta tahansa, ja josta voi lukea ohjeita juuri itseään kiinnos-
tavasta seikasta. Työ on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä 
osassa (kappaleet 2-5) käsittelen luonnonvaloon liittyvää 
perustietoa, kuten terminologiaa, valon fysiikkaa ja Suomen 
valaistusolosuhteita. Ensimmäisessä osassa selvitän myös 
näön ja valon suhdetta, luonnonvalon tarvettamme, luon-
nonvaloon liittyviä mieltymyksiä sekä valon vaikutusta tilaan. 
Työn toisessa ja laajimmassa osassa (kappaleet 6-11) käyn 
läpi luonnonvalon vaikutusta kerrostaloarkkitehtuuriin. Tässä 
osassa käsittelen rakennuksen sijaintia ja suuntausta, muotoa, 

materiaaleja, asuntopohjia, ikkunoita ja luonnonvalon ohja-
ukseen liittyviä järjestelmiä. Kolmannessa osassa (kappale 
12) käsittelen luonnonvalon suhdetta energiankulutukseen 
ja neljännessä osassa (kappale 13) esittelen suunnittelutyö-
kaluja arkkitehdeille.

Olen myös tietoisesti pyrkinyt välttämään olemassa olevien 
arkkitehtuuriesimerkkien käyttöä, sillä toivoisin, että lukija 
oppisi ymmärtämään luonnonvalosuunnittelun periaatteet 
eikä kopioimaan muiden ratkaisuja. Kun on kyse luonnonva-
laistuksesta, on kopioiminen erittäin hankalaa, sillä esimerk-
kikohteen olosuhteet ja tavoitteet tulisivat olla täsmälleen 
samat kuin suunniteltavissa olevan kohteen. Jo pelkästään 
koko Suomelle on vaikea tuottaa yleispäteviä suosituksia, 
sillä maa on hyvin pitkä ja olosuhteet vaihtelevat huomat-
tavasti. Valitsin kuitenkin Helsingin Kalasataman esimerkkieni 
kohteeksi, sillä halusin osoittaa miten kaikki luonnonvalais-
tussuunnittelun vaiheet voidaan käsitellä yhdessä kohtees-
sa. Kalasatamaa tuntui soveliaalta, sillä aluetta rakennetaan 
parhaillaan ja se on tiivis ja kerrostalovaltainen. Sisätilojen 
esimerkkinä käytän pääosin tänä keväänä suunnittelemaani 
Helsinki-kerrostaloharjoitustyötä (kuva 1).

1.6 TYÖN TAVOITTEET

Työni tärkein tavoite on nostaa esille Suomen valo-olo-
suhteiden vaikutus asuntojemme luonnonvalaistukseen, 
sekä korostaa luonnonvalaistuksen hallinnan tärkeyttä. 
Luonnonvalo vaikuttaa miltei jokaiseen seikkaan asuntoark-
kitehtuurissa, eikä pelkällä ikkunasuunnittelulla saada aikaan 
hyvää valaistusta, vaikka ikkunan suunnittelukin tulisi olla 
hallittua. Tarkoituksenani ei ole luoda yhtä ratkaisua luon-
nonvalon hyödyntämiselle kerrostalosuunnittelussa vaan 
esitellä erilaisia huomioitavia asioita ja ns. peukalosääntö-
jä. Toivoisin, että työni voisi toimia oppaana asuntosuun-
nittelijoille luonnonvalon hyödyntämisestä suomalaisissa 
kerrostaloasunnoissa.
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2. LUONNONVALO 
        JA VALO 

2.1 VALAISTUKSEN KÄSITTEET
Valo määritellään olevan se osa elektromagneettisesta 
spektristä (∼380-780 nm), joka tuottaa visuaalisen aistimuk-
sen. Auringonvalossa eri aallonpituudet sekoittuvat; noin 
puolet auringonenergiasta sijaitsee näkyvässä spektrissä 
ja loput näkymättömässä ultravioletissa ja infrapunaisessa 
spektrissä.7 Tässä työssä käsitellään pääasiallisesti valon nä-
kyviä ominaisuuksia.

Suurin osa aihetta koskeva kirjallisuus on englanniksi ja niissä 
käytetään termiä ”daylight”, jonka tarkka käännös olisi päi-
vänvalo ja jota RT-kortti suosittelee käytettävän ennemmin 
kuin sanaa luonnonvalo. Tätä ei kuitenkaan perustella mil-
lään ja uskon, että syy on suorasta käännöksessä. Englannin 
kielessä saatetaan vierastaa käsitettä ”natural light”, joka voi-
daan kääntää suomeksi luonnolliseksi valoksi, johon voidaan 
laskea esimerkiksi nuotiotuli ja kynttilänvalo. Suomen olo-
suhteita kuvaillessani käytän kuitenkin mieluummin sanaa 
luonnonvalo, sillä Suomessa luonnonvaloa on myös silloin 
kun ei ole päivä (kesäisin) ja suomen kieli pystyy erottamaan 
termit luonnonvalo ja luonnollinen valo. 

Valovoima määrittelee paljonko valonlähde lähettää valoa 
tiettyyn suuntaan. Valovoiman yksikkö on kandela (cd), joka 
on aikoinaan ollut verrannollinen kynttilän valonvoimaan 
mutta nykyään yksikkö on absoluuttinen suure. 8

Luminanssi tai valotiheys on pinnasta säteilevä valovirta tiet-
tyyn suuntaan, jonka vuoksi näemme pinnan. Luminanssin 
yksikkö on cd/m2. Luminanssiin vaikuttaa siis valonlähteestä 

Valo

Luonnonvalo

Valonvoima

Luminanssi ja kirkkaus

7. Webb 2006, ss. 721, 724   1   8.Tapio Kallasjoki, 12.3.2014, Tregenza 2011, s. 32  1   9.Corrodi 2008, s. 135
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tuleva valovirta ja pinnan heijastus. Koska emme näe valoa 
ennen kuin se osuu pintaan on luminanssi tärkeä valaistuk-
senyksikkö.9 Luminanssi ja kirkkaus ovat käsitteitä, jotka ovat 
vahvasti linkitetty toisiinsa ja jotka usein sekoitetaan keske-
nään. Luminanssi on kuitenkin objektiivinen määrä, jonka voi 
mitata, kun taas kirkkaus on katsojan kokemus valaistuksesta 
(kuvat 2).10 

Valonlähde lähettää valovirran, jonka yksikkö on lumen (lm). 
Valovirta määrittelee paljonko valonlähde antaa valoa eli 
valon energian määrää, joka virtaa esimerkiksi lampusta tai 
ikkunasta. Lumenia ei kuitenkaan pidä sekoittaa wattiin, joka 
kuvastaa lampun kuluttamaa energiaa. Hehkulamppu voi 
kuluttaa 100 W ja tuottaa 1200 lm. Kynttilä säteilee noin 
13 lm kun ikkunasta voi säteillä jopa 65 000 lm neliömetriä 
lasitusta kohden riippuen auringon sijainnista.11

Illuminenssilla tai valaistusvoimakkuudella, tarkoitetaan valon 
lähteestä säteilevää valon määrää, joka osuu määrätyn pin-
nan yksikköä kohti. Valaistusvoimakkuuden mittayksikkö on 
luksi, joka on myös valaistuksen (luminanssin) SI-yksikkö.12 
Yksi luksi on 1m2 alalle tuotettu yhden lumenin suuruinen, 
pinnalle tasaisesti jakautunut valovirta, 1 luksi = 1 lumen/
m2. Luksi on useimmiten käytetty yksikkö kun määritellään 
valaistusvaatimuksia.13  

Kontrasti on objektin ja sen välittömän taustan luminanssien 
ero. Kontrastiin vaikuttaa siis eri pintoihin osuvan valonvoi-
man ja pintojen heijastusominaisuuksien (mm. väri) erot.14

Häikäisy on liiallista kontrastia, jonka yleensä aiheuttaa voi-
makas valonlähde näkökentässä.15

Todennäköiset keskimääräiset auringonpaistetunnit ovat 
odotettavissa olevat tunnit vuodessa, jolloin aurinko paistaa 
esteettömälle maalle, ottaen huomioon keskimääräiset pai-
kalliset pilviolosuhteet.16

Zeniitti on taivaan kohta, joka on suoraan yläpuolellamme.

Atsimuutilla tarkoitetaan auringon horisontaalista suuntaa. 
Tässä työssä atsimuutti lasketaan pohjoisesta myötäpäivään.

Valovirta

Valaistusvoimakkuus

Kontrasti

Häikäisy

Todennäköiset keskimääräiset 
auringonpaistetunnit

Zeniitti

Atsimuutti

Kuvat 2. Viereinen sivu.
Vasemmalla: Helsinki-kerrostalo harjoitustyöni asun-
to puolipilvisellä säällä 21.3 klo 12.
Oikealla: Väärävärikuvalla voidaan tutkia huoneen 
luminansseja. Kuvan voi tuottaa joko valo-kuvasta 
olemassa olevasta tilasta (esim. iPhotoluxilla) tai 
kuten viereisessä kuvassa 3D-mallista suunnitteilla 
olevasta tilasta (esim. Velux Daylight Visualizerilla). 

10. Descottes 2011, s. 30   1   11. Tapio Kallasjoki, 12.3.2014   1   12. Descottes 2011, s. 14   1   13.  Tregenza 2011, s. 35   
14. Energy Research Group 2002, s. 30   1   15. Ibid.   1   16. Littlefair 2011, s. 16
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2.2 RAKENNUKSEN LUONNONVALAISTUKSEN MITTARIT

Huoneen luonnonvalaistus koostuu kolmesta tekijästä; suo-
raan taivaalta tulevasta valosta eli taivaskomponentista (sky 
component, SC), ulkoa heijastuvasta valosta eli ulkoheijas-
tuskomponentista (externally reflected component, ERC) ja 
sisäpinnoista heijastuvasta valosta, sisäheijastuskomponen-
tista (internally reflected component, IRC). Näiden kolmen 
suhde muuttuu riippuen huoneen syvyydestä ja etäisyydes-
tä ikkunaan (kuvat 4 ja 5).17 Käytän työssäni englanninkielisiä 
lyhenteitä, sillä suomenkielessä ei ole vakiintunutta termejä 
komponenteille (kuten ei ole myöskään päivänvalosuhteel-
le, DF) ja jotta lukija tunnistaisi termit, mikäli hän haluaa lu-
kea enemmän aiheesta kansainvälisestä kirjallisuudesta.

Taivaskomponentti (SC) muodostaa suurimman osan 
huoneen luonnonvalaistuksesta pilvisissä olosuhteissa. 
Taivaskomponentti on näkyvän taivaan osuus tietyssä pis-
teestä huoneessa ja näin ollen taivaskomponentti on suu-
rin lähellä ikkunaa ja pienenee huoneen perälle mentäessä. 
Taivaskomponenttiin lasketaan useimmiten vain hajavalo, 
joten suora auringonvalo ei vaikuta siihen.18 

Vertikaalinen taivaskomponentti (VSC) on vertikaaliseen 
julkisivuun tai ikkunaan osuvan taivaanvalon määrä jaettuna 
horisontaalisella esteettömän taivaanvalon määrällä.19 

Ulkoheijastuskomponentti (ERC) on ympäröivi-
en rakennusten heijastaman luonnonvalon osuus. 
Ulkoheijastuskomponentti on yleensä paljon heikompi kuin 
taivaskomponentti, sillä ERC on heijastunutta valoa ja heijas-
tava pinta absorboi osan valosta. Kuitenkin kaupunkitilassa, 
jossa naapurirakennukset voivat vahvasti rajoittaa näkymää 
taivaalle, voi ERC:n osuus huoneen valaistuksesta olla huo-
mattava. ERC osuu syvälle huoneeseen sillä sen kulma on 
hyvin matala, usein jopa horisontaalinen. Tämän vuoksi on 
hyvä tuntea pintojen heijastusominaisuudet (ks. kappale 5. 
Materiaalien vaikutus).20 

Sisäheijastuskomponentti (IRC), tarkoittaa kahden edel-
lä mainitun valon (SC, ERC) heijastumista huoneen sisäl-
lä. IRC alkaa ikkunan läheltä matalalta tasolta mutta säilyy 
tasaisena hyvin syvälle, jopa 5 metrin syvyyteen lisäten 
valon määrää syvällä huoneessa. Noin puolet huoneen 
huonointen valaistun kohdan valaistuksesta koostuu sisä-
heijastuskomponentista. Huoneen takaosassa ei yleensä 
ole ollenkaan taivaskomponentin tuottamaa valoa ja esi-
merkiksi ulkoheijastuskomponentti ei yletä L:n muotoiseen 
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Taivaskomponentti
(SC)

Vertikaalinen taivaskomponentti
(VSC)

Ulkoheijastuskomponentti
(ERC)

Sisäheijastus-
komponentti

(IRC)

Kuva 3. Huoneen luonnonvalaitsukseen vaikuttavat tekijät.

Kuva 4. Luonnonvalaistuskomponenttien vaikutus päivänvalonsuhteeseen 
riippuen etäisyydestä ikkunaan.  Perustuu Baker 2002, s.59

17. Baker 2002, s. 58   1   18. Ibid.   1   19.  Littlefair 2011, ss. 3, 32-52   1   20. Corrodi 2008, ss. 134-135, Baker 2002, s. 59   
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huoneeseen, jolloin sisäheijastuskomponentista tulee tärkeä. 
Sisäheijastuskomponentti on riippuvainen sisäpintojen hei-
jastusominaisuuksista, jotka voivat vaihdella huomattavasti.21

No-sky linja (no-sky line)on huoneen ikkunaseinän suuntai-
nen raja, jonka takana ei ole näkymää taivaalle. No-sky linjan 
takana sijaitseva huoneen osa on usein pimeä ja kontrasti 
ulkotilaan ja huoneen etuosaan on suuri.22 En ole löytänyt 
no-sky linjalle suomenkielistä käännöstä.

Luksi on huono mittausyksikkö huoneen valaistukselle, sillä 
ulkona valaistusvoimakkuus voi vaihdella 2000 luksista pilvi-
senä päivänä 50 000 luksiin aurinkoisena kesäpäivänä. Koska 
silmä sopeutuu eri valaistuksiin, absoluuttinen valaistusvoi-
makkuus on vähemmän tärkeä kuin suhteellinen (ks. kap-
pale 4.1 Valon ja näkökyvyn suhde). Tämän vuoksi huoneen 
luonnonvalaistus mitataan useimmiten ulkotilan valaistus-
voimakkuuden suhteena huoneen valaistusvoimakkuuteen 
eli päivänvalosuhteena (daylight factor, DF). Voidaan sanoa, 
että päivänvalosuhde on määre sisätilan ja ulkotilan väli-
selle kontrastille. Sitä pidetään hyvänä keinona määritellä 
huoneen luonnonvalaistuksen yleisilme. Käsitteenä päivän-
valosuhde syntyi 1930-luvulla mutta sitä käytetään yhä tä-
nään useissa standardeissa ja määräyksissä (ei Suomessa). 
Päivänvalosuhdetta hyvin ennakoiva määre on ikkunan 
suhde huoneen lattiapinta-alaan23, jota käytetään Suomen 
rakentamiskokoelman määräyksissä. Päivänvalosuhdetta 
käytetään Suomessa harvoin ja termille ei ole vakiintunutta 
käännöstä; sekä päivänvalotekijää että päivänvalosuhdetta 
käytetään (kuva 5). 

Yleensä päivänvalosuhde on hyvin pieni, esimerkiksi kirkkaas-
ti valaistun huoneen keskimääräinen päivänvalosuhde on 
5% ja asunnolle suositellaan 1,5% keskimääräistä päivänvalo-
suhdetta. Matalista päivänvalosuhdesuosituksista huomaam-
me miten suuri ero on sisätilojen ja ulkotilan valaistuksessa. 
Emme kuitenkaan yleensä pysty havaitsemaan tätä eroa, 
koska silmämme sopeutuvat eri valaistusvoimakkuuksiin.24

Huoneelle voidaan laskea joko keskimääräinen päivänvalo-
suhde tai päivänvalosuhde tietyssä pisteessä. Keskimääräinen 
päivänvalosuhde on helpompi laskea ja on parempi indi-
kaattori huoneen yleisilmeestä. Päivänvalosuhde vaihtelee 
suuresti huoneen sisällä ja tästä piirretään yleensä päivänva-
losuhteen ääriviivat. Päivänvalosuhteen ääriviivat kuvastavat 
hyvin valon jakautumista huoneessa ja antavat enemmän 

  

E0

Ei

DF = Ei / E0 Perustuu Baker 2002, s.60Kuva 5. Päivänvalosuhde DF=E
i
/E

0
. Perustuu Baker 2002, s.60

Kuva 6. Alvar Aaltokin tutki päivänvalosuhdetta mitoituskaaviossaan. 
Lähde Norvasuo 2009, s.181

Päivänvalosuhde

No-sky linja

21. Corrodi 2008, ss. 134-135, Baker 2002, ss. 59, 91   1   22. Tregenza 2011, s. 91  1   23. Baker 2002, ss. 61, 66 Tregenza 2011, ss. 133-134, 139   
24. Baker 2002, s. 61   
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tietoa kuin keskimääräinen päivänvalosuhde. Useat tietoko-
neohjelmapaketit osaavat piirtää nämä ääriviivat (kuva 7). 
Manuaalisesti ääriviivat voidaan piirtää määrittelemällä 2-3 
päivänvalosuhdetta tietyssä pisteessä huoneessa.25 

Suunniteltaessa uutta tilaa päivänvalosuhde voidaan ar-
vioida joko laskemalla manuaalisesti tai antamalla tieto-
koneen määritellä päivänvalosuhde, jolloin tulos on tar-
kempi. Manuaalinen laskentatapa on kuitenkin hyvä tapa 
arvioida suunnitteluvaihtoehtoja suunnittelun alussa.26 
Päivänvalosuhde on kehitetty ennen tietokoneita manuaa-
liseen laskentaan ja sen vuoksi sen laskemiseen käytetään 
yksinkertaistettuja olettamia, mm. että huone on tyhjä ja 
pinnat heijastavat valoa hajaantuneesti. Tämän vuoksi päivän-
valosuhde ei ole mikään tarkka suure. Päivänvalosuhdetta 
määriteltäessä käytetään yleensä taivasmallia CIE Standard 
Overcast Sky, jossa suoraa auringonvaloa ei huomioida. 
Tämän vuoksi päivänvalontekijää onkin kritisoitu, sillä se 
ei huomioi avautumissuuntaa, maantieteellistä sijaintia tai 
muutoksia taivaalla.27

Keskimääräinen päivänvalosuhde voidaan laskea seuraavalla 
kaavalla: 

DFave = WxθxTxM / Ax(1-R2)

Jossa

DFave= keskimääräinen päivänvalosuhde ( % )
W = aukon koko m2 työskentelytason ( 80 cm ) yläpuolella  
θ = taivaskomponentti ikkunan keskiosasta ( ° ) ( ks. 6.4 
Ympäröivien rakennusten aiheuttama este )
T = lasituksen läpäisevyys (ks. kappale 10.9 Lasitusmateriaalit)
M = lasituksen ylläpitotekijä (ks. Liite 1)
A = kaikkien sisäpintojen pinta-ala
R = keskimääräinen sisäinen heijastus

R = (a1r1+a2r2...)/(a1+a2...)
a = pinnan pinta-ala
r = pinnan heijastavuus28 

( kuva 8 ja Liite 1).

Laskettaessa päivänvalosuhdetta monimuotoisessa huo-
neessa, jaetaan huone neliönmuotoisiin osiin, jotka tarkas-
tellaan omina tiloina ja niiden välinen aukko vastaa ikkunaa.29

d

a1r1 a2r2

a3r3

a4r4

a5r5

(a6r6)
W

!

Kuva 7. Päivänvalosuhteen ääriviivat Helsinki-kerrostalo harjoitustyöni 
asunnossa. Pesutilat ja sisäänkäynti rajattu pois kuvasta.

Kuva 8. Päivänvalosuhteen laskeminen.

Peilimäinen pinta Matta pinta

Valon heijastuminen pinnoilta

Peilimäinen pinta Matta pinta

Valon heijastuminen pinnoilta

Kuva 9. Valon heijastuminen pinnasta.

25. Tregenza 2011, s. 147, Baker 2002, ss. 61, 134   1   26. Wilson 2001, s. 2  1   27.  Iversen 2013, s. 24   24. Baker 2002, s. 61   
28. Baker 2002, s. 66   1   29. Tregenza 2011, s. 141
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2.3 VALON FYSIIKKA

Valon ja muun elektromagneettisten aaltojen käyttäytymis-
tä tutkitaan valo-opissa tai optiikassa. Valolla on dualistinen 
olemus, sillä sitä kuvaillaan sekä aaltona että partikkeleina, 
fotoneina. Valon etenemistä kuvaillaan yleensä aaltona kun 
taas valon säteilyä ja absorboitumista kuvataan partikke-
leina. Elektromagneettisten aaltojen tärkein lähde on säh-
köinen lataus kiihtyvässä liikkeessä. Kaikissa kappaleissa on 
molekyylejä, jotka liikkuvat lämpönsä johdosta ja säteilevät 
elektromagneettista säteilyä. Kun kappale on riittävän kuu-
ma, säteilee se näkyvää valoa ja tämän vuoksi valo ja lämpö 
yhdistetään usein toisiinsa.30   

Valo on vain osa siitä säteilystä, jota kutsutaan elektromag-
neettiseksi spektriksi. Luonnonvalossa on näkyvän valon 
lisäksi lyhyempiä ultravioletteja (UV) aallonpituuksia, jotka 
voivat vahingoittaa materiaaleja ja tuottaa lämpöä sekä pi-
dempiä infrapunaisia (IR) aallonpituuksia, jotka myös tuot-
tavat lämpöä.31 Näkyvän valon aallonpituuksien spektri on 
400-700 nm (nanometriä). Eri osat näkyvästä spektristä 
näyttäytyvät eri väreinä. Valkoinen valo sisältää kaikki näkyvät 
aallonpituudet (kuva 10).32

Valon etenemistä kuvataan useimmiten säteillä. Säteet 
liikkuvat nipuissa, joissa suoran valon säteet ovat saman-
suuntaisia kun taas hajavalon säteet ovat erisuuntaisia. 
Yksinkertaisuuden vuoksi kuvastamme useimmiten valoa 
yhdellä säteellä.33 Tämä sopii hyvin fysiikkaan ja arkkitehtuu-
riin tilanteissa, joissa on suoraa valoa, esim. luonnonvalon ku-
vaaminen eteläisellä pallonpuoliskolla. Meidän tulisi kuitenkin 
olla hyvin varovaisia yksinkertaistamisen kanssa Suomessa, 
jossa suurin osa luonnonvalosta koostuu hajavalosta. 

Valon osuessa materiaan, osa valosta absorboituu kohtee-
seen, osa välittyy eteenpäin ja osa heijastuu pois. Heijastuneet 
säteet osuvat silmäämme ja muodostavat kuvan kohteesta. 
Mitä enemmän valoa heijastuu, sitä vaaleampi on kohteen 
pinta ja mitä enemmän absorboituu sitä tummempi. Musta 
objekti saa värinsä siitä, että se absorboi kaikki aallonpituu-
det kun taas valkoinen heijastaa kaikki aallonpituudet. Pinta, 
josta valo välittyy eteenpäin vaikuttaa läpinäkyvältä.34 Pinnan 
heijastukselle (R), absorptiolle (a) ja läpäisevyydelle (T) mää-
ritellään omat arvot, joiden summa on 1. Esimerkiksi kirk-
kaalle lasille tyypilliset arvot ovat: R=0,1; a=0,05; T=0,8535

  

Säteet kulkevat suoraan tasaisessa (yhteneväisessä) mate-
riassa mutta eri materiaalien rajapinnassa valon suunta ja 
vauhti voi muuttua. Valon osuessa kahden läpinäkyvän ma-
terian rajapintaan (esim. ilma ja lasi) osa säteestä heijastuu 
ja osa taittuu välittyessään lasin läpi. Esimerkki tästä on kun 
katsot näyteikkunaa ulkoapäin, näet vain oman heijastuksesi 
kun taas sisällä oleva henkilö näkee sinut lasin läpi välitty-
neen valon avulla. Ainoastaan tyhjiössä kaikkien aallonpi-
tuuksien nopeus on sama, valon nopeus c = 2,99792458 x 
108 m/s. Materiassa eri aallonpituuksilla on eri nopeudet ja 
tämän vuoksi valo usein sirottuu eri väreihin tullessaan ulos 
materiasta. (esim. prisma tai sateenkaari)36 

Valon osuessa sileään rajapintaan syntyy peilimäinen heijas-
tus, jossa kaikki valon säteet heijastuvat samaan suuntaan, 
90° kulmassa saapumiskulmaansa. Valon osuessa epätasai-
seen pintaan valo heijastuu ja välittyy moneen suuntaan ja 
hajaantuu (kuva 9). Näemme suurimman osan objekteista 
koska ne heijastavat hajavaloa (esim. toiset ihmiset, kasvit 
jne.).37 
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Kuva10. Elektromagneettinen spektri.
Perustuu Young 2004, s.1238

30.  Young 2004 s. 1247-1249  1   31. Descottes 2011, s. 25, Baker 1998, s. 2.7 1   32.  Young 2004 s. 1238   1   33. Ibid. s.1251      
34. Descottes 2011, s. 24   1   35. Baker 2002, ss. 89-90   1   36. Young 2004 ss. 1247-1251,1259   1   37. Ibid. s. 1251
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2.4 LUONNONVALON LÄHTEET

Aurinko

Aurinko, joka sijaitsee 149 miljoonaa kilometriä maapallosta, 
on tärkein luonnonvalon lähde maapallolla.38 Valtava etäi-
syys mahdollistaa sen, että voimme käsitellä auringon säteitä 
rinnakkaisina säteinä, joiden suunta on sama.39 Olemme jo 
aikaisemmin todenneet, että valo liikkuu tyhjiössä suoraan ja 
auringonvalo matkaakin suurimman osan matkastaan suo-
raan. Maan pintaan auringonvalo ei kuitenkaan osu pelkäs-
tään suorana valona, vaan auringosta säteilevä valo vaimen-
tuu ja hajaantuu sirottuessaan ilmakehässä.40

Taivas

Taivas ei sijaitse meidän yläpuolella vaan me sijaitsemme 
ilmakehässä ja taivas on ilmakehän näkyvä muoto. Jos maa-
pallolla ei olisi ilmakehää, taivas olisi päivisin yhtä musta kuin 
kuussa. Auringonvalon osuessa ilmakehän partikkeleihin, 
kuten ilma- ja vesimolekyyleihin ja pölypartikkeleihin, osa 
auringonvalosta absorboituu ja heijastuu useaan suuntaan 
eli sirottuu. Näin syntyy taivaan hajavalo, jonka suunta ei 
ole suora kuten auringonvalon vaan hajaantunut eri suun-
tiin (kuva 11). Vaikka suoran auringonvalon voimakkuus on 
noin neljä kertaa suurempi kuin taivaan valon, on taivaan 
hajavalo on pääasiallinen luonnonvalo Suomessa. Tämä 
johtuu pilvisestä ilmastostamme (ks. kappale 3.1 Suomen 
sää-olosuhteet).41

Sirottuessa sininen valo taittuu enemmän ja tämän vuoksi 
taivaanvalossa on noin yhdeksän kertaa enemmän sinistä va-
loa kuin punaista ja taivas näyttää siniseltä. Auringonlaskussa 
valo joutuu matkaamaan pisimmän matkan ilmakehän läpi 
ja suuri osaa sinisestä valosta ehtii sirottua ennen kuin valo 
saavuttaa meidät. Tämän vuoksi taivas näyttää punaiselta tai 
keltaiselta auringonlaskun aikaan.42

Pilvessä sininen taivaanvalo ja suora auringonvalo osuu vesi- 
ja jääpisaroihin, sirottuu useaan kertaan ja sekoittuu valkoi-
seksi valoksi. Tämän vuoksi pilvet näyttävät valkoisilta. Pilvet 
heijastavat myös valoa takaisin avaruuteen. Pilviä voi esiintyä 
useissa kerroksissa ilmakehässä. Keskimmäiset ja alimmat 
pilvet estävät valoa eniten kun taas ohuiden ja korkealla 
liikkuvien pilvien vaikutus ei ole niin suuri. Pilvet absorboi-
vat valoa vähemmän kuin matalalla sijaitsevat saasteet, jotka 
absorboivat paljon valoa ja aiheuttavat suuria muutoksia esi-
merkiksi kaupunkien valaistukseen. Pilvien sisältämä veden 
määrä vaikuttaa suuresti valon läpäisevyyteen ja sadepilvet 
tunnistaakin pääosin niiden pimentävästä vaikutuksesta. 
Täysin pilvisenä päivänä maanpintaa valaisee 25-30 % selke-
än päivän valaisumäärästä.43 

Kuva 11. Taivaan hajavalo

LYHYESTI: 2. LUONNONVALO JA VALO

 -  Valo on vain osa siitä säteilystä, jota kutsutaan elektro-
    magneettiseksi spektriksi.
 - Valon osuessa materiaan, osa valosta absorboituu 
   kohteeseen, osa välittyy eteenpäin ja osa heijastuu pois. 
 - Päivänvalonsuhde (daylight factor DF) on ulkotilan 
   valaistusvoimakkuuden suhde huoneen valaistus-
   voimakkuuteen.
 - Suhteellinen päivänvalonsuhde on parempi mittari 
   huoneen valoisuudesta kuin absoluuttinen valaistus-
   voimakkuus.
 - Asuntoon saapuu vain pari prosenttia ulkotilan valosta.
 - Auringonvalo sirottuu osuessaan pilviin ja ilmakehän 
   partikkeleihin. Näin syntyy taivaan hajavalo, jonka suunta 
  ei ole suora kuten auringonvalon vaan hajaantunut eri  
  suuntiin. 

38.  Descottes 2011, s.  52  1   39. Tregenza 2011, s. 41 1   40.  Baker 1998, s. 8.2   1   41. Corrodi 2008, s. 131      
42.  Young 2004 ss. 1270-1271   1   43. Tregenza 2011, s. 56, RT 055-30, Baker 1998, s. 2.9   .
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3. SUOMEN 
      VALO-OLOSUHTEET

3.1 SÄÄ-OLOSUHTEET

Luonnonvalaistusta suunniteltaessa on tärkeää huomioi-
da olosuhteet rakennuksen sijaintipaikassa. Luonnonvalon 
saantiin Suomessa vaikuttaa eniten pohjoinen sijainti ja sää-
olosuhteet. Suomen pohjoisin kohta Nuorgam sijaitsee 70 
leveysasteella ja eteläisin, Hanko 59 leveysasteella.44 

Vuodenajat

Suomessa on neljä erilaista vuodenaikaa. Maapallo pyörii 
akselinsa ympäri, joka on 23,5 astetta vinossa verrattuna au-
rinkoon ja tämän vuoksi Suomen etäisyys auringosta vaih-
telee ja meille syntyy talvi ja kesä. Puolet vuodesta aurinko 
on suoraan pohjoisen pallonpuoliskon yläpuolella ja puolet 
vuodesta eteläisen pallonpuoliskon yllä (kuva 12).45 

Vuodenajat eivät ainoastaan vaikuta säähän vaan myös 
päivän pituuteen. Vuotuinen määrä luonnonvalotunteja on 
sama ympäri maapalloa mutta niiden jakautuminen voi kui-
tenkin olla hyvin erilaista riippuen maantieteellisestä sijainnis-
ta.46 Suomessa aurinko on korkealla ja päivät pitkiä kesäisin 
kun taas talvisin aurinko on matalalla ja päivät lyhyitä. Kaksi 
kertaa vuodessa päivä on yhtä pitkä kuin yö (päiväntasaus). 
Emme juurikaan muuta päivittäistä rytmiämme vuodenai-
kojen vaihtuessa, minkä vuoksi meidän on vaikea hyödyntää 
kesän valoisat yöt ja toisaalta saada riittävästi valoa talvella. 

  

Tämän vuoksi voimme kärsiä auringonvalon ja –lämmön 
puutteesta varsinkin talvisin. Päivän aikana tapahtuvat vaih-
telut ovat suurimpia päiväntasauksen aikana ja pienimmät 
keskikesällä ja –talvella. Rakennusta suunniteltaessa on tär-
keää huomioida muuttuvat olosuhteet, eikä valoa Suomessa 
saisi koskaan käsitellä staattisena suureena.47

Auringonvalon ja taivaanvalonsuhde

Määritellessä luonnonvalon olosuhteita on tärkeää huo-
mioida auringonvalon ja taivaanvalon suhdetta. Pilvisissä 
olosuhteissa taivaan hajaantunut valo on tärkein valonläh-
de kun taas selkeissä olosuhteissa suora auringonvalo on 
yleisempi.48 Kuten aikaisemmin jo totesin, (ks. kappale 2.4 
Luonnonvalon lähteet) täysin pilvisenä päivänä maanpintaa 
valaisee 25-30 % selkeän päivän valaisumäärästä.49

Francesco Anselmo ja John Mardaljevic ovat koonneet 
kartat maapallon valo-olosuhteista. Ensimmäisessä kartas-
sa osoitetaan missä on enemmän suoraa valoa ja missä 
enemmän hajavaloa. Toisessa kartassa taas kuvaillaan sel-
keiden päivien määrää. Molemmista kartoista huomaamme 
selvästi, että koska Suomessa on hyvin vähän selkeitä päiviä 
on meillä enemmän hajavaloa kuin suoraa auringonvaloa 
(kuvat 13).50 

23,5°

Vuorokauden aikana
maapallo pyörii
oman akselinsa
ympäri.
Maapallon osassa,
joka on lähimpänä
aurinkoa on päivä.

KESÄ

SYKSY

TALVI

KEVÄT

AURINKO

Kuva 12. Vuodenajat pohjoisella pallonpuoliskolla

44.  Maanmittauslaitos, 10.3.2014  1   45. Tregenza 2011, s. 63   1   46.  Baker 2002, s. 33   1   47.  Tregenza 2011, s. 63   
48.  Tregenza 2011, s. 62   1   49. RT 055-30 s. 4   1   50. Anselmo 2013, ss. 15-16
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Kuvat 13.  Ylhäällä: Suoran ja hajavalon suhde.  Alhaalla: Selkeiden päivien määrä vuodessa.  Lähde Anselmo 2013, ss.4-5
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Pilvisiksi päiviksi lasketaan päivät, jolloin vähintään 80 % tai-
vaankannesta on pilvien peitossa ja selkeiksi päiviksi taas 
päivät, jolloin enintään 20 % taivaankannesta on pilvien pei-
tossa. Suomessa esiintyy kaikkina kuukausina enemmän pil-
visiä päiviä kuin selkeitä tai osittain pilvisiä. Pilvisintä on mar-
ras-joulukuussa ja selkeintä touko-kesäkuussa. Ilmatieteen 
laitoksen mukaan pilvisyys ei tule vähenemään tulevaisuu-
dessa. Talvista tulee pimeämpiä ja kesällä pilvisyys säilynee 
ennallaan.51 

Tuulisilla alueilla valo-olosuhteet voivat muuttua usein ja no-
peasti. Rannikko-alueiden aktiiviset valaistusolosuhteet tulisi 
erottaa sisämaan ”laiskemmista” olosuhteista.52 Helsingissä 
pilvisyys on vaihtelevampaa kuin esimerkiksi Utsjoella. 
Helsingissä keskimääräinen pilvisyys kuukaudessa vaihtelee 
vuoden aikana 57-85 % välillä kun Utsjoella vastaava vaihte-
luväli on 60-75 % (kuva 14).53 

Rannikkoalueilla pilvisyys on myös vähäisempää kuin sisä-
maassa. Meri- ja rannikkoalueilla aurinko paistaa1900 tuntia 
vuodessa. Auringonpaistetunnit vähenevät asteittain mentä-
essä sisämaahan ja pohjoiseen. Lapin itäosassa auringonpais-
tetta on noin 1300 tuntia vuodessa.54 Pohjois-Suomessa on 
suhteellisen paljon pilviä kesällä, minkä vuoksi siellä esiintyy 
suurin pilvisyys. Helsingissä aurinkopaistetuntien osuus ajas-

ta, jolloin aurinko on ylhäällä vaihtelee kuukausittain; 13 % 
joulukuussa ja 62 % kesäkuussa (kuva 14).55 

Valo-olosuhteiden ennakointi on helpompaa paikoissa, jois-
sa vallitsee selkeä taivas kuin pilvisissä olosuhteissa, joissa 
ennakointi voidaan tehdä ainoastaan tilastollisin menetel-
min. Auringon liikettä, sijaintia ja säteen suunta voidaan ar-
vioida tarkkaan tietylle paikalle ja ajalle. Pilvien liikkeet, joita 
on vaikeampi arvioida, vaikuttavat kuitenkin voimakkaasti 
saamaamme auringonvaloon.56 Erilaisilla taivasmalleilla ku-
vaillaan tietyn maantieteellisen sijainnin taivaan valaistusta; 
Pohjoismaihin sopiva malli on CIE:n Standard Overcast Sky 
model, eli pilvisten taivaiden malli.  CIE Standard Overcast 
sky kuvaa matalimman ja tasaisen luonnonvalon tasoa, joka 
yleensä esiintyy lauhkeissa ilmastoissa.57 

Lumesta heijastuva valo osuu pilviin ja tekee taivaasta kirk-
kaamman, mikä lisää valoisuutta huomattavasti pilvisenä 
päivänä talvella, jolloin valaistusolosuhteet muuten ovat 
heikot.58 Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Koillismaassa, jossa 
auringonpaistetunteja on vähiten, lunta on maassa yli puoli 
vuotta. Etelään ja lounaaseen mentäessä lumipeitepäivien 
määrä vähenee. Lounaisrannikolla lunta on maassa keski-
määrin 3-4 kuukautta. Lumi sulaa nopeasti maalis-huhtikuun 
jälkeen.59 

Sivu 7 RT 055.30

Taulukko 4. Auringonpaistetuntien keskimääräinen lukumäärä eräillä paikkakunnilla 1957...1967

Taulukko 5. Suhteellinen auringonpaisteaika prosentteina eräillä paikkakunnilla 1957...1967

Taulukko 6. Keskimääräinen pilvisyys prosentteina eräillä paikkakunnilla 1931...1960

Sivu 7 RT 055.30

Taulukko 4. Auringonpaistetuntien keskimääräinen lukumäärä eräillä paikkakunnilla 1957...1967

Taulukko 5. Suhteellinen auringonpaisteaika prosentteina eräillä paikkakunnilla 1957...1967

Taulukko 6. Keskimääräinen pilvisyys prosentteina eräillä paikkakunnilla 1931...1960

Kuva 14. Lähde RT 055-30 Ilmasto, säteily, s.7 (Huomaa vuosiluvuista milloin kyseinen RT-kortti on viimeksi päivitetty.)

51.  Ilmatieteenlaitos 3.3.2014  1   52. Baker 1998, s. 2.10   1   53.  RT 055-30, s. 6   1   54.  Ilmatieteenlaitos 3.3.2014   1   55. RT 055-30, s. 6
56.  Tregenza 2011, s. 62   1   57. Baker 1998, s. 2.9   1   58. Baker 2002, s. 35   1   59. Ilmatieteenlaitos 3.3.2014
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3.2 VALON SUUNTA

Yleensä luonnonvalaistuksen maksimointi aloitetaan mää-
rittelemällä auringon sijainti. Tämä pätee kuitenkin vain 
aurinkoisissa olosuhteissa, kuten Etelä-Euroopassa, jossa 
huomattava osa sisätilojen valaistuksesta voidaan hoitaa 
suoralla auringonvalolla (täälläkin sitä vältetään liiallisen läm-
mön takia). Pilvisissä olosuhteissa, kuten Pohjois-Euroopassa, 
auringon sijainnin määrittäminen on tärkeää häikäisyn ja 
lämpösaannon hyödyn määrittelemiseksi.60  Tämän lisäksi 
hetkellistä suoraa auringonvaloa voi hyödyntää korosta-
maan asunnon arkkitehtuuria ja dynamiikkaa.

Pilvisissä olosuhteissa tärkeintä on tuntea taivaan valo, joka 
on hyvin erilaista kuin suora auringonvalo. Valo on hajaan-
tunutta, jonka vuoksi säteet tulevat kaikista suunnista, jopa 
pohjoisesta toisin kuin suora auringonvalo, jonka kaik-
ki säteet ovat samansuuntaisia ja joka luo vahvoja varjoja. 
Taivaanvalon tuottamat varjot ovat niin heikkoja, että niitä 
on vaikea havaita ja tämä vähentää visuaalista informaatiota. 
Tekstuureita on vaikeampi hahmottaa ja rakennukset muo-
dostavat tumman siluetin kirkkaampaa taivasta vasten.61 

Pilvisissä olosuhteissa taivas on kirkkain zeniitissä, eli suo-
raan yläpuolellamme ja siksi kattoikkunoista voidaan saada 
huomattavasti enemmän valoa kuin seinissä sijaitsevista ik-
kunoista. Pilvisissäkin olosuhteissa etelään suunnatut ikkunat 
keräävät huomattavan paljon enemmän käytettävää valoa 
kuin pohjoiseen suunnatut. Selkeissä olosuhteissa taivas 

on kirkkain auringon ympärillä ja aika kirkas horisontissa. 
Pimein kohta on aurinkoa vastapäätä, samassa vertikaalises-
sa tasossa. Osittain pilvisen taivaan valo-olosuhteet voivat 
olla kaikkea selkeän ja pilvisen taivaan väliltä.62

Luonnonvalon ja passiivisen lämmön hyödyn määrittele-
miseksi ja toimivien aurinkosuojausten suunnittelemiseksi 
on tärkeää tuntea auringon sijainti ja suoran auringonva-
lon suunta myös pilvisissä olosuhteissa. Auringon sijainti ja 
liike suhteessa maapalloon tunnetaan tarkasti ja voimme 
määritellä auringon korkeusaseman horisontin ja atsimuu-
tin nähden. Leveysasteen, pituusasteen, päivämäärän ja kel-
lonajan avulla voidaan piirtää graafisia esityksiä auringon 
tarkasta sijainnista. Yleisimmät esitystavat ovat sylinterimäi-
nen projektio ja stereograafinen projektio (kuvat 17 ja 18). 
Stereograafisessa projektiossa esitetään koko taivaankupoli, 
jossa keskusta kuvastaa zeniittiä ja ympyrän ulkoraja hori-
sonttia. Projektioon voidaan liittää auringonsäteen suunta 
ja varjojen pituus. Esitystapa vastaa ns. kalansilmävalokuvaa, 
joka on otettu ylöspäin makaamalla maassa.63 

Suomessa on tapana sanoa, että aurinko nousee idästä ja 
laskee länteen. Viereisestä stereograafisesta projektiosta 
(kuva 18) voi nähdä, että tämä on karkea yleistys. Helsingissä 
aurinko nousee kesäkuussa koillisesta ja joulukuussa kaa-
kosta. Aurinko laskee kesäkuussa luoteeseen ja joulukuussa 
lounaaseen. 

Kuva 15. Helsinki-kerrostalo harjoitustyöni asunto aurinkoisella säällä 
21.maaliskuuta klo12.

Kuva 16. Helsinki-kerrostalo harjoitustyöni asunto pilvisellä säällä 
21.maaliskuuta klo12.

60.  Baker 2002, s. 32  1   61. Tregenza 2011, s. 62, Baker 1998, s. 2.9   1   62.  Baker 2002, ss. 31, 34   1   63.  Ibid. s. 31   
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Kuva 17. Sylinterimäinen projektio auringon suunnasta Helsingissä vuoden aikana. Perustuu www.sunearthtool.org

Kuva 18. Stereograafinen projektio auringon suunnasta Helsingissä vuoden aikana. 
Perustuu www.sunearthtool.org
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3.3 VALON VOIMAKKUUS

Pilvisenä päivänä maahan osuu 25-30 % selkeän päivän va-
laisumäärästä.64 Suomessa suora auringonvalo on voimak-
kaimmillaan noin 70 000 luksia ja taivaan hajavalo 10 - 20 
000 luksia. Kokonaisvalaistusvoimakkuus on näiden kah-
den summa ja Etelä-Suomessa voidaan saavuttaa jopa 85 
- 90 000 luksia. Pilvisenä talvipäivänä luonnonvalon valais-
tusvoimakkuus Suomessa voi olla vain pari tuhatta luksia. 
Puolipilvisenä tai kevyen pilvipeitteen vallitsemana päivä-
nä on valaistusvoimakkuus noin 40 000 luksia (kuva 19).65 
Lukuja voi verrata siihen, että kodin yleisvalaistukseen riittää 
75-150 luksia66.   

Valaistusvoima on suhteellinen sen kokoon näh-
den, minkä näkee jo sen yksiköstä luksi = lumen/m2. 
Valaistusvoimakkuuteen vaikuttaa etäisyys valonlähteestä; 
jos valonsäde tuottaa neliömetrin kokoisen valon seinäl-
le, sama säde tuottaisi kahden neliömetrin kokoisen valon 
seinälle, joka on tuplasti kauempana. Pinta-alan kasvaessa 
valaistusvoimakkuus pienenee samassa suhteessa (kuva 
20).67 Lambertin laki on valaistuksen peruskäsitteitä, jossa 
määritellään valaistusvoimakkuuden riippuvuus valonsäteen 
kulmasta suhteessa pintaan. Pinnan ollessa kohtisuora valon 
säteeseen, alue jolle valo osuu on pienempi mutta valon-
voima suurempi kuin säteen osuessa pintaan, joka ei ole 
kohtisuorassa.68 
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maalis-syyskuu

helmi-lokakuu
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Valaistusvoimakkuuden (Ix) jakautuminen vuoden ja päivän
aikana vaakasuoralla pinnalla 60 leveysasteella.
Perustuu; Rakennustekniikan käsikirja.
Talonrakennustekniikka, osa 4. Helsinki 1974. (RT
055-30_Ilmasto ja säteily)
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Kuva19. Valaistusvoimakkuuden (lx) jakautuminen vaakasuoralle 
pinnalle Helsingissä (leveysaste 60) vuoden ja päivän aikana.
Perustuu: Ahponen 1976, s.18

Descottes, Hervé. Architectural Lighting : Designing with Light and Space.
: Princeton Architectural Press, . p 14
http://site.ebrary.com/id/10496884?ppg=14
Copyright © Princeton Architectural Press. . All rights reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher,
except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

Kuva 20. Etäisyyden vaikutus valaistusvoimakkuuteen. 
Lähde Descottes 2011, s.14

LYHYESTI: 3. SUOMEN VALO-OLOSUHTEET

- Suomessa on eniten pilvisiä päiviä, joten asuntojen 
    valaistus tulisi suunnitella pilviseen taivaan mukaan.
- Suomessa valaistuvoimakkuus liikkuu 2000 - 90 000    
  luksin välillä. Kodin yleisvalaistukseen riittää 75-150 luksia.
- Pilvisissä olosuhteissa taivas on kirkkain zeniitissä ja varjot    
  ovat heikkoja.
- Pilvisissä olosuhteissa suoran auringonvalon suunnan  
  määrittäminen on tärkeää pääosin vain asunnon hetkit-   
  täisen tunnelman, aurinkosuojauksen ja passiivisen 
  lämmönhyödyn vuoksi.

64.  Baker 2002, s. 32  1   65. RT 07-10912, s. 2   1   66.  Motiva 26.3.2014   1   66.  Tregenza 2011, s. 38   1   68. Ibid. s. 37
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4. ASUKAS 
            JA VALO 

”Modernilla arkkitehtuurisuunnittelulla on mahdollisuus, pääs-

tämällä valo elämäämme, vapauttaa ihmiskunta alakuloisuu-

desta ja sallia ruumiimme käyttää valon ja pimeyden luonnol-

lista kuviota optimoidakseen biologiamme.” – Russel G. Foster69

4.1 VALON JA NÄKÖKYVYN SUHDE

Kuvan synty

Arkkitehdin tulisi vähintään ymmärtää, että usein piirtä-
mämme kaaviot valonsäteistä ei liity siihen mitä näemme. 
Me emme nimittäin näe tyhjiössä liikkuvaa valoa, vaan pys-
tymme havaitsemaan vain materiaan osuvat säteet. Jos nä-
emme valon säteen ilmassa, johtuu se ilmassa olevista par-
tikkeleista, pölystä yms. Kaikki mitä näemme, objektit, pinnat 
tai muut ihmiset, on valoa.

Kuva, jonka näemme, syntyy aivomme tulkitsemista signaa-
leista, jotka muodostuvat silmiemme verkkokalvossa sijait-
sevien 126 miljoonan fotoreseptiivisen solun muokatessa 
valon eri voimakkuuksia ja aallonpituuksia. Fotoreseptiivisiä 
soluja on kahdenlaisia; sauvamaiset solut ovat herkempiä 
valon voimakkuuksille ja kaartiomaiset solut tunnistavat vä-
rejä ja toimivat parhaiten kirkkaassa valossa. Kaartiomaisia 
reseptoreita on kolmenlaisia, joista jokainen on herkkä eri 
värille; punaiselle, siniselle tai vihreälle. Koska kaartiomaiset 
solut toimivat huonosti pimeässä, puuttuu pimeänäöstä vä-
rit ja tarkkuus.70 

Sopeutuminen

Valtavan fotoreseptorimäärän tuottama tieto pitää keskit-
tää optiseen hermoon, joka ohjaa tiedon aivoihin. Optinen 
hermo ei pysty käsittelemään kaikkea tietoa ja joutuu yksin-
kertaistamaan sitä. Tämän vuoksi yhtenäiset alueet, joilla on 
samanlaiset värit ja hitaasti muuttuvat valoerot yhdistyvät 
ja yksityiskohdat häviävät. Alueet, joissa on suuria valonvoi-
makkuuden eroja, kuten esineiden reunat, korostuvat.71 

Tämä tiedon yksinkertaistaminen vaikuttaa myös voimak-
kaasti meidän kykyymme havaita valoa. Ihmisen silmä pystyy 
tekemään havaintoja hyvin laajalla valaistuasteikolla pitkällä 
aikavälillä. Korkein valaistusvoimakkuus, jossa silmä voi toi-
mia, on satamiljoonaa kertaa voimakkaampi kuin matalin. 
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Perustuu Baker 2002, s.169

Kuva 21. Havaitsemamme luminanssiväli. 
Perustuu: Baker 2002, s.100

69.  Foster 2011, s. 12 (oma käännös) 1   70. Descottes 2011, ss. 15-16, Baker 2002, s. 169   1   71.  Baker 2002, s. 169   



26 I VALOISA ASUNTO. LUONNONVALON HYÖDYNTÄMINEN SUOMALAISISSA KERROSTALOASUNNOISSA.

Näin suurta vaihtelua emme kuitenkaan hallitse kerralla, 
koska optinen hermo pystyy samanaikaisesti välittämään 
signaaleja vain tietyltä vaihteluväliltä. Tätä hetkellisesti suppe-
ata havaitsemaamme valaistusasteikkoa rajoittavat häikäisy 
ja pimeys, jossa emme pysty erottamaan objekteja. Pupillin 
halkaisija mukautuu valonmäärään mutta suurempi merki-
tys on sopeutumisella, jossa silmä sopeuttaa herkkyytensä 
verkkokalvon, eli näkökentän, keskimääräiseen valaistusvoi-
makkuuteen (kuva 21).72 

Silmän sopeutumista eri valonvoimakkuuksiin kohtaamme 
päivittäin, esimerkiksi ulkona voimme katsoa aluetta tai-
vaalta, joka sisältä katsottuna häikäisee. Tyypillisesti ilmiön 
huomaa mennessään kirkkaasta tilasta pimeään, kuten elo-
kuvateatteriin. Ensiksi emme näe teatterisalissa mitään kun-
nes silmä sopeutuu pimeään. Silmä sopeutuu osittain jo 0,1 
sekunnissa, mutta hyvän näkökyvyn saavuttamiseen saattaa 
mennä pari minuuttia. Täydelliseen sopeutumiseen voi men-
nä jopa 30 – 60 minuuttia. Näkökyky sopeutuu nopeammin 
siirryttäessä pimeästä kirkkaaseen tilaan, jolloin siihen kuluu 
vain minuutteja. Rakennuksia suunniteltaessa tulisi huomi-
oida, että tiloissa, joiden välillä siirrytään tai joissa katse siir-
tyy huoneen osasta toiseen, tulisi välttää nopeita muutoksia 
valaistusvoimakkuudessa.73 

Sopeutuminen vähentää meidän kykyä erottaa objektiivises-
ti eri valaistusvoimakkuuksia. Tämän takia ei tulisi määritellä 
tarkkoja valaistusvoimakkuuksia eri tiloille, vaan ennemmin-
kin tilan ääripäiden ja keskimäärän suhde. Luonnonvalon ol-
lessa voimakkaampaa kuin keinovalo, on ikkuna useimmiten 
huoneen kirkkain kohta ja tämän vuoksi huoneen luonnon-
valaistusta tulisi suhteuttaa aina samalla hetkellä ulkona val-
litsevaan valaistustilanteeseen. Yleensä mittarina käytetään 
huoneen päivänvalosuhdetta (ks. kappale 2.2 Rakennuksen 
luonnonvalaistuksen mittarit).74 

Näkökenttä

Näkökenttäämme mahtuu noin 140° alue, joka jakautuu 
kolmeen kehään. Keskellä näkökenttäämme on pieni alue, 
noin 1°, josta valonsäteet osuvat verkkokalvomme kohtaan, 
missä on tiheimmin reseptoreita. Tästä alueesta syntyy tar-
kin näkö. Keskialueen ympärillä on 60° alue, jonka reseptorit 
tuottavat sumeamman näön mitä kauemmaksi keskialuees-
ta siirrytään. Kohteet, joita tarvitsemme tehtävän suoritta-
miseen (esimerkiksi työpiste) mahtuvat yleensä keskialu-
eelle. Loput näkökentästämme kutsutaan panoraamaksi, 
jossa emme juurikaan havaitse kohteita mikäli ne eivät liiku. 
Panoraamaa rajoittavat nenä, poskipäät ja otsa.75

Kuva22. Ihmisen näkökenttä 
esim. piirtäessä käsin. 
Perustuu: Baker 2002, s.172

60° 140°1°
Silmä

60° 140°1°
Silmä

72.  Baker 2002, s. 170   1   73. Ibid.   1   74.  Ibid.   1     75. Ibid. ss.172-173
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Näkökenttäämme mahtuva tila riippuu suuresti keskipisteen 
suunnasta. Jos katsomme paperia pöydällä, näkökenttääm-
me mahtuu pääosin vain pöydän pinta, jonka pintamateriaa-
liin arkkitehdin on vaikea vaikuttaa (kuva 22). Jos katsomme 
tietokoneruutua, näkökenttäämme mahtuu myös ympäristö 
kuten seinä, ikkuna ja lattia (kuva 23). Näiden pintojen mate-
riaalit valitsee yleensä arkkitehti ja valinnoilla on suuri mer-
kitys käyttäjän mukavuuteen. Tämä on tärkeää huomioida 
varsinkin toimistoja suunniteltaessa, joissa työ on siirtynyt 
pöydältä tietokoneruutuun.76 

Värit ja valonlämpötila

Värit määräytyvät tietyn aallonpituuden tai tiettyjen aallon-
pituuksien välillä. Värit kuten punainen, oranssi, keltainen, 
vihreä, sininen tai violetti ovat yhden tietyn aallonpituuden 
värejä kun taas suurin osa näkemistämme väreistä koostu-
vat tiettyjen aallonpituuksien välistä. Valkoinen on monien 
aallonpituuksien sekoitus.77

Valon lämpötila riippuu valkoisen valon visuaalisesta väri-
skaalasta, lämmin on punertava kun taas kylmä on sinertävä. 
Punaiset koetaan lämpimiksi ja siniset kylmiksi kulttuurisista 
syistä, sillä punainen yhdistetään tuleen ja sininen jäähän ja 

lumeen. Värin lämpötilaa mitataan Kelvinin asteikolla, pu-
naiset (1500-2000k), keltaiset (2500-3000k), valkoinen 
(3000-4000k), vaalean sininen (4000-6500k), taivaansininen 
(6500k -).78 

Kohteen väri riippuu pääosin siitä miten se heijastaa ja ab-
sorboi valoa. Valkoisen valon osuessa punaiseen pintaan, 
punainen valo heijastuu kohteesta kun muut aallonpituu-
det absorboituvat kohteeseen. Punainen heijastunut valo 
luo kuvan kohteesta ja tämän vuoksi koemme kohteen pu-
naiseksi. Valo voi myös osittain välittyä kohteen läpi, jolloin 
kohteen taakse syntynyt varjo vaikuttaa väritetyltä, sillä tie-
tyt valkoisen valon aallonpituudet ovat joko absorboituneet 
kohteeseen tai heijastuneet kohteen pinnasta.79 

Myös kohteeseen osuvan valon väri vaikuttaa siihen minkä 
värisenä koemme kohteen. Hehkulampun valossa, jossa on 
paljon punaisen ja keltaisen spektrin väriä, keltainen kohde 
vaikuttaa vaaleammalta ja siniset objektit tummemmilta kuin 
miltä ne vaikuttaa luonnonvalossa. Sinisen taivaan alla tapah-
tuu päinvastainen ilmiö. Vaikka lamppujen väristoistoindeksi 
on suhteellinen hehkulampun värintoistoon, koetaan luon-
nonvalo parhaimmaksi valaistukseksi värien hahmottami-
seen, sillä luonnonvalossa esiintyy valon koko spektri.80 

Kuva23. Ihmisen näkökenttä 
tietokoneella työskennellessä
Perustuu: Baker 2002, s.172

76.  Baker 2002, s.s 172-173   1   77. Descottes 2011, s. 40  1   78.  Descottes 2011, s. 41   1     79. Ibid, ss.44-45   
80. Baker 1998, ss. 2.12,2.15
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4.2 LUONNONVALON HISTORIA 
KODEISSAMME

Luonnonvalo toimi rakennusten tärkeimpänä valaistuksen 
lähteenä aina 1920-luvulle asti, jolloin keinovalot alkoivat 
kehittyä voimakkaasti. Halvan energian ja loisteputkivalai-
simien keksimisen myötä luonnonvalo osittain unohdettiin 
sotien jälkeisenä aikana. 1970-luvun energiakriisin aikana 
kiinnostuttiin uudelleen luonnonvalosta pääosin siitä syys-
tä, että voitaisiin vähentää energiankulutusta toimistoissa, 
kouluissa ja tehtaissa. Kaksinkertaisen lasituksen ja parempi-
en lasitustekniikoiden myötä ikkunat eivät enää tuottaneet 
yhtä suuria lämpöhävikkejä kuin ennen. Tänä päivänä on 
taas herännyt kiinnostus rakennusten luonnonvalaistukseen. 
Kiinnostuksessa on osittain kyse energian säästämisestä 
mutta pääosin kyse on siirtymisestä asukaslähtöiseen näkö-
kulmaan, jossa pyritään tyydyttämään asukkaan terveyden ja 
mukavuuden tarpeet.81

On huomioitava, että valoisia tiloja ei aina olla pidetty tär-
keinä. Valoisuuden tarve syntyi oikeastaan vasta 1920-luvul-
la, jolloin haluttiin eriytyä vanhasta yhteiskunnasta pimeine 
rakennuksineen. Hygieenikoilta lainattiin slogaani; ”valo, ilma, 
aurinko” ja modernistit arkkitehdit keskittyivät valon ja au-
ringon saattamiseen rakennuksiin. Samoihin aikoihin asunto-
jen koot pienenivät huomattavasti ja huonekorkeutta ma-
dallettiin säästösyistä, jolloin valolla pyrittiin kompensoimaan 
pienempää tilaa. Samalla syntyi myös, teräsbetonitekniikan 
mahdollistama horisontaalinen ikkuna.82

4.3 LUONNONVALON TARPEEMME

”Emme yleensä rakenna täysin lasitettuja asuinrakennuksia 

Norjassa – ensinnäkin siitä syystä, etteivät ne ole järkeviä 

energiankäytön kannalta ja toisaalta siitä syystä, että ihmiset 

haluavat rakennusten ’syleilevän’ heitä.”      – Håkan Vigsnæs83

Asunto suojana

Asunnon alkuperäinen tarkoitus on ollut toimia suojana. 
Turva ja suoja kuuluu Maslowin tarvehierarkian mukaan 
ihmisen perustarpeisiin, joihin valoisuus ei kuulu. Suoja ei 
vaadi ikkunaa ja vanhoissa asumuksista niitä ei löydykään. 
Olemme eläneet vuosisatoja pimeissä kodeissa ilman huo-
mattavia haittavaikutuksia terveyteemme (vaikutuksia on 
tietenkin vaikea määritellä jälkeenpäin). Vasta kun työsken-
tely alkoi siirtyä sisätiloihin kaupungistumisen myötä alkoi 
sisätilojen valoisuudella olla merkitystä.84 Asunto mielletään 
edelleenkin suojaksi. Tämän todistaa Big Dreams Small 
Spaces-kysely, johon vastanneista skandinaaveista 87 % ko-
kivat kodin suojapaikaksi, jossa voi tuntea olonsa turvallisek-
si.85 Minun mielestä tänä päivänä suojan merkitys on hieman 
muuttunut. Valoisuus luo turvallisuuden tunnetta (ks. kappa-
le 5.5 Valaistuksen tunnevaikutelma) ja suojalla tarkoitetaan 
yksityisyyden suojaa, joka on tärkeä huomioida luonnon-
valaistusta suunniteltaessa. Uskon, että valoisien asuntojen 
ihannointi liittyy myös kodin muuttuneeseen asemaan. Koti 
ei ole enää pelkkä suoja vaan paikka, jossa vietämme paljon 
aikaa, rentoudumme ja jolla ilmaisemme itseämme. 

Neljä tärkeintä valoon liittyvää tarvetta

Peter Tregenza ja Michael Wilson ovat määritelleet ihmisen 
neljä tärkeintä tarvetta, jotka liittyvät valoon seuraavasti: 

  - 24-tuntinen sykli, johon sisältyy pimeitä ja valoisia vaiheita

  - Altistuminen kirkkaalle valolle talvikuukausien aikana

    - Rakennuksen käyttäjän tarve tuntea yhteys ulkomaailmaan

  - Välttyminen häikäisyltä, joka aiheuttaa epämukavuutta ja   
    vaikeuttaa vaarojen havaitsemista

Sisätilojen valoisuuden merkitys on suurin heille, joiden liik-
kuminen on rajoitettua kuten vanhukset, sairaat, vangit ja 
ne jotka työskentelevät sisätiloissa koko päivän. Mitä van-
hemmaksi tulemme, sitä enemmän valoa tarvitsemme, sillä 
vanhetessa silmämme läpinäkyvät osat kellastuvat ja tämän 
vuoksi emme näe sini-vihreää valoa yhtä hyvin kuin aikai-
semmin.86 Paul Littlefair suositteleekin, että varsinkin van-

 

Kuva 24. Savolaisessa tuvassa ei ollut paljon luonnonvalo 
1840-luvulla. Lähde: www.rakennusperinto.fi (Museovirasto)

81.  Reinhart 2006, s. 715, Fontoynont 2002, s. 83   1   82. Corrodi 2008, s. 33  1   83.  Vigsnæs 2011, s. 85   
84. Corrodi 2008, s. 18-19, s. 33   1   85. Elitfönster 2012 s. 28   1   86. Tregenza 2011, ss. 5-6
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huksille tarkoitetuissa asunnoissa luonnonvalon määrää li-
sättäisiin, sillä he tarvitsevat enemmän valoa ja viettävät 
enemmän aikaa kotona päivisin kuin muut.87 Suomessa vä-
estö ikääntyy ja vanhusten kotihoitoa halutaan lisätä, mikä 
tulisi huomioida lisäämällä asuntojen valoisuutta.  

Valon ei-visuaaliset vaikutukset

Länsimaisessa kulttuurissa elää voimakkaana ajatus luonnon-
valon terveydellisyydestä. Tänä päivänä terveydestä on tul-
lut hyvin trendikäs teema yhteiskunnassamme ja kiinnostus 
luonnonvaloon kasvaa. Lääketieteelliset mielipiteet eriävät 
kuitenkin siitä miten paljon valoa tarvitsemme pysyäksem-
me terveinä.88

Valo ulottuu ruumiiseemme pääosin silmiemme kautta. 
Valon ei-visuaaliset vaikutukset syntyvät kun valo johdetaan 
silmistämme aivoihimme eri järjestelmää pitkin kuin näköön 
vaikuttava valo. Ei-visuaalinen fotoreseptori silmissämme 
on suhteellisen uusi löydös ja sen avulla voidaan kehittää 
terveyttä ja hyvinvointia edistävä valaistus. Löydös voi tu-
levaisuudessa rohkaista suunnittelemaan rakennuksia, jotka 
hyödyntävät luonnonvalaistusta ja huomioivat luonnonvalon 
muutkin kuin visuaaliset hyödyt. Valon ei-visuaaliset vaiku-
tukset voivat muuttaa käsitystämme hyvästä valaistuksesta, 
joka tänä päivänä perustuu ihmisen visuaalisiin tarpeisiin.89

Valon ei-visuaaliset vaikutukset liittyvät vuorokausirytmiin, 
hormonien erittymiseen sekä ruumiin lämpötilan sykleihin. 
Pidemmät aallonpituudet, kuten sininen valo, vaikuttaa vuo-
rokausirytmiin (sirkadiaaniseen rytmiin), mielialaan ja käy-
tökseen.90 Vuorokausirytmi on tärkeä ihmisen säännellessä 
nälkäänsä, untaan, ruumiin lämpötilaansa, piristyneisyyttään 
ja hormonituotantoaan. 

Matkoilla koettu aikaero tai vuorotyö saattaa häiritä ihmi-
sen vuorokausirytmiä ja aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia. 
Myös ikkunattomissa selleissä asuvien vankien on huomattu 
kärsivän usein mielenterveysongelmista. Luonnonvalolle al-
tistuminen 24 tunnin valoisa/pimeä syklin aikana parantaa 
unta ja käytöstä. Vuorokausirytmille on tärkeää huomioida, 
että pimeät hetket ovat yhtä tärkeitä kuin valoisat hetket.91

Vuorokausirytmiimme vaikuttaa melatoniini, jota erittyy 
pääosin pimeällä. Muuttaessamme pimeän ja valoisan ryt-
miämme häiriintyy vuorokausirytmimme. Tämän on epäilty 
myös vaikuttavan pohjoisessa koettuun SAD:iin (seasonal 
affective disorder). SAD oireilee talvikuukausina masen-
nuksena, joka kuitenkin kesäisin häviää. SAD on tavallisinta 

87.  Littlefair 2011, s. 4   1   88.  Corrodi 2008, s. 35  1   89.  Webb 2006, s. 723   1     90. Ibid. ss.721, 725   1   91.  Tregenza 2011, s. 6  
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pohjoisessa, jossa talvella esiintyy hyvin vähän luonnonva-
loa. Varsinkin aamuisin annetun valoterapian on huomattu 
vaikuttavan positiivisesti SAD:iin, vaikka sen tarkkaa toi-
mintatapaa ei vielä täysin tunneta. Pelkkä talvinen hajavalo 
ei kuitenkaan ole riittävän kirkasta SAD:n hoitoon. SAD:n 
ehkäisemiseen voidaan suositella suoran auringonvalon oh-
jaamista huoneeseen talvisin mutta tärkeintä olisi, että viet-
täisimme aikaa ulkona talven valoisaan aikaan.92 Suomessa 
oleskelu ulkona talviaikaan on rajoitettua osittain ilmastom-
me vuoksi, mutta myös siitä syystä, että lomamme ajoittu-
vat pääosin kesäaikaan. Luonnonvalosta nauttimista talvisin 
Suomen olosuhteissa voisi edistää luomalla sääsuojattuja 
ulkotiloja, joissa valonsaanti on ulkotilan kaltaista.

Luonnonvalo vs. keinovalo

Aikaisemmat tutkimukset ovat nähneet keinovalon ja luon-
nonvalon samanarvoisina pääosin sen vuoksi, että vain va-
laistuksen voimakkuus on huomioitu. Tämä asenne aliarvioi 
luonnonvalon hyötyjä. Ihmiskunnan syntymisestä lähtien 
ihmisen silmä on tottunut luonnonvaloon ja käyttämään 
luonnonvalon suomaa täyttä valon spektriä, jota keinovalo 
ei pysty tuottamaan (kuvat 24 ja 25).93

Sick Building Syndrom (SBS) on Maailma terveysjärjestön 
(WHO) vuonna 1983 käyttöön ottama termi, joka kuvailee 
rakennetun ympäristön negatiivista vaikutusta, jota ei voi-
da liittää tiettyyn fyysiseen sairauteen. Luonnonvalon puute 
on toiseksi suurin syy ilmastoinnin jälkeen SBS:n syntyyn. 
Keinovalojen käyttö luonnonvalon sijaan on todistettu lisää-
vän SBS:lle tyypillisiä oireita kuten päänsärkyjä, väsymystä, 
puutumista ja silmien ärsyyntymistä.94

Tutkimustulokset osoittavat, että toimistotiloissa käyttäjän 
sietoraja hämäryydelle on 200-300 luksia ja tätä pimeäm-
mässä tilassa käyttäjät sytyttävät keinovalon.95 Tehtävän 
suorittamiseen vaadittu valaistusvoimakkuus voi yleensä 
olla luonnonvalolla tuotettuna matalampi kuin keinovaloilla. 
Syytä tähän ei kuitenkaan tiedetä ja syynä voikin olla se ylei-
sesti tiedossa oleva, että ihmiset pitävät enemmän luonnon-
valosta ja se motivoi heitä.96 Ihmiset uskovat luonnonvalon 
vaikutusten heihin olevan parempia kuin sähkövalojen. He 
kokevat varsinkin työskentelyn luonnonvalossa aiheuttavan 
vähemmän stressiä kuin keinovalossa työskentely.97 

Luonnonvalon välittämä informaatio

Luonnonvalo on muuttuvaa ja sen vaihtelut kuuluvat sen 
luonteeseen. Tämä on nähty haittana sisätiloissa 1920-lu-
vulta lähtien ja tasainen valaistus on koettu olevan hyvän 

92.  Webb 2006, ss. 722-726,  Tregenza 2011, s. 7   1   93.  Baker 1998, s. 2.12  1   94.  Brandi 2006, s. 9   1     95. Lindelöf, 2006, s. 798    
96.  Tregenza 2011, s. 20    1    97. Galasiu, 2006, ss. 728-729
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Kuvat 25. Ylhäällä:  Luonnonvalon spektri sisältää kaikkia aallon-
pituuksia hyvin tasaisesti.
Alhaalla: Loisteputkilampun spektrissä (kylmä valkoinen) ei ole 
kaikkia aaltopituuksia yhtä tasaisesti kuin luonnonvalon spektrissä.
Lähde: Descottes 2011, s.31
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sisävalaistuksen perusta. Viime aikoina on kuitenkin usein 
todistettu, että ihmiset pitävät luonnonvalosta. Emme osaa 
vielä sanoa, miksi koemme luonnonvalon niin tärkeäksi mut-
ta todisteet viittaavat siihen, että juuri valon vaihtelut stimu-
loivat meitä. Tregenza ja Wilson väittävät, että luonnonvalon 
välittämä informaatio ulkomaailmasta  on vähintään yhtä 
tärkeätä kuin siitä saatu säteily, ja että tätä luonnonvalon 
välittämää tietoa ei tulisi häivyttää keinovaloilla. Informaatio 
välittyy kun luonnonvalo pääsee huoneeseen, vaikka suora 
näkymä ulos olisi estetty. Valoisuuden muutoksista osaam-
me päätellä, mikäli ulkona on aurinkoista tai pilvistä, sekä 
osaamme aistia kellonajan. Ylhäältä tuleva valo viestii päi-
västä kun taas alhaalta tuleva valo viestii aamunsarastukses-
ta tai iltahämärästä; horisontti toimii mittapuuna auringon 
korkeudelle.98

Auringonvalon muut vaikutukset

Auringonvalon säteily vaikuttaa meihin myös muuten kuin 
näköaistin kautta. Luonnonvalossa on ultravioletteja (UV), 
näkyviä ja infrapunaisia aallonpituuksia, joista ultravioletit ja 
infrapunaiset aallonpituudet voivat olla ihmiselle haitallisia. 
UV:n lyhyistä aallonpituuksista voi olla ihmiselle hyötyä vita-
miini D:n takia mutta ne voivat myös aiheuttaa auringonpa-
lamisen ja ikääntymistä muistuttavia haittavaikutuksia. Tämän 
vuoksi valoa tulisi suodattaa ja kontrolloida.99 Sisätilat katso-
taan kuitenkin olevan UV-turvallista aluetta, sillä UV-säteilyä 
ei juurikaan ulotu syvälle huoneeseen ikkunan läpi.100 

4.4 VALOISUUDEN MERKITYS ASUKKAILLE

Luonnonvalaistuksen suosio asukkaiden parissa on sen 
hyödyntämisen tärkein argumentti. Luonnonvalaistu asunto 
koetaan terveelliseksi ja miellyttäväksi. Muuttuva luonnon-
valo luo visuaalisen yhteyden ulos ja avoin asunto koetaan 
usein demokraattiseksi.101

Tutkimukset asukkaiden valotoiveista kuvastavat sitä, miten 
erilaisia toiveet ovat. Esimerkiksi hongkongilaisen valontarve 
on todettu olevan huomattavasti pienempi kuin länsieu-
rooppalaisen, ja toisaalta kalliissa ja moderneissa asunnoissa 
asuvat vaativat enemmän luonnonvaloa kuin halvemmilla 
alueilla asuvat. Kysymys on myös pitkälti siitä mitä odotamme; 
esimerkiksi mökin valaistus voi olla huomattavasti pimeäm-
pi kuin modernin asuintalon. Todennäköisesti odotukset 
myös vaihtelevat ajan ja trendien myötä. Huomionarvoista 
on, että määräykset ja suositukset, jotka yleensä perustuvat 
ikkunapinta-alan suhteeseen lattiapinta-alaan, eivät juurikaan 
ole muuttuneet vuosisatojen kuluessa. Asunnoissa tämä 
suhde on vaihdellut 8-13% välillä.102

 

98.  Tregenza 2011, ss. 5,10   1   99.   Descottes 2011, s. 25  1   100.   Webb 2006, ss. 721, 725  1     101. Wilson 2001, s. 1  
102  Tregenza 2011, ss. 16-17  
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YLEINEN VALOISUUS
TYÖPÖYDÄN VALOISUUS
KOETTU HÄIKÄISY 
AURINGONVALON OSUMINEN
NÄKYMÄN LAATU 
AURINKOSUOJAUKSEN KÄYTTÄJÄ-
YSTÄVÄLLISYYS

 VAIKUTUS ENERGIAAN

Auringonvalon osuminen koettiin vähiten tärkeäksi mutta se 
saattaa liittyä Hongkongin kuumaan ilmastoon. Kiinnostavaa, 
vaikkakin ehkä odotettua, oli yleisen valoisuuden ja näkymän 
tärkeys koehenkilöille.104 Näkymä on osa luonnonvalaistusta 
ja sen huomioiminen on vähintään yhtä tärkeää kuin asun-
non yleinen valaistus (kuva 26). 

Valosuunnittelussa tulee ottaa huomioon useita tasoja: toi-
minnallinen, esteettinen, emotionaalinen ja somaattinen. 
Tällä hetkellä valo-olosuhteita määritellään kuitenkin pää-
osin kvantitatiivisin menetelmin ja kvalitatiiviset kriteerit 
puuttuvat melkein kokonaan.105 Hyvän valaistuksen suun-
nittelu tulisi huomioida luonnonvalon siirtyminen tilassa, 
valaistuksen voimakkuus, varjojen luomat muodot, värien 
muodostus, häikäisy ja visuaalinen meteli.106  

4.5 EPÄMIELLYTTÄVÄ VALO

Kontrasti

Kontrasti on välttämättömyys, jotta erottaisimme tilan muo-
don, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi huomion herättä-
jänä tai tilan selkeyttäjänä. Kontrasti voidaan kuitenkin kokea 
epämiellyttävänä ja kontrasti huoneen etu- ja takaosan vä-
lillä voi saada huoneen vaikuttamaan hämärältä, vaikka kes-
kimääräinen valaistusvoimakkuus olisi korkea. Tämä johtuu 
siitä, että valon jakautuminen vaikuttaa usein valoisuuden 
kokemiseen enemmän kuin valon määrä. Luonnonvalolla 
valaistujen tilojen kontrastit hyväksytään kuitenkin yleensä 
paremmin kuin keinovalolla valaistujen tilojen. 107 

Pinnan heijastavuus vaikuttaa voimakkaasti valon määrään 
ja jakautumiseen huoneessa. Hallitsemalla näkökenttään 
osuvien pintojen luminanssin kontrastia voidaan määritel-
lä ihmiselle hyvä näköympäristö, joka ei aiheuta väsymistä. 
Peukalosääntönä voidaan pitää, että lähinäkökentässä sijait-
seva visuaalinen tehtävä tai kohde tulisi olla kirkkaampi kuin 
ympäristönsä. Lähinäkökentän pintojen luminanssien suhde 

Kuva 26. Koehenkilöiden luonnonvaloattribuuttien priorisointi.            
Perustuu: Cheung 2008 s.2110
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Skandinaviassa arvostamme valoa, todennäköisesti koska 
joudumme elämään niin suuren osan vuodesta ilman tai ai-
nakin hyvin vähällä luonnonvalolla. Big Dreams Small Spaces 
-tutkimus kysyi 3000 skandinaavilta heidän unelmakodista 
ja vastauksissa tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat koko, 
avaruus, valo ja kirkkaus. Kysyttäessä kodista, jossa ihmiset 
eivät haluaisi asua nousi esille kaksi ominaisuutta; pimeä 
ja pieni. Ruotsalaisista kodinomistajista 59 % pitivät valoa 
oleellisena hyvinvoinnille kodissa.103

Ihmisten mieltymyksiä on vaikea mitata ja kulttuuriin liittyvät 
erot voivat olla suuria. Tämän vuoksi mieltymyksiin liittyviä 
tutkimuksia ei tulisi käyttää suorina suunnitteluohjeina mut-
ta ne saattavat kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä siitä, mikä 
koetaan miellyttävänä. Hongkongilaisessa tutkimuksessa py-
rittiin selvittämään miten ihmiset priorisoivat luonnonvalais-
tukseen liittyviä attribuutteja. Perustuen Marc Fontoynontin 
aikaisempiin tutkimuksiin koskien luonnonvalaistuksen ku-
vailemista valittiin seitsemän attribuuttia;

103.  Elitfönster 2012 s. 31   1   104.   Cheung 2008, ss. 2102-2111  1   105.   Corrodi 2008, ss. 129, 159  1     106. Baker 1998, s. 2.12-2.14  
107  Muneer 2000, s. 112 

Unelmakodin ominaisuudet: koko, avaruus, valo ja kirkkaus.



 ASUKAS JA VALO I 33 

lähiympäristöön ei saisi ylittää 1:3. Näkökentän (ns. ulko-
kentän) suhde laajempaan ympäristöön suositellaan olevan 
1:10 (kuva 27).108 Esimerkiksi Kalasatamassa on asuntoja, 
joiden sisäpinnat ovat kirkkaan valkoiset mutta parvekkeet, 
joille asunnot avautuvat ovat täysin mustia. Tämä saattaa 
aiheuttaa silmän väsymistä ja jopa lievää pahoinvointia ih-
miselle, joka viettää tilassa pitkiä aikoja. Tilanne olisi voitu 
huomata jo suunnitteluvaiheessa tarkastelemalla huoneen 
väärävärikuvaa (kuva 28).

Häikäisy

Pyrimme yleensä maksimoimaan valon määrää huoneessa. 
Häikäisy asettaa kuitenkin esteitä tälle, tuottaen helposti 
epämiellyttävän näköaistikokemuksen. Sanotaankin, että häi-
käisy on valaistussuunnittelijan pahin vihollinen109. Häikäisyllä 
tarkoitetaan epämiellyttävää tunnetta kun korkean asteen 
valaistusvoimakkuus suuntautuu kohti silmää. Silmän sopeu-
tuminen aiheuttaa häikäisyä jos kontrasti yksittäisen valon-
lähteen ja ympäristön välillä on liian suuri. Tämäntyyppistä 
häikäisyä, joka ei heikennä näköä, kutsutaan kiusahäikäisyk-
si.110 Koemme kiusahäikäisyä päivittäin; esimerkiksi ikkuna 
saattaa aiheuttaa häikäisyä sisätiloissa, vaikka ulkona sama 
valo ei häiritse.

Häikäisyä voi syntyä suoraan tai heijastuksen kautta. Suora 
häikäisy syntyy korkealuminanssisen lähteen ollessa suoraan 
katsojan näkökentässä. Pintojen luminanssin ollessa liian 
korkea, esimerkiksi kiiltävistä pinnoista, syntyy taas epäsuora 
häikäisy eli heijastumishäikäisyä. Epäsuora häikäisy voi aihe-
uttaa epämukavuuden tunnetta tai väsymistä. Kyse voi olla 
lievästä näköhaitasta tai jopa sokaistumisesta.111 

Häikäisy ei ole ainoastaan riippuvainen valon voimakkuu-
desta vaan myös sen sijainnista ja koosta. Pieneltä pinnalta 
säteilevä, häikäisevä valo ei ole yhtä epämiellyttävä kuin suu-
relta pinnalta silmiin osuva häikäisy. Kenttätutkimukset osoit-
tavat, että asukkaat sietävät paremmin häikäisyä taivaalta 
kuin keinovaloista. Yleensä ihminen sietää myös enemmän 
häikäisyä mikäli näkymä koetaan miellyttäväksi112. Häikäisyä 
voidaan mitata käyttämällä UGR skaalaa (unified glare ra-
ting). UGR:tä käytetään kuitenkin pääosin vain keinovalojen 
vertailuun.113

Suoran auringonvalon osuessa näkökentän ulkolaidalle 
se huomataan,  mutta tällöin se ei vielä häiritse merkittä-
västi. Kun valo osuu näkökentän keskelle, syntyy häikäisyä. 
Häikäisyä voidaan siis estää asentamalla työpiste niin, että 

Kuva 27. Pintojen kirkkauden siedettävät kontrastierot Étienne 
Grandjeanin mukaan. Keskellä näkökentän keskialue ja ympärillä 
näkökentän toinen kehä.
Lähde: Corrodi 2008 s.169

Kuva 28. Näkökenttään osuvia kontrastieroja voidaan tutkia esimerkiksi 
väärävärikuvalla.

108.  Corrodi 2008, s.  137   1   109.   Descottes 2011, ss. 36-38  1   110.   Ahponen 1976, s. 10  1     111. Energy Research Group 2002, s. 30 
112.  Galasiu 2006, s. 740   1   113. Baker 2002, ss. 177-178, Muneer 2000, s. 157
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ikkuna ei osu näkökentän keskialueelle. Tämä voi olla jopa 
tehokkaampaa kuin aurinkosuojauksella toteutettu häikäisyn 
esto.114 Huoneessa, joka valaistaan vain yhdellä ikkunalla, tu-
lisi ikkunan sijaita silmien yläpuolella ja mieluiten suunnat-
tuna pohjoiseen häikäisyn estämiseksi. Näkymä heijastaviin 
pintoihin ja taivaalle tulisi minimoida.115 Taivasnäkymän mi-
nimoiminen on kuitenkin täysin päinvastainen luonnonva-
laistuksen muiden periaatteiden kanssa ja häikäisyneston 
tarpeellisuus tulisikin punnita tarkasti.

Häikäisyä tulisi hallita erilaisilla häikäisynestomenetelmillä. 
Kontrastista johtuvaa häikäisyä voi estää parhaiten lisäämällä 
huoneen toiseen seinään ikkuna. Tekniikka on toimiva, var-
sinkin jos uusi ikkuna valaisee alkuperäistä ikkunaseinää ja 
vähentää näin kontrastia ikkunan ja seinän välillä. Liiallista 
kontrastia voi myös estää varmistamalla, että ikkunasta tu-
leva valo heijastuu läheisestä seinästä. Etelä- länsi- ja itäjul-
kisivuille tulisi varjostuksen lisäksi asentaa häikäisynesto (ks. 
kappale 11.4 Aurinkosuojaus; varjostus ja häikäisynesto). 
Arkkitehti voi myös estää häikäisyä esimerkiksi kuten Luis 
Barragán on tehnyt seinäkkeellä, joka estää suoran valon 
pääsemästä sisään (kuva 29) tai L:n muotoisella huoneella, 
johon valo ohjataan sisään niin, että valonlähde ei näy (kuva 
30). Valo voidaan myös ohjata sisään sivusta erkkereiden 
avulla (kuva 31).116 

Kuva 31. Valo voidaan päästää sisään sivusta.     
Kuvat 29.-31. lähde: Corrodi 2008 s.167-168

Kuva 29. Seinäke estää suoran 
valon. Luis Barragán. 

Kuva 30. Valo L:n muotoisessa 
huoneessa. Luis Barragán.   

LYHYESTI: 4. ASUKAS JA VALO

- Pystymme havaitsemaan vain materiaan osuvat valon     
   säteet.
- Silmän sopeutumisen vuoksi pystymme hetkellisesti   
  havaitsemaan vain murto-osan siitä valaistusasteikosta,    
  jonka pystymme havaitsemaan pitkällä aikavälillä.
- Sopeutuminen vähentää meidän kykyä erottaa objek- 
  tiivisesti eri valaistusvoimakkuuksia. 
- Valoisia tiloja ei aina olla pidetty tärkeinä. 
- Ei-visuaalinen fotoreseptori silmissämme on suhteelli- 
  sen uusi löydös ja sen avulla voidaan kehittää terveyttä  
  ja hyvinvointia edistävä valaistus.
- Valolla on huomattava vaikutus terveytemme kannalta   
   tärkeään vuorokausirytmiin.
- Luonnonvalo on todettu terveellisemmäksi kuin     
  keinovalo.
- Luonnonvalaistuksen suosio asukkaiden parissa on 
  kuitenkin sen hyödyntämisen tärkein argumentti.
- Skandinaavien unelmakodin tärkeimmät ominaisuudet   
  ovat koko, avaruus, valo ja kirkkaus. Skandinaavit eivät  
  halua asua pienessä ja pimeässä kodissa.
- Liiallinen kontrasti ja häikäisy koetaan epämiellyttävänä.  
- Häikäisyä tulisi hallita erilaisilla häikäisynestomenetelmillä. 

114.  Baker 2002, s. 178  1   115.   Corrodi 2008, s. 166  1   116.   Ibid. ss.165, 168-169   
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5.1 KONTRASTIN JA VALON VAIKUTUS 
TILAKOKEMUKSEEN

Silmä on huono mittari valoisalle tai pimeälle, sillä silmän 
sopeutumisen takia emme osaa määritellä absoluuttista 
valon määrää. Osaamme ainoastaan verrata eri luminans-
seja keskenään ja tämän vuoksi korkean luminanssin alue 
vaikuttaa kirkkaalta vain jos sitä ympäröi matalan luminans-
sin alue. Tämä tasapaino pimeän ja valoisan välillä vaikuttaa 
voimakkaasti kokemamme tilaan, sen syvyyteen ja rajoihin. 
Kontrasteilla ja valon monipuolisuudella voimme vaikut-
taa tilan visuaaliseen ilmeeseen ja luonnonvaloa hyödyn-
tämällä voimme luoda tilan, joka on muuttuva ja elävä. 
Luonnonvalon vaikutus tilakokemukseen on kuitenkin hyvin 
yksilöllinen. Vaikka luonnonvalaistuksen mittaamiseen on ke-
hitetty useita keinoja, ei valon vaikutusta tilaan osata mitata. 
Arkkitehdin osaaminen intuition ja kokemuksen kautta on-
kin tärkein suunnittelutyökalu tällä hetkellä.118

Valolla voidaan muotoilla ja selventää sekä konkreettista 
muotoa että tilan tunnelmaa ja rajoja. Useat tutkimukset 
ovat todistaneet monelle sen itsestään selvän ajatuksen, 
että valoisuus lisää tilan koettua kokoa ja avaruutta.  Todella 
pimeässä tilan rajat kuitenkin hälventyvät ja tila vaikuttaa lo-
puttomalta. Vertikaalinen valo korostaa tilan korkeutta kun 
taas horisontaalinen laajentaa tilan leveyttä. Myös sivuseini-
en valaiseminen lisää huoneen koettua leveyttä. Kirkkaasti 
valaistu objekti taas vaikuttaa suuremmalta ja lähemmältä 
kuin hämärästi valaistu. Tämän vuoksi kirkkaasti valaistu pää-
tyseinä pimeässä tilassa voi myös pienentää tilan tuntua tuo-
malla päätyseinän visuaalisesti lähemmäksi. Samalla syvältä 
huoneen perältä tuleva valo luo vetovoiman tunteen ja voi 

lisätä syvyyden tunnetta. Etualan voimakas valaisu saattaa 
taas tuottaa visuaalisen esteen, joka estää näkyvyyden syväl-
le ja pienentää näin tilan visuaalista ilmettä.119 

Yleensä pyritään välttämään kontrasteja huoneessa, var-
sinkin kirkkaan etuosan ja pimeän takaosan välillä, joka saa 
huoneen vaikuttamaan hämärältä. Taidolla ja hallitusti kont-
rastia voidaan kuitenkin hyödyntää tilan selkeyttämiseen 
ja tilahierarkioiden luomiseen. Kontrastilla on hyvin tärkeä 
rooli tilan kolmiulotteisuuden havaitsemisessa. Esimerkiksi 
jos kaksi seinää ovat 90 kulmassa toisiinsa ja molemmat 
valaistaan yhtä kirkkaiksi tai hämäriksi ei näkijä välttämättä 
näe kulmaa seinien välissä. Mikäli seinien kirkkausaste eroaa 
toisistaan korostuu niiden välinen kulma.120 

Valon ja pimeän kontrastilla voidaan myös luoda abstrakteja 
tiloja konkreettiseen tilaan. Valoisan ja pimeän rajapinta luo 
abstraktille tilalle rajat. Tällainen tilanne syntyy jo kun keski-
kokoinen ikkuna valaisee tietyn kohdan pimeästä huonees-
ta.121 Tällä tavalla arkkitehti voi nostaa esille tietyn kohdan 
huoneesta ja luoda hierarkioita tilaan. Kontrastilla voidaan 
myös ohjata ihmisten kulkua, mitä hyödynnetään varsin-
kin hätäpoistumisteissä. Hätäuloskäyntien kulkureittien lu-
minanssien suhde eli kontrasti on usein 20:1. Sisätiloissa 
tyypilliset luminanssin suhteet ovat 10:9 tai 5:4, jotka ku-
vaavat yhteneväisyyttä kun taas 10:1 koetaan usein dra-
maattiseksi kontrastiksi. Yli 20:1 kontrastien suhde koetaan 
epämiellyttäväksi.122

 

117.  Descotte 2011, s. 20 (oma käännös)  1   118.   Andersen 2013, s. 2750   1   119.   Wänström Lindh 2012, ss. 87-97, Descottes 2011, ss. 
34-35   1   120. Corrodi 2008, s. 159   1   121. Iversen 2013, s. 6   1   122. Descottes 2011, ss. 34-35

5. VALON VAIKUTUS 
           TILAKOKEMUKSEEN 

”Yhdessä rakennetun muodon kanssa, valo ja pimeys sekä gradi-

entit niiden välillä ovat voimakas paletti, joka voi edelleen raken-

taa meidän ymmärrystä arkkitehtonisesta tilasta.” 
       – Hervé Descottes 117
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Korkea kontrasti kiinnittää katsojan huomion ja helpottaa 
muodon lukemista mutta liian voimakas kontrasti voi estää 
näkyvyyttä. Epämiellyttäviä kontrasteja tulisi välttää tiloissa, 
joissa ihminen ei voi liikkua vapaasti ja jossa hän viettää paljon 
aikaa. Esimerkiksi työpisteellä on hyvä varmistaa keskivertai-
nen tai matala kontrasti, sillä työntekijä joutuu siirtämään 
katseensa usein eri pinnoille ja silmä väsyy jos se joutuu 
koko ajan sopeutumaan uusiin valaistusvoimakkuuksiin.123

5.2 VALAISTUKSEN TUNNEVAIKUTELMA

Valolla voidaan vaikuttaa voimakkaasti tilan tunnelmaan. 
Vastakohta staattisen rakenteen ja liikkuvan valon välillä 
vahvistaa katsojan havaintoa vuorokauden, vuodenaiko-
jen ja säiden vaihtelusta, ja tuo tällä tavalla ulkotilan sisälle 
ja lisää asukkaan ymmärrystä maailmasta, samalla kuin se 
muokkaa staattisen rakenteen eläväksi ja mysteerimäiseksi. 
Luonnonvaloa on käytetty varsinkin uskonnollisissa raken-
nuksissa tunnelman ja tunteen luomiseen; Le Corbusierin 
Ronchampin kappeli (kuvat 32 ja 33) on varmasti yksi tun-
netuimmista esimerkkeistä tästä. Ronchampin kappelissa Le 
Corbusier myös hyödynsi taidokkaasti luonnonvalon mo-
nipuolisuutta, ehkäisi häikäisyä toissijaisilla valonlähteillä (ks. 
kappale 7. Materiaalien vaikutus) ja loi valolla henkisen tilan. 

Big Dreams Small Spaces – kyselyyn vastanneista 3000:sta 
skandinaavialaiselta kodinomistajasta 87% kokivat kodin suo-
jana, jossa voi tuntea olonsa turvalliseksi.124 Maailmankuulun 
valaistussuunnittelijan Hervé Descotteen mukaan meidän 
luontainen pimeän pelko ja valoisuuden vetovoima on 
luonut yhteiskuntaamme uskon siihen, että valo varmistaa 
turvallisuutemme. Pimeydessä emme pysty hahmottamaan 
ympäristöämme ja jätämme tilaa tuntemattomalle ja mieli-
kuvituksellemme. Tämä tuottaa painajaisia ja mielikuvituksen 
tuotteita, varsinkin lapsille. Descotte uskoo, että aikuisiällä 
palaamme usein näihin muistoihin ja välttelemme pimeyttä 
sytyttämällä valot.125

Tutkimukset osoittavat, että tilan tunnevaikutelmaan voidaan 
vaikuttaa valaistuksella. Sama tila voidaan kokea eri tavoilla 
riippuen valaistuksen värin lämpötilasta, valotyypistä ja –si-
jainnista sekä valojen asetelmasta. Ikkunan sijainti vaikuttaa 
voimakkaasti siihen mitkä pinnat valaistaan, jolla taas on suu-
ri merkitys huoneen tunnelman kannalta. Tilan valaistuksen 
visuaalisia vaikutuksia on psykologisesta näkökulmasta usein 
luokiteltu seuraavasti (katso seuraava sivu); 

Kuva 32. Ronchampin kappeli. Lähde: www.dezeen.com

Kuva 33. Ronchampin kappelin seinä. Lähde: www.dezeen.com

Kuva 34. Kosishino house. 
Lähde: www.openhousebcn.files.wordpress.com

123.  Descottes 2011, ss. 34-35  1   124.   Elitfönster 2012 s. 28   1   125.   Descottes 2011, ss. 14, 22     
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SELKEYS
AVARUUS
RENTOUTTAVUUS
YKSITYISYYS
MIELLYTTÄVYYS 
JÄRJESTYS

Turkkilaisessa tutkimuksessa kyseisiä vaikutuksia on tutkittu 
kolmella eri valaistuksella; yleisvalaistus, luolavalaistus ja seini-
en valaisu. Kiinnostavaa on, että yleisvalaistuksen koettiin ai-
noastaan tuovan selkeyttä, joka saavutettiin myös seinien va-
laisemisella. Seinien valaisu tuotti myös tunteen avaruudesta 
ja järjestyksestä. Seinien valaistus sekä ns. luolavalaistus, jossa 
valaistaan pääosin huoneen katto, koettiin miellyttävimmiksi 
valaistustavoiksi. Luolavalaistus koettiin myös yksityiseksi ja 
rentouttavaksi.126 Kokeesta huomataan, että seinien valai-
su ja ns. luolavalaistus on suositumpaa kuin yleinen valais-
tus. Kuitenkin suuri osa tiloista valaistaan yleisvalaistuksella, 
joka koettiin vähiten miellyttäväksi. Toisessa tutkimuksessa 
huoneen yläosan pimeys koettiin uhkaavaksi sillä se tuotti 
mielleyhtymän myrskyisestä taivaasta. Huoneen peräseinän 
kirkas valaistus loi dynaamisen ja tunnelimaisen tilan, jossa 
peräseinä vaikutti ikään kuin vetävänsä katsojaa puoleensa. 
Peräseinän ollessa tumma syntyi vuorostaan tunne tasapai-
nosta ja vakaudesta (kuva 35).127 

Tadao Ando on uskaltanut viedä vahvan, yllätyksellisen ja 
tunteita herättävän luonnonvalon myös koteihin. (esim.  
Kosishino House). Hänen paljaaksi riisutut, yksinkertaiset 
rakennukset heräävät henkiin valon voimasta. Andon mie-
lestä luonto, valo, vesi ja taivas, abstrahoi geometrisen tilan ja 
kontrasti näiden välillä luo dynaamisen arkkitehtuurin (kuva 
34).128 Andon tapa käsitellä valoa voi tuntua liian dramaatti-
selta anonyymiin suomalaiseen kerrostaloon eikä sitä voida 
käyttää yleisenä ohjeena suomalaisen kerrostalon suunnit-
teluun. Vuonna 2013 Suomessa aloitettiin kuitenkin 16 000 
asuinkerrostaloasunnon rakentaminen129 ja minusta ainakin 
yksi kerrostalo olisi voinut olla valaistusolosuhteiltaan voi-
makkaasti erilainen kuin muut. Andon hyödyntämiä vahvoja 
varjoja voi olla vaikea saada aikaan suomalaisissa olosuhteis-
sa, mutta myös pehmeällä hajavalolla voisi luoda rohkeampia 
ratkaisuja kuin mitä näemme tämän päivän kerrostaloissa. 

  

LUOLAVALAISTUS

RENTOUTUMINEN

YKSITYISYYS

MIELLYTTÄVÄ

SEINIEN VALAISU

SELKEYS

AVARUUS

JÄRJESTYS

MIELLYTTÄVÄ

YLEISVALAISTUS

SELKEYS

VAARA

PERÄSEINÄN VALAISU

DYNAAMINEN

TUNNELIMAINEN

PERÄSEINÄ TUMMA

TASAPAINOINEN

Kuva 35.  Valaistuksen tunnevaikutelma. 
Perustuu: Durak 2007, s.3481 ja Corrodi 2008, s.200

126.  Durak 2007, s. 3481  1   127.   Corrodi 2008, s. 200   1   128.   Ando 1991, s. 19   1  129. Tilastokeskus 18.6.2014   
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5.3 VARJOJEN VAIKUTUS TILAAN

”Esi-isiemme nerokkuus piili siinä, että poistamalla valon tästä 

tyhjästä tilasta he loivat varjojen maailman, josta rakentui ar-

voituksellisempi ja syvällisempi kuin yhdestäkään seinämaala-

uksesta tai ornamentista”      – Junichiro Tanizaki130

Junichiro Tanizaki uskoo että, vaikka sekä länsimaalaiseen 
ja itämaiseen rakennushistoriaan kuuluu pimeät rakennuk-
set, on ero länsimaisen valon kaipuun ja itämaisen varjojen 
ylistyksen välille syntynyt länsimaalaisten ikuisesta halusta 
kehittyä kun taas itämaiseen kulttuuriin kuuluu tyytyminen 
olevaan ja kauneuden löytäminen siitä mitä on.131 Corrodi 
ja Spechtenhauser mielestä länsimaalaisen asuinarkkitehtuu-
rin loputon kirkkauden tarve pohjautuu modernismin ta-
paan jakaa asiat pareihin, kuten hyvä ja paha, pimeä ja kirkas, 
kevyt ja raskas ja läpinäkyvä ja salainen. Heidän mielestään 
asunnoista puuttuvat vieläkin keskisävyt ja varjostukset.132 
Selaillessani viimeaikaisia suomalaisia sisustuslehtiä en voi 
kuin yhtyä Corrodin ja Spechtenhauserin mietteisiin. Tuntuu 
siltä kuin viimeinenkin varjo tulisi karkottaa kauas kodeista. 
Koen valoisan asunnon tärkeäksi mutta valoisuuskin koros-
tuu jos sen vieressä on varjo. Varsinkin Suomen pehmeät ja 
kauniit varjot voisivat toimia mitä kiinnostavimpina arkkiteh-
tonisina elementteinä asunnoissa, korostaen tilallisuutta ja 
muuttuvuutta.

Vaikka rakennukset itse ovat kiinteitä ja pysyviä objekteja, 
toimivat ne luonnonvalon heijastuspintana, jolloin niiden 
muoto, tekstuurit ja tilat elävät. Valon ja varjon leikki muok-
kaa yksinkertaisia seiniä ja pintoja monimutkaisiksi ja kiin-
nostaviksi, eläviksi muodoiksi. Junichiro Tanizakin mielestä 
hämärässä pystymme erottamaan materiaalien tekstuurin, 
muodon nyanssit ja patinan.133 

Varjot ovat oleellisia objektien muodon ja niiden sijainnin 
hahmottamisessa. Varjo muodostuu paikkaan, jonne valo ei 
osu. Varjon muodostumiseen vaikuttaa ennen kaikkea valon 
suunta sekä se onko valo suoraa vai hajavaloa. Suora valo 
tuottaa vahvoja varjoja ja heijastuksia sekä lisää näin objektin 
kolmiulotteisuutta. Ikkunan lähellä varjoilla on tarkat äärivii-
vat kun taas syvällä huoneessa ääriviivat muuttuvat peh-
meiksi. Varjoja on olemassa kahdenlaisia; objektin oma varjo 
ja heittovarjo. Objektin oma varjo on objektin pinnalle syn-
tyvä varjo, jossa valon esteenä toimii objekti itse. Objektin 
omavarjo korostaa objektin muotoa ja pinnan tekstuuria. 
Heittovarjot ovat objektin aiheuttamia varjoja ympäristös-
sään, jotka ankkuroivat objektin tiettyyn paikkaan.134 

5.4 TILA AJANMITTARINA

”Valo rakentaa aikaa”       – Alberto Campo Baeza135

”Haluan korostaa tunnetta ajasta ja luoda sommitelmia, joissa 

tunne katoavaisuudesta tai ajankulusta on osa tilallista koke-

musta”                – Tadao Ando136

Valon ja ajan suhde nousee usein esille kun puhutaan luon-
nonvalosuunnittelusta. Samalla kun Tregenza ja Wilson ko-
kevat 24 tunnin vuorokausisyklin tärkeänä ihmisen psyyken 
ja terveyden kannalta137, käsittelevät useat arkkitehdit aihet-
ta paljon runollisemmin. Eräät aikakautemme huippuarkki-
tehdit kokevat, että luonnonvalo luo ajan, tai että oleellinen 
osa tilakokemusta on tunne ajan kulusta. Campo Baeza kir-
joittaa, että maan vetovoima rakentaa tilan ja valo rakentaa 
ajan. Kun nämä kaksi elementtiä kohtaavat, siirrymme fyy-
sisestä tilasta eteenpäin unelmien toteutumiseen. Kun aika 
pysäytetään rakennettuun tilaan syntyy arkkitehtuuria. Baeza 
väittää jopa, että ”ilman valoa arkkitehtuuri ei ole mitään”138 

Uskonkin, että Tregenzan ja Wilsonin edustama rationaali-
nen lähestymistapa valoon vuorokausirytmin luojana  on 
helposti liitettävissä arkkitehtien käsitykseen valosta ajan 
luojana. Kyse on pääosin samasta asiasta; toinen vain ilmaisee 
asian insinöörin kielellä ja toinen taiteilijan kielellä. Aihe on 
kuitenkin ilmiselvästi tärkeä. Valon liikkeestä tutulla pinnalla 
pystymme aistimaan ajan. Asuntoa, johon osuu valoa päi-
vän mittaan eri tavoin, voidaan pitää suurena aurinkokellona. 
Liikkuva valo luo uuden kerroksen asunnon arkkitehtuuriin, 
kerroksen, joka herättää meidän mielikuvituksen ja joka on 
maaginen mutta samalla selittää maailmaa ympärillämme. 
Rakennus ja valo elävät symbioosissa; emme havaitse valoa 
ennen kuin se osuu pintaan, kun taas muuttuva valo saa 
rakennuksen elämään (kuvat 36).  

  

LYHYESTI: 5. VALON VAIKUTUS TILAAN

- Valolla voidaan muotoilla ja selventää sekä konkreettista    
  muotoa että tilan tunnelmaa ja rajoja.
- Kontrasti huoneen etu- ja takaosan välillä saa huoneen   
   vaikuttamaan pimeältä.
- Luonnonvalolla voisi luoda rohkeampia ratkaisuja kuin   
  mitä näemme tämän päivän suomalaisissa  kerrostaloissa.
- Varjot ovat oleellisia objektien muodon ja niiden sijainnin        
  hahmottamisessa..
- Valo ja käsityksemme ajasta liittyvät vahvasti toisiinsa.

130.  Tanizaki 1933, s. 42  1   131.   Ibid. ss.61-62   1   132.   Corrodi 2008, s. 181   1  133. Tanizaki 1933, s. 37   
134. Corrodi 2008, ss. 159-160   1   135. Campo Baeza 2013, s. 18 (oma käännös), vanha sanonta, jota Campo Baeza käyttää   
136. Ando 1991 ss. 19-20 (oma käännös)   1   137. Tregenza 2011, s. 10   1   138. Campo Baeza 2013, ss. 18, 95
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AURINKOISELLA SÄÄLLÄ PILVISELLÄ SÄÄLLÄ

Kuvat 36. Helsinki kerrostalo harjoitustyöni asunto aurinkoisella ja pilvisellä säällä 21. maaliskuuta klo 8,12, 14 ja17.15. Pilvisellä säällä muutokset eivät 
ole niin dramaattisia kuin aurinkoisella. Yleensä kuitenkin pilvisellä säälläkin on myös vähän auringonpaistetta (näissä pilvisen sään kuvissa ainoastaan 
hajavaloa) ja valon voimakkuus muuttuu pilviselläkin säällä päivän mittaan.
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6. LUONNONVALOSUUNNITTELUN 
          LÄHTÖKOHDAT  

6.1 MÄÄRÄYKSET

Asuntojen myynti-ilmoitusten kuvat vahvistavat Big 
Dreams Small Spaces -haastattelujen tulokset, joiden mu-
kaan valoisuus on asuntoa valitessa skandinaaveille tärke-
ää (kuvat 37).139 Tästä huolimatta Suomessa on hyvin vä-
hän suoria määräyksiä asuntojen luonnonvalaistuksesta. 
Rakentamismääräyskokoelma G1 määrää, että jokaisessa 
asuinhuoneessa tulee olla valoaukko, jonka koko on vähin-
tään 10 % huonealasta ja että huoneen pääikkunan edes-
sä tulee olla kahdeksan metriä rakentamatonta tilaa.140 
Rakentamismääräyskokoelma D2 määrittelee valaistusolo-
suhteista, että oleskeluvyöhykkeellä tulee olla saavutettavis-
sa näkötehtävän edellyttämä valaistus ilman että energiaa 
käytetään tarpeettomasti.141 Itseäni ihmetyttää Suomen 
luonnonvalaistusta koskevien määräysten vähyys, sillä muu-
ten rakentaminen on meillä tarkoin säänneltyä. Christoph F. 
Reinhartin ja Jan Wienoldin tutkimuksessa ilmeni, että yksi 
syy siihen, miksi suunnittelijat eivät hyödynnä olemassa olevia 
luonnonvalaistuksen suunnittelutyökaluja on se, että määrä-
ykset eivät vaadi kehittyneiden vertailutyökalujen käyttöä.142 
Uskonkin, että olemme joutuneet ikävään noidankehään; 
emme voi tehdä määräyksiä asuntojen luonnonvalaistukses-
ta koska meiltä puuttuu suomenkielinen ja Suomen olosuh-
teisiin paneutunut kirjallisuus aiheesta, eikä sitä taas tuoteta, 
koska määräykset eivät vaadi luonnonvalaistuksen huomioi-
mista. Vaikka puhumme usein valon merkityksestä pohjois-
maalaisessa suunnittelussa ja tiedämme pohjoismaalaisten 
arvostavan luonnonvaloa, tämä ei näy meidän määräyksissä.

 

Monessa maassa säännöt tai standardit asunnon luon-
nonvalaistuksesta ovat tiukempia. Esimerkiksi Virossa on 
voimassa standardi, jossa määritellään asunnoille minimi-
päivänvalosuhde sekä vähimmäistunnit suoralle auringon-
paisteelle.143 Isossa Britanniassa käytössä olevaan standardiin 
on kirjattu vaatimus keskimääräisestä päivänvalosuhteesta 
keittiössä, olohuoneessa ja makuhuoneessa, kriteerit huo-
neen tasaisesta valaistuksesta sekä vaatimus, jonka mukaan 
mikään merkittävä osa huoneesta ei saisi sijaita no-sky linjan 
takana.144

Britanniassa on myös voimassa laki vuodelta 1832, joka an-
taa oikeuden valoon (Right to light). Rakennus on saavutta-
nut oikeuden valoon jos siihen on osunut luonnonvalo 20 
vuoden ajan.  Oikeus valoon koskee ainoastaan taivaanva-
loa (oikeus auringonvaloon on ainoastaan kasvihuoneilla) 
ja oikeus takaa normaalille toiminnalle riittävän valon mää-
rän. Viereiselle tontille rakennettavat rakennukset eivät saa 
heikentää olemassa olevan rakennuksen valonsaantia, mi-
käli sillä katsotaan olevan oikeus valoon. Olemassa olevan 
rakennuksen taivaskomponentti ei saa pienentyä yli 20 % 
eikä no-sky linja siirtyä huomattavasti uuden naapuriraken-
nuksen vaikutuksesta. Lain huomioiminen on tärkeää, sillä 
oikeus valoon on johtanut jopa uusien rakennusten pur-
kamiseen.145 Tämän lisäksi Britannian eri kaupungit, kuten 
Edinburgh, ovat laatineet omat määräyksensä rakennusten 
luonnonvalaistuksesta.146

  

”Selvät määräykset päivänvalon 

saannista ovat niukkoja.” 
    – RT 07-10912, s.3 

139.  Elitfönster 2012, s. 31  1   140.   RT 07-10912   1   141.   RakMK D2, 2.5.1   1     142. Reinhart 2011, s. 387   1   143. Voll 2010, s. 48
144. Littlefair 2001, s. 171   1   145. Littlefair 2011, ss. 7-9, 60   1   146. Edinburgh planning guidance 2010
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Tutkimuskysymykseni on: Miten suomalainen asuinkerrostalo 

tulisi suunnitella, jotta se mahdollistaisi asuntojen hyvän luon-

nonvalaistuksen? Olennaista kysymyksen vastauksen kannalta 
on määritellä minkälainen on hyvin luonnonvalaistu asunto 
suomalaisessa kerrostalossa. Reinhart ja Wienold määritte-
levät luonnonvalaistun tilan (daylighting) seuraavasti: 

”tila joka on ensisijaisesti valaistu luonnonvalolla ja joka yhdis-

tää korkean asukastyytyväisyyden visuaaliseen ympäristöön ja 

lämpöoloihin, joiden valaistuksen, lämmityksen ja jäähdytyksen 

kokonaisenergiankulutus on matala.”147

Hyvin luonnonvalaistu asunto yhdistää siis asumisviihtyvyy-
den ja mukavuuden energiankulutuksen minimoimiseen. 
Suomesta puuttuu määritelmä hyvin luonnonvalaistulle 
asunnolle, joten olen asettanut yhdeksän kohdan määritel-
män perustuen edellisissä kappaleissa esittelemiini aiheisiin. 
Määritelmiä voidaan myös käyttää tavoitteina, joita voidaan 
hyödyntää suunnittelun alkuvaiheessa sekä toteutuneen ra-
kennuksen analysointiin. 

  

Määritelmät hyvin luonnonvalaistulle asunnolle Suomessa

1.     Asunnon tulisi olla valoisia.

2.     Asunnon luonnonvalaistus tulisi olla muuttuva, 
       mikä mahdollistaa elävän arkkitehtuurin ja   
       vuorokausirytmin. 

3.     Asuntoon tulisi osua suoraa auringonvaloa 
       talvella (edes hetkellisesti).

4.     Asunnosta tulisi olla yhteys ulkomaailmaan.

5.     Asunnon tulisi turvata asukkaan yksityisyys.

6.     Asunnon valaistuksesta mahdollisimman 
       paljon tulisi olla luonnonvalaistusta

7.     Häikäisyriski tulisi olla kontrolloitu.

8.     Luonnonvalon hyödyntäminen tulisi olla 
       luonnollinen osa rakennuksen arkkitehtuuria.

9.     Asunnon tulisi hyödyntää lämmitykseen 
       mahdollisimman paljon passiivista aurinko-
       energiaa ilman ylikuumenemisen riskiä tai 
       aikaisemmin mainittujen tavoitteiden 
       vaarantamista.

Saavuttaaksemme vieressä mainitut tavoitteet tulee mei-
dän tuntea niihin vaikuttavat tekijät. Tärkeimmät huoneen 
saamaan luonnonvalaistukseen vaikuttavat tekijät ovat ra-
kennuksen sijainti, vaipan muoto, pintojen ominaisuudet 
ja aukotusten suunta ja muoto.148 Rakennuksen omien 
ominaisuuksien lisäksi huomattava merkitys on ulkopuo-
lisilla esteillä.149 Tulevissa kappaleissa perehdymme näihin 
ominaisuuksiin. 

 

Kuvat 37. Tämä ja viereinen sivu:
Asuntojen myynti-ilmoituksissa 
asunnot kuvataan valoisina. 
Huomaa, että kaikki keinovalot 
ovat sytytetty. 
Lähde: oikotie.fi

147.  Reinhart 2011, s. 387 (oma käännös)  1   148.   Baker 1998, s. 2.12   1   149.   Littlefair 2011, s. 1  
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Kuva 38. Suosituksia päivänvalosuhteesta voidaan 
verrata ulkona vallitsevaan valaistusvoimakkuuteen.

Kuva 39. Helsinki-kerrostalo harjoitustyöni asuinhuoneiden päivänvalo-
suhteen ääriviivoja voidaan verrata suosituksiin. Varsinkin keittiötilan 
valaistus ei ole riittävä kun taas olohuone on sijoitettu valaistuksen 
kannalta hyvään kohtaan (ks. kappale 9.Luonnonvalo asunnon eri tiloissa).

6.3 VALOISA ASUNTO KANSAINVÄLISTEN 
STANDARDIEN JA SUOSITUSTEN MUKAAN

Valoisa asunto on tietenkin subjektiivinen käsite, mutta 
sitä on myös pyritty määrittelemään kansainvälisissä stan-
dardeissa ja suosituksissa. Mittarina on pääosin käytetty 
päivänvalosuhdetta mutta myös asuntoon osuvan suoran 
auringonvalon määrää on usein verrattu keskimääräisiin 
auringonpaistetunteihin.

Useat standardit määrittelevät, että kirkkaasti valaistun huo-
neen päivänvalosuhde on 5 %. Monet määräykset ja suo-
situkset määrittelevät, että huoneen päivänvalosuhde tulisi 
olla vähintään 2 %, sillä huoneet, joissa päivänvalosuhde on 
alle 2 %, koetaan todennäköisesti synkiksi ja niissä käytetään 
usein keinovaloja. Toimistoille suositellaan yleensä korke-
ampaa minimipäivänvalosuhdetta (1-2,5 %) kuin asunnoille 
(0,5-1,5 %) mutta jo 0,5 % päivänvalonsuhde koetaan usein 
liian pimeäksi. Yli 6 % keskimääräiset päivänvalosuhteet saat-
tavat aiheuttaa ylikuumenemista kesäisin ja suuria lämpöhä-
vikkejä talvella.150 

Suositukset päivänvalosuhteesta tulisi kuitenkin kasvaa le-
veysasteen mukaan, sillä luonnonvalon voimakkuus vähenee 
korkeilla leveysasteilla. Kohteissa, jotka sijaitsevat 54 leveys-
asteen pohjoispuolella päivänvalosuhteen suositukseksi on 
esitetty vähintään 4,5 %, jolla voidaan saavuttaa 200 luksin 
valaistus suurimman osan päivästä.151 Suosituksia päivänva-
losuhteesta ja niiden soveltumisesta eri leveysasteille voi-
daan tutkia vertailemalle suosituksia alueen luonnonvalo-
olosuhteisiin ja tilojen valaistusvoimakkuuden suosituksiin. 
Suomessa ei ole virallisia standardeja kodin valaistusvoi-
makkuudelle, joita on esimerkiksi sisätöille (SFS-EN 12464-
1 Osa1: Sisätilojen työkohteiden valaistus). Motiva Oy on 
kuitenkin laatinut epäviralliset suositukset myös kodin tiloille 
(lampputieto.fi). Suositukset ovat tarkoitettu keinovaloilla 
valaistuille tiloille, jolloin tuleekin huomioida, että ihmiset sie-
tävät yleensä matalampia valaistusvoimakkuuksia luonnon-
valolla valaistuissa tiloissa152. Motivan suositusten mukaan 
yleisvalaistukseen kodissa riittää 75-150 luksia. Tehtävän 
suorittamiseen suositellaan korkeampaa valaistusvoimak-
kuutta; 300-500 luksia.153 Yhdistäen nämä tiedot suosituksiin 
päivänvalosuhteesta näemme, että yleisvalaistuksen saavut-
tamiseksi (75 luksia, DF 1,5 %) tulisi valaistusvoimakkuus 
ulkona olla noin 5000 luksia. Tämä tapahtuu suurimman 
osan valoisasta ajasta Suomessa 60 leveysasteella (Helsinki), 
paitsi marras- tammikuussa, jolloin 5000 luksiin päästään 
noin puolet valoisasta ajasta. Jos päivänvalosuhde olisi 4,5 

 
 150. Littlefair 2011, ss. 3-4, Voll 2010, s. 48, Baker 2002, s.61  1   151.    DeKay 2010, s. 40   1   152.   Tregenza 2011, s. 20   

153. Motiva 26.3.2014
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% saavutettaisiin 75 luksia sisätiloissa (ulkona 1700 lx) mel-
kein aina valoisaan aikaan Helsingissä. Saavuttaaksemme 
tehtävävalaistuksen (300 luksia, DF 3 %) tulisi ulkona olla 
noin 10 000 luksia. Näin voimakasta säteilyä ei ole ollenkaan 
Helsingissä marras-tammikuun välisenä aikana ja muina kuu-
kausina noin puolet valoisasta ajasta. Tämä tarkoittaa, että 
kansainväliset suositukset huoneen päivävalosuhteesta ovat 
ehdoton minimi ja yleiseksi päivänvalosuhteen suosituksesi 
voisikin Suomeen soveltua paremmin 4,5 % kuin kansainvä-
lisesti yleinen 2 % (kuva 38).

Useat standardit (esim. Viro154 ja Iso Britannia155 ) ja luonnon-
valoasiantuntijat (Tregenza ja Wilson156 sekä Littlefair) suo-
sittelevat tiettyjä vähimmäistunteja suoralle auringonpais-
teelle asunnossa. Littlefair suosittelee, että 50 leveysasteen 
yläpuolella sijaitsevissa rakennuksissa ikkunan keskiosaan 
tulisi osua 25 % vuotuisista keskimääräisistä auringonpais-
tetunneista. Suomessakin olisi suositeltavaa, että tutkisimme 
suoran auringonvalon saavutettavuutta, mikäli haluamme 
saavuttaa asettamani kolmannen tavoitteen suomalaisen 
kerrostalon luonnonvalaistukselle; asuntoon tulisi osua suo-
raa auringonvaloa talvella (edes hetkellisesti). Viron standar-
dit eivät koske talvea toisin kuin Ison Britannian standardit. 
Ison Britannian standardeissa suositellaan että rakennuksen 
kaikkiin huoneisiin ( joissa suora auringonvalo on tarpeelli-
nen ), tulisi osua suoraa auringonvaloa 5 % keskimääräisistä 
auringonpaistetunneista talvella aikavälillä 21.syyskuuta-21.
maaliskuuta.157 Helsingissä tämä tarkoittaisi, että asuntoon 
tulisi osua suoraa auringonvaloa noin puolen tunnin ajan 
päivässä syys- maaliskuussa. Auringonvalon estymistä voi-
daan tutkia alueleikkauksilla ja auringon liikettä kuvaavilla 
projektioilla tai varjostustutkielmalla. Tarkastelemalla stereo-
graafista projektiota auringonliikkeestä Helsingin yläpuo-
lella, voimme todeta, että huoneet, jotka avautuvat välille 
luode-pohjoinen-koillinen, eivät voi saada riittävästi suoraa 
auringonvaloa syys-maaliskuussa. Myös etelään suunnattu-
jen ikkunoiden on vaikea saavuttaa tätä, sillä joulukuussa au-
rinko nousee vain n. 6°:een, jolloin hyvin matalakin ulkoinen 
este estää auringonvalon osumasta rakennukseen. Tiiviissä 
kaupunkiympäristössä on liki mahdotonta saada alimpiin 
asuntoihin suoraa auringonvaloa talvella, mikä tarkoittaa ett-
emme aina voi saavuttaa kaikkia yhdeksää tavoitetta asun-
non hyvälle luonnonvalaistukselle. Tämä todistaa myös sen, 
että emme voi perustaa luonnonvalosuunnittelua Suomessa 
suoraan auringonvaloon.

 
154.  Voll 2010, s. 48  1   155.     Littlefair 2011, s. 16   1   156.   Tregenza 2011, s. 122   1   157. Littlefair 2011, s. 16
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6.4 YMPÄRÖIVIEN RAKENNUSTEN       
AIHEUTTAMA ESTE

Estetty taivasnäkymä

Rakennusten luonnonvalaistuksen suunnittelu on pitkään 
perustunut yksittäisen rakennuksen optimointiin riippumat-
ta ympäristöstä, jossa rakennus sijaitsee. Luonnonvaloa ei 
kuitenkaan voida lisätä sinne missä sitä ei alunperinkään ole 
ollut. Tämän tiesivät jo muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset, 
jotka vaativat minimivalaistusstandardeja kaupunkeihinsa.158 
Pääsyy huoneen pimeyteen on useimmiten naapuriraken-
nus, maasto tai ympäröivä kasvillisuus.159 Esteet, kuten kor-
keat rakennukset kaupungissa, estävät luonnonvalon ulot-
tumista rakennukseen ja vähentävät valon määrää. Esteen 
vaikutus on erityisen suuri pohjoisessa, missä aurinkokulmat 
ovat talvisin hyvin pieniä ja matalatkin esteet voivat vaikut-
taa rakennuksen luonnonvalon ja aurinkoenergian saantiin 
huomattavasti. Pahimmassa tapauksessa etelään aukeavan 
rakennuksen edessä on korkea este. Este estää matalan 
auringonvalon talvella, jolloin myös auringosta saatava läm-
pöhyöty jää puuttumaan. Kesällä korkealta tuleva aurinko 
osuu rakennukseen ja rakennus voi ylikuumeta.160 Tämä on 
tuttua kaupunkisuunnittelijoille, mutta esteet vaikuttavat 
myös Suomessa tärkeään hajavaloon, jonka määrittävä te-
kijä tietyssä pisteessä on näkymä taivaalle eli taivaskompo-
nentti (SC). Näin ollen myös pohjoispuolella oleva este voi 
vähentää huoneeseen saapuvan taivaan hajavalon määrää 
huomattavasti. Britanniassa on tutkittu esteen vaikutusta tai-

 

vaan hajavaloon jo pitkään pääosin Paul Littlefairin johdolla. 
Suosittelenkin kaikille kaupunkisuunnittelun parissa työs-
kenteleville Littlefairin kirjoittamaa Site Layout Planning for 

Daylight and Sunlight – A guide to good practice.

Näkymä taivaalle määrittelee huoneeseen saapuvan taivaan 
hajavalon määrän. Naapurirakennusten aiheuttamaa estet-
tä taivasnäkymälle voidaan analysoida erilaisin menetelmin. 
Tämä tulisikin tehdä aina rakennettaessa uutta rakennus-
ta, sillä naapurirakennuksen estäessä näkymää taivaalle yli 
30° kulmassa tarkastelupisteestä, tämä voi lisätä valaistuk-
sen energiankulutusta 38 %.161 Esteen vaikutusta ei tarvitse 
analysoida, mikäli uuden rakennuksen etäisyys, mitattuna 
tarkastelupisteen ikkunan keskiosasta, on enemmän kuin 
kolminkertainen verrattuna uuden rakennuksen korkeu-
teen mitattuna samasta pisteestä. Mikäli näin ei ole, voidaan 
taivaskomponentti jatkuvan esteen tapauksessa määritellä 
seuraavalla tavalla: Piirrä suora viiva tarkasteltavan tilan ikku-
nan keskikohdasta ylöspäin kohti rakennuksen mahdollista 
omaa estettä. Piirrä toinen suora viiva ikkunan keskeltä vas-
tapäätä sijaitsevan rakennuksen yläpäähän. Viivojen välinen 
kulma θ kertoo näkyvän taivaan prosentin eli taivaskompo-
nentin SC. Mikäli estettä ei ole ja ikkunapinta ja sen yläpuoli 
on pystysuora on θ = 90°. Estetty kulma α on tarkastel-
tavan rakennuksen ikkunan keskiosasta esteen yläpintaan 
piirretyn viivan ja horisontaalisen viivan välinen kulma eli α 

  

Todella hyvä julkisivu

Hyvä julkisivu

Hyvin vaativa julkisivu

Huono julkisivu

! < 20o

20o <! < 40o

40o <! < 55o

! > 55o

WWR=0,3

0,3<WWR<0,5

0,5<WWR<0,7

normaali ikkunasuunnittelu

erikoistoimenpiteitä, suurempia ikkunoita ja
muutoksia huoneiden sijoitteluun

hyvin vaikeaa saavuttaa riittävä
luonnonvalaistus ilman todella suuria ikkunoita
yleensä mahdotonta saavuttaa kohtuullinen
luonnonvalaistus, vaikka koko ikkunaseinä olisi lasitettu

Taulukko perustuu Iversen 2013, s.31

k/e < 0,36

0,36 < k/e < 0,84

0,84 < k/e < 1,43

k/e > 1,43

k = korkeusero tarkastelupisteen ja esteen korkeimman pisteen välillä,
e = etäisyys tarkastelupisteen ja esteen korkeimman pisteen välillä

58,6°

23,1°!

!

158.  Iversen 2013, s. 16  1   159.    Corrodi 2008, s. 131   1   160.   Littlefair 2001, ss. 178-179, 182  1   161. Baker 2002, s. 46
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Kuva 40. Viereinen sivu:

Ylhäällä: estetty kulma (α) ja 

taivaskomponentti  (θ )

Alhaalla: Iversenin suosittelemat 

kriittiset estetyt kulma (α) ja nii-
hin liityvät suositukset ikkunapinta-
alasta (WWR). Taulukkoarvot pe-
rustuvat Iversen 2013, s.54 

Pisteviivalla esitetty vaikutus
no-sky linjaan jos naapurirakennusta
korotetaan kerroksella

NO SKY LINE

Kuva 41. No sky linella voidaan tutkia luonnonvalon syvyyttä asunnossa.

= 90°-θ. Kerrostaloja tarkasteltaessa tulisi aina tutkia naa-
purirakennuksen vaikutusta ensimmäiseen asuinkerrokseen, 
joka on valaistuksen kannalta  epäsuotuisimmassa asemassa 
(kuva 40).162

Littlefair suosittelee tiettyjä leveysasteesta riippuvaisia kriit-
tisiä esteen kulmia, α. Tämän mukaan Suomessa, jossa liiku-
taan 59-70 leveysasteen välillä, esteen yläpinta ei saisi olla 
yli 20° kulmassa ikkunaan, tai ikkunan vertikaalinen taivas-
komponentti (VSC) tulisi olla vähintään 30 %.163 Nämä lu-
vut ovat yhteneväisiä Anne Iversenin esittelemien kriittisten 
kulmien kanssa, jotka soveltuvat tilanteisiin, jossa este on 
jatkuva. Iversen suosittelee myös tietyille estetyille kulmille 
ikkunapinta-alan suhdetta julkisivupinta-alaan (window-wall-
ratio, WWR), jolla voidaan saavuttaa hyvä luonnonvalaistus. 
Esteen pintamateriaali vaikuttaa siihen miten paljon valoa 
heijastuu esteen pinnalta vastapäiseen asuntoon (ks. kap-
pale 7. Materiaalien vaikutus). Iversenin asettamat kriittiset 
esteen kulmat vastaavat tilannetta, jossa vastapäisen julki-
sivun heijastusarvo on 0,2.164 Jo kaupunkisuunnitteluvai-
heessa voidaan siis tunnistaa ulkopuoliset esteet ja löytää 
luonnonvalaistuksen kannalta heikossa asemassa olevat jul-
kisivut. Näihin kohteisiin voidaan esimerkiksi asemakaavassa 
määritellä esteen julkisivumateriaaliksi vaalea pinta tai että 
luonnonvalaistus tulisi huomioida muilla keinoilla rakennusta 
suunniteltaessa. 

Korkeankin pistemäisen esteen ympäriltä voi saapua riit-
tävästi valoa huoneeseen ja tällöin vertikaalinen taivas-
komponentti (VSC) soveltuu paremmin luonnonvalais-
tuksen arvioimiseen. VSC on vertikaaliseen julkisivuun tai 
ikkunaan osuvan taivaanvalon määrä jaettuna horison-
taalisella esteettömän taivaanvalon määrällä. Käyttämällä 
Waldram-diagrammia tai taivaanvaloindikaattoria voi-
daan laskea kapeiden esteiden vaikutus vertikaaliseen 
taivaskomponenttiin. Menetelmät ovat manuaalisia ja 
suhteellisen raskaita sekä vaativat harjoittelua. Tämän 
vuoksi en esittele menetelmiä yksityiskohtaisesti työssäni 
vaan niihin voi tutustua Littlefairin kirjasta ( Littlefair 2011 
s. 32-52 ). Littlefair on määritellyt myös vertikaaliselle tai-
vaskomponentin kriittiset rajat Britanniassa.165 

Toinen jo Vitruviuksen aikaan tunnettu keino tutkia es-
teen vaikutusta tiettyyn huoneeseen on no-sky line 
-metodi.166 Piirtämällä viiva esteen yläkulmasta ikkunan 
yläkulmaan ja jatkamalla tätä huoneeseen niin pitkälle 
kuin mahdollista saadaan ns. no-sky linja, joka on saman-
suuntainen ikkunaseinän kanssa. Huoneen osassa, joka 
sijaitsee tämän linjan takana, ei ole näkymää taivaalle  ja 
näin ollen se osa huoneesta, joka joutuu no-sky linjan 
väärälle puolelle on usein pimeä ja kontrasti ulkotilaan 
on suuri.167 Uusi rakennus ei saisi vaikuttaa olemassa ole-
van rakennuksen no-sky linjaan niin, että linjan valoisan 

  

162.  Littlefair 2011, ss. 2, 6-7  1   163.    Littlefair 2001, ss. 178-179   1   164.    Iversen 2013, s.31  1   165. Littlefair 2011, ss. 3-4, 32-52
166. Baker 2002, s. 11(Vitruvius Book VI de Architectura)
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puolen pinta-ala pienenisi enemmän kuin 20 %. Muutoin 
asukkaat huomaavat eron ja tila vaikuttaa huonosti valaistul-
ta ja keinovalojen käyttö lisääntyy (kuva 41).168 

Esteen vaikutus kaupunkisuunniteluun

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMk) G1:een on 
kirjattu,  että huoneen pääikkunan edessä tulee olla vähintään 
8 metriä rakentamatonta tilaa. Tämän lisäksi G1 määrää, että 
etäisyys asuinhuoneen ikkunasta vastapäiseen rakennukseen 
tulee olla vähintään yhtä suuri kuin vastapäisen rakennuk-
sen korkeus huoneen lattiasta mitattuna. Tärkeä lisäys mää-
räykseen on kuitenkin: ”ellei asemakaavasta muuta johdu”. 
Esimerkiksi Kalasataman asemakaavassa tätä määräystä ei 
noudateta, vaan asemakaavassa on määritelty pienemmät 
etäisyydet. Seuraavalla aukeamalla näet Kalasataman alkupe-
räisen asemakaavan, jota on vielä useassa kaavamuutoksessa 
korotettu (kuva 43a).169 

Suomessa luonnonvalonsaantia on tutkittu perinteisesti var-
jostustutkielmalla. Varjostustutkielma onkin hyvä lisätyökalu 
Suomessa, sillä vähäinen suora auringonvalo halutaan hyö-
dyntää maksimaalisesti ja varjostustutkielmaa tulisikin hyö-
dyntää suunniteltaessa tiloja, joissa suora auringonvalo on 
erityisen kaivattua. Kylmissä ilmastoissa suora auringonvalo 
on melkein aina tervetullutta ulkotiloihin, kuten pihalle tai 
parvekkeelle170. Aurinkoinen piha on myös tärkeä näkymä 
asukkaille, joiden asuntoon ei osu suoraa auringonvaloa. 
Varjostustutkielmaa käytettäessä pihan auringonvalon ana-
lysoimiseen tulisi tutkia pihaa ainakin kevätpäiväntasauksen 
aikana. Kevätpäiväntasaus kuvastaa hyvin pihan keskimää-
räistä auringonvalonsaantia. Puolet pihasta tulisi saada vä-
hintään kaksi tuntia suoraa auringonvaloa 21.maaliskuuta.171 
Edinburghissa tämä on jo sääntö uusia pihoja rakennetta-
essa. Edinburghissa on myös käytössä sääntö, joka rajoittaa 
uuden rakennuksen tai laajennuksen kokoa olemassa olevan 
pihan läheisyydessä.172 Tämäntyyppiset yksinkertaiset ja sel-
keät säännöt pihan valonsaannista voisivat olla hyödyllisiä 
myös Suomessa.

Aikaisemmin luonnonvalaistus asunnoissa ratkaistiin siir-
tämällä asunnot lähiöihin, joissa ulkopuolinen este ei ollut 
ongelma. Nyt asumista halutaan taas rakentaa tiiviiseen 
kaupunkiin, jolloin kysymys esteestä ja sen analysoimisesta 
suunnitteluvaiheessa on ajankohtainen. Varjostustutkielma 
yksinään ei riitä uuden rakennuksen tai kaupunginosan 
luonnonvalaistuksen analysointiin Suomessa, sillä pilvisissä 
olosuhteissamme voimakkaat varjot ovat harvinaisia ja va-

167.  Tregenza 2011, s. 91  1   168.    Littlefair 2011, s. 8   1   169.    RakMk G1 2005, s 2  1   170. Tregenza 2011, s. 125
171. Littlefair 2011, s. 18   1   172. Edinburgh 2010, ss. 21-24

Kuva 42. Kalasataman kaupunkitila on tiivis ja pääasiallinen julkisivuma-
teriaali suljettujen korttelien ulkopinnassa on punatiili, jonka heijastusarvo 
on hyvin pieni.



LUONNONVALOSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT I 49 

lon määrän määrittelee pikemminkin taivaan hajavalo, joka 
ei juurikaan tuota varjoja. Varjostustutkielman suosio liittyy 
varmasti etelän maiden antamaan esimerkkiin ja siihen, että 
varjostustutkielma on hyvin helppo tehdä melkein kaikil-
la CAD-ohjelmilla. Esteen vaikutus taivaan hajavaloon on 
tunnettu jo Vitruviuksen aikana, mutta meiltä puuttuu yhä 
yksinkertainen kaupunkisuunnitteluun tarkoitettu hajavalon 
ja sen esteen analysointityökalu.  Olemassa olevat manu-
aaliset työkalut ovat keskittyneet luonnonvalon saantiin 
tietyssä pisteessä (kuten Waldram-diagrammi) kokonaisen 
kaupunginosan sijaan ja ovat liian raskaita hyödynnettä-
viksi kokonaiseen kaupunkiin. Tietokoneohjelmat eivät ole 
kaikkien suunnittelijoiden saavutettavissa ja niiden käyttö 
vaatii yleensä pitkää harjoittelua. Vasta viime vuonna Anne 
Iversen esitteli väitöskirjassaan yksinkertaisen kaupunki-
suunnitteluun tarkoitetun metodin, jolla saadaan todiste-
tusti samanlaiset tulokset kuin monimutkaisilla työkaluilla. 
Metodi perustuu neljään askeleeseen, joissa määritellään 
edellä mainitut esteen kulmat riippuen sijainnista, toivotusta 
päivänvalosuhteesta ja naapurirakennusten heijastavuudes-
ta. Metodi soveltuu ainoastaan ns. urbaanin kanjoniin, mikä 
merkitsee sitä, ettei nurkassa sijaitsevia tai pihalle avautuvia 
huoneita voida tutkia tällä metodilla. Tanskassa metodia on 
jo hyödynnetty eräissä kaupunkisuunnittelukilpailuissa kilpai-
lutöiden luonnonvalovaikutusten arvioinnissa.173

Olen tarkastellut Iversenin menetelmällä parhaillaan raken-
tumaisillaan olevaa aluetta Helsingin Kalasatamassa, jota voi-
daan kuvailla tiiviiksi ja kaupunkimaiseksi kerrostaloalueeksi. 
Julkisivut ovat pitkiä ja soveltuvat näin hyvin kaupunkikan-
jonin määritelmään. Alueen julkisivumateriaaliksi on ase-
makaavassa määritelty paikalla muurattu ja pihan puolella 
rapattu julkisivu. Alueelle onkin noussut pääosin ulkojulki-
sivultaan punatiilisiä rakennuksia (kuva 42). Punatiilen hei-
jastusarvo on 0,25, joten Iversenin määrittelemät kriittiset 
kulmat soveltuvat hyvin alueen arvioimiseen. Koska kerros-
taloalueilla voidaan rakentaa liike- tai julkisia tiloja kahteen 
ensimmäiseen kerrokseen, olen tehnyt tarkastelun vastoin 
Iversenin suositusta vasta toiseen kerrokseen olettaen, 
että ensimmäisessä kerroksessa luonnonvalaistus ei ole 
yhtä tärkeää. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että tulokset ovat 
parempia kuin jos olisin tarkastellut ensimmäistä kerrosta. 
Helpottaakseni työtä olen kulmien sijaan laskenut vastaavat 
korkeuden ja etäisyyden suhteet, joita voidaan käyttää yhtä 
hyvin kuin kulmia. 

Kuvasta näemme, että alueen keskellä sijaitsevat julkisivut 

luokitellaan ”hyviksi julkisivuiksi” tai ”hyvin vaativiksi jul-
kisivuiksi”. Todella hyviä julkisivuja on melkein vain alueen 
reunoilla. Tämä tarkoittaa, että alueen keskellä sijaitsevat 
julkisivut vaativat suunnittelijalta erikoistoimenpiteitä, sillä 
normaalilla julkisivusuunnittelulla asunnoista voi tulla pimei-
tä (kuva 43a). 

Menetelmällä ei ole tarkoitus estää tiiviin kaupungin syntyä, 
sillä tiivis kaupunki on monestakin syystä toivottava ratkai-
su. Menetelmällä voidaan kuitenkin löytää ne kohdat, joissa 
luonnonvalonsaanti on heikkoa ja joihin tulisi soveltaa muita 
keinoja valaistusolosuhteiden parantamiseksi kuin raken-
nusten välien kasvattaminen. Tulevissa kappaleissa käyn läpi 
mahdollisia rakennusten suunnittelussa huomioon otettavia 
seikkoja ja erikoistoimenpiteitä. 

6.5 YMPÄRÖIVÄ KASVILLISUUS

Kasvillisuudella voidaan estää liiallista suoraa auringonvaloa, 
joka aiheuttaa ylikuumenemista tai häikäisyä. Pohjoisessa il-
mastossa riittää vaalea ja vähemmän tiheä kasvillisuus, joka 
pudottaa lehtensä talvella ja päästää näin auringonvalon 
asuntoon talvella. Jotta puut voisivat toimia aurinkosuoja-
na tulisi ikkunoiden katsoa lehvästöön, eikä sen alle. Näin 
ollen puut eivät saisi olla juurikaan rakennusta korkeam-
pia.174 Kasvillisuus on erittäin hyvä aurinkosuoja matalille ra-
kennuksille, mutta sillä on hyvin vaikeaa varjostaa korkeita 
rakennuksia. Puiden käyttö aurinkosuojauksena toimii par-
haiten niillä julkisivuilla, joilla häikäisynesto on muuten vaikea 
järjestää, ja joissa aurinko on matalalla, kuten länsijulkisivuilla. 
Kasvillisuuden ei tulisi sijaita kiinni rakennuksen julkisivussa, 
jotta sen runko ja oksat eivät talvella varjostaisi sisätiloja.175 
Puiden vaikutusta valaistukseen voidaan laskea käyttämällä 
jokaiselle vuodenajalle ja puulajille määriteltyä puiden läpäi-
sytekijää VSC-laskennassa.176

 

173.  Iversen 2013, s. 54  1   174. Tregenza 2011, s. 88   1   175. Lam 1986, ss. 62,68  1   176. Littlefair 2012, s. 5
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Todella hyvä julkisivu

Hyvä julkisivu

Hyvin vaativa julkisivu

Huono julkisivu

! < 20o

20o <! < 40o

40o <! < 55o

! > 55o

WWR=0,3

0,3<WWR<0,5

0,5<WWR<0,7

normaali ikkunasuunnittelu

erikoistoimenpiteitä, suurempia ikkunoita ja
muutoksia huoneiden sijoitteluun

hyvin vaikeaa saavuttaa riittävä
luonnonvalaistus ilman todella suuria ikkunoita
yleensä mahdotonta saavuttaa kohtuullinen
luonnonvalaistus, vaikka koko ikkunaseinä olisi lasitettu

Taulukko perustuu Iversen 2013, s.31

k/e < 0,36

0,36 < k/e < 0,84

0,84 < k/e < 1,43

k/e > 1,43

k = korkeusero tarkastelupisteen ja esteen korkeimman pisteen välillä,
e = etäisyys tarkastelupisteen ja esteen korkeimman pisteen välillä

Estetty
kulma

Esteen korkeuden
suhde etäisyyteen

Suositeltu
ikkunapinta-alan
suhde julkisivu-
pinta-alaan

Suositeltu toimenpideJulkisivutyyppi

Kuva 43a. Tekemäni analyysi Kalasataman asemakaavasta Anne Iversenin menetelmällä.



LUONNONVALOSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT I 51 

14

Kesäpäivänseisaus klo 12.00

Kesäpäivänseisaus klo 10.00

Kesäpäivänseisaus klo 14.00

Kesäpäivänseisaus klo 13.00

Kesäpäivänseisaus klo 11.00

Kesäpäivänseisaus klo 15.00

15

Kesäpäivänseisaus klo 18.00

Kesäpäivänseisaus klo 16.00

Kesäpäivänseisaus klo 20.00

Kesäpäivänseisaus klo 19.00

Kesäpäivänseisaus klo 17.00

Kesäpäivänseisaus klo 21.00

13

KESÄPÄIVÄNSEISAUS

Kesäpäivänseisauksena 20-22.6 päivä on pohjoisella pallonpuoliskolla pisimmillään. 
Helsingissä päivän pituus on noin 19 tuntia ja aurinko paistaa korkeimmillaan 53,5 astetta 
horisontin yläpuolelta.

Kesäpäivänseisauksen aikaan Kalasataman keskuksen varjostusvaikutus ympäristöönsä 
on noin 270 astetta koko valoisana aikana. Pisimmät varjot lankeavat aikaisin aamulla 
kohti lounasta ja illalla kohti kaakkoa. Keskikesällä varjostuvaikutus kohti pohjoista on 
pienimmillään.

Kesäpäivänseisaus klo 6.00

Kesäpäivänseisaus klo 8.00

Kesäpäivänseisaus klo 7.00

Kesäpäivänseisaus klo 9.00

13

KESÄPÄIVÄNSEISAUS

Kesäpäivänseisauksena 20-22.6 päivä on pohjoisella pallonpuoliskolla pisimmillään. 
Helsingissä päivän pituus on noin 19 tuntia ja aurinko paistaa korkeimmillaan 53,5 astetta 
horisontin yläpuolelta.

Kesäpäivänseisauksen aikaan Kalasataman keskuksen varjostusvaikutus ympäristöönsä 
on noin 270 astetta koko valoisana aikana. Pisimmät varjot lankeavat aikaisin aamulla 
kohti lounasta ja illalla kohti kaakkoa. Keskikesällä varjostuvaikutus kohti pohjoista on 
pienimmillään.

Kesäpäivänseisaus klo 6.00

Kesäpäivänseisaus klo 8.00

Kesäpäivänseisaus klo 7.00

Kesäpäivänseisaus klo 9.00

14

Kesäpäivänseisaus klo 12.00

Kesäpäivänseisaus klo 10.00

Kesäpäivänseisaus klo 14.00

Kesäpäivänseisaus klo 13.00

Kesäpäivänseisaus klo 11.00

Kesäpäivänseisaus klo 15.00

15

Kesäpäivänseisaus klo 18.00

Kesäpäivänseisaus klo 16.00

Kesäpäivänseisaus klo 20.00

Kesäpäivänseisaus klo 19.00

Kesäpäivänseisaus klo 17.00

Kesäpäivänseisaus klo 21.00

15

Kesäpäivänseisaus klo 18.00

Kesäpäivänseisaus klo 16.00

Kesäpäivänseisaus klo 20.00

Kesäpäivänseisaus klo 19.00

Kesäpäivänseisaus klo 17.00

Kesäpäivänseisaus klo 21.00

Kuvat 43b. Kalasataman keskustaa suunniteltaessa esitettyjä 
varjostusselvityksiä (selvityksessä on esitetty myös talvipäivänseisauksen 
varjostukset mutta eri alueelle päin kuin tekemäni Iversen-analyysi). 
Lähde: Kalasataman keskus - Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvi-
tys Kalasataman keskuksen varjostusselvitys

Hyödyntäen sekä varjostusanalyysiä että Iversenin-metodia voimme 
varmistaa alueellisesti hyvän luonnonvalaistuksen. Iversenin metodin tulos 
on hyvin selkeä ja antaa suorat ohjeet miten tulisi toimia eri tilanteissa. 
Varjostusanalyysi jättää paljon tulkinnan varaan ja meidän tulisi muistaa, 
että suora auringonvalo ei aina ole tervetullutta. Tämän vuoksi talvella 
tehty varjostusanalyysi voisi sekä asukasmukavuuden että energiankäytön 
kannalta antaa enemmän informaatiota kuin kesäpäivänseisauksena 
tehty varjostusanalyysi. 
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6.6 AUKEAMISSUUNTA

Asunnon avaaminen useaan suuntaan

Luonnonvalo, tarkemmin suora auringonvalo, alkoi 1920- ja 
1930-luvun välissä määritellä asuinrakennusten mitoitus-
ta ja suuntaamista. Syntyi kaksi eri koulukuntaa, joista toi-
sen mielestä tärkeintä oli auringonvalon maksimoimisen 
rakennuksessa talvella ja joka tämän vuoksi koki eteläisen 
suuntautumisen oikeaksi. Toisen koulukunnan mielestä jo-
kaiseen huoneeseen, jopa rappukäytäviin ja kellareihin, tuli 
saada suoraa auringonvaloa joka päivä ja jonka mieles-
tä auringonvalon tuli taas paistaa rakennukseen idästä tai 
lännestä. Arkkitehtisuunnitelmissa alkoi 20-luvun puolessa 
välissä esiintyä kvasitieteellisiä kaavioita auringon suunnasta 
ja rakennuksen varjostuksesta, joiden oli tarkoitus todistaa 
rakennuksen suuntautuminen oikeaksi.177 Tämän tyyppiset 
tutkielmat ovat taas nousseet suosioon energiatietoisen 
arkkitehtuurin myötä ja niihin törmää usein arkkitehtuuri-
kilpailuissa. Usein auringon liikettä kuvaillaan yhdellä talvi- ja 
yhdellä kesäkulmalla. Auringon liike on kuitenkin paljon mo-
nimutkaisempi noustessaan ja laskiessaan eri päivien aikana 
eri korkeuksiin ja eri suuntiin.  

Vuorokauden aikana aurinko voi siirtyä Suomessa vaaka-
suunnassa 180° ja pystysuunnassa 0-50° muokaten varjojen 
suuntaa ja pituutta. Se värjää maiseman punaisen, oranssin, 
valkoisen, sinisen, pinkin, violetin, syvän punaisen ja niiden 
välisiin väreihin. Osaamme tulkita kellonajan ja vuodenajan 
luonnonvalon kuvioista ja väreistä.178 Vuorokauden aikana 
tapahtuvilla luonnonvalon muutoksilla on ei-visuaalisia vai-
kutuksia muun muassa ihmisen hormonituotantoon  (ks. 
kappale 4.3 Luonnonvalon tarpeemme). Tämän vuoksi olen 
listannut muuttuvat valaistusolosuhteet ja mahdollisuuden 
seurata vuorokausirytmiä hyvän luonnonvalaistuksen tavoit-

teisiin. Tätä vuorokauden aikana tapahtuvaa muutosta pys-
tymme seuraamaan parhaiten jos tilat, joissa vietämme pal-
jon aikaa avautuvat useaan suuntaan. Paras vaihtoehto olisi, 
että jokainen huone saisi luonnonvaloa kahdesta suunnasta. 

Asunnon avautumiselle useaan suuntaan on muitakin perus-
teluita. Asunto, joka saa luonnonvaloa vastakkaisista suunnis-
ta voi olla huomattavasti syvempi kuin yhdestä tai viereisistä 
suunnista valoa saava (ks. kappale 8.10 Runkosyvyys). Toinen 
perustelu on, että eri suuntaiset ikkunat jakavat valoa huo-
neeseen tasaisemmin kuin yhteen suuntaan avautuva ikku-
na. Varsinkin pilvisissä olosuhteissa ikkunan edusta on usein 
hyvin kirkas huoneen takaosan ollessa taas pimeä. Tämä 
kontrasti ei ole yhtä voimakas jos huone avautuu kahteen 
suuntaan179  (ks. kappale 10. Ikkunat). Nykyään rakennetaan 
myös paljon pieniä asuntoja, joissa avautuminen useaan 
suuntaan on vaikea järjestää. Näihin tulisi kuitenkin kiinnittää 
huomiota, sillä pienet asunnot soveltuvat myös vanhuksille, 
jotka saattavat olla liikuntakykynsä vuoksi osittain sidottuja 
asuntoonsa ja tämän vuoksi erityisen riippuvaisia asuntonsa 
luonnonvalaistuksen monipuolisuudesta.  

Asuinrakennukset tulisi siis aina avata useaan suuntaan, 
vaikka se lämmityksen kannalta ei aina olisi energiateho-
kasta. Pelkkä rakennuksen avaaminen useaan suuntaan ei 
kuitenkaan riitä vaan myös asuntojen tulisi avautua useaan 
suuntaan. Suoria lamellitaloja, joissa on kolme tai enemmän 
asuntoa kerrostasannetta kohden tulisi välttää, sillä niissä 
syntyy ainakin yksi asunto, joka avautuu vain yhteen suun-
taan. Isoissa rakennuksissa voidaan muokata rakennuksen 
muotoa monipuolisemmaksi, jolloin syntyy mahdollisuuksia 
avata asuntoa useaan suuntaan (kuvat 45).

Aukeamissuunnan vaikutus rakennuksen 
luonnonvalaistukseen 

Tiiviissä kaupunkitilassa aukeamissuunnalla on pienempi 
merkitys huoneen luonnonvalaistukseen kuin avoimessa 
ympäristössä.180 Valaistuksen kannalta asunnon aukeamis-
suunta on tärkeä huomioida, jotta hyvin luonnonvalaistun 
asunnon tavoitteet numero kaksi (asunnon luonnonvalaistus 
tulisi olla muuttuva, mikä mahdollistaa elävän arkkitehtuurin 
ja vuorokausirytmin), numero kolme (asuntoon osuisi suo-
raa auringonvaloa talvella) ja numero seitsemän (häikäisyn-
riski tulisi olla kontrolloitu) toteutuisivat. Eri suunnista tuleva 
luonnonvalo on luonteeltaan hyvin erilaista, mikä korostuu 
varsinkin kirkkaina päivinä. Seuraaville sivuille olen listannut 
eri ilmansuuntien luonnonvalon pääpiirteet (kuvat 46). 

  

Kuva 44. Le Corbusierin kaavio rakennuksen valaistuksesta. 
Lähde: solarhousehistory.com

177. Corrodi 2008, ss. 57-59   1   178.    Descottes 2011, ss. 50, 53   1   179.    Baker 2002, ss. 66-67  1   180. Iversen 2013, s. 35
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Kuvat 45. Ylhäällä: Helsinki kerrostalo harjoitustyöni asunto aurinkoisella säällä 21. maaliskuuta klo 8 ja 14 avattuna joko yhteen tai kahteen suuntaan  
Alhaalla: Samat asunnot pilvisellä säällä 21. maaliskuuta klo 8 ja 14. Useaan suuntaan avautuva asunto on monipuolisempi jopa pilvisellä säällä.
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Kuvat 46. Helsinki kerrostalo harjoitustyöni asunto aurinkoisella säällä 
21. maaliskuuta klo12. Asunnon olohuoneen kulmaikkunat ovat 
asetettu eri ilmansuuntiin.

Eteläjulkisivu

Etelästä tuleva valo on hyvin intensiivistä, dynaamista ja ko-
rostaa tilojen muotoja. Etelään suuntautuvissa ikkunoissa on 
korkeat valaistusvoimakkuusasteet ja aurinkokulmista joh-
tuen etelänpuoleinen ikkuna saa enemmän auringonsätei-
lyä talvella kuin kesällä, sillä talvella auringon säteet osuvat 
enemmän kohtisuoraan kuin kesän korkealta tulevat sä-
teet181. Etelään avautuvan julkisivun valaistus on ainoastaan 
jonkin verran muuttuvaa. Suora auringonvalo on voimakas-
ta ja helposti ohjattavissa, mutta sen määrää tulee säädellä 
välttyäkseen ylikuumenemiselta ja häikäisyltä. Korkealta pais-
tavan auringon vuoksi, etelässä häikäisyn ehkäiseminen ke-
sällä on helppoa pienillä ulokkeilla ikkunan yläpuolella ilman 
näkymien menettämistä. Talvella häikäisyä saattaa tapah-
tua mutta tuolloin se on siedettävämpää (ks. kappale 11.4 
Aurinkosuojaus; varjostavat järjestelmät ja häikäisynesto).182 

Itä- ja länsijulkisivu

Itään tai länteen avautuvilla ikkunoilla on korkea energian-
saanti kesällä ja matala talvella. Ikkunat tuottavat keskin-
kertaisen valaistusvoimakkuuden mutta valaistus muuttuu 
voimakkaasti päivän mittaan. Itäikkunat antavat korkean 
asteen valaistuksen aamulla ja länteen avautuvat iltapäiväl-
lä. Ylikuumeneminen pohjoisissa ilmastoissa johtuu yleen-
sä itä- ja länsijulkisivujen ikkunoista, joita on vaikea suojata 
auringolta183. Voimakkaasti muuttuvan valon vuoksi itään ja 
länteen avautuvilla ikkunoilla tulisi olla liikkuvat aurinkosuo-
jausjärjestelmät. Varsinkin länsijulkisivu voi olla hankala aurin-
kosuojauksen kannalta kesäisin, jolloin ulkoilma on lämmintä 
ja rakennus on lämminnyt päivän aikana. Energiansäästön 
kannalta voikin olla järkevämpää suunnata rakennus välille 
itä-etelä, jotta voidaan hyödyntää lämmitysenergia aikaan, 
jolloin seinät ovat kylmimmillään. Itään avautuessa häi-
käisyn riski on kuitenkin suuri.184 Tästä voisi päätellä, että 
aurinkosuojaus itäjulkisivulla tulisi asentaa rakennuksen 
sisäpuolelle, jolloin se ei vaikuta yhtä voimakkaasti lämmi-
tykseen ja ulkopuolelle länsijulkisivuissa, joissa halutaan estää 
ylikuumenemista. 

Pohjoisjulkisivu

Pohjoisesta tuleva tasainen ja vahva sininen valo koetaan 
kylmäksi, vaikka sen värilämpötila on suhteellisen korkea. 
Pohjoinen valo voi olla hyvä valonlähde huoneelle, luoden 
tasaisen valaistuksen läpi päivän, jolloin ei ole riskiä ylikuu-
menemisesta tai häikäisystä. Pohjoiseen suuntautuvilla ik-
kunoilla voidaan käyttää kiinteitä auringonsuojausjärjestel-

  

181. Beck 2011, s. 5   1   182. Baker 2002, s. 114, Baker 1998, s. 5.8, Corrodi 2008, ss. 130-132   1   183. Energy Research Group 2002, s. 60     
184. Baker 1998, s. 5.8, Corrodi 2008, ss. 131-132, Baker 2002, s. 45

POHJOINEN

ITÄ

ETELÄ

LÄNSI



LUONNONVALOSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT I 55 

miä mutta yleensä ei tarvita häikäisynestoa tai varjostuksia 
(ks. häikäisyneston ja varjostuksen ero kappaleessa 11.4 
Aurinkosuojaus; varjostavat järjestelmät ja häikäisynesto). 
Valaistusvoimakkuus on matala pohjoisessa ja energiansaanti 
vähäistä.185 Pohjoiseen avautuvissa tiloissa tulee olla erityisen 
tarkkana, että huone saa riittävästi valoa, sillä ikkunapinta-
alaa pohjoiseen pyritään minimoimaan lämpöhävikin vuok-
si186. Suomen olosuhteissa voi kuitenkin, muissa kuin asuinra-
kennuksissa, luonnonvalon hyödyt suurista pohjoiseen päin 
suunnatuista ikkunoista olla suurempi kuin niiden lämpö-
häviö.187 Tiiviissä kaupunkitilassa, jossa näkymä taivaalle on 
estetty, on huomattu, että matalalla sijaitsevat ja pohjoiseen 
avautuvat huoneet voivat saada paremman luonnonvalais-
tuksen kuin etelään suunnatut, sillä niihin osuu vastapäisen, 
etelään suunnatun julkisivun heijastama valo188. Pohjoinen ei 
saisi olla asunnon ainoa avautumissuunta, sillä silloin ei voida 
toteuttaa tavoitetta numero kaksi, jonka mukaan asuntoon 
tulisi osua suoraa auringonvaloa talvella.

Aukeamissuunnan vaikutus rakennuksen 
energiankulutukseen 

Suomessa mahdollinen suuntauksesta saavutettava ener-
giansäästö koostuu pääosin lämmityksestä, sillä valaistukseen 
hyödynnettävä taivaan hajavalo valaisee myös pohjoisia jul-

  

kisivuja ja näin ollen asunnon aukeamissuunta ei ole valais-
tuksen energiankulutuksen kannalta määräävä tekijä.189 

Paikallinen sijainti voi lisätä rakennuksen energiankulutus-
ta 30 % ihannetilanteeseen verrattuna. Paikallinen sijainti 
ei kuitenkaan tarkoita vain rakennuksen aukeamissuuntaa 
vaan siihen vaikuttaa myös pienilmastolliset lämpötilaerot, 
tuulennopeudet ja -suunnat sekä varjostus. Pelkästään var-
jostus voi lisätä rakennuksen energiankulutusta 15 % verrat-
tuna aurinkoiseen sijaintiin. Varsinkin eteläpuolella sijaitsevan 
leveän ulkoisen esteen vaikutus voi olla suuri, tilannetta voi-
daan verrata siihen, että rakennus sijaitsisi pohjoisrinteessä.190 

Minulle tuli yllätyksenä, että kirjallisuudessa rakennuksen au-
keamissuuntaa ei koetakaan niin merkittäväksi rakennuksen 
energiankulutukselle. Tämä taitaa myös olla yllätys monelle 
suomalaiselle arkkitehdille, sillä melkein jokainen arkkitehti 
tai arkkitehtiylioppilas, jonka kanssa keskustelin diplomityöni 
aiheesta ovat maininneet kaksi asiaa; rakennuksen aukea-
missuunnan ja ”tötteröt julkisivussa” (käsittelen ”tötteröitä” 
kappaleessa 11. Aurinkosuojaus ja muut luonnonvalojär-
jestelmät). Rakennustiedon julkaisemassa Energia- ja eko-

logiakäsikirjassa, Markku Lappalainen kuvailee suuntauk-
sen merkitystä rakennuksen energiankulutukselle pieneksi 
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Kuva 47. 
Suositeltavat 
avautumissuunnat

185. Baker 1998, ss. 2.11,5.8, Corrodi 2008, ss. 131-132   1   186. Littlefair 2011, s. 23   1   187. Energy Research Group 2002, s. 61     
188. Iversen 2013, s. 36   1   189. Corrodi 2008, ss. 130-131   1   190. Lappalainen 2010 ss. 27, 106,
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rakennuksissa, joiden ikkunat on aseteltu tavanomaisesti 
pää- ja takajulkisivuille. Suuntauksen merkitys kasvaa mikäli 
aukotus keskittyy tietylle julkisivulle. Tällöin eteläinen suun-
taus on energiankulutuksen kannalta suotuisin.191 Tiiviissä 
kaupunkitilassa suuntauksen merkitys pienenee entisestään 
ja suuret aukotukset etelään eivät välttämättä tuota huo-
mattavia hyötyjä rakennuksen energiankulutuksen kannalta. 
Tämä johtuu siitä, että talvella auringon säteet paistavat niin 
matalalta, että matalatkin esteet rakennuksen edessä estävät 
auringonsäteen osumasta rakennuksen julkisivuun.192

Valaistuksen kannalta rakennuksen paras aukeamissuun-
ta on etelä-pohjoinen, sillä itään ja länteen avautuvissa ik-
kunoissa on vaikeaa estää matalalta paistavaa häikäisevää 
auringonvaloa, ilman näkymien menettämistä. Pohjoiseen 
suunnatut ikkunat voivat kuitenkin olla ongelmallisia, sillä 
niihin ei osu suora auringonvalo ja ne voivat olla lämmi-
tyksen kannalta hankalia.193 Näin ollen Pohjois-Euroopassa 
rakennuksen paras avautumissuunta on välillä 40° etelästä 
länteen ja 30° etelästä itään. Tilat voidaan myös jakaa niiden 
vaatiman lämmityksen ja luonnonvalon suhteen eri vyöhyk-
keisiin. Kaikkein lämpimimmät tilat tulisi suunnata 15°:n sisäl-
lä kohti etelää, jotta passiivisen aurinkoenergialämmityksen, 
luonnonvalaistuksen ja luonnollisen jäähdytyksen toiminta 
olisi optimaalista (kuva 47).194 

Aukeamissuunnan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa

Useimmiten arkkitehti ei voi asetella rakennusta vain opti-
moidakseen luonnonvalaistuksen, vaan rakennuksen sijain-
tiin ja suuntaukseen vaikuttavat yhtä lailla ympärillä oleva 
kaupunkirakenne, tontin muoto ja mahdolliset näkymät. 
Tämän vuoksi rakennusten aukeamissuunta tulisi huomioida 
jo kaupunkia suunniteltaessa. Mitoittamalla itä-länsi suuntai-
set kadut mahdollisimman leveiksi vähennetään varjostusta 
eteläjulkisivuilla ja ohjataan suuntaamaan rakennuksen pitkä 
julkisivu etelään, jolloin maksimoidaan auringon lämpöhyöty. 
Kapeammat tiet etelä-pohjoissuunnassa estävät häikäisyn 
aikaisen kesäaamun ja myöhäisen illan matalasta auringon-
valosta. Matalammat rakennukset tulisi sijaita korkeamman 
rakennuksen eteläpuolella, paitsi jos ne ovat tarkoitettu 
toiminnoille, jotka eivät vaadi auringonvaloa, kuten parkki-
hallit. Mahdollisuutta rakentaa etelärinnettä pitkin nouseva 
rakennus tulisi aina pyrkiä hyödyntämään, sillä niissä on suu-
rin mahdollisuus hyödyntää talven aurinkoa.195 Suomessa ei 
tulisi rakentaa asuntoja pohjoisrinteelle, jossa suoran aurin-
gonvalon saanti on estetty (kuva 48).196

5,0°

10,0°

5,0°

10,0°

Tontin kaltevuuden vaikutus suoraan auringonvaloon
ja rakennusten etäisyyteen.
(Idea Energy Research Group 2002, s.60)

21.maaliskuuta klo 12

Kuva 48. Tontin kaltevuuden vaikutus suoraan auringonvaloon ja 
rakennusten etäisyyteen. Perustuu: Energy Research Group 2002, s.60

LYHYESTI: 6. LUONNONVALOSUUNNITTELUN    
      LÄHTÖKOHDAT

- Suomessa on hyvin vähän määräyksiä asunnon luonnon-
  valaistuksesta.
- Hyvin luonnonvalaistu asunto Suomessa voidaan määrite-  
  llä yhdeksällä tavoitteella.
- Esteen vaikutus taivaan hajavalon määrään asunnossa   
  tulisi aina tutkia, myös kaupunkisuunnittelussa.
- Suomessa suositus asunnon keskimääräisestä päivänvalo 
  suhteesta voisi olla korkeampi kuin kansainvälinen 2 %.
 - Valaistuksen (ja energiankulutuksen) kannalta paras 
  aukeamissuunta on etelä, sillä pohjoisesta ei saada suo-  
  raa auringovaloa ja itä-länsisuuntaus aiheuttaa häikäisyä                                         
  ja ylikuumenemista.

191. Lappalainen 2010, ss. 27, 106  1   192. Esch 2012, s. 197   1   193. Baker 2002, s. 45   1   194. Energy Research Group 2002, ss. 57, 62   1   
195.  Lam 1986, ss. 59, 61-62   1   196. RT 90-10244, s. 4
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”Huomasin esimerkiksi, että luonto, eli auringonvalo ja taivas, 

antoivat epäorgaaniselle betonille paljon rikkaamman ulko-

muodon.”     – Tadao Ando197

7.1 VALAISTU PINTA

Valaistu pinta on valon näkyvä muoto ja näin ollen pintama-
teriaalien valinta on ensisijaisen tärkeää luonnonvalaistuk-
selle. Heijastavan pinnan tekstuuri ja väri vaikuttavat valon 
käyttäytymiseen voimakkaasti. Pintojen värien vaikutus ark-
kitehtoniseen ilmeeseen on suuri ja väreillä voidaan luoda 
tunnelmia. Värit vaikuttavat kuitenkin myös voimakkaasti 
valaistukseen ja suunnittelijan tulisi huomioida niiden ab-
sorptio ja heijastavuus. Pinnoille määritellään heijastusarvo, 
joka riippuu pinnan väristä ja materiaalista. Vaaleat pinnat 
heijastavat yleensä hyvin valoa kun taas tummat pinnat ab-
sorboivat enemmän valoa, lisäävät kontrastia ja muokkaa-
vat valoa suuntautuneemmaksi, josta syntyy vahvoja varjoja 
(Liite 1).198 

Pintojen tekstuurit voivat vaihdella matasta, joka tuottaa 
useaan suuntaan heijastunutta valoa eli hajaheijastusta, pei-
limäiseen, joka tuottaa heijastusta vain yhteen suuntaan.199 
Kiiltäviä pintakäsittelyjä tulisi välttää työtasoissa tai työsken-
telytilan näkyvissä pinnoissa, jotta vältytään haitallisilta hei-
jastuksilta, eli häikäisyltä. Suositeltavia ovat puolihimmeät tai 
himmeät pinnat, sillä ne jakavat valon tasaisemmin.200 

Pinnan tai kohteen muodostuminen sekundääriseksi va-
lonlähteeksi on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista 
seikoista valaistusta suunniteltaessa. Tunnetuin esimerkki 

tästä on kuunpinta. Kuu ei itse tuota valoa vaan heijastaa 
auringonvaloa ja toimii näin tärkeänä sekundäärisenä va-
lonlähteenä. Arkkitehtuurissa voidaan käyttää seinää, kattoa 
tai muuta elementtiä heijastavana pintana, joka jakaa valoa 
tilaan. Usein käytetty tekniikka on piilottaa alkuperäinen va-
lonlähde, jolloin estetään häikäisyä, ja jolloin seinä tai katto 
vaikuttaa ensisijaiselta valonlähteeltä. Valon alkuperän ollessa 
piilotettu muuttuu valo mysteeriseksi, samalla kun heijastava 
pinta luo rauhallisen, vaikkakin elävän, elementin. Tätä tek-
niikkaa ovat käyttäneet mm. Eero Saarinen Massachusetts 
Institute of Technologyn kappelissa (kuva 49) ja Steven Holl 
ja L’observatoire (valo suunnittelija) Seattle Universityn 
kappelissa Saint Ignatiuksessa (kuva 50).201 Suomessa tämän 
tekniikan mestari on Juha Leiviskä. Kuten niin usein arkki-
tehtuurissa, tunnetuimmat esimerkit ovat uskonnollisia ra-
kennuksia, vaikka mikään ei estä näiden keinojen käyttämistä 
myös asuinrakennuksissa.

7.2 ULKO- JA SISÄHEIJASTUSKOMPONENTIT

Kuten jo aikaisemmin mainitsin kappaleessa Rakennuksen 
luonnonvalaistuksen mittarit koostuu huoneen valaistus kol-
mesta tekijästä, joista kaksi perustuu heijastukseen: ulkona 
sijaitsevista pinnoista heijastuva ulkoheijastuskomponentista 
(externaly reflected component, ERC) ja sisäpinnoista hei-
jastuvasta sisäheijastuskomponentista (internally reflected 
component, IRC).
  

Kuva 49. Viereinen kuva: Eero Saarisen 
suunnittelemassa Massachusetts In-
stitute of Technologyn kappelissa sei-
niin heijastuu valoa rakennuksen ulko-
puolella sijaitsevasta vedenpinnasta. 
Lähde: glennwiggins.blogspot.fi/

Kuva 50. Yläpuolella: Steven 
Hollin ja L’observatoiren (val-
aistussuunnittelija) suunnittele-
ma Seattlle Universityn kappeli 
Saint Ignatius. 
Lähde: upload.wikimedia.org

7. MATERIAALIEN VAIKUTUS

197. Ando 1991, s. 16 (oma käännös)  1   198. Baker 2002, s. 91   1   199. Baker 1998, s. 2.12   1   200. Energy Research Group 2002, s. 79   
201. Descottes 2011, s. 31
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Kuva 52. IRC:n jakautuminen huoneessa riippuen pintojen väristä.
Lähde: Baker 2002, s.140
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Kuva 53. 
Maanpinnan 
heijastusarvoja. 
Perustuu: 
Baker 1998, s.2.11

ERC:n merkitys on pieni verrattuna taivaskomponenttiin 
ja luonnonvalon analysoinnissa oletetaan useimmiten, että 
esteiden luminanssi on kymmenesosan estyneestä taivaasta. 
Taivaan valon vaikutus asunnon luonnonvalaistukseen vähe-
nee näin ollen 90 % esteen yhteydessä.202 ERC:n  merkitys 
voi kuitenkin olla suuri tilanteissa, joissa näkymä taivaalle 
on estetty, kuten tiiviissä kaupunkitilassa (kuva 51). Kapealla 
kujalla suurin osa valosta, joka osuu ympäröiviin seiniin on 
heijastunut vastapuolen seinältä ja näissä tilanteissa naapuri-
rakennuksen pinnan heijastavuus on tärkeä.203 Heijastavat 
pinnat ovat tärkeitä varsinkin asunnoille, jotka eivät avaudu 
aurinkoon päin. Kaupunkitilassa, jossa vastapäinen rakennus 
estää näkymän taivaalle, tulisi ainakin eteläjulkisivun olla vaa-
lea, sillä aurinkoisena päivänä saattaa etelään suunnatusta 
julkisivupinnasta muodostua tärkeä heijastuspinta. Näin ol-
len vastapäiselle pohjoiseen avautuvalle julkisivulle voidaan 
saada valo, joka horisontaalisen suuntansa vuoksi ulottuu 
syvälle huoneeseen.204 Esimerkkinä materiaalien heijastuso-
minaisuuksien eroista voidaan verrata punatiilipintaa, jonka 
heijastusarvo on 25 %, valkoiseen rapattuun pintaan, joka 
heijastaa 80 % siihen osuvasta valosta (Liite 1).205 

Jokaisessa huoneessa on sisäisesti heijastunutta valoa (IRC), 
sillä mikään pinta ei ole täydellisen musta. Valon määrää en-
nakoivissa laskelmissa tulisi aina huomioida sisäinen heijastus. 
Sisäinen heijastus riippuu kolmesta tekijästä; sisään tulevan 
valon määrästä ja suunnasta sekä sulkevien pintojen pinta-
alasta ja niiden heijastusominaisuuksista.206 Moderni valais-
tussuunnittelu pyrkii lisäämään sisäistä heijastusta. Heijastus 
vaaleilta pinnoilta voi nimittäin lisätä päivänvalosuhdetta 
huoneen keskiosassa 10-20 % ja näin vähentää kontrastia 
huoneen keskiosassa, jossa suoraan ulkoa tulevan valon 
määrä on jo huomattavasti pienempi kuin ikkunan edessä.207 
Maalaamalla huone vaaleaksi tumman sijaan voidaan nostaa 
päivänvalosuhdetta huoneen perällä 3,5 kertaiseksi. Vaaleat 
pinnat vähentävät myös kontrastia ikkunoiden ja niitä ym-
päröivien pintojen välillä ja tämän vuoksi suositellaan, että 
ikkunaseinä olisi vaalea.208 Huoneen pintojen heijastuksen 
merkityksen voi nähdä kuvista, joissa on verrattu saman 
huoneen valaistusta tummilla ja vaaleilla pinnoilla (kuva 52). 

Suunnittelijan tulisi siis huomioida myös pintojen heijasta-
vuus valitessaan materiaaleja sisäpinnoille. Sisäiseen heijas-
tukseen vaikuttaa pääosin seinien pinnat. Avoimissa pohjissa, 
joissa ei juurikaan ole seiniä, tulee sisäkatosta tärkeä heijas-
tuspinta, joka ei häikäise. Tämän vuoksi katon heijastusarvo 
tulisi olla korkea ja katossa ei saisi olla esteitä kuten palkkeja, 
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Fig. 4. Average daily solar radiation in street canyon. Calculated in ECOTECT (working hours 08–17, contour range 500–2500 Wh in steps of 200 Wh). Weather data,
Copenhagen (*epw).

Fig. 5. Annual illuminance > 10,000 lx in street canyon. Calculated in RADIANCE/DAYSIM (working hours 08–17, contour range 0–50% in steps of 5%). Weather data,
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Fig. 6. Annual illuminance > 500 lx in street canyon. Performed in RADIANCE/DAYSIM (working hours 08–17, contour range 85–95% in steps of 1%). Weather data, Copenhagen
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Fig. 7. Annual illuminance > 200 lx in street canyon with surface reflectance variables, Ground (Albedo) = 0.20. Calculated in RADIANCE/DAYSIM, (working hours 08–17,
contour range 0–100% in steps of 10%). Weather data, Copenhagen (*epw). (A) Reflectance external wall = 0.45. (B) Reflectance external wall = 0.75.

relative variation is the need for cooling. Here the energy consump-
tion is reduced almost exponentially with the increase in H/W ratio.
For example, the need for cooling is reduced by an average of −150%
with a H/W ratio of 1.5 (canyon width 10 m) compared to free hori-

zon. With very narrow canyons, H/W higher than 1.5, the need for
cooling is reduced to insignificant amounts.

Energy consumption not only varies as a function of the street
width, but also for the individual building units. Each unit has a

Fig. 8. Total primary energy consumption (kWh/m2/year) for a 5-storey office building as a function of urban density.
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Kuva 51. Sisätilojen vuotuisten valaistusvoimakkuuksien 200 luksin yli-
tys riippuen ulkoseinien heijastusarvoista Köpenhaminassa työaikaan. 
Ulkoseinien heijastusarvo A: 0,45, B: 0,75. 
Lähde: Strømann-Andersen 2011, s.2016

202. Baker 2002, s. 37  1   203. Tregenza 2011, s.  57   1   204.  Baker 1998, ss.  2.10-2.12   1   205. Corrodi 2008, ss. 136  
206. Tregenza 2011, s. 47   1   207. Corrodi 2008, ss. 146, 178   1   208. Baker 2002, s. 140
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Kuva 54. Richard Neutran suunnittelemassa Lovell Housessa altaasta heijastunut valo osuu kattoon. Lähde: www.midcenturyhome.com

putkia yms. Pintojen luminanssi ja heijastavuus tulisikin nous-
ta lattiasta kattoon. Suositeltavia heijastumisprosentteja ovat 
seuraavat; katto ja ikkunaseinä > 80 %; muut seinät > 40-60 
%; lattia >20-40 %; huonekalut 25-45 % ja ovet 40 %.209 

7.3 MUUT ULKOPUOLISET HEIJASTUSPINNAT

Useimmiten kattoon heijastuva valo tulee heijastuneena ul-
koa. Ulkoisena valonlähteenä voi toimia ikkunan alapuolella 
sijaitseva kirkas pinta kuten maa, tasainen katto, valohylly tai 
parveke. Heijastavat pinnat ulkona ovat useimmiten näkö-
kenttämme ulkopuolella ikkunalaudan alapuolella, joten ne 
eivät tuota häikäisyä.210 Auringon valaisema maa voi olla 
huomattavasti kirkkaampi kuin taivas, ja Suomessa lumipeit-
teellä on tärkeä rooli valon heijastajana.211 Tämän vuoksi 
kerrostalojen pihoilta ei tulisi aurata pois kaikkea lunta, sillä 
lumesta heijastuva valo valaisee alimpien kerrosten asunto-
ja, joiden valonsaanti on muuten, varsinkin talvisin, erittäin 
heikkoa.

Richard Neutra käyttää usein vesiaihetta ikkunoiden edessä 
heijastamaan valoa huoneeseen. Hänen tarkoituksenaan ei 

ole ollut niinkään valoisuuden lisääminen kuin liikkuvan va-
lon tuomisesta huoneeseen (kuva 54).212 Vesiaihetta tulee 
kuitenkin käyttää varoen, sillä liikkuva valo voidaan kokea 
häiritseväksi213.  (kuva 53)

Kattoon voidaan myös ohjata valoa leventämällä vaaleaksi 
maalattua ikkunalautaa 20-30 senttimetriin, jolloin huonee-
seen saadaan hyvin miellyttävää valoa, joka ei häikäise, var-
sinkin jos ikkunalauta sijaitsee silmänkorkeuden yläpuolella. 
Tämä aikaisemmin paljon käytetty tapa unohtui modernis-
min myötä.214 

LYHYESTI: 7. MATERIAALIEN VAIKUTUS

- Pinnan väri ja heijastusominaisuudet vaikuttavat valais- 
   tukseen voimakkaasti.
- Ulkopuolisen esteen hejastama valo on tärkeä 
  varsinkin silloin kuin taivasnäkymä on estetty.
- Sisäpintojen heijastavuus vaikuttaa valon jakautumiseen   
  huoneessa. Pintojen heijastavuus ja luminanssi tulisi
  kasvaa  lattiasta kattoon päin.

209. Corrodi 2008, ss. 146, 178, RT 09-10884  1   210. Baker 2002, s. 69  1   211.  Tregenza 2011, ss. 88-89   1   212. Corrodi 2008, ss. 146, 178 
213. Baker 1998, s. 2.10-11   1   214. Corrodi 2008, s. 146   
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Kuva 55. Energiankulutuksen kannalta tehokkain muoto ja Norman 
Fosterin suunnittelema rakennus. Lähde: Caruso 2013a, s.135

8.1 TASAPAINOILUA ENERGIANKULUTUKSEN 
JA ARKKITEHTONISTEN ARVOJEN VÄLILLÄ

Rakennuksen muoto vaikuttaa useaan aiemmin mainittuun 
luonnonvalaistuksen tavoitteeseen ja olemassa olevan raken-
nuksen luonnonvalaistuksen parantaminen on miltei mah-
dotonta jos sen muoto tai sijainti on huono. Rakennuksen 
muodon suunnittelu on tasapainoilua eri tavoitteiden vä-
lillä. Ensinnäkin muoto määrittelee julkisivupinnan määrän 
ja huonekorkeuden ja näin myös mahdollisen, asunnon va-
laistuksen kannalta tärkeän, ikkunapinta-alan. Toisaalta suu-
ri julkisivupinta lisää kuitenkin vaipan lämpöhäviötä ja lisää 
näin rakennuksen energiankulutusta. Rakennuksen runkosy-
vyys on tehokkuus- ja kustannuskysymys, mutta on selvää, 
että syvää rakennusta on vaikeampi valaista luonnonvalolla. 
Rakennuksen muoto vaikuttaa ehkä eniten asunnon mah-
dollisuuteen avautua useaan suuntaan ja näin ollen myös 
näkymien monimuotoisuuteen sekä asukkaan mahdollisuu-
teen seurata vuorokauden aikaisia valon vaihteluita. Muoto 
on ennen kaikkea arkkitehtonisesti tärkeä ja sillä otetaan 
kantaa ympäröivään tilaan ja ympäristöön.

Toisin kuin toimistotaloissa asunnossa kuluu energiaa pää-
osin lämmitykseen, joten energiankulutuksen kannalta 
asuinrakennusten muoto tulisi perustua ennemminkin läm-

mitysenergian kulutuksen minimoimiseen kuin luonnonva-
lon maksimoimiseen.215 Asuinrakennukset eivät kuitenkaan 
ole koneita, joiden tehtävänä on olla tehokas, vaan niiden 
tulisi luoda ihmiselle viihtyisä ympäristö. Luonnonvalolla on 
todistetusti positiivinen vaikutus ihmisen psyykeen216 ja tä-
män vuoksi luonnonvalaistus tulee huomioida asuinraken-
nuksen muotoa suunniteltaessa. Lämmitykseen ja jäähdy-
tykseen kuluvan energian minimoiminen ja luonnonvalon 
maksimaalinen hyödyntäminen eivät aina kuitenkaan ole 
toistensa vastakohtia. Molemmilla pyritään maksimoimaan 
auringosta saatava hyöty kylmään aikaan ja minimoimaan 
suora auringonpaiste lämpimään aikaan. Tutkimukset osoit-
tavat, että rakennuksen muodolla voidaan vähentää 20 % 
rakennuksen sisälle saapuvasta suorasta auringonvalosta vä-
hentämättä auringon kokonaislämpösaantoa. Teoreettisissa 
tutkimuksissa rakennuksen energiankulutuksen kannalta 
optimaaliseksi muodoksi on usein muodostunut kallistunut 
ja litistetty puoliympyrä. Muotoa on käyttänyt suunnittele-
missaan rakennuksissa mm. Sir Norman Foster (kuva 55).217

Asunnon luonnonvalaistuksen kannalta ilmasto tai maantie-
teellinen sijainti eivät vaikuta  rakennuksen optimaaliseen 
muotoon yhtä paljon kuin aukotusten suuntaukseen ja ko-
koon, aurinkosuojaukseen tai luonnonvalojärjestelmiin.218 
Sijainti vaikuttaa kuitenkin rakennuksen heittämään varjoon 
ja näin sen suhtautumiseen ympäristöönsä. Kuten aikaisem-
min totesin, ei varjot Suomessa ole kovin yleisiä ja voimak-
kaita mutta ne vaikuttavat kuitenkin huomattavasti tilojen 
kuten pihan ja parvekkeen käyttöön ja tämän vuoksi olisi 
suotavaa, että rakennuksen heittovarjo olisi mahdollisimman 
pieni. Mitä korkeammalla leveysasteella rakennus sijaitsee, 
sitä lähempänä neliötä tulisi sen pohja olla, jotta varjon pin-
ta-ala olisi mahdollisimman pieni. Helsingissä optimaalinen 
leveyden suhde syvyyteen on 1,25.219 Kiinnostavaa on, että 
tämä suhde on miltei sama kuin optimaalinen suhde aurin-
gon lämpösaannon kannalta. Kylmien olosuhteiden passiivi-
selle auringon hyödyntämiselle löydetty optimaalinen suhde 
rakennuksen leveydelle ja syvyydelle on 1,3.220 Tämä tar-
koittaa, että pistetalot olisivat varjonluonnin ja lämmityksen 
kannalta paras ratkaisu kerrostaloille Suomessa. Tulisi kuiten-
kin huomioida, että asunnon luonnonvalaistuksen kannalta 
optimaalisia ovat kapeat massat, joissa valo ulottuu koko 
runkosyvyyteen (ks. kappale 8.10 Runkosyvyys). Näin ollen 
pistetalojen tulisi olla suhteellisen kapeita tai niiden julkisivu 
tulisi olla porrastettu ja niiden asunnot suhteellisen suuria. 
Pistetalot kuitenkin mahdollistavat myös asunnon avautumi-
sen ainakin kahteen suuntaan, mikä vaikuttaa asunnon luon-
nonvalaistuun syvyyteen. 

8. RAKENNUKSEN       
          MUODON VAIKUTUS 

215. Brandi 2006, s. 34  1   216. Andersen 2013, s. 2750   1   217.  Caruso 2013a, s. 134-136   1   218. Baker 2002, ss. 42, 52 
219. Tregenza 2011, s. 83   1   220. Hachen 2013, ss. 44-45, 58
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8.2 PISTETALO 

Pistetalot ja lamellit ovat olleet rakennetuimpia kerrostalo-
muotoja Helsingissä 2000-luvun alkupuolella221. Pistetalon 
vahvuus on, edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi, että 
rakennus voidaan avata ainakin neljään suuntaan. Näin saa-
daan monipuoliset näkymät ja valaistusolosuhteet asunnoil-
le. Ongelmia syntyy kuitenkin siinä vaiheessa kun pohja jae-
taan asunnoiksi, jolloin tämä monimuotoisuus usein häviää 
ja yksittäiset asunnot avautuvatkin vain yhteen suuntaan. 
Pistetaloon on vaikea tehdä läpitalonasuntoja, mikäli asun-
tojen koot halutaan pitää kohtuullisina. Syntyy myös helposti 
asuntoja, jotka avautuvat ainoastaan pohjoiseen, kuten ku-
van yhdistetyissä pistetaloissa. Kuvan esimerkissä pohjoiseen 
avautuva pieni asunto on todella epäedullisessa asemassa, 
sillä rakennuksen toinen osa toimii esteenä osalle valosta. 
Esteenä toimivassa seinässä on vielä runsaasti ikkunoita, jot-
ka eivät heijasta valoa ja aiheuttavat ongelmia yksityisyyden 
kanssa (kuvat 56).

8.3 LAMELLI

Lamellissa voidaan saavuttaa läpitalonasuntoja, jotka voivat 
avautua ainakin kahteen vastakkaiseen suuntaan. Helsinkiin 
on 2000-luvulla kuitenkin pääosin rakennettu ns. tehokkaita 
lamelleja, jotka ovat sivukäytävän ja lamellin hybridi, joissa 
yhdellä porrastasanteelta voi olla syöttö jopa kuuteen asun-
toon222. Tämä johtaa asuntoihin, jotka avautuvat ainoastaan 
yhteen suuntaan. Normaalissa lamellissa ei voi edes avata 
sivuikkunaa näille asunnoille, joiden valonsaanti jää hyvin yk-
sipuoliseksi. Nykyään onkin tehty ”rikottuja lamelleja” joissa 
massan katkaisukohtiin voidaan lisätä ikkuna. Näistä ikku-
noista ei kuitenkaan ole näkymää taivaalle, joten pintojen 
heijastavuudesta tulee hyvin tärkeää ja näin ollen ikkunat ei-
vät voi olla kovin suuria. Mikäli vastapuolellakin on ikkunoita, 
yksityisyyttä on vaikea varjella näissä tilanteissa ja näkymää ei 
ole välttämättä lainkaan. Katkaisukohdassa sijaitsevat ikkunat 
voivat vähentää huoneen kontrastia mutta huoneen pääik-
kunoiksi niitä ei voi suositella (kuva 57).

Lamellia suunniteltaessa on hyvin tärkeää huomioida ra-
kennuksen avautumissuunnat. Etelään ja pohjoiseen avau-
tuvassa lamellissa pohjoinen voi lämpöteknisesti olla ongel-
mallinen mutta valaistuksen kannalta pohjoinen hajavalo voi 
olla hyvin miellyttävä esimerkiksi makuuhuoneissa. Itä-länsi 
suuntaan avautuvan lamellin kaikissa ikkunoissa joudutaan 
suunnittelemaan häikäisynesto, joka ei estä hajavalon pääsyä 
rakennukseen tai peitä näkymiä.

 

Kuvat 56. Ylhäällä: Viikin kytketty pistetalo. 
Lähde: eko-boxi.safa.fi, Arkkitehtitoimisto HMV Oy
Keskellä: A.H. Steinerin tähden muotoinen pistetalo vuodelta 
1950-56, jossa kaikki asunnot avautuvat kahteen suuntaan. 
Lähde: Corrodi 2008, s.66
Alhaalla: Otto H. Sennin pistetalossa vuodelta 1957 on pyritty 
avaamaan asunnot eri suuntiin. Lähde: Corrodi 2008, s.66 

Kuvat 57. Vuosaaressa rakennuksen keskellä on aukko, jonka 
seiniin on avattu ikkunat.

221. Ilonen 2006, s. 39   1   222. Ibid.
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8.4 SIVUKÄYTÄVÄ- JA LUHTITALO

Sivukäytävä- tai luhtitaloissa kaikkien asuntojen sisään-
käynti sijoittuu samalle puolelle. Rakennukset muistuttavat 
siis lamellia mutta asunnot voidaan yleensä avata vain si-
säänkäynnin vastakkaiselta puolelta. Ikkunoiden lisääminen 
luhtikäytävään on yleensä hankalaa sekä yksityisyyden että 
paloturvallisuuden kannalta. Sivukäytävätaloissa on siis erit-
täin tärkeää huomioida, että rakennuksen runkosyvyys on 
kapea, jotta luonnonvalo ulottuu asunnon syvimpään koh-
taan. Asuntojen luonnonvalaistuksen monimuotoisuuteen 
tulisi kiinnittää huomioita esimerkiksi erilaisilla ikkunakooilla, 
asunnon huonekorkeuden vaihtelulla ja huoneiden moni-
puolisella sijoittelulla. 

8.5 SULJETTU KORTTELI

Suljetut korttelit voidaan mieltää yhdistetyiksi lamelleiksi, 
jossa jokainen lamelli avautuu eri suuntaan. Rakennuksen 
ulkojulkisivun luonnonvalaistus on hyvin erilainen kuin si-
säpihalle aukeavan julkisivun (riippuen pihan koosta). Näin 
jokaisen sivun avautuminen, pohjat ja aurinkosuojaratkaisut 
tulisi suunnitella erikseen ilmansuunnan ja ulkoisten esteiden 
mukaan. Nurkat tuottavat erikoistilanteita, joissa tulee varoa 
liian syviä yhteen suuntaan avautuvia asuntoja. Korttelin si-
säkulmissa sijaitsevat ikkunat ovat yleensä heikommassa ase-
massa luonnonvalon ja yksityisyyden suhteen kuin raken-
nuksen keskellä sijaitsevat ikkunat223.

Sisäpihan vaikutus asunnon valaistukseen riippuu eniten ra-
kennusten korkeuden suhteesta pihan halkaisijaan ja ympä-
röivien julkisivujen peittävien osien heijastavuudesta. Pihan 
ympäröivien rakennusten ja pihan halkaisijan minimisuh-
teeksi suositellaan 2:3. Mikäli piha on niin pieni, että taivas-
komponentti pienenee huomattavasti alaspäin mentäessä, 
ei luonnonvalo ulotu yhtä syvälle alimmissa asunnoissa kuin 
ylemmissä. Tätä voidaan kompensoida suurentamalla ikku-
napinta-alaa alakerran asunnoissa. Samalla tulisi korkeam-
malla sijaitsevien asuntojen julkisivut olla mahdollisimman 
vaaleita ja umpinaisia, jotta valo heijastuisi alaspäin. Ylempien 
kerrosten asunnot saavat riittävästi valoa pienemmilläkin ik-
kunoilla, sillä niiden edessä ei ole suuria esteitä. Mikäli pihan 
maanpinta on kirkas ja heijastava, voivat kattamattomat pi-

hat antaa 1-2 kertaa enemmän valoa kuin katetut atriumit. 
Maanpinta voi kuitenkin aiheuttaa häikäisyä.224 

Suljetutissa kortteleissa on tärkeä varmistaa, että pihalle 
osuu riittävästi suoraa auringonvaloa. Kortteli tulisi avata 
etelään tai ainakin sijoittaa matalimmat rakennukset ete-
lään. Peukalosääntönä voidaan pitää, että puolet pihasta 
tulisi saada vähintään kaksi tuntia aurinkoa 21. maaliskuuta, 
joka kuvastaa keskimääräistä auringonvalonsaantia.225 Pihan 
valonsaanti on myös tärkeää siihen avautuville asunnoille, 
sillä jo näkymäkin aurinkoiseen ympäristöön on miellyttävä.

8.6 ATRIUM-RAKENNUS

Atriumit ovat kehitetty luonnonvalon lisäämiseksi syvissä 
rakennuksissa. Atrium on rakennuksen ympäröimä tila, joka 
on katettu läpinäkyvällä tai läpikuultavalla materiaalilla.226 
Suomessa atriumit ovat yleisiä toimistotaloissa mutta niitä 
käytetään harvoin asuintalojen yhteydessä. Katetut ja suo-
jaisat puolijulkiset tilat voisivat kuitenkin soveltua Suomen 
hankaliin olosuhteisiin luoden tilaa yhteisöllisyydelle ja vaih-
telua asuinrakennustyyppeihin. Suomessa atriumia on jos-
kus käytetty  palveluasunnoissa ja näissä ne luovat oivan 
mahdollisuuden kokoontumiseen ja liikkumiseen henkilöille, 
joilta sääolosuhteet epäävät mahdollisuuden ulkoilla itse-
näisesti. Samalla atriumilla voidaan lisätä asuntojen luon-
nonvalaistusta, silloin kun asunnot muuten avautuisivat vain 
yhteen suuntaan. Syinä näiden atriumasuinrakennusten har-
vinaisuuteen saattavat olla pieni myytävän pinta-alan suhde 
muuhun pinta-alaan, palomääräykset ja huoli katetun tilan 
huollosta ja järjestyshäiriöstä. 

Atriumin tärkein tehtävä on päästää luonnonvaloa raken-
nuksen syviin osiin. Tämä on kuitenkin joskus unohtunut ja 
huonosti suunniteltuja atriumeja löytyy paljon. Atrium, jonka 
luonnonvalo päivisin ei riitä edes itse atriumin valaistukseen 
voidaan nähdä erityisen epäonnistuneena ja sen vaikutus 
muiden tilojen valaistukseen on olematon (kuvaa 58).227 
Tämän vuoksi onkin tärkeää, että atriumin suunnittelija tun-
tee keinot onnistuneeseen atriumiin. Esimerkiksi no-sky line 
on yksinkertainen tapa arvioida kuinka syvälle valo ulottuu 
atriumista.228 

Atriumin ominaisuuksiin luonnonvalon jakajana vaikuttaa 
eniten atriumin muoto ja sijainti. Yleisenä sääntönä on pi-
detty, että atriumin leveyden suhde korkeuteen tulisi olla 
vähintään 2:3.229 Tällaista yleistä sääntöä tulee kuitenkin 
käyttää varoen sillä maantieteellisellä sijainnilla on suuri 

 

223. Littlefair 2011, s. 4  1   224. Baker 2002, s. 48, Corrodi 2008, ss. 155-156, 179   1   225.   Littlefair 2011, s. 18   1   226. Baker 1998, s. 5.11 
227. Baker 2002, ss.  48-49   1   228. Littlefair 2002, s. 107
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8.7 TERASSITALO

Terassitalojen suurin saavutus on valoisat ja pihamaiset te-
rassit kerrostalossa. Terassit ovat valoisia koska niitä eivät 
varjosta yläpuoliset rakenteet kuten parvekkeissa, joissa 
yläpuolinen parveke varjostaa alapuolista. Terassit eivät 
myöskään estää valon pääsyä alapuolella oleviin asuntoi-
hin. Terassitalojen ongelmana on usein liian syvät alakerran 
asunnot, joiden valonsaanti on heikkoa. Terassoidut talot 
toimivat parhaiten etelärinteillä, joissa rinteen muoto var-
mistaa eri kerroksille yhtä syvät runkosyvyydet. Rinteessä 
sijaitsevan kerrostalon runkosyvyyttä rajoittaa kuitenkin vain 
yhdestä suunnasta saatava luonnonvalo.

Terassointi voi vaikuttaa positiivisesti vastapuolen rakennuk-
seen. Vastapuolen terassointi (esim. atriumeissa) mahdollis-
taa alemmissa kerroksissa paremman näkymän taivaalle ja 
näin paremman valonsaannin.234 Etelään päin terassoituvissa 
rakennuksissa terassi on aurinkoinen samalla kuin vastapuo-
leisen rakennuksen pohjoiseen avautuvan ikkunan taivas-
komponentti on suuri (kuva 59). 

Kuva 58. Atriumista on onnistuttu luomaan miellyttävä tila ulko- ja sisätilan välimaastoon. Suunnittelu on kuitenkin osittain epäonnistunut sillä atrium 
itsessään joudutaan valaisemaan keinovaloilla. Tämä saattaa kuitenkin johtua myös ulkona vallitsevasta pimeästä säästä tai ajankohdasta mutta atriu-
min tummat pinnat ja lasikaiteet eivät paranna sen valaisevia ominaisuuksia. Lähde:www.archdaily.com

merkitys atriumin valaistukseen. Mikäli haluamme, että at-
rium tuottaa valoa viereisiin tiloihin, ei Suomeen voi kopi-
oida atriumeja, jotka sijaitsevat matalammilla leveysasteilla. 
Atriumin leveyden ja korkeuden suhde 58 leveysasteessa 
tulisi olla vähintään 5:2. Tämä tarkoittaa, että neljän-kuuden 
kerroksen atriumit ovat vielä mahdollisia mutta kymmenen 
kerroksen atriumit vaativat jo liian leveän tilan, jotta ne olisi-
vat hyödyllisiä.230 Atriumrakennukset Suomessa tulisi siis olla 
suhteellisen leveitä ja matalia.

Lasilla katettu atriumpiha tuottaa vähemmän valoa asuntoi-
hin kuin avoin sisäpiha, sillä lasi vähentää valon intensiteet-
tiä ja ympäröivät seinät estävät varsinkin vertikaalivaloa.231 
Atriumista saatu luonnonvalo viereisiin huoneisiin on pää-
osin heijastunutta valoa. Atriumissa on vieläkin tärkeäm-
pää kuin sisäpihoissa maksimoida pintojen heijastavuus ja 
suurentaa ikkunapinta-alaa alaspäin mentäessä, pitäen ylä-
kerrokset mahdollisimman umpinaisina.232 Mikäli atriumia 
kiertää luhtikäytävät tulisi niiden kaiteet olla umpinaisia 
ja vaaleita. Atriumin valaistus paranee jos atrium levenee 
ylöspäin. Ylöspäin leveneviä atriumeja, joiden pääasiallinen 
tarkoitus on tuoda lisää luonnonvaloa ympäröiviin tiloihin 
kutsutaan myös litriumeiksi.233 

61,5°!
61,5°!

229. Corrodi 2008, ss. 155, 179  1   230. DeKay 2010, ss. 40-41  1   231.   Corrodi 2008, ss. 155, 179   1   232. Baker 2002, ss.  48-49
233. Lam 1986, ss. 164-165   1   234. Phillips 2004, s. 25
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61,5°!

Kuva 59. Terassointi suurentaa vastapäisen rakennuksen taivasnäkymää, 
verrattuna tavalliseen rakentamiseen.

 

 

 

Luonnonvalaistukseltaan
optimoidut huonekorkeudet
ja ikkunakoot

Tavallinen
kerrostalo

!

Kuva 60. Asunnon vertikaalisen sijainnin vaikutus.

Tekninen ongelma voi syntyä terassitalojen lämmöneris-
tyksen ja esteettömyyden kanssa. Terassin ja alapuolisen 
sisätilan väliin täytyy asentaa lämmöneristys, jota ei tarvi-
ta asuntojen välisessä välipohjassa. Näin terassin kohdal-
la rakenteen paksuus on suurempi kuin asuntojen välissä. 
Asunnon ja terassin välisen esteettömyyden takia eristystä 
ei voida lisätä nostamalla terassin yläpintaa vaan alakerran 
huonekorkeutta täytyy laskea yläpuolisen terassin kohdalla. 
Alaslasku sijoittuu yleensä asunnon pääikkunoiden eteen ja 
heikentää näin asunnon valonsaantia (kuva 59, lisää huo-
nekorkeuden vaikutuksesta ks. kappale 8.9 Huonekorkeus). 

Mikäli rakennuksen edessä ei ole merkittäviä esteitä, voi-
daan Suomen olosuhteissa harkita normaalista poikkeavaa 
alhaalta ylöspäin leveneviä terassitaloja. Näissä rakennuk-
sissa yläkerran asuntojen runkosyvyys on suurin, sillä niissä 
valo ulottuu syvemmälle ja uloke varjostaa kesän korkeal-
ta tulevia auringonsäteitä, mutta sallii talven matalat säteet 
alakerran asuntoihin. Tämän tyyppisessä terassoinnissa tulee 
kuitenkin olla hyvin varovainen, ettei estetä alakerran valon 
saantia liikaa. Ylöspäin leventyvä rakennus ei myöskään luo 
käytettäviä terasseja.

8.8 ASUNNON VERTIKAALINEN SIJAINTI

Kerrostalojen edessä on usein esteitä, joiden vaikutus asun-
non luonnonvalaistukseen suurenee mitä alempana asunto 
sijaitsee. Tämän vuoksi matalammissa kerroksissa sijaitsevat 
asunnot ovat usein pimeämpiä kuin ylhäällä sijaitsevat asun-
not, joiden näkymää taivaalle ei ole estetty. Poikkeuksena on 
todettu, että ensimmäisen kerroksen luonnonvalaistus voi 
olla hieman parempi kuin toisen kerroksen valaistus johtuen 
maan heijastavuudesta235.

Matalalla sijaitsevien asuntojen valaistus onkin riippuvainen 
vastapäisten pintojen ominaisuuksista. Vastapäätä sijaitsevan 
rakennuksen pinnat tulisivat olla mahdollisimman vaalei-
ta ja umpinaisia kun taas alempien asuntojen ikkunapinta-
alaa tulisi kasvattaa kompensoimaan esteiden aiheuttamaa 
pienempää taivaskomponenttia. Suomessa on viimeaikoina 
rakennettu kerrostaloja, joiden ylin asunto on hulppean 
korkea, joskus jopa kaksikerroksinen. Valaistuksen kannalta 
järkevämpää olisi kuitenkin sijoittaa korkeat huonekorkeu-
det ja kaksikerroksiset asunnot alimpiin kerroksiin (kuva 60).

Tämän lisäksi korkealla sijaitsevien asuntojen ikkunoiden 
koko tulisi olla harkittu myös häikäisyn ja ylikuumenemisen 
takia. Korkealla sijaitsevien asuntojen häikäisyn- ja ylikuu-

 

235. Iversen 2013, s. 27
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menemisen riski on huomattavasti suurempi kuin alhaalla 
sijaitsevien asuntojen. Varsinkin itään ja länteen avautuvien 
korkealla sijaitsevien asuntojen häikäisyyn tulisi kiinnittää 
huomiota. Etelään avautuvien asuntojen ylikuumeneminen 
tulee huomioida varsinkin asunnoissa, jotka sijaitsevat suo-
raan auringonlämpöä keräävän katon alla. 

Suunniteltaessa asuntoja maantasokerrokseen tulisi aina 
huomioida asukkaan yksityisyys. Luonnonvalon kannalta yk-
sityisyys on tärkeää, sillä jos asukas pitää verhoja aina kiinni 
yksityisyyden suojelemiseksi, eivät suuretkaan ikkunapinta-
alat auta asunnon luonnonvalaistuksessa. Näkymä ensim-
mäisen kerroksen asuntoihin tulisikin olla estetty esimerkiksi 
nostamalla asunnon lattiapinta korkeammalle kuin ympäröi-
vän maaston. (ks. kappale 10.7 Yksityisyys) 

8.9 HUONEKORKEUS

Pilvisissä olosuhteissa huonekorkeus ei ole yhtä merkittävä 
tekijä kuin olosuhteissa, joissa on paljon suoraa auringon-
valoa ja alhaalta heijastunut valo on voimakasta. Pilvisissä 
olosuhteissa korkeampi huonekorkeus mahdollistaa kui-
tenkin korkeammalle sijoittuvat ikkunat, jolloin valo ulottuu 
syvemmälle huoneeseen.236 Korkea huone lisää kuitenkin 
lämmitettävää volyymiä ja saattaa näin lisätä energiankulu-
tusta. Huonekorkeus pidetään usein matalana myös kustan-
nussyistä. Korkeammat huoneet mahdollistaisivat kuitenkin 
hieman syvemmät runkosyvyydet, mikä taas pienentäisi kus-
tannuksia tietyissä tilanteissa.  

Huoneiden korottaminen juuri ennen julkisivua lisää luon-
nonvaloa huoneessa. Näin huone vaikuttaa korkeammalta 
ja avoimemmalta julkisivuun nähden, mikä lisää kirkasta va-
loa zeniitistä. Alvar Aalto olisi halunnut hyödyntää korotet-
tua huonekorkeutta ikkunan edessä Paimion parantolassa 
mutta yksityiskohta karsittiin kustannusten takia (kuva 61). 
Vastaavaa ajatusta on myös hyödynnetty parvekkeiden ko-
rottamisessa237 (ks. kappale 8.12 Parvekkeet). Alaslaskut tu-
lisi suunnitella mahdollisimman pieniksi ja näin nostaa huo-
neen keskimääräistä korkeutta.238 

Korkeampi huonekorkeus eniten valoa tarvitsevissa tiloissa 
voidaan järjestää porrastamalla asuntoa. Tunnetuin esimerkki 
tästä on Le Corbusiern Unité d’habitation. Delugan Meisslin 
suunnittelemassa kerrostalossa etelänpuolen huonekorkeus 
on nostettu 3,38 metriin, jolloin syvän kerrostalon (14,5 m) 
keskiosatkin saavat valoa. Rakennuksen pohjoisosassa vaih-
televat yksi ja kaksikerroksiset asuntojen osat, joissa sijaitse-
vat matalat makuhuoneet (2,38 m). Tämän tyyppinen jako 

Kuva 62. Delugan Meisslin 
suunnittelemassa raken-
nuksessa huonekorkeudet 
vaihtelevat jakaen asun-
non päivä- ja iltakäyttöön 
tarkoitettuihin vyöhykkeisiin.
Lähde: Corrodi 2008, s.153

Kuva 61. Alvar Aalto suunnitteli huoneen 
katon nostamista ikkunan edessä 
Paimion parantolassa. 
Lähde: Corrodi 2008, s. 147

236. Lam 1986, ss. 76-78, s. 173   1   237. Corrodi 2008, ss. 147, 149   1   238. Lam 1986, ss. 76-78, s. 173
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Kuva 64. Kapealla Lintulahdenkadulla Helsingissä on uuteen rakennuk-
seen lisätty erkkerit, jotka “näkevät” kadun päähän ja mahdollistavat 
näin suuremman taivasnäkymän. Useaan suuntaan avautuvat ikkunat 
mahdollistavat myös, että sälekaihtimien ei tarvitse olla suljettu kaikissa 
ikkunoissa samanaikaisesti auringon paistaessa.
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Kuva 63. Runkosyvyyden peukalosäännöt. Perustuu: Baker 2002, s.48

jakaa asunnon yö- ja päiväkäyttöön (kuva 62).239 Asuntojen 
korkeusvaihtelut eivät vain paranna valaistusta vaan lisäävät 
tilan kiinnostavuutta ja monipuolisuutta. Tällaisissa ratkaisuis-
sa tulisi kuitenkin huomioida esteettömyys.

8.10 RUNKOSYVYYS

Luonnonvalon täytyy saapua rakennukseen aukotusten 
kautta, jotka sijaitsevat joko rakennuksen seinissä tai katossa. 
Kerrostaloissa kattoikkunoilla ei ole juurikaan merkitystä ja 
kaikki luonnonvalo täytyy saada seinien aukotusten kautta. 
Tästä seuraa, että runkosyvyyden merkitys asunnon luon-
nonvalaistukselle on erittäin suuri.240 Tärkeintä on huomioi-
da huonekorkeuden ja runkosyvyyden suhde. Rakennusten 
ja huoneiden korkeudet määrittelevät usein muut tekijät 
kuin valonsaanti, joten rakennuksen syvyyden suunnittelul-
la voidaan vaikuttaa eniten rakennuksen luonnonvalaistuk-
seen. Ikkunan äärellä päivävalontekijä voi olla 10 % mutta 
jo kahden metrin päässä se on laskenut 2-3 % ja saavuttaa 
miniminsä kuuden metrin syvyydessä. Näihin lukuihin ei vai-
kuta auringonsuunta, sijainti tai vuodenaika, sillä päivänva-
losuhde on suhteellinen aina vallitsevaan taivaan hajavalon 
määrään. Niihin vaikuttaa kuitenkin taivasnäkymän edessä 
olevat esteet, kuten naapurirakennukset.241

Peukalosääntö asunnon runkosyvyydelle on, että ilman 
luonnonvalojärjestelmiä huoneen hyvin valaistu (päivänva-
losuhde yli 2 %) syvyys on kaksi kertaa ikkunan yläreunan 
korkeus lattiasta mitattuna. Tästä johtuen tavallisella kolmen 
metrin kerroskorkeudella voidaan rakentaa 10,4 metriä sy-
viä rakennuksia, mikäli rakennus voidaan avata vastakkaisiin 
suuntiin ja molemmat julkisivut päästävät riittävästi valoa 
sisään.242 Huoneessa, jossa on ikkunat vastakkaisilla seinillä, 
valo ulottuu viisinkertaiseen syvyyteen ikkunan yläpinnan 
korkeuteen verrattuna. Mikäli ikkuna peittää yli kolmannek-
sen ikkunaseinän pinta-alasta, pätee edellä mainittu sääntö 
koko huoneen leveydelle. Sääntö edellyttää, että ikkunat 
tosiaan ovat sijoitettu mahdollisimman korkealle ja ulkoi-
sen esteen kulma ei saa olla yli 25°. Ikkunalasin tulee olla 
kirkas ja huoneen ylemmät pinnat tulisi olla vaaleita (kuva 
63).243  Rakennuksen luonnonvalolla valaistua syvyyttä voi-
daan lisätä luonnonvalojärjestelmillä. Esimerkiksi valohyllyllä 
huoneen syvyys voi olla noin 2,5 kertaa etäisyys lattiasta 
ikkunan yläpintaan244 (ks. kappale 11.3 Valoa ohjaavat luon-
nonvalojärjestelmät). Parvekkeet ja muut ulokkeet vähentä-
vät luonnonvalaistuksen syvyyttä asunnossa oman syvyyten-
sä verran, joten niiden suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä 
huomiota245 (ks. kappale 8.12 Parvekkeet).

 

239. Corrodi 2008, ss. 149-153   1   240. Baker 2002, s. 43   1   241. Ibid. s. 61   1   242. Ibid. s. 48   1   243. Tregenza 2011, s. 92
244. Baker 2002, ss. 52, 116
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8.11 SYVENNYKSET, ULOKKEET JA ERKKERIT

Aikaisemmin erkkerit ja syvennykset olivat tavallisia asuin-
kerrostaloissa ja Helsingissä niihin törmää kaikissa vanhoissa 
kaupunginosissa. Nykyään niiden käyttö on melkein koko-
naan hävinnyt. Corrodi ja Spechtenhauser korostavat erk-
kereiden ja syvennysten luomaa mahdollisuutta vetäytyä 
henkilökohtaiseen tilaan.246 Erkkerit ja syvennykset luovat 
kiinnostavamman tilan, joka mahdollistaa erilaisia valaistusta-
soja, hämäriä nurkkia ja valolla korostettuja tiloja.

Erkkeriä voidaan hyödyntää kapeissa kaupunkitiloissa, jois-
sa vastapäinen rakennus estää näkymän taivaalle. Näissä 
tilanteissa erkkeri mahdollistaa näkymän taivaalle kadun 
päädystä (kuva 64). Tällaisissa erkkereissä tulisi toinen ka-
peista seinistä olla umpinainen jo yksityisyyden vuoksi, mutta 
myös  siitä syystä, että saavutettu valo heijastuisi asuntoon. 
Tämäntyyppisten erkkereiden suunnittelussa tulee olla 
tarkkana siitä, ettei ainoa näkymä ole seuraavan asunnon 
erkkeri.  Julkisivusta ulospäin työntyvä erkkeri, jossa kattokin 
on lasitettu, vangitsee valoa taivaan kirkkaimmasta kohdasta, 
zeniitistä. Tällaisia erkkereitä on kuitenkin vaikea varjostaa ja 
niitä suositellaan ainoastaan pohjoisille julkisivuille tai hyvin 
pilvisiin olosuhteisiin.247 

Monimuotoinen rakennus lisää rakennuksen vaipan pinta-
alaa ja näin myös mahdollistaa enemmän ikkunapinta-alaa. 
Suurempi vaipan pinta-ala kuitenkin lisää lämpöhävikkiä ja 
nostaa rakennuksen energiankulutusta. Rakennuksen omat 
syvennykset ja ulokkeet saattavat myös varjostaa ikkunoita 
tai peittää näkymän taivaalle ja näin pienentää valonsaan-
tia.248 Yläpuolella olevien ulokkeiden varjostusta voidaan ar-
vioida no-sky line -menetelmällä. Helppo keino määritellä 
ulokkeen vaikutusta vieressä olevaan, suorassa kulmassa 
ulokkeeseen sijaitsevaan, ikkunan hajavalon saantiin voidaan 
tehdä käyttäen Littlefairin 45° -menetelmää. Siinä julkisi-
vuun piirretään ulokkeen yläkulmasta 45° kulmassa alaspäin 
linja. Tämän jälkeen piirretään linja pohjaan, 45° kulmassa 
ulokkeen uloimmasta päästä kohti ikkunaseinää. Mikäli ik-
kunan keskipiste sijaitsee molempien linjojen sisäpuolella 
(ulokkeen puolella), vaikuttaa uloke huomattavasti ikkunan 
luonnonvalonsaantiin (kuva 65). Laskemalla VSC voidaan 
määritellä vaikutuksen suuruus.249 Ulokkeita voidaan myös 
hyödyntää varjostukseen ja häikäisynestoon, lisää tästä ai-
heesta kappaleessa 11.4 Aurinkosuojaus; varjostavat järjes-
telmät ja häikäisynesto.

Kuva 65. Ikkunan vieressä sijaitsevan esteen vaikutuksen arvioiminen 
45 asteen menetelmällä. Mikäli ikkunan keskipiste sijaitsee molempien 
linjojen sisäpuolella vaikuttaa este huomattavasti viereisen huoneen val-
aistukseen. Lähde:  Littlefair 2012, s.4

245. Brandi 2006, s. 25   1   246. Corrodi 2008, s. 195   1   247. Lam 1986, s. 80   1   248. Corrodi 2008, s. 133  1   249. Littlefair 2012, s. 4  
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8.12 PARVEKKEET

Parvekkeiden käyttötarkoitus ja käyttöaika

Parvekkeiden koot ovat selvästi kasvaneet viimeisten vuo-
sikymmenien aikana.250 Suurilla lasitetuilla parvekkeilla 
pyritään luomaan lisätilaa ja omakotitalon tunnelmaa, jos-
sa oma piha on tärkeä (56 % suomalaisista haluaisi asua 
omakotitalossa251). Tregenza mainitsee parvekkeen yhtenä 
mahdollisuutena tyydyttää ihmisen tarve altistua kirkkaalle 
valolle talvikuukausien aikana. (ks. kappale 4.3 Luonnonvalon 
tarpeemme).252 Lasitetun parvekkeen käyttöaika Suomessa 
on kuitenkin vain huhtikuun puolesta välistä syyskuun puo-
leen väliin (+-1 kk) ja lasittamattoman parvekkeen käyttö-
aika on 1-2,5 kuukautta lyhyempi. Näin ollen edes lasitetun 
parvekkeen käyttöaika Suomessa ei ulotu talveen eikä par-
veke toimi lisähuoneena suurena osana vuodesta.253

Parvekkeiden vaikutus asunnon luonnonvalaistukseen

Parvekkeet ja räystäät vähentävät huomattavasti alapuo-
listen ikkunoiden valonsaantia estämällä näkymän taivaalle 
ja varjostamalla suoraa auringonvaloa.254 Tämä on aihe, jos-
ta puhutaan Suomessa hyvin vähän, vaikka täällä on hyvin 
tavallista, että asunnon pääikkunat avautuvat parvekkeelle. 
Uusien parveketornien lisääminen olemassa olevaan raken-
nukseen saattaa vähentää huoneen luonnonvalonsaantia 60 
%.255 Näissä tilanteissa tulisi harkita lisäikkunan rakentamista 
eniten valon puutteesta kärsiviin huoneisiin. Parvekkeiden 
vaikutus on merkittävä varsinkin tiiviissä rakentamisessa, 
jossa vastapäinen rakennus estää suuren osan näkymästä 
taivaalle. Joskus parvekkeen vaikutus voi olla suurempi kuin 
suunnitellun uuden naapurirakennuksen, jolloin uutta raken-
nusta ei voida ”syyttää” vanhan rakennuksen luonnonvalais-
tuksen heikentämisestä (kuva 66). 

Parvekkeiden negatiivista vaikutusta voidaan vähentää 
terassoimalla tai porrastamalla parvekkeita (kuva 68). 
Parvekkeiden vaikutusta voidaan vähentää esimerkiksi ra-
kentamalla alapuoliseen tilaan erkkeri-ikkuna.256 Tämä ei 
kuitenkaan poista ongelmaa, jos erkkerin alapuolella on ik-
kuna. Parvekkeen alle tulisikin sijoittaa tiloja, jotka eivät vaadi 
paljoa luonnonvaloa, kuten kylpyhuoneita ja makuuhuonei-
ta. Parvekkeen aiheuttamaa estettä voidaan myös pienentää 
korottamalla parvekkeen alapintaa. Queerkraftin asuinra-
kennuksessa parvekepalkki on nostettu ylöspäin normaalin 
alaspäin kääntyneen palkin sijaan.257 Tässä tapauksessa par-
vekkeen esteettömyys kärsii kuitenkin huomattavasti (kuva 
69). 

 

Kuva 69. Queerkraftin suunnittelemassa asuintalossa 
parvekepalkit ovat nostettu ylöspäin, mikä parantaa 
alapuolsen asunnon valonsaantia.
Lähde:  Corrodi 2008, s.149

Kuva 68. Kalasatamassa sisäpihan parvekkeita on 
porrastettu ja eräiden parvekkeiden alle on raken-
nettu erkkeri-ikkunat. Tämä ei kuitenkaan auta 
parvekkeiden takana olevia ikkunoita.

Kuva 66. Kalasatamassa parvekkeet ovat suuria 
vaikka vastapuolella on huomattava ulkopuolinen 
este. Lähde: Antonin Halas, Studio Halas Oy (http://
arkopen.fi/fi-Kalasataman-Huvilat.html)

Kuva 67. Eräiden parvekkeiden edessä ei ainakaan 
vielä ole esteitä. Huomaa parvekkeiden väritysten 
aiheuttamat kontrastierot. Lähde: Antonin Halas, 
Studio Halas Oy (http://arkopen.fi/fi-Kalasataman-
Huvilat.html)

250. Ilonen 2006, s. 48   1   251. Tilastokeskus 27.3.2014   1   252. Tregenza 2011, s. 4-5   1   253. Hilliaho 2010, s. 101  
254. Littlefair 2012, s. 4   1   255. Wilson 2001, s. 3   1   256. Littlefair 2011, s. 5
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 Kaikki korkeammalta kuin 37!

tulevat auringonsäteet estyvät

21.10/21.12 klo 12 40% suorista auringonsäteistä varjostuu
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 Kaikki korkeammalta kuin 31!

tulevat auringonsäteet estyvät

21.10/21.12 klo 12 50% suorista auringonsäteistä varjostuu

Kuvat 70. Stereograafisella projektiolla voidaan tutkia parvekkeen aiheut-
tamaa estettä suoralle auringonvalolle.  Taivasnäkymän estettä voidaan 
tutkia taivaskomponentilla.

Korkealla sijaitsevissa asunnoissa, joissa näkymää taivaalle ei 
ole estetty ja häikäisyn ja ylikuumenemisen riski on suuri, 
voidaan parvekkeiden varjostavaa vaikutusta käyttää hy-
väksi. Varsinkin etelään suunnatut, korkealla sijaitsevat par-
vekkeet voidaan suunnitella niin, että ne päästävät talven 
suoran auringon sisään ja estävät kesän kuuman auringon 
lämmittämästä asuntoa liikaa.

Parvekkeiden syvyys

Parvekkeiden syvyydellä on huomattava vaikutus sen ta-
kana olevan huoneen luonnonvalaistukseen, sillä parveke 
toimii esteenä sekä taivaan hajavalolle että suoralle aurin-
gonvalolle. Varsinkin talvella suora auringonvalo on terve-
tullutta asuntoon sekä valaistuksen että lämpösaannon takia. 
Estetyn kulman minimoimiseksi tulisi parvekkeiden syvyys 
pitää mahdollisimman pienenä, mikäli parvekkeen alla tai 
takana on ikkuna. Parvekkeen tarkoitus on kuitenkin tarjota 
asukkaille aurinkoinen ulkotila ja syvempi parveke tarjoaa 
suuremman pinta-alan, johon suora auringonvalo osuu sekä 
lisää parvekkeen käytännöllisyyttä. Tämän vuoksi on tärkeä 
löytää tasapaino parvekkeen koossa, joka mahdollistaa sen 
hyödyntämisen auringosta nauttimiseen ilman että se estää 
valon pääsyä asuntoon tai varjostaa alapuolista parveketta 
liikaa. RT 93-10544 Asunnon ulkotilat ohjeen mukaan, käy-
tännölliset parvekesyvyydet vaihetelevat 1,8 metristä 2,4 
metriin.258 

Suomessa aurinko on pääosin hyvin matalalla ja tämän 
vuoksi parvekkeiden vaikutus on voimakkaampi asuntoon 
pääsevään hajavaloon kuin sen varjostava vaikutus suoraan 
auringonvaloon. Parvekkeen vaikutusta taivaan hajavalon sy-
vyyteen huoneessa voidaan tutkia no-sky linjalla. Parvekkeen 
vaikutusta taivaan hajavalon määrään voidaan tutkia taivas-
komponentilla ikkunan keskiosasta. Esimerkiksi 1,8 metriä 
syvä parveke pienentää taivaskomponentin 25°:een, mikä 
on 70% vähemmän kuin maksimi (90°), millä voi olla huo-
mattava merkitys pilvisellä säällä. Parveke, joka on 2,4 metriä 
syvä pienentää taivaskomponentin 19°, mikä on noin 80% 
pienempi kuin maksimi (kuvat 70). Molemmissa tapauksissa 
julkisivu luokiteltaisiin Iversenin mukaan huonoiksi julkisivuik-
si. Vielä suurempi vaikutus parvekkeen syvyydellä voi olla 
siinä tapauksessa, jos rakennuksen edessä on ulkopuolinen 
este, jolloin parveke voi poistaa koko taivaskomponentin 
(ks. kappale 6.4 Ympäröivien rakennusten aiheuttama este). 

  

257. Corrodi 2008, ss. 147-149   1   258. RT 93-10544, s. 3   
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Syvyyden vaikutusta suoraan auringonvaloon on helppo tut-
kia auringon korkeutta kuvaavien graafisten projektioiden 
avulla. Suora auringonvalo on tervetullut asuntoon ainakin 
elo-huhtikuu välisenä aikana, joten parvekkeen vaikutusta 
kannattaa tutkia tällä aikavälillä. Esimerkiksi Helsingissä sijait-
seva, etelään suunnattu ja 1,8 metriä syvä parveke estää jo 
kaiken suoran auringonvalon osumasta sen takana olevaan 
ikkunaan (työskentelytason yläpuolelle) elo-syyskuussa ja 
maalis-huhtikuussa noin klo 10.30-14.30. Loka-helmikuussa 
parvekkeen alla olevasta ikkunasta paistaa aurinko (edes 
osasta ikkunaa) auringonnoususta auringonlaskuun, mikäli 
muita esteitä ei ole. Jos parvekkeen syvyys on 2,4 metriä 
estää se melkein kaiken suoran auringonvalon elo-syys-
kuussa ja maalis-huhtikuussa kello 8.30 eteenpäin. Loka-
helmikuussa aurinko paistaa asuntoon (kuva 70). 

Parvekkeiden pintamateriaalit ja lasitus

Myös itse parvekkeen luonnonvalaistus on tärkeä. Pinnoista 
heijastunut valo on Suomen hajavalo-olosuhteissa tärkeä 
ja parvekkeen pintojen, varsinkin katon ja lattian, tulisikin 
olla vaaleita. Vaaleat pinnat parvekkeella heijastavat myös 
parvekkeelle avautuviin ikkunoihin valoa ja lisäävät näin 
asunnon valonsaantia. Parvekkeelle avautuvat suuret ikku-
napinnat vähentävät heijastunutta valoa parvekkeella, sillä 
lasin heijastavuus on huomattavasti heikompi kuin vaalean 
umpipinnan (ks. kappale 7. Materiaalien vaikutus). 

Parvekekaiteina on viime vuosia usein suosittu lasikaiteita, 
jotka eivät juurikaan lisää asunnon valoisuutta. Lasinen par-
vekekaide parantaa näkymää asunnosta mutta myös näky-
mää ulkopuolelta asuntoon ja parvekkeelle. Lasikaiteiden 
lisääntyessä onkin erilaiset asukkaiden itse rakentamat yksi-
tyisyydensuojat lisääntyneet. 

Parvekkeiden lasituksesta on tullut vakiintunut käytäntö 
suomalaisessa kerrostalorakentamisessa, mikä on muuttanut  
koko kerrostaloarkkitehtuuria lasisemmaksi.259 Lasittamalla 
parveke pidennetään sen käyttöaikaa 1-2,5 kuukautta 
vuodessa mutta käyttö on kuitenkin yhä sesonkimaista. 
Lasituksen vaikutus lämmityksen energiankulutukseen on 
kenttätutkimuksissa todettu olevan 3,4-10,7 % verrattuna 
lasittamattomaan parvekkeeseen.260 Olemassa olevien par-
vekkeiden lasitus saattaa kuitenkin vähentää parvekkeelle 
avautuvan huoneen luonnonvalonsaantia 30-45 %, mikä 
tulisi aina huomioida lasitusta suunniteltaessa. Eräissä koh-
teissa on jopa jouduttu lisäämään huoneeseen ikkuna, jotta 
huone ei vaikuttaisi synkältä lasituksen jälkeen.261 

  

Kuva 71. Helsingistä löytyy paljon funkiskauden rakennuksia, joissa on 
ymmärretty siirtää parveke julkisivunkohtaan, jossa parvekkeen alla ja 
takana ei ole ikkunaa. Myös erkkeri-ikkunat ovat aikakaudelle tyypillisiä.

LYHYESTI:       
        8. RAKENNUKSEN MUODON VAIKUTUS

- Julkisivupinta-alan kasvattaminen lisää mahdollista ikku- 
  napinta-ala ja parantaa näin asunnon luonnonvalaistusta.  
  Energiankulutuksen kannalta kompakti muoto on 
  kuitenkin paras.
- Rakennustyypin valinta vaikuttaa asunnon avautumi-  
  seen ja luonnonvalaistuksen syvyyteen.
- Asunnon huonekorkeuden ja -syvyyden suhde on mer- 
  kittävä tekijä asunnon luonnonvalaistuksen kannalta.
- Luonnonvalaistun huoneen syvyys voi olla kaksi kertaa   
  ikkunan yläosan korkeus mitattuna lattiasta, mikäli huone  
  valaistaan yhdeltä puolelta.
- Huonekorkeus ja lasitettu pinta-ala tulisivat olla suu-     
  ret matalalla sijaitevissa ja pieniä korkealla sijaitsevissa    
  asunnoissa.
- Erkkereitä voidaan hyödyntää kapeissa katutiloissa luo- 
  maan näkymän taivaalle kadun päästä.
- Parvekkeiden sijainnilla, syvyydellä, pintamateriaaleilla  
  ja lasituksella voi olla huomattava vaikutus asunnon  
  luonnonvalosaantiin. 

259. Ilonen 2006, s. 48   1   260. Hilliaho 2010, ss. II, 101   1   261. Wilson 2001, s. 3
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9.1 ASUNTOPOHJIEN SUUNNITTELU

1920-luvulla arkkitehdit alkoivat piirtämään kaavioita eri toi-
mintojen optimaaliselle avautumissuunnalle ja sijoittumiselle 
auringon liikkeiden mukaan.  Samoihin aikoihin alkoivat ko-
din tilat määräytyä tietyn toiminnon mukaan ja sittemmin 
asuntopohjien pääpiirteet ovat muuttuneet hyvin vähän. 
Tänä aikana on myös ollut kriitikoita, joiden mielestä ark-
kitehti päättää liian tiukasti miten ihmisen tulisi elää, missä 
hänen tulisi tehdä mitä ja milloin.263 Asukkaiden elämäntavat 
ja mieltymykset ovat erilaisia, jotkut eivät esimerkiksi halua 
makuuhuoneeseen luonnonvaloa ollenkaan, kun taas toi-
set haluavat herätä auringonnousuun. RT-kortin 07 10912 
(Päivänvalon hallinta sisätiloissa) mukaan luonnonvalon 
suunnittelulla on suurempi merkitys tiloissa, joissa käyttäjä 
on sidottu tiettyyn paikkaan, kuten työpisteeseen tai poti-
lasvuoteeseen, kuin tiloissa, joissa käyttäjä voi vaihdella paik-
kaansa264. Erilaisille asunnoille on kysyntää ja tämän vuoksi 
suosituksia asunnon sisällöstä on vaikea tehdä. Arkkitehdin 
olisi kuitenkin hyvä ymmärtää miten luonnonvalo vaikuttaa 
erilaisiin tiloihin ja toimintoihin (kuvat 72).

Huoneiden avautumista voidaan suunnitella auringon päivit-
täisen kierron mukaan. Kaikkien päivärytmi ei tietenkään ole 
sama mutta kerrostaloasunnon suunnittelussa voidaan tyy-
tyä yleistykseen, sillä niiden kohdalla on mahdotonta tietää 
kuka asunnon asukas on sen koko elinkaaren aikana. Tulee 
myös muistaa, että Suomessa on vain vähän selkeitä päiviä ja 
tärkein valonlähteemme on taivaan hajavalo. Tämän vuok-
si auringonvalon suunnan huomioiminen suunnittelussa 
vaikuttaa ennemminkin asunnon hetkittäiseen tunnelmaan 
kuin asunnon yleiseen valaistukseen. Harvoin esiintyvä suo-
ra auringonvalo kannattaa kuitenkin hyödyntää. Euroopassa 
esteettömälle eteläjulkisivulle kohdistuu talvella ainakin kol-
minkertainen auringonsäteily verrattuna itä- tai länsijulki-
sivuihin. Optimoidakseen passiivisen aurinkoenergialämmi-
tyksen, päivänvalaistuksen ja luonnollisen jäähdytyksen, tulisi 
lämpöä hyödyntävät tilat suunnata välille atsimuutti 165-
195° eli15°:tta etelästä (ks. kappale 6.6 Aukeamissuunta). 

Kuvat 72. Alempi kuva: Walter Schwagenscheidtin (1930) mukaan 
huoneet tuli sijoittaa auringon likkeiden mukaan.
Lähde: Corrodi 2008, s.57, 60 

9. LUONNONVALO ASUNNON 
       ERI TILOISSA

262. Arthur Ross Gallery 1.6.2014 (oma käännös)   1   263. Corrodi 2008, ss. 57-59   1   264. RT07-10912 s.3

” Huone ei ole huone ilman luonnonvaloa.”                            

            – Louis I. Kahn262
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Tilat, jotka tarvitsevat vain ajoittaista lämmitystä voidaan 
sijoittaa vähemmän suotuisiin suuntiin. Tilat, jotka tarvitsevat 
jäähdytystä, tulisi sen sijaan sijoittaa pohjoisjulkisivulle.265 

Asuntopohjaa suunniteltaessa tulisi muistaa peukalosääntö, 
jonka esittelin jo runkosyvyyttä käsittelevässä kappaleessa, 
jonka mukaan luonnonvalon syvyys huoneessa on noin kak-
si kertaa ikkunan yläkarmin korkeus. Läpitalonasunnoissa 
tulisi huoneiden jako olla siinä määrin tasainen, ettei synny 
ylisyviä huoneita, joiden perä on pimeä. Mikäli runkosyvyyttä 
on jouduttu kasvattamaan liian syväksi ja asuntoon väkisin 
syntyy alue, johon luonnonvalo ei osu, tulisi tälle alueelle 
sijoittaa tiloja, jotka eivät vaadi paljon valoa kuten varastoja, 
vaatehuoneita ja kulkualueita. Kylpyhuoneet ja vessat ovat 
tiloja, joissa tarvitaan kirkasta valoa mutta niiden käyttö on 
hetkittäistä ja yksityisyyden tarve suuri, joten näitäkin tiloja 
voidaan sijoittaa pimeälle vyöhykkeelle. 

Päivänvalosuhde laskee huomattavasti mitä syvemmälle 
huoneeseen mennään ja tämän vuoksi on selvää, että ikku-
nan lähellä tulisi sijaita tilat niille toiminnoille, jotka vaativat 
paljon valoa kuten askartelu ja lukeminen. Syvemmällä huo-
neessa voivat sijaita tilat asioille, jotka vaativat vähemmän 
valoa kuten hyllyt ja kaapit sekä televisio.266 Asuinhuoneissa 
kontrasti huoneen etu- ja taka-alan välille saisi kuitenkaan 
kasvaa liian suureksi. Jotta huone olisi tasaisesti valaistu ei 
päivänvalosuhteen maksimin (ikkunan edessä) suhde huo-
neen pimeimpään kohtaan saisi ylittää 1:6, mikäli huone on 
sivusta valaistu.267 Aikaisemmin näitä arvoja on ollut vaikea 
laskea mutta tänä päivänä ne on helposti saatavissa erilais-
ten tietokone-ohjelmien avulla.

9.2 HUONEIDEN VALAISTUS

Keittiö

Kansainväliset suositukset keittiöiden valaistuksesta suosit-
televat keittiön keskimääräiseksi päivänvalosuhteeksi 2 % ja 
päivänvalosuhteen minimiksi 0,6 %.268 Suomessa päivänva-
losuhde voisi olla huomattavasti suurempi (ks. kappale 6.3 
Valoisa asunto kansainvälisten standardien ja suositusten 
mukaan). Keittiön ja olohuoneen luonnonvalonsaanti tulisi 
olla suurempi kuin makuuhuoneen ja niiden ikkunat tulisi 
suunnata esteettömän taivaan suuntaan. Keittiön valontarve 
on vahvasti ristiriidassa tämän hetkisen avokeittiö- tai tu-
pakeittiötrendin kanssa, jossa keittiö usein sijaitsee olohuo-
neen perällä. Tällaista keittiötilaa ei saisi kutsua keittiöksi, sillä 
keittiö on asuinhuone, johon pätee sama 10 % ikkunapinta-

alan sääntö kuin muihinkin huoneisiin. Jos huoneen perällä 
sijaitsevaa keittiötä ei voi välttää, tulee sen sijaita suorassa 
yhteydessä hyvin valaistuun olohuoneeseen269. Mikäli asunto 
on kaksikerroksinen, tulisi suomalaisesta tavasta poiketen, 
keittiö ja olohuone sijaita toisessa kerroksessa esteettö-
mämmän näkymän vuoksi. 

Suora auringonvalon on liian voimakasta, jotta se voisi toi-
mia valaistuksena tehtäviä suoritettaessa. Valkoinen pinta 
muuttuu häikäisevän kirkkaaksi ja varjot ovat tummia ja te-
räviä. Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella keittiöiden häikäi-
synesto, sillä keittiöissä suoritetaan eniten tarkkuutta vaati-
via tehtäviä. Kiiltäviä pöytäpintoja, joihin suora auringonvalo 
voi osua, tulisi välttää. Hyvän valaistuksen saavuttamiseen 
luonnonvalolla tulisi käyttää mahdollisimman paljon sisäistä 
heijastusta.270 Keittiöt voivat avautua pohjoiseen, jolloin väl-
tytään suoralta auringonvalolta. Häikäisyä on myös helpom-
pi estää etelään päin suuntautuvassa keittiön ikkunassa kuin 
itään tai länteen avautuvassa.

Olohuone

Olohuoneelle suositellaan päivänvalosuhteen keskiarvoksi 
1,5 % ja minimiksi 0,5 %.271 Nämä ovat kuitenkin kansain-
välisiä minimiarvoja ja suosittelisinkin, että Suomessa kes-
kimääräinen päivänvalontekijä olohuoneessa olisi vähin-
tään 3-4 %. Kuten aikaisemmin todettiin (ks. kappale 8.12 
Parvekkeet), olohuoneen pääikkunan yläpuolella ei saisi olla 
syvää parveketta tai muuta merkittävää uloketta. Tämä on 
selvästi ristiriidassa nykyisen asuntosuunnittelutrendin kans-
sa. Olohuoneen valaistus ja toiminnat ovat usein muutenkin 
ristiriidassa keskenään. Olohuone on asunnon edustavin 
huone, jossa vietetään paljon aikaa. Tämän vuoksi olohuo-
neiden toivotaan olevan valoisia ja niissä onkin usein paljon 
ikkunapinta-alaa. Yleisin toiminto olohuoneissa on kuitenkin 
television katselu, mikä ei vaadi, tai jota osittain jopa haittaa 
liiallinen valo taikka televisioruudusta heijastuva valo. Vaikka 
televisio laitteena tulee muuttumaan, eivät jonkinlaiset näy-
töt ja ohjelmien katsominen vähene lähiaikoina. Arkkitehti 
ei voi vaikuttaa asunnon irtokalusteisiin mutta hän voi luoda 
mahdollisuuksia eikä hänen tulisi ylenkatsoa television kes-
keistä asemaa suomalaisessa kodissa. Asunnosta tulisi esi-
merkiksi löytyä kohta, johon voi sijoittaa television ja soh-
vakalusteet niin, että sälekaihtimia ei tarvitsisi sulkea. Olen 
usein käynyt uusissa asunnoissa ja ihmetellyt niiden olohuo-
neiden pimeyttä kunnes olen huomannut, että suurien ikku-
noiden edessä on suljetut sälekaihtimet. Kun sälekaihtimet 
ovat kerran suljettu jäävät ne usein kiinni ja keinovalot syty-
tetään, vaikka ei enää katsottaisikaan televisiota. 

265. Energy Research Group 2002, ss. 62-63  1  266. Baker 2002, s. 63 1  267. Corrodi 2008, s. 178  1  268. Energy Research Group 2002, s. 30   
269. Littlefair 2011, s. 4   1   270. Tregenza 2011, s. 86   1   271. Energy Research Group 2002, s. 30
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Makuuhuone 

Makuuhuoneelle suositellaan asunnon matalinta (asuinhuo-
neista) päivänvalosuhteen keskiarvoa 1 % ja minimiä 0,3 
%.272 Auringon noustessa kesällä todella aikaisin koillisesta 
ja laskiessa todella myöhään luoteeseen, makuuhuonetta ei 
kannata avata näihin suuntiin. Auringonvalo voisi kuitenkin 
osua makuuhuoneeseen myöhemmin aamulla, joten makuu-
huone kannattaa suunnata välille itä-kaakko. Makuhuoneissa 
on todella tärkeää huomioida asukkaan yksityisyys, ja jotta 
verhot eivät aina olisi kiinni makuuhuoneessa, tulee näkymä 
huoneeseen olla suojattu. Makuuhuoneissa näkymän ja va-
laistuksen erottaminen eri ikkunoihin voisi myös olla erityi-
sen sopivaa. Tällöin näkymän tarjoavan pienemmän ikkunan 
verhot voisi sulkea kaivatessaan yksityisyyttä kun taas kor-
kealla sijaitseva ikkuna valaisisi kattoa ja loisi ns. luolatunnel-
man, joka koetaan yksityiseksi ja rentouttavaksi (ks. kappale 
5.2 Valaistuksen tunnevaikutelma).

Työhuone

Työtä tehdään nykyään myös kotona ja tähän rohkaisee 
asunnon hyvät työtilat. Työhuoneiksi määritellään usein ns. 
ylijääneitä makuhuoneita, joiden näkymä tai valaistus ei ole 
hyvä. Suosituksista kuitenkin huomaamme, että esimerkiksi 
toimistoille suositellaan huomattavasti korkeampaa päivän-
valosuhdetta kuin koteihin ja näin ollen työhuoneillakin olisi 
hyvä olla vähintään yhtä hyvä luonnonvalaistus kuin asunnon 
muissa huoneissa. Työhuone kannattaa suunnata pohjoiseen 
tai etelään, jolloin häikäisynesto on helpompaa. Etelään päin 
suunnattu huone voi saada päivän aikaan suoraa auringon-
valoa, joka voidaan kokea miellyttäväksi, varsinkin jos töitä 
tehdään kotona päivällä.

Näyttöpääte asetetaan useimmiten lähelle ikkunaa mut-
ta silloin näytön pitäisi olla 90 asteen kulmassa ikkunaan. 
Näyttöpäätetyölle maksimi valaistus on 150-250 luksia, 
näytteen itsessäänkin tuottaessa vähän valoa. Visuaalista teh-
tävää (esim. näytöltä luku tai television katseleminen) suo-
rittaessa estytään silmien väsymiseltä luomalla mahdollisuus 
pakoalueeseen. Pakoalueella tarkoitetaan näkymää pinnoil-
le, jotka sijaitsevat vähintään kolmen metrin etäisyydellä ja 
jossa ei esiinny häikäisyä. Usein ihminen vaistomaisesti jär-
jestelee työpisteensä niin, että pakoalue syntyy esimerkiksi 
asettamalla näyttö ikkunaa vasten, vaikka hän tällöin altistuu 
häikäisylle. Jos kolmen metrin etäisyyttä ei voida tarjota sisä-
tilassa, tulee ikkuna suojata häikäisynestolla tai valohyllyllä.273

Kuva 73. Edward E. Hopperin Aamuaurinko kuvaa joidenkin unelmaa 
makuuhuoneen valaistuksesta.  Lähde: www.leninimports.com

Eteinen

Eteinen suunnitellaan usein toissijaisena tilana, jonka valais-
tus ja luonne ei ole niin tärkeä. Eteisen merkitys asunnon 
yleisilmeelle on kuitenkin suuri, sillä eteinen antaa asunnosta 
ensivaikutelman ja toivottaa asukkaat tervetulleiksi kotiinsa. 
Eteistä suunniteltaessa tulisi huomioida silmän sopeutumi-
nen. Eteinen sijoitetaan usein asunnon pimeimpään kohtaan, 
sillä eteisessä valon tarve ei ole suuri ja siellä ollaan vain 
hetkittäin. Helsinkiläisessä kerrostaloatlaksessa todetaan kui-
tenkin, että meillä on jo jonkin aikaa rakennettu rappukäy-
täviä, jotka ”suorastaan kylpevät valossa”274. Rappukäytävän 
tulisikin olla valoisa, sillä siellä silmän tulisi sopeutua suoraan 
ulkoilmasta tultaessa ja valoisuus  helpottaa rappukäytä-
vässä liikkumista. Jos rappukäytävä on hyvin valoisa ei silmä 
kuitenkaan ehdi sopeutua siirryttäessä eteiseen ja asunto 
voi vaikuttaa pimeältä. Jos asunto vaikuttaa pimeältä sinne 
astuttaessa, ihminen sytyttää herkästi keinovalot ja ne jää-
vät useimmiten päälle vielä silloin kun silmä on jo tottunut 
valaistukseen275. 

 

LYHYESTI:       
9. LUONNONVALO ASUNNON ERI TILOISSA

- Asuntopohjien suunnittelu auringon liikkeiden mukaan   
 vaikuttaa ennemminkin asunnon hetkittäiseen tunnel-  
 maan kuin asunnon yleiseen valaistukseen.
- Suositus päivänvalosuhteesta on korkein keittiöille ja   
  olohuoneille ja pienin makuuhuoneille. 
 - Varsinkin keittiöissä tulisi estää häikäisyä.
 - Eteisen valaistuksella voi olla merkittävä vaikutus 
   vaikutelmaan asunnon valoisuudesta.

272. Energy Research Group 2002, s. 30   1   273. Baker 2002, ss. 63,176   1   274. Ilonen 2006, s. 39   1   275. Baker 2002, s. 55
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”Lisääntyneet vaatimukset energiahyötysuhteesta ja lämpö-

oloista tarkoittavat, että emme enää voi rakentaa täysin la-

sitettuja rakennuksia. Mielestäni tämä on erittäin hyödyllistä 

arkkitehtuurille, sillä se saa meidät harkitsemaan uudelleen 

miten tasapainottaa massa ja keveys sekä seinät ja ikkunat. 

Perinteisesti tämän tyyppinen fokus on saanut arkkitehdit ke-

hittämään erittäin hienoja detaljeja ikkunalautojen ympärille 

ja suunnittelemaan maalaustapoja sekä ikkunoiden profiileja. 

Nämä yksityiskohdat käsittelevät valoa paljon älykkäämmin 

kuin tänä päivänä, jolloin on tullut niin helpoksi asentaa ikku-

naruutuja seinään.’ – Håkan Vigsnæs276

10.1 IKKUNAN MONET PUOLET

Ikkunoiden suunnittelu vaikuttaa eniten asunnon luonnon-
valonsaantiin pilvisessä ilmastossa. Suomen olosuhteissa 
ikkunasta näkyvän taivaan osuus määrittelee huoneeseen 
saapuvan luonnonvalon määrän. Huoneen jokaisesta voi-
makasta valaistusta vaativasta pisteestä tulee olla näkymä 
taivaalle, mikäli halutaan että huoneen valaistus (valoisaan 
aikaan) perustuu täysin luonnonvalaistukseen. Ikkunoiden 
pinta-ala tulee olla riittävän suuri ja umpinaisten pintojen 
heijastavuus korkea.277

Ikkunaa on yleensä muokattu kolmen kriteerin perusteel-
la; luonnonvalaistus, näkymä ja ilmanvaihto. Ikkunoiden tar-
koitus voi olla yksi edeltä mainituista tai yhdistelmä niistä. 
Ikkunan eri käyttötarkoituksia varten tulisi miettiä ikkunan 
kokoa, muotoa, sijaintia, suuntausta ja ikkunan ohjaus- ja 
säätöjärjestelmiä.278 Usein kaikkia kolmea kriteeriä on vai-
kea optimoida yhdellä ikkunalla. Voisikin olla suotavaa, että 
erottaisimme eri toiminnot eri ikkunoihin, kuten tuuletusik-
kunalla jo usein tehdään. 

Kaikki edellä mainitut kriteerit liittyvät rakennuksen sisältä 
koettuihin ominaisuuksiin. Ikkuna on myös hyvin suosittu 
motiivi maalaustaiteessa, jossa ikkunaa kuvataan useimmi-
ten sisältäpäin, välittäjän tai erottajana sisä- ja ulkotilan välillä 
(kuva 74).279 Asukkaan kannalta ikkunan olemus onkin tär-
kein sisältäpäin mutta arkkitehdille ikkunan ulkoinen olemus 
on usein etusijalla. Ikkunoiden rytmitys, määrä ja muoto ovat 
tärkeimpiä arkkitehtonisia keinoja muokata rakennuksen ul-
konäköä. Ikkunan vaikutus julkisivuun on valtava, minkä to-
distaa jo se seikka, että on rakennettu tekoikkunoita, jotka 
ainoastaan näkyvät ulkoapäin julkisivuissa mutta sisätiloissa 
niitä ei ole (esimerkiksi Kaisa-kirjastossa Helsingissä). Tämä 
ikkunan dualistisuus sekä sisä- että ulkotilan elementtinä, 
saattaa johtaa ristiriitaan sisätilan ja ulkomuodon tarpeiden 
kesken ja tämän vuoksi arkkitehdin kolmiulotteinen kyky 
ymmärtää ikkunan molempia puolia on ensisijaisen tärkeä. 

Myös ikkunan rooli sekä energiankuluttajana että -kerää-
jänä asettaa arkkitehdin asemaan, jossa hänen tulee hallita 
ikkunan yksityiskohdat. Minusta Håkan Vigsnæsin mielipide 
siitä, että energiavaatimukset pakottavat arkkitehdin kehit-
tyneenpään detaljointiin ja tarkempaan suunnitteluun, joka 
voi johtaa parempaan arkkitehtuuriin on erittäin tervetullut. 
Uudet vaatimukset eivät välttämättä ole arkkitehtuurille ra-
site, vaan ne voivat toimia työkaluina paremman arkkiteh-
tuurin puolesta.

Ikkunoiden vaikutus julkisivuun ei ole ainoastaan esteetti-
nen. Lasin heijastavuus on selkeästi huonompi (kaksinker-
taisen lasituksen heijastusarvo on 0,1) kuin vaalean julkisi-
vupinnan (valkoisen rappauksen heijastusarvo on 0,8)280. 
Suuret ikkunat päästävät asuntoihin paljon valoa mutta 
heijastavat esimerkiksi pihalle vähemmän valoa kuin vaalea 
umpinainen pinta. Suositut suuret ikkunapinnat tai lasitetut 
parvekkeet ohjaavat siis valoa asuntoihin mutta eivät hei-
jasta pihalle valoa. Tätä tilannetta on kuvailtu luonnonvalon 
yksityistämiseksi281. 

  

Kuva 74. Ikkuna on maalaustaiteessakin suosittu aihe. Caspar David Frie-
drich, Nainen ikkunassa, 1822.  Lähde: Corrodi 2008, s.90

10. IKKUNAT

276. Vigsnæs 2011, s. 89   1   277. Tregenza 2011, s. 91   1   278. Baker 1998, s. 5.7, Corrodi 2008, s. 81   1   279. Corrodi 2008, s. 90
280. Baker 2002, ss. 225,227   1   281. Schoof 2013, s. 97
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21.MAALISKUU / SYYSKUU  KLO 12Kuva 75. Ikkunan vertikaalisen sijainnin vaikutus päivänvalosuhteeseen.
Lähde: Corrodi 2008, s.139

Kuva 76. Ikkunan vertikaalisen sijainnin vaikutus päivänvalon syvyyteen 
huoneessa..

Kuva 77. 
Ikkuna jatkuu suoraan kattoon, 
josta valo heijastuu. 
Luis Barragánin Gálvez House.
Lähde: Corrodi 2008, s.138

10.2 IKKUNAN SIJAINTI

Vertikaalinen sijainti

Pilvisissä ilmastoissa luonnonvalon maksimoiminen vaatii 
suuria ja korkealla sijaitsevia ikkunoita.282 Korkealla sijaitse-
vat ikkunat päästävät eniten valoa horisontaalisille pinnoille, 
kuten työtasoille. Yksi syy tähän on se, että taivas on yleen-
sä kirkkaampi zeniitissä kuin juuri horisontin yläpuolella. 
Toinen syy on se, että korkeista ikkunoista valo osuu enem-
män kohtisuoraan vaakapinnalle ja Lambertin lain mukaan 
näin syntyy voimakkaampi valaistus (ks. kappale 3.3 Valon 
voimakkuus).283 Korkealla sijaitsevien ikkunoiden edessä on 
myös yleensä pienempi ulkopuolinen este, mikä mahdollis-
taa suuremman valomäärän osumisen ikkunaan.

Ikkunan sijainti ei vaikuta merkittävästi huoneen keskimää-
räiseen päivänvalosuhteeseen mutta sillä on suuri merkitys 
valon jakautumiseen. Korkealla sijaitsevat ikkunat vähentävät 
kontrastia huoneen etualan ja taka-alan välillä, ulottamalla 
valoa syvemmälle huoneeseen ja vähentäen valonmäärää 
ikkunan edessä verrattuna matalalla sijaitsevaan ikkunaan.284 
Korkealla sijaitseva ja mahdollisimman leveä nauhaikkuna 
tuottaa tasaisimman ja syvimmän valaistuksen, mikäli huone 
on valaistu vain yhdestä suunnasta (kuvat 75 ja 76).285 Ikkuna 
ei kuitenkaan saisi olla liian matala, jotta etuala ei jäisi pime-
äksi. Ideaalitilanteessa korkealla sijaitsevassa ikkunassa ei ole 
yläkarmia, vaan valo voi jatkua suoraan ikkunasta kattopin-
taan ja jakautua tasaisesti huoneeseen ilman häikäisyä (kuva 
77).286 Aurinkoisena päivänä korkealla sijaitsevat suuret ik-
kunat voivat kuitenkin olla ongelmallisia häikäisy kannalta. 
Korkeille ikkunoille soveltuvia häikäisynestoja ovat varsin-
kin valohyllyt ja siirrettävät häikäisynestot (ks. kappale 11.4 
Aurinkosuojaus; varjostavat järjestelmät ja häikäisynesto.287 

Työskentelytason alla (n.80cm) sijaitsevat ikkunat tai ikku-
nan osat eivät juurikaan paranna huoneen valaistusta mutta 
osallistuvat lämpöhävikkiin ja tämän vuoksi niitä tulisi välttää. 
Matalalla sijaitseva ikkuna antaa sisäänpäin sulkeutuneen ja 
intiimin ilmeen tilalle. Lattian kautta heijastuva valo on hy-
vin hajaantunutta ja pehmeää mutta matalalta tuleva valo 
synnyttää kuitenkin vahvoja kontrasteja kirkkaasti valaistun 
etualan ja pimeän takaosan välille. Tilanne voi tuntua uhkaa-
valta ja valon suunta on luonnoton, sillä olemme tottuneet 
ylhäältäpäin tulevaan valoon288. 

282. Johnsen 2010, ss. 2-3, Baker 1998, s. 5.7   1   283. Tregenza 2011, s. 93   1   284. Baker 2002, s. 64   1   285. Corrodi 2008, s. 144
286. Ibid. s. 138   1   287. Johnsen 2010, ss. 2-3   1   288. Corrodi 2008, ss. 138, 200, 205
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Lattiaan asti ulottuvia ikkunoita käytetään usein arkkitehto-
nisena keinona hälventämään rajaa sisä- ja ulkotilan välillä. 
Minusta tämä on erittäin toimiva keino ensimmäisen ker-
roksen asunnoissa tai tiloissa, jotka avautuvat parvekkeel-
la tai terassille. Tällöin asunnon lattia jatkuu ulos ja sisätila 
laajentuu ulkotilaan. Jos ulkopuolella sijaitseva lattiapinta 
on vaalea voivat matalalla sijaitsevat ikkunat jopa paran-
taa asunnon luonnonvalaistusta289. Kerrostalon ylemmissä 
kerroksissa, missä ei ole tätä lattian jatkumista, ei minus-
ta lattiaan asti ulottuvat ikkunat luo samanlaista tunnetta. 
Korkea pudotus ikkunan ulkopuolella tuottaa pikemminkin 
turvattomuuden tunnetta, mikä saattaa tuntua epämiel-
lyttävältä. Kerrostaloasunnoissa voisikin olla parempi ulot-
taa ikkunat katonrajaan lattian sijaan. Tämä lisäisi huoneen 
kalustettavuutta, vähentäisi vedon tunnetta ja parantaisi 
luonnonvalaistusta.

Näkymää varten suunniteltu ikkuna tulisi sijaita matalam-
malla kuin valaistukseen suunniteltu ikkuna. Näkymäikkunan 
alapinta tulisi sijaita korkeintaan noin 90 sentin korkeudes-
sa lattiasta. Tämän vuoksi saattaa olla järkevää erottaa yksi 
ikkuna valaistukseen ja toinen näkymää varten. Tällöin asu-
kas voi myös sulkea näkymäikkunan verhot silloin kun hän 
kaipaa yksityisyyttä ja kuitenkin saada valoa korkealla sijait-
sevasta ikkunasta. Louis I. Kahn on tehnyt näin tyylikkäästi 
Esherick Housessa (kuva 78)290.  

Horisontaalinen sijainti

Vaakasuunnassa keskellä seinää sijaitseva ikkuna tuottaa voi-
makkaimman valaistuksen.291 Ikkunan sijaintia vaakatasossa 
voidaan tutkia 45° säännöllä, jonka mukaan valon katso-
taan osuvan huoneeseen 45°:een kulmassa ikkunan sivuilta. 
Tämä tarkoittaa, että ikkunan viereen jää aina pimeät kul-
mat. Ainakin asunnon päähuoneon hyvä arvioida 45° me-
netelmällä, jolloin huoneen toiminnot voidaan suunnitella 
niin, että valoa vaativille toiminnoille löytyy tilaa valaistulta 
alueelta ja esimerkiksi television katselu voi sijaita pimeällä 
vyöhykkeellä (kuva 80).292 

Joskus ikkuna kannattaa kuitenkin sijoittaa huoneen nurk-
kaan, lähelle seinää, jolloin seinältä heijastuva valo voi valais-
ta koko huoneen. Ikkunan siirtäminen huoneen nurkkaan 
valaisee pimeitä kulmia ja vähentää tilan rajaa. Nurkassa 
sijaitseva ikkuna luo diagonaalisen suunnan ja vahvan dyna-
miikan huoneeseen. Häikäisyn riski on pienin nurkassa sijait-
sevasta ikkunasta293 (kuva 79). 

 

45,0°

Perustuu: Brandi 2006, s.20

Kuva 80. 

45° menetelmällä voidaan 
tutki valon horisontaalista 
jakautumista huoneessa.
Perustuu: Brandi 2005, s.20

Kuva 79.  Ikkunan asettaminen nurkkaan saa valon heijastumaan 
viereisestä seinästä. Luis Barragánin Prieto López House,
Lähde: Corrodi 2008, s.163

Kuva 78. Louis I. Kahnin Escherick House. Ylempi ikkuna antaa va-
loa kun alempi ikkuna tarjoa näkymän. Lähde: www.pinterest.com

289. Wilson 2001, s. 3   1   290. Corrodi 2008, ss. 140,144, Baker 1998, s. 5.7   1   291. Baker 1998, s. 5.8   1   292. Brandi 2006, s. 20
293. Baker 1998, s. 5.8
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Kulmatilanteita voi hyödyntää asentamalla molempiin seiniin 
ikkunat, jolloin huoneeseen saadaan valoa useammasta suu-
nasta ja kontrasti vähenee. Kulman yli asennettu ikkuna, jolla 
ei ole rakenteita kulmassa, hälventää tilan tuntua ja jatkaa 
tilaa saumattomasti ulos. Mitä suurempi ikkuna sitä heikom-
min havaitsemme kulman (kuva 81).294 

Ikkunan sijainnin vaikutus tilaan

Valonlähteiden järjestys ja niiden luomat kuviot vaikuttavat 
kokemukseemme tilan syvyydestä. Asettelemalla valonläh-
teet eri tavalla käytävään, tila vaikuttaa vuoroin pidemmäl-
tä tai lyhyemmältä (kuva 83).295 Ikkunan sijainti vaikuttaa 
myös vaikutelmaamme huoneen leveydestä ja tunnelmasta. 
Päätyseinän keskiakselille asetettu ikkuna muodostaa tun-
teen rauhallisuudesta ja venyttää huonetta. Toinen ikkuna 
voidaan asettaa sivuseinälle vähentämään kontrastia ja sa-
malla se leventää huonetta. Epäsymmetrisesti asetettu ik-
kuna, pois keskiakselilta, jakaa huoneen kirkkaisiin ja pime-
ämpiin kohtiin ja lisää jännitystä. Horisontaalinen näkymä 
laajentaa visuaalisesti huonetta.296 

Yksittäisestä ikkunasta tulee objekti. Rivi erillisiä ikkunoita 
vähentää ikkunan objektimaisuutta mutta ei aina lisää avoi-
muutta. Rivi vertikaalisia ikkunoita saattaa jopa vahvistaa 
rajoja, varsinkin jos ikkunoiden umpinaiset välit vaikuttavat  
kolumnimaisilta. Ikkunarivillä ja niiden välisillä umpinaisilla 
osilla voi lisätä perspektiiviä ja näin syventää huonetta (kuva 
82).297

Kokonaan lasinen seinä poistaa ikkunan objektimaisuuden 
kokonaan. Lasiseinä hälventää tilan rajaa ja jatkaa huonetta 
ulos. Se luo tilaan kulissin, joka myös tuottaa tasaisen valais-
tuksen. Ikkunaseinä luo myös mahdollisuuden valon heijas-
tumiselle sekä kattosta että seinistä.298  

Kuva 81. Ikkuna kulmassa saa kulman häviämään. Christopher Polly 
Architects, Elliot Ripper House. Lähde: www.archdaily.com

Kuva 82. Rivi ikkunoita käytävässä lisää perspektiiviä ja ikkunan välit ovat 
kolumnimaisia. Luis Barragán, Gilardi House. 
Lähde: http://colorstudies.wordpress.com/

294. Corrodi 2008, ss. 161, 205   1   295. Descottes 2011, s. 69   1   296. Corrodi 2008, ss. 202, 204   1   297. Ibid. s. 203   1   Ibid. s.206
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10.3 IKKUNAN MUOTO

Arkkitehtuurin kestokeskustelun aihe on ollut ikkunan 
muoto. Välillä on suosittu vertikaaleja ikkunoita ja toisinaan 
horisontaalisia ikkunoita. Ikkunan muoto vaikuttaa vahvas-
ti rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin, mikä lienee pääsyy sen 
kiistanalaisuuteen. Valaistuksen kannalta ikkunan muoto ei 
ole yhtä merkittävä kuin ikkunapinta-alan määrä työskente-
lytason yläpuolella ja seinän yläosassa sekä näkyvän taivaan 
määrä huoneessa. Ikkunan muoto vaikuttaa kuitenkin valon 
jakautumiseen, näkymään ja mahdolliseen luonnolliseen 
ilmanvaihtoon.299 

Ikkunoiden muoto jaetaan kolmeen ryhmään, muotokertoi-
men, eli korkeuden ja leveyden suhteen, mukaan.

Ikkunan muoto   Muotokerroin
Horisontaalinen ikkuna:    1:2
Vertikaalinen ikkuna:   2:1
Keskinkertainen ikkuna:   1:2 - 2:1
(kuva 84)

Horisontaaliset ikkunat luovat nauhamaisen valaistuksen ik-
kunaseinän mukaisesti ja valaistus pysyy tasaisena läpi vuo-
rokauden. Leveä ikkuna antaa panoraamamaisen näkymän 
ja häikäisyn riski on pieni. Vertikaalinen ikkuna taas luo pitkiä, 
syvälle ulottuvia valaistuksia, jotka muuttuvat vahvasti päivän 
mittaan. Tämäntyyppinen ikkuna luo suurimmat valaistus-
voimakkuudet huoneenperälle ja vähentää näin kontrastia 
huoneessa mutta vertikaaliset ikkunat lisäävät myös häikäi-
syn riskiä (kuvat 85). Vertikaalinen ikkuna rajoittaa näkymää 
horisontaalisesti mutta luo myös mahdollisuuden syvem-
mälle ja pidemmälle näkymälle. Vertikaaliset ikkunat ovat 
parempia tuulettamisen kannalta kuin horisontaaliset.300

Seuraavan aukeaman kuvista (kuvat 86) näkee miten sama 
ikkunapinta-ala jaettuna joko kahteen vertikaaliseen ikku-
naan tai yhteen horisontaaliseen ikkunaan vaikutta huoneen 
eri pisteiden valaistusvoimakkuuteen, eli valon määrän ja 
jakautumiseen huoneessa. Horisontaali-ikkuna antaa tasai-
semman valaistuksen mutta valo ulottuu vain noin 2,5 met-
rin syvyyteen kun taas vertikaalissa ikkunassa valo ulottuu 
3,5 metriin.301  Täytyy kuitenkin huomioida, että myös kor-
kealla sijaitseva horisontaali ikkuna ulottaa valon syvemmäl-
le huoneeseen.

 

Kuva 83. 
Ikkunan koko ja sijainti 
vaikuttaa käsitykseemme 
tilan syvyydestä. 
Ylemmässä kuvassa tila 
vaikuttaa syvemmältä kuin 
kahdessa seuraavassa 
kuvassa.

Horisontaali Vertikaali Keskinkertainen

Muotokerroin 1:2 2:1 1:2 - 2:1

Kuva 84. Ikkunan muotokerroin. Perustuu: Baker 2002, s.66

299. Corrodi 2008, s. 143, Baker 2002, s. 66  1   300. Baker 1998, ss. 5.7-5.8, Baker 2002, s. 66   1   301. Baker 2002, ss. 66-67
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10.4 IKKUNOIDEN MÄÄRÄ

Ikkunoiden määrällä on suuri merkitys rakennuksen ulkojul-
kisivuun ja huoneen tilavaikutelmaan. Yksi ikkuna vetää huo-
mion itseensä ollessaan tilan kirkkain kohta. Se saattaa myös 
luoda asukkaalle tunteen valokeilassa olemisesta samalla 
kun sillä voi korostaa tietyn asian tärkeyttä. Suuri ikkunaseinä 
hälventää ikkunan objektimaisuutta ja luo tasaisen valaistuk-
sen. Toisaalta ikkunapinnan jakaminen useaan eri kokoiseen 
ikkunaan luo parhaimmillaan dynamiikka ja hierarkiaa sekä 
rakennuksen ulkonäköön että huoneeseen. Eri ikkunoista 
tulevat, erilaiset valot voivat lomittua tai pysyä erillään, jol-
loin huoneeseen syntyy tunnelmaltaan hyvin erilaisia alueita. 
Useita valonlähteitä käytettäessä voidaan luoda yhtä hyvin 
valaistu tila kuin yhdellä voimakkaalla valonlähteellä, mutta 
valaistus voi olla kiinnostavampi ja monimuotoisempi.

Mikäli huoneessa on ainoastaan yksi ikkuna, voi se luoda 
voimakkaan kontrastin sekä huoneen etu- ja taka-alan välille 
että ikkunan ja ikkunaseinän välille. Kontrastia pienennetään 
parhaiten lisäämällä huoneeseen toinen ikkuna, mieluiten 
viereiselle seinälle. Useampi ikkuna antaa tasaisemman va-
lon huoneessa, lisäämällä heijastunutta valoa ja huoneen 
yleistä valoisuutta. Jopa pieni ikkuna huoneen takaseinässä 
vähentää kontrastia tehokkaasti. Toisena valonlähteenä voi 
toimia myös aukko toiseen huoneeseen, atriumiin tai valo-
kuiluun. Kolmiulotteiset kuvat seuraavalla sivulla osoittavat 
miten useaan seinään sijoitetut ikkunat jakavat valoa tasai-
semmin kuin yhteen seinään asetettu sama ikkunapinta-ala 
(kuvat 87).302

 
Avaamalla huone useaan suuntaan voidaan välttyä tilanteel-
ta, jossa huoneen kaikkien ikkunoiden sälekaihtimet ovat 
häikäisyn vuoksi suljettu ja keinovalot ovat päällä, vaikka ul-
kona olisi riittävästi luonnonvaloa huoneen valaisemiseen. 
Häikäisyä syntyy hyvin epätodennäköisesti eri suunnista sa-
manaikaisesti, joten sälekaihtimet tarvitsee sulkea vain au-
ringonpuoleiselta julkisivulta ja ne voidaan avata suuntaan, 
joka ei häikäise. 

Huoneeseen säteilevän valon määrä on jotakuinkin sama 
riippumatta siitä onko sama ikkunapinta-ala jaettu yh-
teen suureen ikkunaan tai useampaan pieneen ikkunaan. 
Ikkunoiden määrä vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti valon 
leviämiseen ja jakautumiseen sekä näkymään ja tuuletuk-
seen. Nykyään pyritään usein yhdellä tai usealla samanlaisella 
ikkunalla tyydyttämään kaikki ikkunan tehtävät huoneessa; 
valaistus, näkymä ja tuuletus. Kuten jo aikaisemmin mainitsin 
soveltuu eri toiminnoille kuitenkin paremmin erilaiset ikku-
 

Kuvat 85. Horisontaalisen ja vertikaalisen ikkunan valonjakauma 
samanlaisissa huoneissa pilvisellä säällä.

302. Baker 2002, ss. 66-67, Corrodi 2008, s. 161
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Kuvat 86. 
Ikkunan muodon vaikutus 
valonjakumaan. 
Lähde: Baker 2002, s.66-67

Kuvat 87.  Valo jakau-
tuu tasaisemmin jos huone 
avautuu useaan suuntaan. 
Lähde: Baker 2002, s.66-67
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nat, joten voisi olla hyvä eriyttää nämä toiminnot eri ikku-
noihin; valaistus korkealla sijaitsevaan nauhaikkunaan, näky-
mä seinän keskellä sijaitsevaan ikkunan ja tuuletus korkeaan 
ja helposti avattavaan ikkunaan.

10.5 IKKUNAPINTA-ALA

Eri kokoiset valonlähteet tuottavat erilaisia ilmiöitä. Suuret 
ikkunat saavat aikaan pehmeitä varjoja ja tasaisen valais-
tuksen, joka pienenee vain asteittaan etäisyyden lisäänty-
essä. Pienet valonlähteet luovat tarkempia varjoja ja valon 
voimakkuus pienenee selkeästi etäisyyden lisääntyessä.303 
Ikkunapinta-alan määrä vaikuttaa valaistuksen lisäksi myös 
rakennuksen energiankulutukseen ja näkymään. Ihmiset pi-
tävät suurista ikkuna-pinta-aloista, pääosin koska laaja nä-
kymä on toivottu304. Nykyään kerrostaloarkkitehtuurissa ol-
laankin suosittu koko seinän peittäviä ikkunapintoja. Corrodi 
ja Spechtenhauser kritisoivat tätä tapaa, jossa ulkotila pyri-
tään jatkamaan niin syvälle sisälle, että jännitys ulko- ja si-
sätilan välillä lakkaa. Heidän mielestä tämän tyyppinen lä-
hestymistapa, jossa käytetään rajoittamattomia lasiseiniä, luo 
tylsän ja yhtenäisen valaistuksen ja köyhdyttää tilan tuntua. 
Lasiseinillä häivytetyt ulkoseinät tuottavat tilaa, jota ei hei-
dän mielestään voida kutsua kodikkaaksi (kuva 88).305 Håkan 
Vigsnæs on samoilla linjoilla kun hän puhuu siitä, miten asun-
non tulisi syleillä asukasta (ks. s.28).306 Olen heidän kanssa 
osittain samaa mieltä siitä, että lasiseinät hälventävät kodin 
suojamaisuutta (ks. kappale 4.3 Luonnonvalon tarpeemme) 
ja ovat arkkitehdille helppo keino päästä ikkunasuunnitte-
lusta. Niissä asunnoissa, joissa näkymä on merkittävä voivat  
ikkunaseinät kuitenkin olla paikallaan. 

Iversenin ja Littlefairin huomautukset esteen vaikutuksesta 
ikkunapinta-aloihin tulisi huomioida paremmin Suomessa 
(ks. kappale 6.4 Ympäröivien rakennusten aiheuttama este). 
Suomalaisen kerrostalon ikkunapinta-alat ovat usein samat 
riippumatta kerroksesta, jossa asunto sijaitsee tai tilanne voi  
olla jopa se, että ylimmässä kerroksessa on suuremmat ik-
kunapinta-alat kuin alimmassa. Kuten jo mainitsin kappalees-
sa 8.8 Asunnon vertikaalinen sijainti tulisi tilanteen olla juuri 
päinvastainen, mikäli rakennuksen edessä on ulkopuolinen 
este; alimmassa kerroksessa tulisi sijaita suurimmat ikkuna-
pinta-alat valoisuuden varmistamiseksi (yksityisyyteen tulee 
kiinnittää huomiota). Pienemmät ikkunapinta-alat ylimmissä 
kerroksissa vähentävät myös asunnon häikäisyn- tai ylikuu-
menemisen riskiä ja vaalea umpinainen pinta heijastaa valoa 
alaspäin.

Ikkunoiden kokoa verrataan useimmiten joko huoneen lat-

tiapinta-alaan tai julkisivun pinta-alaan. Useiden ikkunoiden 
sijaitessa samassa huoneessa tulisi näiden ikkunoiden yhtei-
nen ikkunapinta-ala ottaa huomioon. Suomalaisissa asuinra-
kennuksissa ei juurikaan ole huoneita, joissa olisi hyvin mata-
la ikkunapinta-ala, sillä Suomen rakentamismääräyksiin (G1) 
on kirjattu, että jokaisessa asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, 
jonka valoaukko on vähintään 10 % huonealasta, eli lattia-
pinta-alasta. Rakentamismääräykset (C3) sanelevat myös, 
että lämmitetyn tilan ikkuna-pinta-ala ei saa olla suurempi 
kuin 15 % rakennuksen kerrosalasta tai 50 % rakennuksen 
ulkoseinien yhteenlasketusta pinta-alasta, käytettäessä ra-
kenteita, joiden lämmönläpäisykerroin on suosituksien mu-
kaisia.307 C3:n määräyksiä voidaan kuitenkin kiertää paranta-
malla rakennuksen muita lämmönhallintaan liittyviä tekijöitä. 

Ikkunapinta-alan koosta löytyy useita erilaisia suosituksia. 
Energiankulutuksen kannalta suositellaan hieman pienem-
piä ikkunapinta-aloja kuin mitkä olisivat valaistuksen kan-
nalta optimaaliset. Markku Lappalaisen kirjoittamassa ja 
Rakennustiedon julkaisemassa Energia- ja ekologiakäsikirjas-

sa suositellaan, että ikkunapinta-alan tulisi olla15-20 % lat-
tiapinta-alasta (tämä vastaa noin 30 – 40 % normaalin huo-
neen julkisivupinnasta). Lappalainen suosittelee myös, että 
etelä- ja länsijulkisivujen ikkunapinta-ala ei olisi suurempi 
kuin 30 % lattiapinta-alasta ja pohjois-itäsivujen ikkunapinta-
ala 10-15 % lattiapinta-alasta.308 Optimaalisesta ikkunapin-
ta-alasta valaistuksen kannalta löytyy erilaisia mielipiteitä. 
Esittelin jo kappaleessa 6.4 Ympäröivien rakennusten aiheut-

tama este Anne Iversenin suosittelemat estetystä kulmasta 
riippuvat ikkunapinta-alat. Nämä ikkunapinta-alasuositukset 
vaihtelevat välillä 30-70 % julkisivupinnasta. Corrodin ja 

 

Kuvat 88. Corrodi ja Spechtenhauserin mielestä rajaton ikkunaseinä ei 
luo kodikasta tunnelmaa. Lähde: Corrodi 2008, s.181

303.  Tregenza 2011, s. 56  1   304. Baker 2002, s. 180   1   305. Corrodi 2008, s. 181   1   306. Vigsnæs 2011, s. 85   
307. RT21286, ss. 9 (C3), 17 (G1)   1   308. Lappalainen 2010, s. 115
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Spechtenhauserin mielestä hyvän valaistuksen (DF 2 % 
tai enemmän) saavuttamiseksi kolme metriä syvässä huo-
neessa tulisi ikkunapinta-alan olla 40-50 % julkisivupinnas-
ta. Heidän mielestään taas ikkunapinta-alan kasvattaminen 
50-60 %:iin ei juurikaan paranna huoneen valaistusta ja 65 
% ikkunapinta-ala saatta jo olla ongelmallinen lämmityksen 
kannalta (varsinkin kesäisin). He myös muistuttavat, että jo 
40-50 % ikkunapinta-aloilla häikäisyn riski on suuri ja koh-
teeseen tulisi suunnitella häikäisynesto.309 Yleispätevää suosi-
tusta huoneen ikkunapinta-alasta on siis vaikea löytää. Tämä 
on tietenkin ymmärrettävää, sillä valaistukseen vaikuttavat 
niin monet tekijät kuten; ulkopuolinen este, pintojen ma-
teriaalit, ikkunoiden sijainti ja huoneen muoto. Suomessa ei 
kuitenkaan aina saavuteta tyydyttävää valaistusta vain seu-
raamalla rakentamismääräyskokoelman vaatimusta, jonka 
mukaan huoneen valoaukon koko tulisi olla 10 % lattiapinta-
alasta. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että suunnittelijat osaisivat 
ottaa huomioon nämä eri seikat, esimerkiksi hyödyntämällä 
luonnonvalosuunnitteluun tarkoitettuja tietokoneohjelmia 
(ks. kappale 13.2 Suunnittelutyökaluja) tai päivänvalosuh-
teen laskukaavaa. 

Vaaditusta ikkunakoosta voi tehdä karkean arvion suunnit-
telun alkuvaiheessa muokkaamalla päivänvalosuhteen lasku-
kaavaa. Ensiksi täytyy märitellä haluttu toivottu päivänvalo-
suhde, jonka jälkeen voidaan laskea vaadittu ikkunapinta-ala 
seuraavalla tavalla; 

DFave = W*θ*T*M / A*(1-R2)
->
W=(DFave*A*(1-R2)/(θ*T*M)

Jossa

W= aukon koko (m2) työskentelytason (80cm) yläpuolella  
DFave= keskimääräinen päivänvalosuhde (%)
A= kaikkien sisäpintojen pinta-ala
R= keskimääräinen sisäinen heijastus

R=(a1r1+a2r2...)/(a1+a2...)
a = pinnan pinta-ala
r = pinnan heijastavuus

θ = taivaskomponentti ikkunan keskiosasta (°)
T = lasituksen läpäisevyys
M = lasituksen ylläpitotekijä 310

(kuva 89)

Esimerkkinä käytän olohuonetta, jolle suositellaan DF-arvoa 
1,5 %311. Huoneen koko on 4 m x 4 m  ja korkeus 2,6 

 

m. Pintojen heijastavuustietoja löydät työn lopussa olevas-
ta liitteestä. Katto on valkoiseksi maalattua rappausta (rkatto 

= 0,8), seinät ovat myös valkoiseksi maalattua rappausta 
(rseinä=0,8). Lattia on koivuparkettia (rlattia= 0,35).  Ikkuna on 
kirkas kaksinkertainen ikkuna, jonka lasituksen läpäisevyys 
on 0,81 (ks. kappale 10.9 Lasitusmateriaalit)312. Rakennus 
ei sijaitse likaisella teollisuusalueella, seinä on vertikaalinen  
ja sisällä ei tehdä likaisia töitä eli ylläpitotekijä M = 0,9313 
(Liite1). Taivaskomponentti ikkunan keskiosasta on 30°.

alattia =4mx4m=16m2

akatto =4mx4m=16m2

aseinä= 4mx2,6mx4=41,6 m2

A=16m2+16m2+41,6m2=73,6 m2

R=16m2x0,35+16m2x0,8+41,6m2x0,8/(73,6m2)=0,70 

W=(1,5%x73,6m2x(1-0,702)/(30°x0,81x0,9)=2,6 m2 

Huoneeseen tarvittaisiin siis 2,6 m2 ikkunapinta-alaa työs-
kentelytason yläpuolella, jotta saavutettaisiin 1,5 % päivän-
valosuhde. Vaikka 1,5 % päivänvalosuhde on minimi on 2,6 
m2 huomattavasti enemmän kuin Suomen määräykset 10 % 
ikkunapinta-alasta (10 % x 16 m2=1,6 m2)

10.6 NÄKYMÄT

Ikkunalla on muitakin tehtäviä kuin luonnonvalaistus. 
Rakennusliike SRV:n asumistutkimusten mukaan asunnosta 
avautuva näkymä on asunnon tärkein kokemuksellisuuden 
tekijä.314 Asukkaat kokevat näkymän usein ikkunan tärkeim-
mäksi tehtäväksi ja ikkunan tulisi välittää informaatiota asun-
non ulkopuolisesta maailmasta.315 Ihmisen tarve näkymälle 
pohjautuu osittain turvan tarpeeseen, jolle olennaista on 
tietää mitä ympärillämme tapahtuu.316 

d

a1r1 a2r2

a3r3

a4r4

a5r5

(a6r6)
W

!

Kuva 89. Päivänvalosuhteen laskeminen.

309.  Corrodi 2008, s. 138, Baker 1998, s. 5.7  1   310. Baker 2002, s. 65
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Suuret horisontaaliset ikkunat, joiden pinta-ala on yli 25 % 
seinän pinta-alasta koetaan näkymän kannalta miellyttäviksi 
kun taas alle 10 % ikkunapinta-ala koettiin epätyydyttäväk-
si.317 Näkymän vuoksi ikkunan leveydeksi toivotaan 55 % 
seinästä, johon ikkuna on asennettu. Ikkunan lasitetun osan 
leveys tulisi olla vähintään metri ja ikkunan korkeuden mi-
nimiksi toivotaan 1,3 metriä. Tyytyväisyys vähenee jos lasi 
on jaettu useampaan pieneen ikkunan, varsinkin jos niiden 
etäisyys kasvaa, sillä tämä vaikuttaa näkymään rikkovasti.318 
Ikkunan alakarmi tulisi sijaita alle 0,9 metrin korkeudes-
sa, jotta ihminen pystyisi säilyttämään näkymän ulos myös 
istuessaan.319

Näkymäksi ei riitä mikä aukko julkisivussa tahansa vaan nä-
kymän tulisi myös välittää kiinnostavaa informaatiota kuten 
maiseman tai vilkkaan kadun320. Laajoja näkymiä suositaan 
ja niissä saisi mieluiten olla tietoa eri syvyysasteilta; vähän 
taivasta, kaukainen maisema, aktiivinen keskialue ja objekteja 
lähietäisyydellä. Luonnonmaisemat ovat suositumpia kuin 
urbaanit maisemat ja varsinkin vesiaiheiset näkymät ovat ha-
luttuja, mikä vaikuttaa mm. asuntojen hintoihin voimakkaasti. 
Asukkaiden mielestä kaksi asiaa ovat kuitenkin tärkeämpiä 
kuin näkymän sisältö, nimittäin turvallisuus ja yksityisyys (ku-
vat 90).321 

10.7 YKSITYISYYS

Suunniteltaessa asunnon luonnonvalonsaantia ei saisi unoh-
taa yksityisyyttä. Yksityisyyteen liittyvä tarve on vahvasti 
sidottu kulttuuriin mutta useimmissa kulttuureissa ihmiset 
sulkevat verhot, mikäli ohikulkija voi nähdä sisälle.322 Tämä 
taas johtaa keinovalojen turhaan käyttöön ja näin koko 
luonnonvalosuunnitelma voi valua hukkaan. Verhot ja sälei-
köt voivat vähentää 20 % aurinkoenergian hyödystä322. 

Tänä päivänä suositaan tiivistä kaupunkirakennetta, joka 
tuottaa monia hyötyjä mutta myös esteitä ikkunoiden 
eteen. Yksi keino lisätä luonnonvaloa asunnossa, jonka edes-
sä on huomattava este on laajentaa ikkunapinta-alaa. Isot 
ikkunapinta-alat ja tiiviisti sijaitsevat rakennukset tuottavat 
kuitenkin ongelmia yksityisyyden kannalta. Yksityisyyden tar-
ve korostuu pienissä asunnoissa, varsinkin yksiöissä, joissa 
useat toiminnot tapahtuvat samassa tilassa. Näin asunto ei 
enää jakaudu yksityisyysasteeltaan erilaisiin tiloihin, joiden 
avautuminen voidaan suunnitella kullekin tilalle erikseen. 
Varsinkin tällaisiin asuntoihin sopisi monipuoliset ikkunat, 
joista kaikki ei tarjoa näkymää ja luonnonvalaistus säilyisi, 
vaikka näkymän eteen sulkisi verhot. Yksityisyyttä ei kannata 
suojata ikkunan yläosassa, josta suurin osa luonnonvalosta 
pääsee asuntoon mutta katseet eivät. 

 

Kuvat 90. Helsingin Kalasatamasta löytyy hyvin erilaisia näkymiä.
Lähde: oikotie.fi

Kuva 91. Yksityisyyttä voidaan lisätä jakamalla ikkuna ja käyttämällä 
läpikuultavia lasimateriaaleja. Lähde: urbanlabglobalcities.blogspot.fi

311.  Energy Research Group 2002, s. 30  1   312. Beck 2011, s.17  1   313. Baker 2002, s.206   1   SRV 2012, s. 7   1   315. Baker 2002, s. 180  
316. Corrodi 2008, s. 83   1   317. Galasiu, 2006, s. 730   1   318. Baker 1998, s. 5.7, Baker 2002, s. 180   1   319. Brandi 2006, s. 27
320. Reinhart 2011, s. 392   1   321. Teregenza 2011, s. 10, Galasiu 2006, s. 730   1   322. Teregenza 2011, s. 10
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Toinen ratkaisu voi olla liikuteltavat läpikuultavat paneelit, 
joista valo pääse läpi mutta näkymä ei. Tällöin kannattaa 
käyttää maitolasia, jonka valonläpäisevyys on melkein yhtä 
hyvä kuin tavallisen lasin kun taas kuvioidulla kalvolla pin-
noitetut lasit tai heijastavat lasit estävät suuren osan valos-
ta323. Asunnoissa, joissa yksityisyys on ollut vaikea saavuttaa, 
on myös käytetty pilkottuja ikkuna-aukkoja suurien ikkuna-
pintojen sijaan mutta samalla rajataan näkymää sisältä ulos 
(kuva 91).  Tärkeintä olisi kuitenkin alusta asti suunnitella 
rakennus niin, että vältyttäisiin tilanteilta, joissa asuntoihin on 
suora näköyhteys, ainakin toisista asunnoista ja paikoilta, jois-
sa ihmiset usein liikkuvat.

10.8 DETALJIT

Ikkunajaoissa tulee huomioida niiden vaikutus näkymään ja 
valaistukseen. Ne saattavat osua suoraan näkökenttään tai 
aiheuttaa harmillisia varjoja. Aikoinaan ikkunajaot suunnitel-
tiin niin, että valo saattoi kiertää riman ja näin pienentää sen 
visuaalista kokoa. Tämän päivän ikkunajaot aiheuttavat usein 
itse varjostuksia, jotka ovat erityisen epämiellyttäviä kirkasta 
ikkunaa vasten. Samasta syystä sisäpuoliset ikkunapuitteet 
tulisi aina olla vaaleat, jotta kontrasti kirkkaaseen ikkunaan ei 
kasvaisi liian suureksi ja vältyttäisiin kontrastin aiheuttamalta 
häikäisyltä.324 

Tänä päivänä ikkunalaudan värin määrittelee pääosin julkisi-
vun esteettiset seikat ja tummat, varsinkin tumman harmaat 
(RR23) värit tuntuvat olevan suosiossa. Vaalealla ja noin 20-

30 senttimetriä leveällä ikkunalaudalla voitaisiin kuitenkin 
ohjata huoneeseen hyvin miellyttävää valoa. Tämä paljon 
käytetty tapa on unohtunut modernismin myötä.325 

Aikaisemmin, seinien ollessa paksuja, käytettiin paljon syviä 
viistettyjä ikkunasyvennyksiä, joilla luotiin valaistusvoimak-
kuus, joka oli kirkkaan ulkoilman ja pimeän sisäseinän välistä 
ja vähensi vaikutelmaa ulko- ja sisätilan välisestä kontrastista. 
Tänä päivänä ulkoseinän paksuus on taas suuri, joten viis-
tetyt ikkunaukot olisivat mahdollisia toteuttaa. Tämä vaatisi 
kuitenkin, että ikkunat asennettaisiin julkisivujen ulkopin-
taan. Jotta viisteestä olisi hyötyä, tulisi sen pinta olla vaalea. 
Peilimäiset tai liian kirkkaat pinnat viistetyissä ikkunasyven-
nyksissä saattavat kuitenkin aiheuttaa häikäisyä (kuva 92).326 

10.9 LASITUSMATERIAALIT

Ikkunan ominaisuuksiin kuuluu sen valonläpäisevyys τ. 
Läpäisevyys lasketaan jakamalla huoneeseen tulevan valon 
määrä ikkunaan osuvan valon määrällä. Kyseessä voi olla yksi 
numero tai useita numeroita, jotka kuvastavat arvoja eri va-
lon kulmille. Lasin valonläpäisevyys riippuu kulmasta, jossa 
valo osuu lasiin. Jos valo osuu lasiin kohtisuorassa, jatkaa 
suurin osa valosta lasin läpi kun taas osuessaan n.k kiilto-
asteessa valo heijastuu melkein täysin. Kiiltoasteessa osuva 
valo saattaa aiheuttaa voimakasta häikäisyä mutta tämä on 
vain hetkittäistä sillä auringon siirtyessä valonkulma muut-
tuu. Kiiltoasteessa osuva valo tuottaakin mielikuvan lasista 
heijastavana pintana kun todellisuudessa lasin heijastusarvo 
on pieni (0,1) verrattuna vaaleaan umpipintaan (n. 0,8).327 
Ikkunalaseille määritellään myös auringon energiasäteilyn 
kokonaisläpäisykerroin, g-arvo. g-arvo kertoo kuinka monta 
prosenttia auringonsäteilystä ulottuu ikkunalasin läpi huo-
neeseen (kuva 93).328 

Lasituksella on suuri merkitys luonnonvalon pääsyyn huo-
neeseen. Esimerkiksi väritetyt tai hajaannuttavat lasitukset 
vähentävät usein huoneeseen ulottuvaa luonnonvaloa noin 
60 %:lla verrattuna kirkkaaseen lasiin.329 Tämän vuoksi la-
situksen ominaisuuksia kehitellään jatkuvasti ja ikkunalaseja 
muokataan erilaisin tekniikoin; lasit voidaan peittää ohuella 
metallisella filmillä, lasiin voidaan lisätä pieniä määriä muita 
aineksia, lasi voidaan kerrostaa muiden materiaalien kanssa 
tai tehdä suljettuja kokonaisuuksia, joissa lasien välissä on 
kaasuja kuten argonia.330 Nämä muokkaukset vaikuttavat 
lasin valonläpäisevyyteen, lämpöteknillisiin ominaisuuksiin ja 
lasituksen ulkonäköön.

Kuva 92. Viistetyt ikkunasyvennykset luovat pinnan, 
jonka luminenssi on kirkkaan näkymän ja pimeän ikku-
naseinän väliltä.  Lähde: Corrodi 2008, s.169

323.   Littlefair 2011, s. 25  1   324. Phillips 2004, s. 27   1   325. Tregenza 2011, ss. 164-165   1   326. Corrodi 2008, s. 146
327. Tregenza 2011, ss. 172, 174   1   328. Beck 2011, s. 16   1   329. Baker 2002, s. 91
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Pimentävät lasit

Pimentävät lasit ehkäisevät häikäisyä mutta pimentävät nä-
kymää ja huonetta. Ihminen ei välttämättä huomaa tätä, joll-
ei hän voi verrata pimennyslasin läpi näkyvää näkymää kirk-
kaan lasituksen läpi näkyvään näkymään. Pimentävillä laseilla 
saattaa kuitenkin olla heikentävä vaikutus ihmisen mielialaan, 
sillä ne saavat kirkkaan päivän näyttämään harmaalta ja pi-
meältä. Pimentävät lasit näyttävät mustilta ulkoapäin.331

Selektiivilasit

Koska ihmiset eivät yleensä pidä ikkunalaseista, jotka pimen-
tävät tai värjäävät näkymää, on kehitetty selektiivilasi, joka 
estää vain tiettyjen aallonpituuksien, kuten infrapunaisen, 
läpäisyä ja päästävät samalla sisään näkyvät aallonpituudet. 
Infrapunaisen säteilyn estäminen parantaa myös lasin läm-
pöominaisuuksia. Selektiivilasi tehdään useimmiten päällys-
tämällä lasi ohuella metallikerroksella.332 Filmi on herkkää 
vaurioille ja asennetaan tämän vuoksi ikkunan sisäpuolelle. 
Filmit eivät estä näkymää ulos ja lasit vaikuttavat ulkoapäin 
melkein kirkkailta. Päällystetyt lasit ovat olleet hyvin kalliita.333 

Kromaattinen lasitus

Kromaattisen lasin kirkkaus tai läpinäkyvyys muuttuu rea-
goiden valo- (fotokromaattinen) tai lämpömuutoksiin 
(termokromaattinen) tai sähköjännitteeseen (elektrokro-
maattinen). Kromaattinen lasi säätelee rakennukseen tule-
vaa auringonsäteilyä ja estää ylikuumenemista tai häikäisyä. 
Kromaattista lasitusta voidaan käyttää irrallisten varjostusten 
sijaan mutta  kromaattista lasia ei suositella katsekorkeudel-
le. Järjestelmät ovat usein hyvin kalliita.334

Holograafinen lasitus

Holograafinen kalvo suunnitellaan tarkoin ohjaamaan valoa 
joko estämällä tietystä suunnasta tuleva valo tai ohjaamalla 
valo toiseen suuntaan. Holograafisella kalvolla päällystetty 
lasi on läpinäkyvä mutta saattaa tietyistä kulmista katsottuna 
tuottaa sateenkaariefektin. Holograafisten kalvojen kustan-
nukset ovat olleet pieniä.335

Valoa ohjaava lasitus

Prismaattisessa lasituksessa lasien väliin on lisätty miniatyyri-
säleiköt tai laserleikatut akryylipaneelit.336 Prismoissa voi olla 
peilimäisiä pintoja ja prismat räätälöidään kohteen olosuh-
teisiin sopivaksi. Valon osuessa lasin komikulmaisiin kiiloihin 
heijastetaan se yleensä kattoon ja syvemmälle huoneeseen. 

  

Ohjaamalla valoa näin estetään häikäisy.337 ( ks. kappale 11.3 
Valoa ohjaavat luonnonvalojärjestelmät )

Laminoitu lasitus

Laminoitu ikkunalasi on kehitelty pääosin turvallisuussyistä. 
Lasien väliin laminoidaan muovikalvoja, jolla parannetaan la-
sin kestävyyttä ja ominaisuuksia lasin hajotessa. Laminointi 
vähentää lasin valonläpäisevyyttä mutta laminoinnissa voi-
daan käyttää myös UV-säteilyä absorboivia kalvoja, jotka 
säätelevät UV-valon etenemistä sisätiloihin.338

 

LYHYESTI: 10. IKKUNAT

- Ikkunoiden suunnittelu vaikuttaa eniten asunnon 
  luonnonvalosaantiin pilvisessä ilmastossa. 
- Valaistuksen kannalta pilvisessä ilmastossa ikkunat tulisi  
  olla suuria ja sijaita korkealla.
- Ikkunat eri seinillä vähentävät kontrastia huoneessa.
- Pelkkien määräysten noudattaminen ikkunan koon 
  suhteen ei välttämättä riitä valoisan asunnon        
  saavuttamiseksi.
- Ikkunat vaikuttavat valaistuksen lisäksi rakennuksen    
  ulkomuotoon, energiankulutukseen ja sisätilan rajoihin.
- Eri tarpeisiin tulisi suunnitella erilaisia ikkunoita; korke- 
  alla sijaitseva ikkuna valaistusta varten, keskellä sijaitse-  
  va suuri ikkuna näkymää varten ja helposti avattava   
  ikkuna tuuletusta varten.
- Arkkitehtien tulisi kiinnittää huomiota ikkunoiden    
  detaljeihin.
- Näkymällä ja yksityisyyden tunteella on huomattava 
  merkitys asunnon valaistukseen.
- Lasitusmateriaali vaikuttaa ikkunan läpi pääsevään 
  valoon ja energiaan ja sitä voidaan muokata estämään   
  häikäisyä.

Kuva 93. Lasituksen tyypillisiä ominaisuuksi. Lasituksen valon-

läpäisevyyden (τ) parantuessa asukkaan näkökulmasta sen 
heijastavuus yleensä heikkenee, millä saattaa olla negatiivisiä 
vaikutuksia rakennuksen ympäristöön. Perustuu: Beck 2011, s.17

330.   Tregenza 2011, s. 175  1   331. Phillips 2004, s. 26   1   332. Tregenza 2011, s. 176   1   333. Phillips 2004, s. 26
334. Energy Research Group 2002, s. 101, Phillips 2004, s. 27   1   335. Energy Research Group 2002, s. 101  1   336. Tregenza 2011, s. 176
337. Energy Research Group 2002, s. 101   1   338. Phillips 2004, s. 26
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11. AURINKOSUOJAUS JA MUUT         
        LUONNONVALOJÄRJESTELMÄT

”Toisaalta voimme myös hallita valoa tilassa ja näin jännittää 

sitä ja koota kauneus.”   – Alberto Campo Baez339

11.1 LUONNONVALOJÄRJESTELMIEN 
KÄYTTÖTARKOITUS

Luonnonvalojärjestelmiksi (daylight systems) kutsutaan jär-
jestelmiä, joissa ikkunan lisäksi tai niihin integroituna on op-
tisia välineitä, jotka ohjaavat ja/tai kontrolloivat valoa. Usein 
termiin lisätään sana kehittynyt (advanced) tai innovatiivi-
nen (innovative), jolla halutaan huomioida uusimmat ma-
teriaalit ja tuotteet. Nick Baker ja Koen Steemers kuitenkin 
muistuttavat, että ennen kuin rakennukseen suunnitellaan 
monimutkaisia luonnonvalojärjestelmiä, tulisi pyrkiä hyö-
dyntämään normaaleja arkkitehtonisia keinoja, kuten vaa-
leita sisäpintoja ja oikein suunniteltuja ikkunoita.340 Pilvisissä 
ilmastoissa rakennuksen luonnonvalaistukseen vaikuttaakin 
enemmän ikkunan suunnittelu kuin luonnonvalojärjestel-
mät.341 Asuinrakennuksissa on myös tärkeää, että asukas 
ymmärtää miten asunto toimii ja tämän vuoksi liian moni-
mutkaiset tekniset laitteet eivät sovellu asuntoihin.

Luonnonvalojärjestelmien tärkeimmät tavoitteet ovat:

 - Ulottaa luonnonvaloa syvemmälle rakennukseen kuin  
   mikä on mahdollista pelkillä ikkunoilla ja näin vähentää  
   kontrastia huoneen etu- ja taka-alan välillä

 - Lisätä  luonnonvaloa rakennuksessa pilvisissä ilmastoissa

 - Lisätä luonnonvaloa huoneissa, joiden näkymä taivaalle on  
   estetty 

 - Ohjata luonnonvaloa ikkunattomiin tiloihin

 - Rajoittaa liiallista suoraa auringonvaloa tai muuta valoa,   
   joka aiheuttaa häikäisyä ja ylikuumenemista ja ohjata sitä   
   heijastuneena syvälle rakennukseen342

Voidaan siis sanoa, että järjestelmien tarkoitus on lisätä 
luonnonvalon määrää ja parantaa sen jakautumista tilassa 
sekä kontrolloida suoraa auringonvaloa. 

Light pipes. Of all the methods of innovative daylighting, the light pipe
has had the most universal application. It is basically a method of
rooflighting, which by means of association with reflective tubes, directs
the light to a lower level. Whilst it can be employed to direct light
through several floors, this has the disadvantage of locating the pipes
through the upper floors, taking up useful floor space.
Light-pipe installations can be associated with a means of ventilation,

and also with sources of artificial light which take over after dark or when
the daylight outside is insufficient, using a light control system. A
particularly useful application has been in domestic buildings, where a
light pipe can be directed to an area in the property, such as an upstairs
landing, which otherwise might receive no daylight.

THE FUTURE

The design of ‘the window’ for a new building is of the first importance,
not only because it will determine the appearance of the building, which
it does, but because it is being asked to take a major role in the control of
the building environment. It will be seen in the Case Studies to follow
later in the book, that with the large increase in ‘passive’ buildings, it is
the window which is at the leading edge of new development,
development of which is as yet far from exhausted.

34 Daylighting: Natural Light in Architecture

Photograph of typical light-pipe installation
seen from inside the building
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Kuva 94. Ikkuna “kaikilla herkuilla”.
Lähde: Phillips 2004, s.34

339.   Campo Baez 2013, s. 18 (oma käännös)  1   340. Baker 2002, ss. 136, 140   1   341. Johnsen 2010, s. 2-3   1   342  Ibid. s. 3
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11.3 VALOA OHJAAVAT       
LUONNONVALOJÄRJESTELMÄT

Luonnonvalojärjestelmät, joihin ei ole liitetty aurinkosuoja-
usta ohjaavat useimmiten ikkunasta tai kattoikkunasta tule-
vaa valoa. Järjestelmät ovat jaettu neljään kategoriaan;

Kategoria 1.  Hajavaloa ohjaavat järjestelmät ohjaavat  
  luonnonvaloa zeniitistä huoneeseen.  
  Järjestelmät soveltuvat erityisen hyvin 
  tilanteisiin, joissa on huomattava ulkoinen  
  este.
Kategoria 2.  Suoraa auringonvaloa ohjaavat järjestel- 
  mät ohjaavat auringonvaloa huoneeseen  
  ilman häikäisyä ja ylikuumenemista.
Kategoria 3.  Valoa hajaannuttavat tai levittävät järjes- 
  telmät muuttavat kattoikkunasta tulevan  
  valon tasaisemmaksi. Pystysuorissa ikku- 
  noissa järjestelmät saattavat tuottaa  
  häikäisyä.
Kategoria 4.  Valoa kuljettavat järjestelmät kuljettavat  
              kuituoptiikalla tai valoputkilla auringon- 
  valoa pitkiä etäisyyksiä rakennuksen kes- 
  kustaan. Valoa kuljettavat järjestelmät  
    soveltuvat parhaiten aurinkoisiin 
  olosuhteisiin.346

Kategoria 4 ei sovellu suomalaisiin olosuhteisiin ja tämän 
vuoksi käsittelen ainoastaan kategoriaan 1-3 kuuluvia 
järjestelmiä.

Kategoria 1:                                                                                  
Esimerkki hajavaloa ohjaavista järjestelmistä

Anidoliset järjestelmät

Anidoliset järjestelmät ovat järjestelmiä, joilla voidaan kes-
kittää auringonvaloa. Niiden tehtävä on siis kerätä ja oh-
jata valoa tarvittuun kohtaan. Nimi anidoliset (muinaisella 
kreikalla; an = ilman, eidolon = kuva) tulee siitä, että jär-
jestelmä ei pysty tuottamaan kuvaa tai säilyttämään näky-
män. Anidolisten järjestelmien vahvuus on se, että kaikki 
valonsäteet, jotka osuvat kerääjään tulevat myös ulos jär-
jestelmän valonjakajasta. Näin järjestelmä voi kerätä hajava-
loa zeniitistä ja jakaa sen syvälle huoneeseen. Järjestelmän 
on todettu nostavan päivänvalosuhdetta huoneen perällä 
huomattavasti, varsinkin tilanteissa, joissa ikkunan edessä 
on huomattavia esteitä.347 Kerrostaloon soveltuvia anidoli-

Lämpimissä olosuhteissa pyritään estämään asunnon ylikuu-
menemista ja tämän vuoksi rajoittaa auringonvalon pääsyä 
rakennukseen. Korkeilla leveysasteilla pyritään taas yleensä 
maksimoimaan rakennuksen valonsaanti ja tämän vuoksi 
järjestelmät, jotka ohjaavat valoa taivaan kirkkaimmasta koh-
dasta syvälle rakennukseen ovat soveliaimpia. Yksinkertaisin 
esimerkki tästä on heijastava ikkunalauta. Järjestelmät, kuten 
valohyllyt, joiden tehtävä on ohjata valoa syvemmälle raken-
nukseen voivat myös toimia häikäisynestona tai varjostuk-
sina. Pilvisessä ilmastossa ikkunapinta-alat tulisi olla suuria, 
mikä lisää häikäisyn ja ylikuumenemisen riskiä aurinkoisella 
säällä. Häikäisyä ja ylikuumenemista voidaan hallita aurinko-
suojajärjestelmillä mutta niiden tulisi olla liikuteltavia, jotta 
ne eivät kuitenkaan vähentäisi valonsaantia pilvisellä säällä.343

Tietoa uusista luonnonvalojärjestelmistä tulee koko ajan 
lisää ja suunnittelijan tulisikin oppia lukemaan tätä tietoa. 
Suunniteltaessa kehittyneitä luonnonvalojärjestelmiä tulisi 
arkkitehdin aina pyytää tuotteen läpäisevyystietoja (trans-
mittance). Näitä tietoja ei kuitenkaan aina ole saatavissa, sillä 
niiden tuottaminen on hankalaa. Tietyt tietokoneohjelmat 
pystyvät tuottamaan tämän tiedon, mikäli geometria ja opti-
set ominaisuudet ovat mallinnettu oikein. Näiden ohjelmien 
käyttö vaatii pitkää koulutusta ja harjoittelua, minkä vuoksi 
ne ovatkin jääneet pääosin tutkijoiden käyttöön. Euroopassa 
on olemassa akateemisia laboratorioita ja yhtiöitä, jotka tar-
joavat läpäisevyystietojen tutkimista mutta asuntoraken-
tamisessa tällaiseen on harvoin varaa. Normaaliin CAD-
ohjelmaan liittyvät visualisointiohjelmat eivät yleensä osaa 
ottaa huomioon luonnonvalon kaikkia ominaisuuksia.344

11.2 LUONNONVALOJÄRJESTELMIEN 
HUOLTO JA YLLÄPITO

Huolto ja ylläpito ovat tärkeitä kaikissa luonnonvalojärjes-
telmissä ja niiden suunnittelu on osa toimivan luonnonva-
lojärjestelmän suunnittelua. Järjestelmät toimivat usein hei-
jastuksen avulla ja tämän vuoksi lika ja pöly tulee puhdistaa 
pinnoilta säännöllisin väliajoin. Liikkuvat osat vaativat välillä 
vaihtoa ja ovat muutenkin herkempiä rasitukselle. Ulkona 
sijaitsevat osat ovat vaikeampi huoltaa ja ne ovat alttiina 
kovalle säärasitukselle.  Huollon vuoksi yli 15 kerroksisiin 
rakennuksiin ei yleensä voi rakentaa ulkopuolisia järjestelmiä 
paitsi, jos rakennuksella on kaksoisjulkisivu.345 

343. Johnsen 2010, s. 2-3  1   344. Baker 2002, ss. 143, 146   1   345. Beck 2011, s. 43   1   346. Johnsen 2010, ss. 4,8
347. Scartezzini 2002, ss. 123-134
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sia järjestelmiä ovat anidolinen alakatto, integroidut anido-
liset järjestelmät ja anidoliset kaihtimet. Anidolinen alakat-
to koostuu julkisivun ulkopuolisesta kerääjästä, joka johtaa 
valoa alakaton tapaiseen, sisäisesti heijastavaan valoputkeen, 
josta valo purkautuu huoneen perälle. Anidolista alakattoa 
suunniteltaessa tulisi punnita matalamman huonekorkeuden 
haitat ja järjestelmän hyödyt. Kuperat integroidut anidoliset 
järjestelmät muistuttavat valohyllyjä mutta toimivat parem-
min kuin yksinkertaiset valohyllyt (kuvat 95)348. Anidoliset 
kaihtimet koostuvat jäykästä verkosta onttoja ja heijastavia 
elementtejä, joilla voidaan kontrolloida auringonvaloa ja oh-
jata sitä huoneen perälle. Anidoliset kaihtimia tulisi käyttää 
julkisivuilla, joihin osuu voimakas auringonvalo, sillä järjestel-
mällä on vahvasti varjostava vaikutus. Järjestelmä on suun-
niteltu käytettäväksi aurinkoisissa ilmastoissa mutta se on 
koettu myös toimivaksi pilvisissä olosuhteissa.349 

Kategoria 2: 
Esimerkki suoraa auringonvaloa ohjaavista  järjestelmistä

Valoa ohjaavat prismat

Prismoja on käytetty yli 50 vuotta ohjaamaan hajavaloa tai-
vaalta. Yleensä prismat koostuvat suorasta takaosasta ja etu-
osan läpinäkyvistä kolmiomaisista kappaleista. Markkinoilta 
löytyy useita erilaisia paneeleita; 1cm paksuisista 1mm pak-
suisiin. Prismat voidaan asentaa ikkunalasien väliin, ikkunan 
yläosaan varjostamaan ikkunaa. Nykyään pienikokoiset pris-
mat liitettään kehittyneisiin luonnonvalojärjestelmiin, joissa 
niitä hyödynnetään myös suoran auringonvalon ohjaamiseen. 
Prismoja voidaan käyttää joko heijastamaan valoa poispäin 
tai ohjaamaan valoa eri suuntaan. Prismajärjestelmiä käyte-
tään pääosin varjostukseen, eivätkä siis yleensä ole sopivia 
pilvisiin ilmastoihin. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa nä-
kymä taivaalle on estetty. Tällöin prismat voivat jakaa valoa 
syvemmälle huoneeseen ja tasoittaa huoneen valaistusta. 
Prismat estävät täydellisen kirkkaan näkymän, mikä voidaan 
osittain korjata toisella prismalla mutta ongelmasta ei päästä 
täysin (kuva 96).350 

Kategoria 3: 
Esimerkkejä valoa hajaannuttavasta järjestelmästä

Laserleikatut paneelit

Laserleikatuissa paneeleissa paneelin pintaan on laserilla 
leikattu suuntaissärmiöitä, jotka heijastavat valoa. Paneelit 
asennetaan ikkunalasien väliin hajottamaan valoa ja estä-
mään näin häikäisyä. Paneelit voivat myös ohjata valoa kat-
toon. Katsottaessa suoraan lasia kohti laserleikatut paneelit 

Integroitu anidolinen järjestelmä

Anidolinen alakatto yhdistettynä
heijastavaan ikkunalautaan

Prismaattiset paneelit

Valohylly

Heijastava pinta

Integroitu anidolinen järjestelmä

Anidolinen alakatto yhdistettynä
heijastavaan ikkunalautaan

Prismaattiset paneelit

Valohylly

Heijastava pinta

Kuvat 95. Ylhäällä: Anidolinen alakatto yhdistettynä heijastavaan 
ikkunalautaan. Alhaalla: Integroitu anidolinen järjestelmä.

Integroitu anidolinen järjestelmä

Anidolinen alakatto yhdistettynä
heijastavaan ikkunalautaan

Prismaattiset paneelit

Valohylly

Heijastava pinta

Kuva 96. Prismaattiset paneelit. 

Kuva 97. Laserleikatut paneelit. 

348. Baker 2002, s. 152  1   349.  Johnsen 2010, ss. 13-14   1   350. Baker 2002, ss. 156-157   
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eivät estä näkymää. Paneeleita löytyy monenlaisia ja niiden 
valmistuskustannukset ovat matalat.351 

Läpikuultavat eristeet

Nykyään markkinoilta löytyy läpikuultavia eristeitä kuten 
aerogeeliä ja erilaisia kennorakenteita. Näitä on asennettu 
ikkunoiden yhteyteen parantaen niiden lämpöominaisuuksia 
estämättä kuitenkaan luonnonvalon läpäisyn täysin. Eristeet 
eivät ole  läpinäkyviä vaan läpikuultavia ja ne hajauttavat 
valon, johtaen tasaiseen valaistukseen. Tätä voidaan myös 
käyttää hyväksi yksityisyyden suojaamiseksi. Optiset ominai-
suudet ovat näillä eristeillä hyvin samanlaiset kuin lasitiilillä ja  
läpikuultavilla laseilla mutta lämmöneristävyys huomattavasti 
parempi (kuva 98).352 

Esimerkki hajavaloa ohjaavista järjestelmistä (kategoria 1) 
yhdistettynä varjostukseen:

Valohyllyt

Valohyllyt ovat muinainen keksintö, jota hyödynsivät jo 
Egyptin faaraot.353 Niitä voidaan käyttää sekä varjostukseen 
että valon ohjaamiseen, ja valohyllyt ovat koettu tehokkaiksi 
ja luotettaviksi verrattuna moneen muuhun luonnonvalo-
nohjausjärjestelmään.354 Valohyllyt eivät yleensä suurenna 
huoneen keskimääräistä päivänvalosuhdetta mutta jakavat 
valon tasaisemmin huoneessa, varjostamalla ikkunan edus-
taa ja ohjaamalla valon syvemmälle huoneeseen (kuva 
99).355 Valohyllyllä varustetun huoneen luonnonvalolla valais-
tu syvyys voi olla noin 2,5 kertaa etäisyys lattiasta ikkunan 
yläpintaan kun tämä normaalisti on noin 1,5-2 kertaa356. 

Valohyllyn soveltuvuudesta eri ilmastoihin on eriäviä mieli-
piteitä. Corrodi ja Spechtenhauser suosittelevat valohyllyjä 
pilvettömiin olosuhteisiin357 kun taas IEA:n (International 
Energy Agency) raportti ja julkisivujen vaikutusta rakennuk-
sen energiankulutukseen tutkinut Fabiana Cambiaso suosit-
televat hyllyjä kaikkiin ilmastoihin tai vain pilvisiin ilmastoihin, 
riippuen käyttötarkoituksesta.358 Uskonkin, että erilaiset käsi-
tykset johtuvat juuri siitä, että valohyllyjä voidaan hyödyntää 
eri tarkoituksiin, aurinkoisissa olosuhteissa aurinkosuojauk-
seen ja pilvisissä olosuhteissa valon ohjaamiseen. 

Valohyllyt ja integroidut anidoliset järjestelmät eivät ole 
standardisoituja valmistuotteita vaan jokaiseen kohteeseen 
suunnitellaan siihen sopiva tuote ja uusia ratkaisuja syntyy 
koko ajan. Koska järjestelmien vaikutus sekä sisä- että ul-
koarkkitehtuuriin on suuri, saattaa niiden päätehtävä valon 
ohjaajana joskus unohtua ja lopputulos ei ole toivotunlai-

Integroitu anidolinen järjestelmä

Anidolinen alakatto yhdistettynä
heijastavaan ikkunalautaan

Prismaattiset paneelit

Valohylly

Heijastava pinta

Kuva 99. Valohylly

Kuva 98. Koulun lasikatteessa on käytetty läpikuultavaa aerogeeliä. 
Lähde: http://www.kalwall.com/rcntproj/55.htm

Kuva 100. Kohteeseen suunniteltu erikoinen valohylly. 
House of Parlament Portocullis Building, London. 
Lähde: www.bristolite.com

351. Ibid. ss. 159-160    1   352. Baker 2002, s. 158  1   353. Johnsen 2010, s. 9   1   354. Sanati 2013, s. 68   1   355. Phillips 2004, s. 33   1   356. 
Corrodi 2008, s. 147   1   357. Ibid.   1   358. Johnsen 2010, ss. 6-7, Cambiaso 2013, s. 81   
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nen. Tämän vuoksi on hyvä tuntea valohyllyn pääperiaatteet, 
jotka pätevät myös integroituihin anidolisiin järjestelmiin.359 

Valohylly koostuu useimmiten horisontaalista levystä, joka 
asennetaan noin kaksi metriä lattiapinnasta ylöspäin, ikku-
nan keskelle tai yläosaan, silmänkorkeuden yläpuolelle. Mitä 
matalammalla hylly sijaitsee sitä enemmän valoa heijastuu 
kattoon mutta myös häikäisyn riski suurenee. Hyllyt voivat 
olla kiinteät tai käännettävät ja jopa auringon liikettä seu-
raavia hyllyjä on olemassa. Hylly voi olla ikkunan sisä- tai/
ja ulkopuolella. Ulospäin työntyvä hylly varjostaa ikkunaa 
mutta voi  kuitenkin lisätä valon määrää huoneessa, sillä se 
kerää valoa korkealta taivaalta, jossa luminanssi on suurin. 
Ikkunoiden sisäpuolella oleva valohylly saattaa vähentää va-
lonmäärää mutta jakaa valoa tasaisemmin huoneeseen.360 
Ikkunan molemminpuoliset hyllyt ovat tutkimuksissa arvioi-
tu parhaimmiksi lisäämään valoa, jakamaan sitä tasaisesti ja 
vähentämään eteläjulkisivujen aiheuttamaa häikäisyä.361  

Valohyllyt vaativat aina asunnon kattoa toissijaiseksi heijas-
tuspinnaksi, jolloin katon tulisi olla heijastava eikä siinä saisi 
olla esteitä kuten palkkeja, profiloituja akustisia paneeleita, 
ilmastokanavia tai putkia.362 Valohyllyjä on täysin turhaa ra-
kentaa tiloihin, joiden katossa risteävät esimerkiksi ilmas-
tointikanavat tai joiden kattopinta on tumma. Myös korkea 
huonekorkeus parantaa valohyllyjen toimivuutta.363 

Valohyllyjä suunniteltaessa on tärkeä huomioida detaljit. 
Valohyllyt voidaan tehdä mm. kromaattisesta lasista, jolloin 
ne varjostavat ainoastaan suoraa valoa ja ohjaavat valon hei-
jastuneena huoneeseen.364 Valohyllyt saattavat tuottaa on-
gelmia lämmöneristyksen kannalta, sillä ne ulottuvat yleensä 
ulkoa sisälle ja sisä- ja ulkopuolen välinen lasin sijainti tulisi 
suunnitella niin, ettei valo osuu siihen kiiltokulmassa, jolloin 
suurin osa valosta heijastuu lasista pois. Valohyllyjä suunni-
teltaessa tulee myös huomioida niiden ylläpito ja pesu, sillä 
lika heikentää niiden toimivuutta huomattavasti.365 Huonosti 
suunnitellut ulkoiset valohyllyt saattavat ohjata vettä raken-
nuksen julkisivun mutta vedenpoistosta voi myös tehdä hie-
non detaljin (kuva 101). 

  

 

11.4 AURINKOSUOJAUS; VARJOSTAVAT        
        JÄRJESTELMÄT JA HÄIKÄISYNESTO

Aurinkosuojauksella tarkoitetaan kahta eri toimintoa; häikäi-
synestoa ja varjostusta. Varjostuksella tarkoitetaan lämpöön 
liittyvää toimintoa, joka suojaa suoralta auringonsäteilyltä. 
Häikäisynesto on visuaalinen toiminto, joka vaikuttaa nä-
kökenttään osuviin korkeisiin luminansseihin, jotka saat-
tavat johtua suoran auringonvalon lisäksi taivaanvalosta 
tai heijastuneesta auringonvalosta. Auringon varjostus ei 
aina ole riittävä häikäisynesto mutta tilanteissa, joissa yli-
lämpenemisen riski ei ole suuri voi häikäisynesto toimia 
varjostuksena.366 Aurinkosuojaus liittyy siis kappaleessa 
Luonnonvalosuunnittelun lähtökohdat, asettamiini tavoitteisiin 
numero seitsemän ja yhdeksän, joissa mainitaan, että häikäi-
syn ja ylikuumenemisen riski tulisi olla kontrolloitua.

Aurinkosuojauksella, varsinkin ulkopuolisella aurinkosuoja-
uksella, on samantapainen dualistinen olemus kuin ikkunoil-
la; suojauksen vaikutukset rakennuksen julkisivuun ja ulkonä-
köön ovat valtavat mutta samalla sen vaikutukset asunnon 
sisätiloihin, niiden valaistukseen, näkymään ja energiankulu-
tukseen, ovat myös huomattavia. Arkkitehdin tulisi hallita 
kokonaisuutta ja aurinkosuojiin ei tulisi suhtautua pelkkinä 
ornamentteina julkisivussa. Aurinkosuojaus tulee ottaa huo-
mioon heti suunnittelun alussa ja sisällyttää osaksi rakennuk-
sen arkkitehtuuria mieluummin kuin erillisiksi, jälkeenpäin 
liitettäväksi osiksi. Onnistuneimmillaan aurinkosuojilla voi-
daan luoda kiinnostavia valaistusolosuhteita, jotka liikkuvat 
kirkkaasti valaistun ja pimeän välissä. 

 

Kuva 101. 
Valohyllyn vedenpoisto-
sta on tehty hieno detalji. 
Hawaii Medical Services 
Building.. 
Lähde: Lam 1986, s.205

359. Baker 2002, ss. 152-154    1   360. Baker 2002, ss. 151, Johnsen 2010, s. 9  1   361. Sanati 2013, s. 68   1   362. Baker 2002, s. 145   
363. Tregenza 2011, s. 179   1   364. Sanati 2013, ss. 67-68, 75   1   365. Baker 2002, ss. 149-150  1   366. Johnsen 2010, s. 2
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Aurinkosuojausjärjestelmät vähentävät huomattavasti huo-
neen luonnonvalaistusta, varsinkin kauempana ikkunoista 
sijaitsevilla alueilla367 ja niitä tulisi välttää syvien huoneiden 
edessä. Monet aurinkosuojaukset vaikuttavat myös voimak-
kaasti näkymään. Tämän vuoksi olisikin tärkeämpää suunni-
tella rakennus (suunta, muoto, ikkunat) muuten niin hyvin, 
että varjostuksia ja häikäisynestoja tarvittaisiin mahdollisim-
man vähän. Esimerkiksi käyttämällä vaaleita pintoja ikkunan 
läheisyydessä vähennetään kontrastierosta johtuvaa häikäi-
syä huomattavasti368. Myös ikkunan koko vaikuttaa auringos-
ta syntyvään häikäisyyn, joka on vähemmän häiritsevää ik-
kunan ollessa pieni. Keskikokoinen ikkuna tuottaa kuitenkin 
suuren kontrastin ikkunan ja ympäristön välille ja johtaa näin 
häikäisyyn. Vaikka häikäisyn lähde on suuri täysin lasitetuissa 
seinissä, varmistavat ne pienemmän kontrastin lähipintoihin  
ja tuottavat näin vähemmän häikäisyä. Voidaan sanoa, että 
estääkseen häikäisyä tulisi välttää ikkunoita, joiden koko on 
40-50% seinän pinta-alasta.369 Mikäli ikkunapinta-alaa on 
kasvatettu ulkoisen esteen vuoksi, voi este kuitenkin estää 
myös häikäisyä. 

Ilmaston mukainen varjostus ja häikäisynesto

Aurinkosuojauksen toimivuus on vahvasti riippuvainen au-
ringon liikkeestä ja pilvien yleisyydestä ja näin ollen ilmastosta 
ja maantieteellisestä sijainnista.370 Menetelmien kopioiminen 
toisenlaisesta ilmastosta tai kansainvälisestä kirjallisuudesta 
saattaa olla jopa haitallista sekä asukkaiden mukavuuden 
että rakennuksen energiankäytön kannalta. Suomen ilmasto, 
jossa lämmitys on ensisijainen energiankuluttaja jäähdytyk-
seen verrattuna, vaatii täysin päinvastaisen julkisivustrategian 
kuin ilmasto, jossa jäähdytys on tärkeämpää. Cambiaso on 
listannut tärkeimmät ilmaston mukaiset kestävän julkisivun 

strategiat ja varjostus ei kuulu kylmien ilmastojen strategi-
aan ollenkaan (kuva 102).371 

Suomessakin energiavaatimukset ovat johtaneet tiiviimpiin 
rakennuksiin, joka yhdistettynä huonoon suunnitteluun, 
voivat johtaa ylikuumenemiseen ja näin lisätä jäähdytyk-
sen tarvetta. Varjostuksella voidaan vaikuttaa huomattavasti 
asunnon jäähdytyskuormaan.372 Tämän lisäksi pilvisissä il-
mastoissa ikkunat tulisi sijaita korkealla ja niiden pinta-ala 
olla suuri, mikä lisää häikäisyn riskiä, jolloin oikein suunni-
tellusta häikäisynestosta tulee tärkeää373. Ei kuitenkaan ole 
järkevää tehdä energiataloudellisesti kyseenalaisia suuria 
ikkunoita, lisätäkseen luonnonvalaistusta tai laajentaakseen 
näkymää, ja sitten asentaa ikkunoiden eteen aurinkosuojaus, 
joka heikentää sitä mitä pyrittiin lisäämään. 

Törmään usein tiloihin, joissa verhot ovat kiinni ja keinovalo 
päällä, vaikka ulkona on valoisaa. Tämä johtuu pitkälti huo-
neen käyttötarkoitusta vastaavan häikäisyneston puutteesta 
tai häikäisynestosta, jossa muunneltavuus tarkoittaa ainoas-
taan sitä, että luonnonvalo voidaan joko sulkea täysin huo-
neen ulkopuolelle tai päästää täysimääräisenä sisään. Tämän 
tyyppisessä tilanteessa häikäisy voi myös johtua väärin suun-
natusta valosta, jolloin luonnonvalon ohjaus olisi tärkeää.

Suomessa pilvisintä on marras-joulukuussa ja selkeintä 
touko-kesäkuussa (ks. kappale 3. Suomen valo-olosuhteet). 
Helsingissä lämpötilat nousevat yli 20° asteeseen kesä-
elokuussa.374 Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme pääosin 
häikäisynestoa touko-kesäkuussa ja varjostusta kesä-elo-
kuussa. Rakennuksen avautumissuunnan huomioiminen on 
ensisijaisen tärkeää ja jokainen rakennus ja sen ympäristö 

Figure 1: Koppen Climate Classification System. 

Figure 2: Facade Design strategies for different climate zones.  

DISCUSSION AND RESULTS
The application of the concepts will be demonstrated and discussed through two case studies. 
Case Studies 
A)  KAFD 4.01 
High-performance, low-e double glazing was used for all facades. Three glass types, with visual 
transmittance values of 25%, 45%, and 69%, were specified.  

Figure 3 (on the left) KAFD 4.01 south and west facades; (in the middle) Solar radiation on the 
site; (on the right) Incident solar radiation for flat south facade and self-shaded form. 
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Kuva 102. Cambiason lista kestävän julkisivun strategioista eri ilmastoissa. Lähde: Cambiaso 2013, s.81

367. Beck 2011, s. 25  1   368. Baker 2002, s. 179   1   369. Muneer 2000, s. 157   1   370. Corrodi 2008, s. 170
371. Cambiaso 2013, ss. 80-81   1   372. Beck 2011, s. 24   1   373. Johnsen 2010, ss. 2-3   1   374. Pirinen 2012, s. 24
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tulee tutkia erikseen. Pohjoisesta ei synny huomattavia läm-
pökuormia ja häikäisynriski on pieni, joten aurinkosuojaus-
ta ei tarvitse suunnitella pohjoiseen avautuville ikkunoille. 
Etelään suunnatuissa ikkunoissa tarvitsemme sekä varjos-
tusta että häikäisynestoa. Niiden toteuttaminen on suhteel-
lisen helppoa, sillä aurinko on touko-elokuussa korkealla 
etelässä (Helsinki 42°- 53°), jolloin auringonvaloa voidaan 
estää pienillä ulokkeilla, jotka eivät estä matalaa talviaurin-
koa. Ylikuumeneminen pohjoisissa ilmastoissa johtuu yleen-
sä itä- ja länsijulkisivujen ikkunoista, joita on vaikea suojata 
auringolta. Vaikka kesälläkin lämpötilat ovat iltaisin matalat, 
tarvitaan länteen avautuvilla ikkunoilla usein varjostusta, sillä 
rakennus on lämminnyt päivän aikana. Itään avautuvilla ik-
kunoilla varjostuksen tarve ei ole yhtä suuri, sillä aamuisin, 
jolloin aurinko paistaa idästä, lämpötilat ovat matalia ja ra-
kennus on kylmä yön jälkeen. Häikäisynesto sekä itä- että 
länsijulkisivuilla on sitäkin tärkeämpää. Itä- ja länsisuunnassa 
suoraa auringonvaloa voi estää myös suhteellisen matalat 
ulkopuoliset esteet, sillä aurinko on itä- ja länsisuunnassa 
myös touko-kesäkuussa matalalla (Helsinki 25°- 30°). Tämän 
vuoksi häikäisynesto tulisi suunnitella rakennuksen ylimpiin 
kerroksiin kun taas alimmissa kerroksissa häikäisynesto voi 
olla turha tai jopa haitallinen asunnon luonnonvalaistukselle. 

Sisä- tai ulkopuolinen aurinkosuojaus

Aurinkosuojien sijainti joko asunnon sisä- tai ulkopuolella 
vaikuttaa rakennuksen arkkitehtonisen ilmeen lisäksi sen 
teknisiin ominaisuuksiin. Auringonsuojauksen sijainnilla, ik-
kunan ulko- tai sisäpuolella, ei kuitenkaan ole huomattavaa 
vaikutusta huoneen valaistukseen. Sijainti vaikuttaa eniten 
rakennuksen lämmönhallintaan ja tässä tuleekin olla tark-
kana siitä, suunnitellaanko varjostusta vai häikäisynestoa. 
Ulkopuoliset aurinkosuojat ovat tehokkaampia pienentä-
mään lämpökuormaa (jopa 80 %) koska auringonvalo ei 
koskaan pääse sisään rakennukseen375. Ulkoiset suojat vä-
hentävät jäähdytyksen tarvetta mutta lisäävät huomattavasti 
lämmitystarvetta376. Häikäisynesto tulisi asentaa rakennuk-
sen sisäpuolelle, jolloin se ei vaikuta yhtä voimakkaasti ra-
kennuksen lämpösaantoon. Näin ollen etelä- ja länsijulki-
sivuille Suomessa voidaan asentaa ulkoinen varjostus kun 
taas itäsuunnassa häikäisynesto tulisi sijaita asunnon sisä-
puolella. Myös länsijulkisivun varjostuksen asentamista sisä-
puolelle tulee harkita, sillä auringon sijainti muuttuu itä-län-
sisuuntaisissa ikkunoissa paljon ja sisäpuolella olevaa suojaa 
on helpompi siirtää. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, on ul-
koisia aurinkosuojia myös huomattavasti vaikeampi huoltaa 
ja niihin kohdistuu kova säärasitus, mikä lisää niiden hintaa 
huomattavasti377. 

Liikkuvat ja kiinteät järjestelmät

Kiinteitä järjestelmiä ei suositella pilvisessä ilmastossa, sillä 
suoran auringonvalon puuttuessa ne estävät taivaalta tule-
van hajavalon. Vain ikkunan pinta-alaa laajentamalla saavu-
tetaan sama valomäärä pilvisellä säällä kuin ilman kiinteitä 
järjestelmiä.378 Liikkuvat järjestelmät toimivat siis paremmin 
kuin kiinteät koska ne vastaavat muuttuviin olosuhteisiin. 
Ainoastaan etelään suuntautuvilla ikkunoilla voidaan harkita 
kiinteitä järjestelmiä, kuten ulokkeita. Auringonvalon muut-
tuessa voimakkaasti itä- ja länsijulkisivuilla, tulisi niillä olla 
liikkuvat aurinkosuojajärjestelmät.379 Liikkuvat järjestelmät 
ovat yleensä kalliimpia ja vaikeampia ylläpitää kuin kiinteät. 
Liikkuviin järjestelmiin lasketaan klassinen taittuva ikkuna-
luukku, rullaluukut, sälekaihtimet, markiisit, aurinkopurjeet, 
kankaat ja verhot ja liikuteltavat julkisivuelementit kuten pa-
neelit ja ritilät.380

Liikkuvat järjestelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään; ma-
nuaaliset ja itseohjautuvat eli automaattiset järjestelmät. 
Asuinrakennuksissa automaattiset järjestelmät koetaan 
usein vieraaksi ja heikentävät asukkaan mahdollisuutta halli-
ta omaa kotiaan. Itseohjautuvat järjestelmät tulisi voida ohit-
taa manuaalisesti ja niiden tulisi olla yksinkertaisia ja help-
pokäyttöisiä, jotta käyttäjät hyväksyisivät ne. Manuaalisten 
järjestelmien ongelmaksi on useissa tutkimuksessa todettu, 
että asukkaat asettavat aurinkosuojan kerran ja jättävät ne 
sitten hyvin pitkiksi ajoiksi paikoilleen.381 Asukkaat käyttävät 
myös liikkuvia aurinkosuojauksia useammin häikäisyn kuin 
ylikuumenemisen estämiseen.382 Vaikeasti käytettäviä järjes-
telmiä onkin turha tehdä liikkuviksi, sillä ne jäävät hyvin to-
dennäköisesti paikoilleen.

Sälekaihtimet

Säleiköt ja sälekaihtimet ovat perinteisiä luonnonvalojärjes-
telmiä, joita käytettään varjostukseen, häikäisyn estämiseen 
tai luonnonvalon ohjaamiseen. Ne voivat sijaita ikkunan 
ulko- tai sisäpuolella tai ikkunalasien välissä. Sälekaihtimien 
ulkoasennusta vältetään, sillä sälekaihtimet ovat herkkiä 
säärasitukselle. 

Säleiden kulma ja säleiden etäisyyden suhde niiden sy-
vyyteen vaikuttavat järjestelmän valonläpäisevyyteen. 
Asettamalla vaaleat ja ohuet säleet 45° horisontista ylös-
päin päästään melkein samoihin valonläpäisevyyksiin kuin 
esteettömällä ikkunalla ja sulkemalla säleet estetään valon 
pääsy huoneeseen miltei kokonaan. Estääkseen valon pää-
syä huoneeseen säleet asennetaan useimmiten kulmaan 
horisontista alaspäin.383 

375. Energy Research Group 2002, ss. 60, 103   1   376. Reinhart 2011, s. 392   1   377. Beck 2011, ss. 27, 43   1   378. Baker 2002, s. 139
379. Baker 1998, s. 5.8   1   380. Corrodi 2008 ss.  171-172   1   381. Galasiu 2006, s. 740   1   382. Baker 2002, s. 178   
383.  Johnsen 2010, ss. 9-10, Baker 2002, s. 114
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Kuten ikkunatkin olisi hyvä jakaa korkealla sijaitsevaan ik-
kunaan valaistusta varten ja silmänkorkeudella sijaitsevaan 
ikkunaan näkymää varten, olisi sälekaihtimetkin hyvä jakaa 
osiin. Korkeimmalla sijaitsevat säleet vaikuttavat eniten 
huoneen luonnonvalaistukseen ja niiden kallistus tulisi olla 
alaspäin huoneen suuntaan, jotta ne ”näkisivät” mahdolli-
simman paljon taivasta ja ohjaisivat valoa kattoon. Keskellä 
ikkunaa sijaitsevat säleet vaikuttavat eniten näkymään ja nii-
den tulisi olla horisontaalissa asennossa. Alhaalla sijaitsevat 
säleet eivät juurikaan vaikuta luonnonvaloon tai näkymään, 
joten niiden tärkein tehtävä on varjostaa lämpimällä säällä 
ja tämän vuoksi ne kallistetaan ylöspäin huoneen suuntaan 
(kuva 103).384 Ikkunan jakaminen myös horisontaalisesti olisi 
suotavaa, jolloin samassa huoneessa voi olla ikkunoita, jois-
sa sälekaihtimet ovat alhaalla ja toiset, joissa kaihtimet ovat 
vedetty ylös. 

Suuri kontrasti säleen ja etäällä olevan pinnan välillä voi li-
sätä häikäisyn riskiä. Kehittyneet sälekaihtimet, joissa on pei-
limäinen yläpinta, voivat ohjata valoa kattoon. Peilimäisesti 
heijastavia sälekaihtimia tulisi kuitenkin käyttää vain silmän-
korkeuden yläpuolella, sillä ne voivat aiheuttaa häikäisyä. 
Matta pinta vähentää häikäisyn riskiä.385 Mikäli sälekaihtimien 
tarkoitus on varjostaa, tulee niissä olla korkeasti heijastava 
pinta, jotta lämpö heijastuisi pois huoneesta.386

Asukkaiden sälekaihtimien käyttötavat ovat yksi tärkeimmis-
tä vaikuttajista rakennuksen luonnonvalonsaantiin. Asukkaat 
eivät muokkaa aurinkosuojia usein ja sälekaihtimet jäävät 
usein alas päiviksi tai viikoiksi kun ne kerran on laskettu. 
Tämä vaikuttaa negatiivisesti rakennuksen lämpösaantoon, 
valaistukseen ja näkymään (kuva 104). Valohylly voi vähentää 
asukkaan tarvetta laskea sälekaihdin.387 Toimistoissa automa-
tisoiduilla sälekaihtimilla ja valaistusjärjestelmillä on saavu-
tettu huomattavia energiasäästöjä.388 Asunnoissa ne voivat 
kuitenkin tuntua vieraalta ja automatiikka tulisi voida ohittaa 
manuaalisesti.

Markiisit

Markiisien vaikutus julkisivun ulkonäköön on huomattava, 
vaikka ne olisivat tarvittaessa sisäänvedettäviä. Markiisit estä-
vät ylilämpenemisen, pitävät huoneen valoisana ja säilyttävät 
näkymän. Ne ovat kuitenkin herkkiä sääolosuhteille ja eivät 
juurikaan auta häikäisyn estämisessä.389

Kolmeen osaan jaetut sälekaihtimetKuva 103. Kolmeen osaan jaetut sälekaihtimet.

Kuva 104. Helsingissä näkee usein rakennuksia, joissa kaikki säle-
kaihtimet ovat kiinni päivällä. Tässä kaakkoon päin avautuvassa 
rakennuksessa tulisi olla parempi aurinkosuojaus, jolloin näkymää ja valoa 
ei tarvitsisi kokonaan sulkea sälekaihtimilla. Huomaa myös, että melkein 
kaikki kaihtimet ovat kiinni vaikka aurinko ei enää paista julkisivuun.

384. Olbina 2012, s. 129   1   385. Johnsen 2010, ss. 9-10   1   386. Energy Research Group 2002, s. 103   1   387. Sanati 2013, s. 67, 75
388. Olbina 2012, s. 129   1   389. Corrodi 2008 ss.  171-172
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Säleiköt, verkot ja sermit

Suomessakin on yleistynyt erilaisten säleikköjen käyttö ra-
kennusten julkisivuissa. Ulkoisilla säleiköillä voidaan muokata 
rakennuksen ulkonäköä, rytmittä julkisivua ja lisätä raken-
nuksen kiinnostavuutta. Valitettavan usein säleiköt ovat myös 
päälle liimattuja elementtejä, joiden funktio on kyseenalainen. 

Horisontaaliset säleiköt toimivat parhaiten eteläjulkisivuil-
la kun taas vertikaalisia säleikköjä käytetään useimmiten 
länsi- ja itäjulkisivuilla.390 Säleikköjä voidaan käyttää suoran 
auringonvalon ohjaamiseen huoneeseen heijastuksen avul-
la mutta tämä vaatisi, että säleikkö on vaalea, mikä saattaa 
aiheuttaa häikäisyä. Säleiköt toimivat kuitenkin parhaiten 
kun niitä käytetään suoran auringonvalon estämiseen ja 
maasta heijastuneen valon ohjaamiseen huoneen kattoon, 
josta valo jakautuu tasaisesti huoneeseen. Tämän tyyppinen 
ratkaisu on tavallinen Etelä-Euroopassa.391 Suomessa tätä 
ominaisuutta voisi hyödyntää ensimmäisessä kerroksessa 
lumesta heijastuvan valon ohjaamiseen huoneeseen. Jos ra-
kennuksen edessä on huomattava este on säleikköjen käyt-
tö alimmissa kerroksissa kuitenkin kyseenalaista. 

Säleikköjen suunnittelussa oleellista on säleen koon suhde 
säleiden väleihin. Varsinkin horisontaalisina ulokkeina toimivi-
en säleikköjen välit eivät saisi olla liian suuria, jolloin ne eivät 
estä korkealta paistavaa kesäaurinkoa. Kiinteiden säleiden 
mitoituksesta on kuitenkin erittäin vaikea löytää suosituk-
sia. Säleen koon suhde säleiden väliin vaikuttaa valaistuksen 

lisäksi huomattavasti näkymään. RT-kortin (RT 07-10912 
Päivänvalon hallinta sisätiloissa) mitoitusohje perustuukin 
näkymään ennemmin kuin valaistukseen (kuva 106). 

Kiinteät ja perforoidut sermit ikkunan edessä eivät sovi 
Suomen olosuhteisiin. Ne ovat peräisin trooppisista ilmas-
toista, joissa niitä on käytetty ilman lasitusta, valon, yksityisyy-
den, turvan ja tuuletuksen varmistamiseksi. Meillä ne kuiten-
kin estävät sekä haluttua säteilyä että ei haluttua. Pienempi 
ikkuna on toimivampi ratkaisu kuin suuri ikkuna sermillä, sillä 
siinä ei ole esteitä näkymälle ja kiinteän seinäpinnan lisään-
tyessä sen lämpötekniset ominaisuudet ovat paremmat.392 

Kuvat 105. Helsinkiläisiä kiinteitä aurinkosuojia.

Kuvat 106. RT-kortin mukainen säleen mitoitus niin, että näkymä ei 
rikkoudu. Lähde: RT 07-10912 s.10

390. Baker 1998, s. 5.24   1   391. Baker 2002, s. 113   1   392. Ibid. ss. 116-117

3.3 Auringonsuojasäleikön mi-
toitus

Säleikkötyyppisiä suojia tehdään usein
arkkitehdin suunnitelmien mukaan. Pyr-
kimys ulkonäön keveyteen johtaa kuiten-
kin helposti puutteelliseen suojaukseen.
Säleiden suunta, suhteellinen etäisyys
toisistaan ja sälekulmat vaikuttavat olen-
naisesti suojaukseen, mutta vain suh-
teellisilla dimensioilla on vaikutusta var-
jostuksen määrään.

Sälevälien absoluuttinen leveys vai-
kuttaa syntyvään valokuvioon.Aurinko ei
ole pistemäinen valonlähde vaan näkyy
n.0,5 asteen kulmassa.Pienen reiän läpi
paistava aurinko synnyttää metrin etäi-
syydelle n. 9 millimetrin levyisen kuvan-
sa. Jotta säleikön rakojen projisoimat
”kuvat” alkaisivat sulautua yhteen, etäi-
syyden on siis oltava suunnilleen
100-kertainen säleiden sijoitteluväliin
nähden, kuva 12.Kauempana aurinko al-
kaa näkyä useammasta säleikön raosta
samanaikaisesti. Kaikkein pienimmillä
millimetriluokan säleiköillä tällä ilmiöllä ei
ole merkitystä.

Säleiden vaalea väri lisää hajavalon lä-
päisyä. Peilaavat säleet voivat aiheuttaa
heijastuksia sisätilaan.

4 ERITYISKYSYMYKSIÄ

4.1 Lasin käyttö julkisivuissa ja
auringonsuojana

Lämpökuormien hallitseminen erikois-
laseilla on parantanut avointen lasipinto-
jen käyttömahdollisuuksia. On myös

mahdollista suunnitella esimerkiksi run-
saasti valoa tuottavia kattoikkunoita.Tär-
keimmät lasin näkyvät erityisominaisuu-
det tässä yhteydessä ovat valonläpäisyn
pienentäminen auringonsuojalaseilla
sekä valon hajottaminen, taulukko 6.

Jos valaistustavoitteet ovat vaativat,
taulukko 4, pelkän lasin käyttö auringon-
suojana on kyseenalaista. Auringon-
suojalasia käytettäessa luminanssisuh-
teet eivät muutu merkittävästi niin kauan,
kuin lasin läpi näkyvät ulkotilan lu-
minanssit pysyvät suurina sisätilan lu-
minansseihin verrattuna. Jos julkisivu on
auringon puolella, lasin läpäisyn on olta-
va varsin pieni, jotta ikkunasta näkyvä
aurinko tai sen tuottamat valonläikät työ-
tasolla eivät häikäisisi. Tällöin päivänva-
lon saanti pilvisellä säällä on niukkaa.
Vaihtoehtona voisi tällöin olla kirkas lasi
yhdistettynä erilliseen auringonsuojaan.

Valon hajottaminen yksinomaisena
keinona ei pienennä lasiin osuvan aurin-
gonvalon luminanssia riittävästi, vaan tu-
loksena on helposti joka suuntaan sätei-
levä häikäisylähde. Valoa hajottava lasi
toimii parhaiten auringolta suojattuina
laajahkoina pintoina. Se ei sovellu näkö-
kentässä olevien auringonsuojien mate-
riaaliksi ilman merkittävää tummennusta
tms. lisävaimennusta.

Paljaiden lasinpintojen peilaava vaiku-
tus voi aiheuttaa haitallisia auringonva-
lon heijastumia sisätilaan.Säleikköjen tai
silkkipainettujen julkisivurastereiden läpi
aurinko voi tuottaa terävästi vaihtelevan
valokuvion. Ilmiön tarkasteluun voi käyt-
tää kuvassa 12 esitettyä periaatetta.

RT 07-10912 ohjetiedosto 10
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Kuva 12.
Valokuvion leveys auringon paistaessa säleikön raoista.

lasityyppi ominaisuudet toimintaperiaate tai toteutus

eristyslasi
(vanh. ”umpiolasi”)

• kahdesta tai useammasta lasista koottu
elementti

• lasien väli on kaasutiivis ja täytetty ilmalla
tai muulla kaasulla

selektiivilasi • säteilyn läpäisyn suhteen selektiivinen
(varsinkin lämmöneristävyyttä paranta-
va) lasi, joka yleensä läpäisee vähem-
män lämpösäteilyä kuin näkyvää valoa

• erikoispinnoite, jonka emissiviteetti on la-
sin arvoa pienempi ja heijastaa pitkäaal-
toista säteilyä (aallonpituusalue riippuu
pinnoitteesta)

auringonsuojalasi • yleisnimitys laseille, jotka läpäisevät ta-
vallista vähemmän auringon säteilyä

• absorbointi, peiliheijastus, selektiiviset
pinnoitteet tai näiden yhdistelmät

absorboiva lasi • auringonsuojalasi, joka absorboi itseen-
sä osan auringon säteilystä

• massavärjäys

peiliheijastava lasi • auringonsuojalasi, jonka suojauskyky
perustuu peiliheijastukseen

• valoa heijastava pinnoite

kirkaslasi • valon värisävyn muuttumattomuus tavoi-
teltaessa erityisen hyvää värintoistoa;
lämpösäteilyn läpäisy

• lasimassasta on poistettu vihertävän sä-
vyn aiheuttava raudan oksidi

valoa hajottava lasi
(läpikuultava lasi)

• yleisnimitys laseille, joilla on valon hajalä-
päisyominaisuus mattakäsittelyn tms.
ansiosta

• vaihtoehtoja mm. etsaus, mattahionta,
hiekkapuhallus, mattalaminointi, silkki-
painatus ja kohokuviointi

Taulukko 6.
Erilaisten lasityyppien ominaisuuksia.
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Ikkunaluukut

Läpinäkymättömiä ikkunaluukkuja voidaan käyttää kiinteäm-
pinä elementteinä ikkunoiden edessä. Luukkujen avautumis-
astetta voidaan vaihdella mutta ne johtavat kuitenkin kirk-
kaisiin kohtiin ja hyvin epätasaiseen valon jakautumiseen.393 
Luukuilla voidaan kuitenkin ohjata valoa kiinnostavasti sisäti-
loihin ja yöllä suljetut luukut voivat parantaa ikkunan lämpö-
ominaisuuksia. Esimerkiksi Luis Barragán on käyttänyt sisä-
puolisia ikkunaluukkuja valon ohjaamiseen (kuva 107).

Kiinteät ulokkeet

Kiinteät ulokkeet ikkunoiden yläpuolella ovat hyvin yksinker-
tainen tapa varjostaa mutta ne tulee suunnitella tarkasti, sillä 
ne estävät myös näkymän taivaalle pilvisinä päivinä. Kiinteät 
ulokkeet perustuvat korkealta tulevan auringonvalon estä-
miseen ja ovat näin ollen soveltuvia vain etelään suunnat-
tujen ikkunoiden yläpuolelle. Idässä ja lännessä aurinko on 
liian matalalla, jotta kiinteillä ulokkeilla ikkunoiden yläpuolella 
voisi estää liian kirkasta valoa osumasta huoneeseen. Itä- ja 
länsijulkisivuissa pystyvarjostukset ovat paremmat, sillä ne ei-
vät vain estä aurinkoa mutta myös heijastavat osan valosta 
sisään. Myös metalliritilöitä voidaan käyttää vastaavalla taval-
la. Kiinteät varjostukset eivät kuitenkaan voi vastata itä- ja 
länsijulkisivujen muuttuviin olosuhteisiin (kuva 105).394 

Kylmissä ilmastoissa kiinteät ulokkeet voivat olla energian-
kulutuksen kannalta haitallisia, sillä ne estävät auringon läm-
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Katkoviivalla esitetty ulokkeen vaikutus
luonnonvalaistuksen syvyyteen no-sky line -
metodilla (pisteviivalla ilman uloketta).

Katkoviivalla esitetty ulokkeen vaikutus huoneen
no-sky linjaan  kun huoneen ulkopuolella on
huomattava este (pisteviivalla ilman uloketta).
Vaikutus riippuu täysin esteen korkeudesta ja
etäisyydestä ikkunaan.

21.kesäkuu klo 12

21.elokuu klo 12

Kuvat 108. Ulokkeen vaikutus suoraan auringon-
valoon ja taivasnäkymään.

Kuvat 107. 
Luis Barragán on käyttänyt 
sisäpuolisia ikkunaluukkuja 
valon ohjaamiseen.
Lähde: Corrodi 2008, s.163

393. Baker 2002, s. 113   1   394. Corrodi 2008, s. 172
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pösäteilyn osumasta huoneeseen vielä huhti-toukokuussa, 
jolloin lämmityskuorma on vielä huomattava mutta aurinko 
korkealla. Tilannetta voidaan parantaa asentamalla syvem-
mät ulokkeet korkeammalle tai asentamalla liikkuvat kangas-
markiisit.395 Esimerkiksi 1,2 metriä syvä kiinteä uloke etelään 
suuntautuvan, työskentelytason yläpuolella sijaitsevan, ikku-
nan yllä (kerroskorkeus 3 m) estää kaiken suoran auringon-
valon kesäkuussa kello 12 kun aurinko on korkeimmillaan 
(53°). Ikkunan alaosasta paistaa 1/3 suorasta auringonvalos-
ta elokuun lopulla kello 12, jolloin auringon kulma on 42°. 
Uloke pienentää myös taivaskomponentin 35°:een, mikä on 
alle 40 % maksimista. Tällä on huomattavia vaikutuksia huo-
neen valaistukseen pilvisellä säällä. Mikäli ikkunan edessä on 
huomattava este vaikuttaa uloke negatiivisesti luonnonvalon 
ulottumiseen huoneen takaosaan pilvisellä säällä (kuva 108).

Kaksoisjulkisivut

Kaksoisjulkisivuja käytetään vielä harvoin suomalaisessa 
asuinrakentamisessa. Kaksoisjulkisivuissa toinen, lasitettu jul-
kisivu asennetaan ulkoseinän ulkopuolelle ja näiden väliin 
jätetään vapaata tilaa. Tilaa voidaan hyödyntää tuuletukseen, 
melunsuojaukseen, energiankulutuksen ja luonnonvalon 
hallintaan sekä sää-olosuhteiltaan ulko- ja sisätilan välisenä 
oleskelualueena. Valaistukseltaan tila luo myös kiinnostavan 
välisävyn kirkkaan ulkotilan ja pimeän sisätilan välille. Tuleekin 
huomioida, että kaksoisjulkisivu pimentää asuintiloja huo-
mattavasti. Tila luo kuitenkin kirkkaan ja  melkein ympäri-
vuotisesti käytettävän välitilan, johon voi sijoittaa esimerkiksi 
parvekkeen ja joka voi näin kompensoida asunnon pimeyttä 
(kuva 109). 

Kuva 109. Kaksoisjulkisivulla voidaan luoda tila 
ulko- ja sisätilan välille.
Lähde: Corrodi 2008, s.111

11.5 JÄRJESTELMIEN INTEGROIMINEN      
       KERROSTALOARKKITEHTUURIIN

Luonnonvalojärjestelmien integroiminen rakennuksen 
arkkitehtuuriin on todella tärkeä kysymys. Corrodin ja 
Spechtenhauserin mielestä tarvitaan uusia menetelmiä 
luonnonvalon hyödyntämiseksi, varsinkin asuinkerrostalois-
sa. Heidän mielestään tähän mennessä kysymys menetel-
mien ulkonäöstä on jätetty parille innovatiiviselle pioneeril-
le.396 Diplomityöni aihetta esitellessäni arkkitehdit ovat usein 
kommentoineet: ”aiotko suunnitella rakennuksiin tötteröitä”. 
Mielikuvat luonnonvalojärjestelmien ulkonäöstä eivät ole 
perusteettomia. Usein järjestelmiä on kehitetty ainoastaan 
valaistuksen optimointiin tekniikan avulla, huomioimatta 
juurikaan niiden visuaalista ilmettä. Hyvin suunniteltuja luon-
nonvalojärjestelmiä, kuten Alvar Aallon kehittämiä kauniita 
järjestelmiä, ei usein mielletä luonnonvalojärjestelmiksi, vaik-
ka ne ovat sitä samalla kun ne ovat arkkitehtuuria (kuva 
110). Juuri tämä erottelu tekniikan ja arkkitehtuurin välillä 
minua kummastuttaa. Arkkitehtuuri ei ole tekniikkaa mutta 
tekniikka on osa arkkitehtuuria siinä missä seinät, ikkunat ja 
pintamateriaalitkin. 

Suunniteltaessa luonnonvalojärjestelmiä asuntoihin on tär-
keää, että ne ovat yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä. 
Jotta luonnonvalojärjestelmä olisi sulava osa arkkitehtuuria 
sitä ei voi lisätä rakennukseen suunnittelun loppuvaiheessa 
vaan sen tulisi olla osa sitä alusta lähtien. Tämä vaatisi, että 
arkkitehdeilla olisi syvällinen ymmärrys luonnonvalaistuksen 
periaatteista ja kyky hyödyntää tätä osana suunnittelutyötä. 

Suomalainen kerrostalo on usein yksinkertainen ja linjakas ja 
erilaiset lisät siinä voivat tuntua vieraalta. Samalla kerrosta-
lomme ja kotimme ovat olleet hyvin samankaltaisia pitkään. 
Olisikin aika tehdä rohkeita avauksia siitä mitä kaikkea muuta 
asuntomme voivat olla kuin keittiö, makuhuone, kylpyhuone 
ja olohuone. Luonnonvalolla voisimme luoda hyvin kiinnos-
tavia asuntoja ja tiloja, jotka eivät ole toistensa kopioita. Miksi 
kiinnostavia luonnonvalojärjestelmiä ja -ratkaisuja käytetään 
melkein ainoastaan julkisissa tiloissa, joissa vietämme huo-
mattavasti vähemmän aikaa kuin kodeissamme? 

Esittelemäni järjestelmät ovat ainoastaan osa siitä val-
tavasta skaalasta järjestelmiä, joita on kehitetty luon-
nonvalon-ohjaamiseen ja hallitsemiseen. Järjestelmät 
eivät ole valmiita tuotteita vaan arkkitehti voi hyvin itse-
näisesti suunnitella niiden toimintaperiaatteet ja ulkonäön. 
Luonnonvalaistusjärjestelmiä suunniteltaessa pätee todella-
kin sanonta ”vain taivas on kattona”.

 

395. Baker 2002, ss. 114-115   1   396. Corrodi 2008, s. 147
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Kuva 110.  Alvar Aallon suunnittelema Mount 
Angel Abbey kirjasto, jossa luonnonvalo ja 
luonnonvalojärjestelmät luovat tilan 
arkkitehtuurin. 

Lähde: http://chatterbox.typepad.com/pho-
tos/mt_angel_abbey_librar y/mt_angel_li-
bary_03.html

LYHYESTI: 11. AURINKOSUOJAUS JA MUUT LUONNONVALOJÄRJESTELMÄT

- Luonnonvalojärjestelmiksi (daylight systems) kutsutaan järjestelmiä, joissa ikkunan lisäksi tai niihin integroituna on optisia   
  välineitä, jotka ohjaavat ja/tai kontrolloivat valoa.
- Luonnonvalojärjestelmiä suunniteltaessa tulisi huomioida niiden huolto ja ylläpito.
- Valoa ohjaaviin järjestelmiin lasketaan mm.: anidoliset järjestelmät, valoa ohjaavat prismat, laserleikatut paneelit ja  
  valohyllyt.
 - Aurinkosuojaus, eli häikäisynesto ja lämpöön vaikuttava varjostus, tulisi aina suunnitella ilmaston, ilmansuuntien ja ulkoi-
  sen esteen mukaan. 
- Ainoastaan eteläjulkisivulla voidaan käyttää kiinteitä järjestelmiä.
- Manuaalisesti liikuteltavia aurinkosuojia siirretään harvoin kun taas automatisoidut järjestelmät voivat tuntua vieraalta 
  asunnoissa. 
 - Ulkopuolinen varjostus vähentää jähdytyksen tarvetta kesäisin mutta lisää myös lämmityksen tarvetta talvisin.
- Arkkitehdilla on hyvin vapaat kädet järjestelmien ulkonäön suhteen. Parhaimmillaan järjestelmiä ei mielletä teknillisiksi 
  laitteiksi vaan osaksi arkkitehtuuria.
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12.1 AURINKOENERGIAN PASSIIVINEN 
HYÖDYNTÄMINEN 

Aurinko tuottaa ilmakehään 45 minuutissa 5 x 103 J ener-
giaa, eli saman verran kuin mitä koko ihmiskunta kuluttaa 
vuodessa. Auringonvalo vaikuttaa rakennuksen energian-
kulutukseen kahdella tavalla; tuottamalla valoa tai lämpöä 
rakennuksen tarpeisiin. Auringonvalon lyhytaaltoinen infra-
punasäteily läpäisee tavallisen ikkunan ja osuu huoneessa 
oleviin esineisiin ja pintoihin, joista heijastuva pitkäaaltoinen 
infrapunasäteily ei enää läpäise ikkunaa. Näin huone lämpe-
nee samalla tavalla kuin maapallo kasvihuoneilmiön takia.397 
Suomessa tämä auringon säteilyn aiheuttama rakennusten 
lämpeneminen on useimmiten erittäin tervetullut ilmiö. 
Myös Suomessa on kuitenkin huomattu asuntojen ylikuu-
meneminen kesällä, mikä johtunee rakennusten lämpöhä-
vikin pienentymisestä parempien rakenteiden vuoksi398. 
Tasapainon löytäminen auringonlämmön ja -valon maksi-
maalisen hyödyntämisen ja ylikuumenemisen ja häikäisyn es-
tämisen välillä on tärkeää mutta vaatii syvällistä ymmärrystä 
niiden mekanismeista.

12.2 KEINOVALAISTUKSEN VÄHENTÄMINEN

Asuntojen valaistukseen kuluva energia

Luonnonvalo Suomessa ei yksinään riitä asuntojen valais-
tukseen. Varsinkin pimeä talvi tekee luonnonvalon riittämät-
tömäksi ja tarvitsemme tuolloin keinovaloja. Keinovalojen 
suunnittelu asunnossa on kuitenkin pitkälti arkkitehdin ulot-
tumattomissa mutta luonnonvalaistukseen hän voi vaikuttaa 
huomattavasti.

Valaistuksen energiankulutuksen vähentämisessä tärkeää 
ei ole vain luonnonvalon maksimoiminen vaan myös kei-
novalojen käytön minimoiminen. Toimistoissa keinovalojen 
osuus rakennuksen hiilijalanjäljestä voi olla jopa 30 %.399 
Suomalaisten asuinrakennusten sähkönkulutuksesta lukuun-
ottamatta lämmitystä, valaistus kuluttaa noin 30 %. Tämä 
tarkoittaa 2500 GHw energiaa vuodessa. Asunnon koko-
naiskulutuksesta valaistuksen osuus on kuitenkin ainoas-
taan 4 %, sillä lämmityksen rooli on niin merkittävä. Vuosien 
2008-2012 aikana valaistuksen energiankulutus on kuitenkin 
laskenut 15 %, todennäköisesti lamppujen kehityksen vuok-
si.400 Asunnoissa keinovalojen merkitys energiankulutuksen 
kannalta ei ole niin suuri ja tämä lieneekin syy miksi asun-
tojen luonnonvalaistusta on tutkittu niin vähän. Valaistuksen 
kannalta luonnonvalon hyödyntäminen asunnoissa tulisikin 
perustua asumisen mielekkyyteen ja terveellisyyteen pi-
kemmin kuin energiansäästöön.

Manuaaliset ohjausjärjestelmät

Asunnoissa on suosittu manuaalisia keinovalokytkimiä, pää-
osin siitä syystä, että asukas voisi itse vaikuttaa valaistusolo-
suhteisiin mutta myös koska ne ovat halvempia. Toimistoissa 
suoritetuissa tutkimuksissa on huomattu, että käyttäjät puut-
tuvat valaistustilanteeseen yleensä vain saapuessaan ja lähti-
essään tai vasta kun valaistus muuttui hyvin epämiellyttäväk-
si. Kun keinovaloja muokattiin päivän aikana, valot sytytettiin 
useammin kuin sammutettiin. Valojen himmennysmahdolli-
suuksia ei juurikaan käytetty, varsinkin jos himmennysohjain 
sijaitsi sisäänkäynnin yhteydessä eikä lähellä ihmistä.401 Koti 
on toimistoon verrattuna hyvin erilainen ihmisten liikkuessa 
enemmän kotonaan ja kokien saavansa vaikuttaa kotiinsa 
tarvitsematta huomioida muita. Valokatkaisimien sijainnin 
suunnittelussa tulisi kuitenkin huomioida ihmisten käyttäyty-
minen ja varsinkin se, että päälle asetetut valot useimmiten 
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397. Beck 2011, ss. 4-5   1   398. yle.fi 10.6.2014   1   399. Tregenza 2011, s. 111   1   400. Tilastokeskus 19.3.2014   
401. Lindelöf 2006, ss.  793-797
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myös jäävät päälle, vaikka luonnonvaloa olisi riittävästi, sillä 
käyttäjä ei edes huomaa keinovaloja valoisassa tilassa402. 

Automaattiset ohjausjärjestelmät

Toimistoissa ja kaupallisissa rakennuksissa yleistyvät luon-
nonvaloon reagoivat automaattiset keinovalaistuksen oh-
jausjärjestelmät. Nämä järjestelmät säätelevät keinovalon 
määrää niin, että huoneen valaistus pysyy samanlaisena, 
vaikka sääolosuhteet muuttuvat. Järjestelmät ovat aikai-
semmin koettu hankaliksi kalibroida mutta nykyään laitteet 
ovat jo herkempiä muutoksille.  Automaattiset järjestelmät 
vastaavat ongelmaan, joka syntyy kun käyttäjä sytyttää kei-
novalot mutta ei sammuta niitä luonnonvalon lisääntyes-
sä.403 Tutkimustulokset järjestelmillä saavutetuista energian-
säästöistä vaihtelevat suuresti, todennäköisesti siitä syystä, 
että asiaan vaikuttaa niin monta eri parametri. Tutkijat ovat 
kuitenkin samaa mieltä siitä, että järjestelmillä voidaan sääs-
tää huomattava määrää valaistukseen kuluvasta energiasta 
mutta visuaalinen viihtyvyys tulee myös huomioida. Mikäli 
työntekijät eivät hyväksy järjestelmää, lähestyvät siitä saata-
vat hyödyt nollaa.404 Vastaavat järjestelmät eivät ole yleisty-
neet asuntorakentamisessa, todennäköisesti sen vuoksi, että 
saavutettavissa oleva energiansäästö ei ole samaa luokkaa 
kuin toimistoissa. Kodeille on myös selvästi vaikeampaa 
määritellä halutut valaistusvoimakkuudet, niiden vaihdellessa 
eri huoneissa, eri käyttäjillä ja eri toiminnoille. Automaattiset 
järjestelmät voidaan myös kokea epämiellyttäviksi kodeissa, 
joissa asukas mielellään itse ohjaa toimintoja. Mikäli kotei-
hin ruvetaan asentamaan automaattisia valaistusjärjestelmiä 
tulee niiden olla helppokäyttöisiä ja manuaalisesti ohitet-
tavia, jotta saavutetaan miellyttävä valaistus sekä säästöjä 
energiankulutuksessa405.

Aurinkosuojauksen vaikutus keinovaloihin

Aurinkosuojaus tulee olla niin hyvin suunniteltu, ettei se 
lisää keinovalojen käyttöä rakennuksessa. Verhot ja sälei-
köt voivat vähentää 20 % auringonenergian hyödyistä406. 
Asianmukaisesti ohjatuista automaattisista aurinkosuoja-
usjärjestelmistä voidaan kokemuksen mukaan sanoa, että 
ne eivät lisää keinovalaistuksen tarvetta407. Asukkaiden itse 
ohjaamien järjestelmien vaikutusta asukkaan keinovalojen 
käyttöön ei kuitenkaan voida tietää etukäteen. Koska säle-
kaihtimet yms. yleensä kuitenkin jäävät alas kun ne kerran 
on laskettu, voidaan olettaa, että niillä on negatiivinen vaiku-
tus keinovalojen käyttöön. Näin ollen olisi toivottavaa, että 
rakennuksen muilla ominaisuuksilla kuten suunnan, muodon 
ja ikkunoiden suunnittelulla päästäisiin tilanteeseen, jossa ei 
tarvittaisi erillisiä aurinkosuojauksia.

12.3 LUONNONVALON JA LÄMMITYKSEN 
SUHDE

Aurinkoenergian passiivisella hyödyntämisellä saavutettavat 
lämmityssäästöt

Usein ajatellaan, että luonnonvalon valaiseva ja lämmittävä 
osa voidaan erottaa toisistaan, ja että lämpö on auringon-
säteilyn näkymätöntä elektromagneettista säteilyä. Oikeasti 
auringon säteily muuttuu lämmöksi vasta osuessaan mate-
riaan. Valon näkyvässä osassa on puolet siitä energiasta, joka 
voi muuttua lämmöksi.408 Luonnonvalon ja lämmityksen/
jäähdytyksen suhde on monimutkainen. Suomessa halu-
amme hyödyntää auringon lämpöenergiaa maksimaalisesti 
talvella, jolloin auringonvaloa on vähän mutta emme kaipaa 
sen lämmittävää vaikutusta kesällä, jolloin auringonvaloa on 
paljon. Vastoin yleistä käsitystä tutkijat ovat kuitenkin jo noin 
kolmen vuosikymmenen ajan pitäneet pohjoisia leveysas-
teita soveltuvimpana aurinkoenergian hyödyntämiseen, 
varsinkin kun aurinkoenergiaa käytetään pääosin tilojen 
lämmittämiseen. Vaikka aurinkoenergiaa on määrällisesti 
enemmän saatavissa eteläisillä sijainneilla, eivät kuitenkaan 
kysyntä ja tarjonta kohtaa lämmityskauden ollessa siellä niin 
lyhyt. Pohjoisessa tarve lämmitykselle on suuri ja suurem-
pi osa kerätystä aurinkoenergiasta voidaan hyödyntää.409 
Ongelmana täälläkin on kuitenkin aurinkoenergian kau-
siluonteisuus. Suomessa 70 % aurinkoenergiasta saadaan 
huhti-lokakuussa kun 70 % lämmitystarpeesta on marras-
maaliskuussa. Tämän vuoksi aurinkoenergian varastointi vai-
kuttaa huomattavasti sen hyödynnettävyyteen.410

Auringonsäteilyn energiataloudellinen merkitys on suurem-
pi asuinrakennuksille kuin esimerkiksi toimistorakennuksille, 
sillä asuinrakennuksissa päivän aikaiset sisäiset kuormitukset 
ovat pienet ja näin ollen ulkoisen lämmityksen tarve on suu-
rempi. Merkitys on suurempi Etelä-Suomessa kuin Pohjois-
Suomessa, jossa aurinko on matalammalla ja aurinkopais-
tetunteja on vähemmän. Passiivisella aurinkolämmityksellä, 
joka tarkoittaa, että rakennus itse ilman monimutkaisia tek-
nisiä laitteita hyödyntää aurinkoenergiaa lämmitykseen, saa-
vutetaan kuitenkin vain 10-15 % energiansäästöt, sillä tal-
vella, jolloin tarve on suurin, auringonsäteily on vähäistä.411 

Ikkunoiden rooli lämmityksessä

Ikkunoiden rooli asunnon lämmityksessä on kaksisuuntai-
nen; ikkunat päästävät auringonsäteilyn ja –lämmön sisään 
rakennuksen mutta samalla niiden U-arvo on heikompi kuin 
umpinaisten seinien, jolloin ikkunoista vuotaa lämpöä ulos 

402. Galasiu 2006, s. 736  1   403. Johnsen 2010, ss.  17-20   1   404. Bodart 2002, s. 422   1   405. Galasiu 2006, s. 737   
406. Energy Trust 2010, s. 10   1   407. Beck 2011, s. 25   1   408. Baker 2002, s. 109   1   409. Porteous 2005, ss. 2-5   
410. Lappalainen2010, s. 88   1   411. Ibid, ss.22, 27 120
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rakennuksesta. Myös ikkunoiden ympäriltä vuotaa paljon 
lämpöä ulos. Moninkertainen lasitus parantaa lämmöneris-
tystä mutta heikentää valon läpäisyä. Tulevaisuudessa voim-
me ehkä hyödyntää läpinäkyviä eristeitä ( ks. kappale 11.3 
Valoa ohjaavat luonnonvalojärjestelmät ), jolloin voimme yh-
distää ikkunan ja umpinaisen seinän hyvät puolet. Tänä päi-
vänä eristeet ovat vain läpikuultavia ja vähentävät vielä valon 
läpäisyä, hajaannuttavat valoa ja estävät kirkkaan näkymän.412 
Läpinäkyviä eristeitä on käytetty jo kattoikkunoissa ja valo-
katteissa, joissa näkymän rooli ei ole niin merkittävä mutta 
häikäisyn riski ja lämmönkarkaaminen ovat merkittäviä.  

Rakennuksen suuntauksen vaikutus energiankulutukseen

Rakennuksen suuntauksella ei ole suurta merkitystä raken-
nuksen energiankulutukseen, mikäli ikkunat jakautuvat ylei-
seen tapaa etu- ja takapuolelle. Suuntauksella on väliä jos ra-
kennus avautuu yhteen suuntaan ja ikkunapinta-ala on suuri, 
jolloin rakennuksen tulisi avautua etelään.413 Ulkopuolisella 
esteellä ei ole yhtä suurta vaikutusta asunnon valaistuksen 
energiankulutuksen kuin toimistoissa, jossa valaistus on suu-
rin energiankuluttaja. Asunnoissa este vaikuttaa kuitenkin 
auringonsäteiden osumiseen rakennukseen ja asuntojenkin 
energiankulutus saattaa lisääntyä 19 % verrattuna esteettö-
mään taivaaseen, jos esteen korkeuden suhde etäisyyteen 
on yli kolme.414 Tiiviissä kaupunkitilassa rakennusten suuret 
aukot etelään eivät välttämättä tuota huomattavia hyötyjä 
rakennuksen energiankulutuksen kannalta, sillä talvella aurin-
ko paistaa niin matalalta, että matalatkin esteet rakennuksen 
edessä estävät auringonsäteen pääsyn rakennuksen sisälle. 
Sen sijaan rakennuksen kattoon osuu suuri määrä auringon 
lämpöenergiaa ja tätä tulisi hyödyntää paremmin kuin mitä 
tänä päivänä tehdään.415

Luonnonvalon vaikutus jäähdytykseen

Luonnonvalo sisältää vähemmän lämpöä verrattuna valon-
määrään kuin mikään täyden spektrin keinovalonlähde.416 
Myös led-valot muuttavat suuren osan kuluttamastaan 
energiasta lämmöksi.417 Näin ollen, toisin kuin usein luullaan, 
luonnonvalolla voidaan pienentää jäähdytyksen tarvetta ja 
vähentää keinovalon lämpöhukkaa.418 Tämä vaatii kuitenkin, 
että voimme hallita auringonvalon pääsyä rakennukseen 
niin, että vältymme liialliselta valolta ja siitä johtuvasta yli-
kuumenemiselta. Tämän vuoksi on tärkeää löytää tasapaino 
lämmityksen, jäähdytyksen ja valaistuksen välille. Olemme 
kuitenkin jo huomanneet Suomessakin, että tiiviimmät ra-
kennukset johtavat varsinkin ylempien kerrosten asuntojen 
ylikuumenemiseen.419 Varjostuksen tarve tulisikin aina tutkia 
asuntokohtaisesti eikä samaa periaatetta voida aina käyttää 
koko rakennuksessa.

412.  Baker 2002, s. 107  1   413. Lappalainen 2010, s. 106   1   414. Strøman-Andersen 2011, s. 2018   1   415. Esch 2012, s. 197  
416. Beck 2011, s. 13   1   417. Lappalainen 2010, s. 77   1   418. Bodart 2002, s. 429   1   419. yle.fi 10.6.2014

LYHYESTI: 12. LUONNONVALON JA    
      ENERGIANKULUTUKSEN SUHDE

- Auringonvalo vaikuttaa rakennuksen energiankulutuk-   
 seen kahdella tavalla; tuottamalla valoa tai lämpöä raken-
 nuksen tarpeisiin. 
- Tasapainon löytäminen auringonlämmön ja -valon 
 maksimaalisen hyödyntämisen ja ylikuumenemisen ja   
 häikäisyn estämisen välillä on tärkeää mutta vaatii syväl- 
 listä ymmärrystä niiden mekanismeista.
- Asunnoissa keinovalojen merkitys energiankulutukseen    
  ei ole niin suuri ja tämä lieneekin syy miksi asuntojen   
  luonnonvalaistusta on tutkittu niin vähän. 
- Verhot ja säleiköt voivat vähentää 20 % aurinko-
  energian hyödyistä
- Aurinkoenergian saannin ja tarpeen eri aikaisuus 
  vaikeuttaa sen hyödyntämistä.
- Rakennuksen suuntauksella, varsinkin tiiviissä kaupun- 
  kitilassa, ei välttämättä ole suurta vaikutusta asunnon    
  energiankulutukseen.
- Ulkopuolisella esteellä voi olla huomattava merkitys 
  rakennuksen energiankulutukseen.
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Fig. 9. Relative deviation (%) of energy consumption for a 5-storey office building as a function of urban density compared to free horizon.

Fig. 10. Solar gain (kWh/m2/year) for a 5-storey office building (north/south) as a function of urban density.

specific energy consumption depending on the floor on which the
unit is located. Generally the energy consumption increases the
narrower the canyon and the closer the unit gets to the ground.
However, the various orientations and canyon widths do not show
the same distribution of the relative energy performance of the
units. Within the overall pattern of higher energy use at the bot-
tom of the narrowest canyons, north/south-facing buildings tend
to favour the upper levels, which perform a lot better than the
lower levels, to such a degree as to increase the overall perfor-
mance significantly. East/west-facing buildings show a more evenly
distributed increase in energy use along with increases in the H/W
ratio and the position of the units closer to the bottom of the canyon.

The explanation is in the seasonal changes that happen through
the year. If we take the south-facing units in the H/W 1.5 canyon

as an example, the whole building suffers summer overheating,
which our model units deal with by increasing cooling, but only
the top level units gain from the heat of direct radiation and enjoy
most of the occasional savings for artificial light that comes with
sunshine on a winter day. As winters are very often overcast with
light levels well below 2000 lx, the sky dome does not contribute
much, quantitatively, to establishing indoor lighting levels above
200 lx, which is the threshold value of this model.

4.3. Energy consumption for housing

Figs. 12 and 13 show that the relative impact of increased den-
sity on energy consumption is more moderate for housing than for
offices. The largest single need in housing is heating. This means

Fig. 11. Primary energy consumption for artificial light (kWh/m2/year) for a 5-storey office building (north/south) as a function of urban density.
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Kuvat 111. Ylhäällä: Auringon lämpötuotto (kWh/m2) viiskerroksisessa toimistossa (aukeamissuunta etelä tai pohjoinen) 
suhteessa kaupungin tiiveysasteeseen.
Alhaalla: Keinovalon primäärienergian kulutus (kWh/m2) viisikerroksisessa toimistossa (aukeamissuunta etelä tai pohjoinen) 
suhteessa kaupungin tiiveysasteeseen.
Lähde: Strøman-Andersen 2011, s.2018
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13. SUUNNITTELUTYÖKALUT 
       ARKKITEHDILLE
13.1 SUUNNITTELUOHJE
William M.C. Lamin ”Sunlighting as a formgiver for architec-

ture” (1986) on tituleerattu luonnonvalaistuksen klassikko-
teokseksi420. Lam antaa suunnittelijalle seitsemän ohjetta 
siitä, miten saavuttaa onnistunut luonnonvalaistu rakennus. 
Ohjeet eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

1.”Käytä yhtä, tehokasta auringonvalaistus- / energiakonseptia.”  
Yleisemminkin arkkitehtuurissa yksi teema on useimmiten 
voimakkaampi kuin monien sekoitus. Mielestäni tämä on 
erittäin osuva ohje asuinrakentamiseen, jossa rakennus tulisi 
suunnitella sellaiseksi, että asukas ymmärtää miten rakennus 
toimii.

2. ”Valitse ja optimoi auringonvalaistusmenetelmä tietylle 

suunnitteluohjelmalle.” 
Luonnonvalaistus on vain yksi osa kokonaisuutta ja sen tu-
lisi toimia harmoniassa kokonaisuuden muiden osien ja sen 
hankkeen tavoitteiden kanssa. Erilaiset tilat ja käyttötarkoi-
tukset tarvitsevat erilaisen valaistuksen ja arkkitehtuurin. 
Asunnoissa kaivataan erilaista valaistusta kuin, mitä käyte-
tään esimerkiksi julkisissa rakennuksissa, vaikka asunnoissa-
kin luonnonvalaistus saa toki olla yllätyksellistä. Vääränlaiset 
ja väärin asennetut laitteet saattavat olla haitaksi huoneen 
luonnonvalaistukselle.

3. ”Valitse auringonvalaistustekijät, joiden mittakaava on sopiva 

rakennuksen yleiskontekstille.” 

Pieneen asuinrakennukseen ei kannata asentaa suurelle, 
julkiselle rakennukselle tarkoitettuja luonnonvalojärjestel-
miä. Suuret laitteet toimivat parhaiten varjostuksina ja ne 
ohjaavat valoa. Suuret laitteet kuitenkin rajaavat näkymää 
kun taas keskikokoiset laitteet pikemminkin hajoittavat sitä. 
Pienet järjestelmät ovat huomaamattomimpia ja muuttuvat 
tekstuuriksi ennemmin kuin näkymän kilpailijoiksi. 

4. ”Huomioi auringonvalon muodostamat arkkitehtoniset 

viittaukset.” 

Valo muokkaa tilaa ja korostaa vahvasti sen elementtejä ku-
ten palkkeja, pilareita, lattioita jne. ja luonnonvalon käytön ja 
hallinnan tuleekin olla kolmiulotteista. Luonnonvalon hyö-
dyntäminen suunnittelussa vaatii, että huomioimme paikan 
olosuhteet, eikä luonnonvalo suinkaan ole tekninen laite, 

joka voidaan asettaa minne tahansa. Vaikka valo koetaan 
usein joksikin suureksi ja jumalalliseksi, tulisi sitä hyödyntää 
niin, että se toimii ihmisen mittakaavassa.

5. ”Integroi ja yhdistä laitteita visuaalisen yksinkertaisuuden 

vuoksi.” 

Integroimalla esimerkiksi sälekaihtimet, ne sulatetaan suun-
nitelmaan pikemminkin kuin annetaan niiden toimia erillisi-
nä, huomiota herättävinä elementteinä. Integroinnilla ei kui-
tenkaan aina tarkoiteta piilottamista vaan sitä, että laite on 
sulava osa rakennuksen arkkitehtuuria eikä erotu irrallisena 
elementtinä. Omasta mielestäni Alvar Aallon rakennuksista, 
kuten Villa Maireasta ja Otaniemen kirjastosta, löytyy oivia 
esimerkkejä siitä, miten luonnonvalojärjestelmät ovat sau-
maton osa rakennuksen arkkitehtuuria.

6. ”Käytä korkealuokkaisia materiaaleja.” 

Valo korostaa pintojen tekstuureita mutta pinnat ovat myös 
tärkeitä valon jakautumisessa, minkä vuoksi pintojen materi-
aalit tulisivat olla korkealuokkaisia. Varsinkin sisäkaton mate-
riaalien merkitys on suuri.

7. ”Kaavamainen suunnittelu vs. runous.” 

Kaikkien auringonvaloa optimoivien rakennusten ei tule 
näyttää samalta. Arkkitehtien tulisi varoa sitä, että rakennuk-
set näyttävät luonnonvalo-optimoiduilta (”sunlighting buil-

ding look”). Luonnonvalaistustekniikat tulee kuitenkin tuntea, 
jotta niistä voi luoda runoutta (tai pikemminkin arkkitehtuu-
ria). Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat Aallon ja Utzonin tapa 
käyttää valoa sisätiloissaan. Suunnittelijan tehtävä on ratkoa 
ja kehittää uutta. Monet hienot arkkitehtoniset lopputu-
lokset eivät johdu tyylistä tai abstraktista muodosta vaan 
vastauksista kysymyksiin ihmisten viihtyvyydestä, paikan olo-
suhteista ja energianhallinnasta. Minusta luonnonvalosuun-
nittelua ei tulisi nähdä taas yhtenä teknillisenä osana, joka tu-
lee hallita, vaan valtavana mahdollisuutena arkkitehtuurille.421

420.  Tregenza 2011, s. 193  1   421. Lam 1986, ss. 198-206
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13.2 SUUNNITTELUTYÖKALJUA

Hyvin suuressa osassa projekteista arkkitehti on ainoa asian-
tuntija, joka osallistuu konseptivaiheen päätöksentekoon.422 
Kuten jo useassa otteessa olen maininnut, tehdään suurim-
mat luonnonvalaistukseen liittyvät päätökset suunnittelun 
alussa. Tässä vaiheessa tarvitaan yksinkertaisia työkaluja, joil-
la henkilöt, jotka eivät ole erikoistuneet luonnonvalosuun-
nitteluun, voivat arvioida suunnitteluratkaisujen merkitystä 
luonnonvalon hyödyntämisen kannalta. 

Koko tämä työ on tarkoitettu suunnittelutyökaluksi arkki-
tehdeille. Työhöni olen pyrkinyt kokoamaan ne tiedot, jotka 
suunnittelijat tarvitsee ymmärtääkseen luonnonvalon ole-
musta, liikettä, vaikutusta tilaan ja asukkaaseen sekä miten 
valoa voi ja tulee hallita. Olen esitellyt erilaisia peukalosään-
töjä, joita suunnittelija voi hyödyntää työssään. Seuraavaksi 
esittelen erilaisia työkaluja, joilla voidaan arvioida huoneen 
valo-olosuhteita.

Manuaaliset työkalut

Perinteiset yksinkertaiset työkalut perustuvat usein päivän-
valosuhteeseen, jolloin niitä tulisi käyttää ainoastaan pilvisissä 
ilmastoissa, kuten Suomessa.423 Vaikka viime vuosikymmeni-
nä luonnonvalaistuksen analysointityökalut ovat kehittyneet 
huimasti, käyttävät suunnittelijat vieläkin pääosin peukalo-
sääntöjä ja varjostusanalyysejä. Erilaisten tekniikoiden käyt-
tö on ennemminkin makukysymys, esimerkiksi huoneen 
päivänvalosuhteen arviointiin löytyy useita metodeja. Olen 
jo aikaisemmin esitellyt yksinkertaisen laskukaavion päi-
vänvalosuhteelle huoneessa (ks. kappale 2.2 Rakennuksen 
luonnonvalaistuksen mittarit). Britanniassa toimiva Building 
Research Establishment (BRE) on kehittänyt päivänvalo-
suhteelle astelevyt, joilla voidaan arvioida huoneen päivän-
valosuhde leikkauksen ja pohjakuvan avulla (kuvat 111). 
Astelevyt ja tarkat ohjeet astelevyjen käyttämiseen löydät 
Nick Bakerin ja Koen Steemersin Daylight Design of Buildings 
–kirjan sivuilta 207-210. 

Auringon liikettä eri paikkakunnilla kuvaavia esityksiä, kuten 
aikaisemmin esittelemäni stereograafinen ja sylinterimäinen 
projektio, on helppo löytää. Itse olen käyttänyt sunearth-
tool.com -sivustoa, josta on saatavilla tarkat tiedot aurin-
gon liikkeestä eri maantieteellisissä kohdissa. Projektioita voi 
käyttää monenlaisissa tilanteissa, joista tärkein on varmasti 
esteen arviointi, kuten minä tein arvioidessani parvekkeen 
vaikutusta suoraan auringonvaloon. Haluan kuitenkin taas 
muistuttaa, että Suomessa tärkein valonlähde on taivaan 

 

hajavalo eikä pelkkä auringonliikkeen tutkiminen riitä huo-
neen valaistuksen arvioimiseen. Hajavalon arvioimiseen jat-
kuvan esteen tapauksessa voidaan käyttää estettyä kulmaa. 
Estettyä kulmaa voidaan hyödyntää myös kaupunkisuunnit-
telussa Iversenin neljän askeleen metodilla ( ks. kappale 6.4 
Ympäröivien rakennusten aiheuttama este ). Pistemäisen es-
teen vaikutusta hajavaloon voidaan arvioida mm. Waldram-
kaavion tai Pleijelin-pistekaavion avulla. Kaavioiden käyttö 
on suhteellisen työlästä ja vaatii harjoittelua (kuvat 111).

Kuvat 111. Ylhäällä: BRE: n kehittämät astelevyt.
Alhaalla: Waldram-diagrammi. Lähde: Baker 2002, ss.73-74

422.  Kanter 2014, s. 724  1   423.  Johnsen 2010, s. 22
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Kuvat 112. Helsinki-kerrostalo harjoitustyöni manipuloitu kuva. Kuvassa on voimakkaasti manipuloitu huoneen valaistusta. Olistko esimerkiksi 
huomannut, että huoneeseen tulee valoa ikkunasta, joka sijaitsee kuvaajan takana? Suunnitelmassa tällaista ikkunaa on mahdoton toteuttaa.

Kuvat 113. Helsinki-kerrostalo harjoitustyöni manipuloimaton kuva. Kuvasta näemme miltä huone oikeasti näyttäisi ilman keinovaloja pilvisenä 
maaliskuun 21.päivänä kello 12.
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Pienoismallien hyödyntäminen

Luonnonvalaistuksen analysoimiseen suunnitteluvaiheessa 
voidaan myös rakentaa pienoismalleja. Mallien valaistus on 
melkein sama kuin oikean rakennuksen vaikka mittakaava 
on pieni, sillä valon aallonpituus on niin lyhyt Mallit tulisi ra-
kentaa huolellisesti ja varmistaa, että umpinaiset pinnat ei-
vät ole läpikuultavia, ikkunoiden ominaisuudet ovat oikeat ja 
pintojen materiaalien heijastusarvot ovat lähellä lopputulos-
ta. Luonnonvalaistusta voidaan testata joko ulkona oikean 
taivaan alla tai keinotekoisen taivaan alla. Keinotekoisen 
taivaan tulisi jäljitellä CIE-standardisoituja taivastyyppejä. 
Pilviselle taivaalle voidaan rakentaa yksinkertainen keinote-
koinen taivas tilaan, jossa mallin analysointi tapahtuu, peittä-
mällä kattovalot hajaannuttavalla, läpikuultavalla pinnalla ja 
peittämällä seinät peileillä.424 Mallien kvantitatiivisia ominai-
suuksia voidaan tutkia mm. ilmaisella puhelimeen ladatta-
valla iPhotolux-työkalulla, joka mittaa pintojen luminansseja. 
Pienoismallien vahvin puoli on kuitenkin se, että niillä voi-
daan kvantitatiivisten ominaisuuksien lisäksi tutkia kvalitatii-
visia ominaisuuksia.

Tietokoneisiin perustuvia työkaluja

Arkkitehdin ammatissa kokemuksen tuoma osaaminen 
ja ns. näppituntuma koetaan usein tärkeimmäksi pohjak-
si suunnittelulle. Monet arkkitehdit kokevat, että erilaiset 
rakennuksen tehokkuuden mallintamiset eivät ole heidän 
vastuullaan. Tästä on kuitenkin suuria eroja jo Skandinavian 
sisällä; Ruotsissa ja Norjassa vain harvat arkkitehdit käyttävät 
energiatehokkuuteen liittyviä mallinnustyökaluja kun taas 
Tanskassa monet arkkitehdit käyttävät itse mallinnustyöka-
luja. Oman kokemukseni mukaan suomalaisten arkkitehtien 
työtavat ovat lähempänä Ruotsia ja Norjaa kuin Tanskaa tässä 
asiassa. Maissa, joissa arkkitehdit käyttävät energiatehokkuu-
den mallinnustyökaluja, niitä käytetään pääosin vertailemaan 
erilaisia vaihtoehtoja, mikä on erittäin sopivaa arkkitehdin 
roolille projektissa. Tarkkojen lukujen selvittäminen jätetään 
asiantuntijoille myös Tanskassa. Kun arkkitehti itse käyttää 
työkaluja, hän voi vertailla eri vaihtoehtoja koko  suunnittelu-
prosessin ajan, odottamatta vastauksia muilta asiantuntijoilta. 
Tämä lisää myös hänen ymmärrystä luonnonvalaistukseen 
vaikuttavista seikosta.425 Luonnonvalaistuksen mallintamista 
suunnitteluvaiheessa ei tehdä ainoastaan energiatehokkuu-
den takia vaan sillä voidaan myös arvioida tilojen tunnelmaa, 
valon jakautumista, häikäisyä ja valon riittävyyttä eli asumis-
mukavuudelle olennaisia kvalitatiivisia seikkoja.  

Syiksi sille, miksi luonnonvalaistusta tutkivat tietokoneohjel-
mat eivät ole yleistyneet suunnittelijoiden parissa, on todet-
tu seuraaviksi; 

- Ohjelmia on kehitetty useille eri alustoille, jol-
loin niiden käyttämiseen ei ole yhtä tapaa. 

- Ohjelmien käytön oppiminen on liian hankalaa 
ja aikaa vievää.

- Ohjelmat ovat liian hitaita.
- Määräykset ovat staattisia eivätkä vaadi kehit-

tyneempiä vertailutyökaluja 
- Käyttäjät eivät ymmärrä ohjelman tuottamaa 

tietoa ja lopputuloksia426

Käytössä olevat työkalut valikoituvat pääosin niiden käyt-
täjäystävällisyyden, hinnan ja yhteensopivuuden mukaan.427

Vaikka auringonvaloon liittyvät toiminnot arkkitehtien käyt-
tämissä CAD-ohjelmissa (computer aided design) ovat 
suosittuja, eivät ne yleensä osaa huomioida luonnonvalon 
kaikkia ominaisuuksia. Useat ohjelmat huomioivat ainoas-
taan suoran auringonsäteilyn julkisivulle, eivätkä käytettä-
vää luonnonvaloa rakennusten sisällä. Varsinkin ohjelmien 
visualisoinnit (ns. renderoinnit) perustuvat usein enemmän 
kosmeettisiin seikkoihin kuin fysiikan lakeihin.428 Ohjelmissa, 
kuten ArchiCad, hajavalo ja pintojen heijastavuus voidaan 
ottaa huomioon mutta käyttäjän täytyy osata syöttää oikeat 
tiedot. Monet suunnittelijat eivät tiedä tätä ja luottavat oh-
jelmien automaattisesti tuottamaan tietoon, jolloin suunni-
telma saattaa poiketa lopputuloksesta huomattavasti. 

Visualisointeja myös manipuloidaan voimakkaasti, jotta kuva 
olisi myyvempi. Minun kokemukseni mukaan arkkitehtuuri-
visualisoinneissa on useimmiten manipuloitu nimenomaan 
valoa. Suomalaisissakin visualisoinneissa ulkona paistaa aina 
aurinko ja meillä on ikuinen kesä. Asiaan perehtymätön osaa 
ehkä tunnistaa materiaaleihin yms. tehdyt manipuloinnit 
mutta ei välttämättä valoon liittyviä, varsinkaan jos kyse on 
sisätilan visualisoinnista (kuvat 112 ja 113). 

Kehittyneemmät työkalut perustuvat täysin tietokoneisiin 
ja tarjoavat mm. valonvoimakkuuden ja päivänvalosuhteen 
ääriviivoja ja kartoitusta. Yhdistämällä nämä työkalut suun-
nittelijoiden käyttämiin CAD-työkaluihin voidaan vähentää 
työkalujen vaatimaa tietojen syöttöä. Jotkut luonnonvalais-
tuksen analysointityökalut voidaan myös yhdistää energian-
simulointi-ohjelmiin ja näin voidaan arvioida luonnonvalon 
vaikutus energiankulutukseen.429 

Kehittyneet työkalut mallintavat valon liikettä kahdella pää-
tavalla. Säteilymenetelmä (Radiosity method) on kehitetty 
pääosin määrittelemään pintojen välillä säteilevä energia 
ja sitä käytettään pääosin energialaskelmissa. Menetelmää 

  

424.  Baker 2002, s. 200  1   425.  Kanter 2014, ss. 721-728   1   426. Reinhart 2011, s. 386   1   427. Kanter 2014, s. 726   
428. Horvat 2012, s. 1122   1   429. Johnsen 2010, s. 23
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käytetään määrittelemään valaistusvoimakkuuksia ja lumi-
nansseja tietyissä pisteissä pintojen keskellä. Superlite on 
yksi ensimmäisistä tietokoneohjelmista, jotka hyödynsivät 
säteilymenetelmää. Se pystyy käsittelemään luonnonvaloa, 
keinovaloa ja monimutkaisia tiloja. Ohjelma osaa huomioida 
yksinkertaisia varjostuksia mutta ei esimerkiksi valohyllyjä. 
Suurin ongelma Superlitessä on, että pinnat eivät voi olla 
heijastavia.430

Toinen kehittynyt menetelmä on sädettä jäljittävät tekniikat 
(Ray-Tracing Techniques). Suurin osa luonnonvalaistusta ja 
keinovalaistusta laskevista ohjelmista käyttävää tekniikkaa, 
jossa seurataan valonsädettä väärinpäin, eli loppupisteestä 
alkulähteelle. Tekniikka määrittelee näkyvät pinnat jäljittele-
mällä valon säteitä katsojan silmästä tilassa sijaitseviin koh-
teisiin. Ohjelma voi jäljittää miljoonia säteitä ja tuottaa kuvan, 
jolla on korkea resoluutio. Menetelmä onkin kehitetty vi-
sualisointeja varten mutta jotkut ohjelmat ovat kehittyneet 
laskemaan luonnonvaloa rakennuksissa (Radiance, Genelux, 
Passport). Menetelmällä voidaan ottaa huomioon jokainen 
optinen ilmiö, joka voidaan ilmaista fysikaalisella ekvaatiolla. 
Sillä voidaan myös ottaa huomioon heijastavat materiaalit ja 
simuloida epähomogeenisiä tekstuureita ja pinnan pisteitä. 
Tämän tyyppiset ohjelmat ovat usein todistettu soveltuviksi 
luonnonvalon arviointiin ja kehittyneiden luonnonvalojärjes-
telmien suunnitteluun.431

Tätä työtä varten olen käyttänyt Velux Daylight Visualizeria. 
Ohjelma valikoitui siitä syystä, että se vastasi kysymykseen 
hinnasta (ohjelma on ilmainen), helppokäyttöisyydestä ja 
yhteensopivuudesta muiden suunnitteluohjelmien kans-
sa (ohjelmaan voidaan tuoda dwg, dxf ja obj muotoisia 
malleja). Ohjelmalla voidaan myös mallintaa yksinkertaisia 
rakennuksia. Tämän lisäksi halusin käyttää ohjelmaa, joka 
on sertifioitu nimenomaan luonnonvalonmallintamiseen. 
Ohjelmalla voidaan simuloida luminansseja, valaistusvoimak-
kuuksia, päivänvalosuhdetta ja verrata aurinkoisia ja pilvisiä 
päiviä. Ohjelman käyttö on hyvin yksinkertaista, intuitiivista 
ja nopeaa, joten se vastaa hyvin moneen niistä ongelmista, 
jotka estävät suunnittelijoita hyödyntämästä luonnonvalo-
simulointityökaluja. Ohjelma on jopa turhankin yksinker-
tainen, esimerkiksi materiaalien kirjo ja mallintaminen on 
rajoitettua. Ohjelmasta puuttuu myös kaikki energiasimu-
lointityökalut, jotka Velux tarjoa erillisessä Energy and Indoor 
Climate Visualizerissa. Myös useat suunnitteluohjelmat tar-
joavat energiasimulointityökaluja joko ohjelman kiinteänä 
(esim. ArchiCadin EcoDesigner) tai irrallisena osana (esim. 
AutoCadin EcoTec). Näiden ohjelmien kohdalla on kuiten-
kin vaikea arvioida miten ne huomioivat luonnonvalon. 

Alle olen listannut luonnonvalosimulointityökaluja ja niiden 
pääpiirteitä. Ohjelmien tiedot (paitsi erikseen mainitut) 
ovat peräisin selvityksestä, jonka U.S. Department of Energy, 
Energy Efficiency & Renewable Energy on tehnyt.432

Adeline (Advanced Day- and Elictric Lighting Integrated 
New Environment)
Ohjelmaa käytetään pääosin suurien kaupallisten rakennus-
ten suunnittelussa. Sillä voidaan analysoida sekä luonnonva-
laistusta että keinovalaistusta. Ohjelma pystyy käsittelemään 
monimutkaisia geometrisia muotoja. Ohjelma toimii yhdes-
sä Superlite ja Radiance-ohjelmien kanssa. Ohjelman käyttö 
vaatii käyttäjältä perustiedot valaistuksesta.

Daysim
Ohjelma on ilmainen ja sillä voi ennakoida vuotuisen luon-
nonvalon saatavuuden sekä keinovalojen käytön tavallisis-
sa rakennuksissa. Ohjelma hallitsee sekä manuaaliset että 
automatisoidut valaistus- ja kaihdinjärjestelmät. Ohjelma 
perustuu Radianceen ja on hyvin tarkka. Ohjelman käyttö 
vaatii jonkin verran osaamista ja mieluiten aikaisempaa ko-
kemusta Radiancesta.

DIALux
DIALux on valaistussuunnittelijoiden käyttämä ohjelma, jo-
hon sisältyy useita tuotekatalogeja ja eri maiden säännöksiä. 
Ohjelma on tarkoitettu valaistuksen laskemiseen ja visuali-
sointiin sekä ulko- että sisätiloissa mutta se osaa myös ot-
taa huomioon luonnonvalaistuksen. Ohjelma seuraa kaikkia 
kansainvälisiä standardeja ja sen tulokset on vahvistettu oi-
keaksi. Ohjelman käyttö on helppoa ja ohjelma on ilmainen.  

Diva for Rhino
Ohjelma on liitännäinen Rhinoceros-ohjelmaan ja sil-
lä voidaan tehdä luonnonvalo- ja energia-analysointeja. 
Ohjelmassa voidaan käyttää eri taivastyyppejä ja se tuottaa 
tietoa päivänvalosuhteesta, valaisuvoimakkuuksista, häikäi-
systä ja lämpöanalyysejä.433

Autodesk Ecotect Analysis
Ohjelma on tarkoitettu konseptisuunnittelusta yksityiskoh-
tien suunnitteluun. Ohjelmalla voidaan tutkia rakennuksen 
energiakulutusta mutta myös ulkopuolista estettä, no-sky 
linjaa kaikissa tiloissa, päivänvalosuhdetta, valaistusvoimak-
kuuksia ja auringon säteilyä tietyille ikkunoille.434

430.   Johnsen 2010, ss. 23-24  1   431.  Ibid, s. 24   1   432. U.S.  Department of Energy 2.6.2014   1   433. Diva for Rhino, 10.6.2014   
434. Autodesk, 10.6.2014   
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iPhotolux
Ohjelma on ilmainen ja kännykkään ladattava. Sillä voi ar-
vioida valaistusvoimakkuuksia olemassa olevissa tiloissa. 
Ohjelmaa on erittäin helppo käyttää.

Lesodial
Ohjelma on tarkoitettu suunnittelun alkuvaiheen arviointiin. 
Ohjelma osaa laskea päivänvalosuhteita, arvioida luonnon-
valoautonomiaa, osoittaa suunnitelman heikot kohdat ja 
vertailla suunnitelmaa valmiisiin huoneisiin. Ohjelmaan saa 
vain Keski-Euroopan sääolosuhteiden tiedot. Ohjelma on 
helppokäyttöinen. 

Lightsolve
Lightsolve on erittäin kiinnostava mutta vielä kehittely-
vaiheessa oleva ilmainen ohjelma. Sillä voidaan normaalin 
luonnonvalosimulaation lisäksi tarkastella sellaisilla mittarei-
ta kuin terveys, kontrasti ja vaihtelevuus. Tarkoituksena on 
myös luoda tietopankki ja ohjelmanosa, joka osaa antaa 
parannusehdotuksia rakennuksen ulkokuoreen. Ohjelman 
tuottamat tulokset eivät ole vielä luotettavia.435

Radiance 
Ohjelma on ilmainen mutta hyvin kehittynyt ja sitä voidaan 
käyttää sekä simulointeihin että valokuvamaisiin visualisoin-
teihin. Ohjelmaa käytetään valaistuksenvoimakkuuden, visu-
aalisen laadun ja vaikutelman arviointiin. Ohjelma ei laske 
päivänvalosuhteita. Ohjelma vaatii korkeantasoista tietoko-
neiden hallintaa ja koulutusta.

SuperLite
Ohjelma osaa laskea sisätilojen valaistuksenvoimakkuuksia 
monimutkaisissa tiloissa, ottaen huomioon suoran valon, 
ulkoheijastuskomponentin ja sisäheijastuskomponentin. 
Ohjelmaa käytetään sekä luonnonvalaistuksen että kei-
novalojen analysointiin asuin- ja kapallisissa rakennuksissa. 
Ohjelma hallitsee vain mattapintoja ja sen käyttö vaatii pe-
rustiedot valaistuksesta.

Velux Daylight Visualizer
Ohjelma on ilmainen ja hyvin helppokäyttöinen. Ohjelmalla 
voidaan simuloida luminansseja, valonvoimakkuuksia, päi-
vänvalosuhdetta ja verrata aurinkoisia ja pilvisiä päiviä.  
Ohjelmaan voidaan tuoda dwg, dxf tai obj- muotoisia mal-
leja. Ohjelma voidaan myös mallintaa yksinkertaisia tiloja. 
Ohjelman laskenta on todettu vastaavan CIE 171:2006, 
Test Cases to Assess the Accuracy of Lightning Computer 
Program -standardeja (kuvat 114).436

  

Kuvat 114. Velux Daylight Visualizerilla tuotettua tietoa asunnon 
valaistuksesta.

435.    Tiercy, 3.6.2014  1   436.  Velux, 3.4.2014
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14.1 VASTAUKSET TUTKIMUSKYSYMYKSIIN

Työni tarkoitus on ollut vastata kysymykseen:
Miten suomalainen asuinkerrostalo tulisi suunnitella, jotta se 

mahdollistaisi asuntojen hyvän luonnonvalaistuksen?

Luonnonvalaistus vaikuttaa niin moneen asiaan, joten minun 
oli aivan aluksi määriteltävä kenen tai minkä kannalta luon-
nonvalaistuksen tulisi olla hyvä. Tämän tein asettamalla kaksi 
alakysymystä työlleni:

Miten suunnitella asukkaan kannalta hyvin luonnonvalaistu 

kerrostaloasunto Suomessa?

Miten hyödyntää luonnonvaloa energiankulutuksen minimoimi-

seen suomalaisessa kerrostalossa? 

Vastaukset näihin kysymyksiin ovat osittain samoja. 
Luonnonvalon on useassa tutkimuksessa todettu olevan 
mieluisampi ja terveellisempi vaihtoehto valaistukselle kuin 
keinovalot, joiden käytön vähentäminen pienentää lisäksi 
energiankulutusta. Osittain kysymykset ovat myös ristirii-
dassa keskenään. Valaistuksen kannalta suuret ikkunapinta-
alat olisivat suotavia kun taas energiankulutuksen kannalta 
ne ovat hankalia. Asetin kysymykset tarkoituksellisesti tässä 
järjestyksessä, sillä huomasin nopeasti, että luonnonvalon 
vaikutus energiankulutukseen koski pääosin lämmitystä ja 
halusin työssäni keskittyä nimenomaan valaistukseen. Tämän 
vuoksi olen työssäni tuonut esille eniten seikkoja, jotka liitty-
vät asukkaan kannalta hyvään luonnonvalaistukseen.

Jotta pystyin vastaamaan kysymyksiin, tuli minun ensimmäi-
seksi määritellä mikä on hyvä luonnonvalaistus suomalaises-
sa asuinkerrostalossa. Tämän tein asettelemalla yhdeksän 
tavoitetta luonnonvalaistulle asunnolle, perustuen tutki-
mustietoon ihmisen valon tarpeista, toiveista ja valon vai-
kutuksesta tilaan. Tärkeä huomioonotettava seikka on, että 
hyvä luonnonvalaistus ei tarkoita tasaista valaistusta, mikä 
on usein keinovalaistuksen tavoite. Hyvään luonnonvalais-
tukseen kuuluu myös näkymän ja yksityisyyden huomioimi-
nen, sillä niiden vaikutukset valaistukseen ovat huomattavat. 

Olen kerännyt työhöni asunnon luonnonvalaistukseen 
vaikuttavia tekijöitä, peukalosääntöjä ja tekniikoita, joil-

la voidaan varmistaa hyvä luonnonvalaistus suomalaisessa 
kerrostalossa. Tärkeää on huomioida, että Suomessa luon-
nonvalosuunnittelun tulisi perustua pilvisen taivaan malliin, 
jossa taivaan hajavalo on tärkein valonlähteemme ja näin 
ollen valaistusolosuhteemme ovat hyvin erilaiset kuin pai-
koissa, jossa suora auringonvalo on ensisijainen valonlähde. 
Silloin kuin aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta Suomessa, 
sen sijainti on pääosin matala, jolloin valo voi tuottaa häikäi-
syä mutta myös estyä matalankin ulkopuolisen esteen takia. 
Tiiviissä kaupunkitilassa kohtaamamme ulkopuolinen este 
vaikuttaa myös asuntoon pääsevän taivaan hajavaloon, joten 
sen huomioiminen on ensisijaisen tärkeää ja meidän tulisikin 
löytää keino arvioida sen vaikutusta kaupunkisuunnitteluun. 
Työssäni olen kokeillut Anne Iversenin kehittämää metodia 
ja koen sen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ulkopuolisen 
esteen analysointiin. 

Ulkopuolisen esteen analysointi tulisi vaikuttaa julkisivujen 
pinta-materiaalien valintaan, aukotukseen sekä runkosyvyy-
teen ja huonekorkeuteen. Ulkopuolisen esteen vuoksi  ma-
talalla sijaitsevien asuntojen huonekorkeus ja ikkunapinta-ala 
tulisi olla mahdollisimman suuri kun taas kattohuoneistojen 
huonekorkeus voisi olla matalampi ja ikkunapinta-ala pie-
nempi häikäisyn ja ylikuumenemisen välttämiseksi mutta 
myös umpinaisen pinnan paremman heijastavuuden vuok-
si. Jos rakennus sijaitsee tiiviissä kaupunkitilassa, tulisi vält-
tää parvekkeita ja muita ulokkeita asunnon pääikkunoiden 
edessä. Ulkopuolinen este vaikuttaa myös aurinkosuojauk-
sen ja luonnonvalojärjestelmän tarpeellisuuteen ja valintaan.

Suomen ilmaston pilvisyyden vuoksi ikkunapinta-alan tulisi 
olla suuri ja ikkunat sijaita mahdollisimman korkealla, mie-
luiten jatkuen suoraan sisäkattoon, jolloin valo voi heijas-
tua katosta. Ikkunan asettaminen korkealle mahdollistaa 
huoneen suuremman syvyyden, sillä luonnonvalaistuksen 
syvyys on noin kaksi kertaa ikkunan yläosan korkeus lattia-
pinnasta. Työni aikana olen useaan otteeseen päätynyt aja-
tukseen, että huoneessa tulisi olla monta erilaista ikkunaa. 
Käytännöllisistä syistä tämä olisi hyvä valaistuksen, tuuletuk-
sen, näkymän ja yksityisyyden kannalta. Elämyksellisyyden 
kannalta erilaiset ikkunat toisivat myös monipuolisemman ja 
kiinnostavamman valaistuksen, johon asukkaalla on enem-
män mahdollisuuksia vaikuttaa. 

Jotta suunnittelija pystyisi hallitsemaan luonnonvalon käyt-
täytymistä asunnossa, tulisi hänen hallita valon ja valaistuk-
sen perusteet. Nykyään luonnonvalaistuksen suunnittelu on 
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paljon helpompaa, sillä on kehitetty erilaisia tietokoneoh-
jelmia, joiden avulla voidaan ennakoida suunnitteluratkai-
sujen vaikutuksia. Suunnittelijan tulee kuitenkin osata lukea 
ohjelmien tuottamaa tietoa ja ymmärtää millä perusteilla 
ohjelmat niitä tuottaa. Nämä ohjelmat eivät olekaan vielä 
laajasti käytössä suunnittelijoiden parissa. Kuten huomasin 
Velux Daylight Visualizerin kanssa työskennellessäni, hinta, 
yhteensopivuus muiden ohjelmien kanssa ja vaikea käyttö  
eivät enää voi olla syitä olla käyttämättä ohjelmia.  

Työni aikana ilmennyt merkittävä asia ja löydös sinänsä, on 
asuntojen luonnonvalaistustekniikoita (tai luonnonvalaistus-
ta ylipäänsä) käsittelevän suomalaisen kirjallisuuden melkein 
täydellinen puuttuminen. En tiedä miksi näin on, sillä kan-
sainvälistä kirjallisuutta on paljon. Kansainvälinen kirjallisuus 
ei korvaa suomalaisen kirjallisuuden puuttumista, sillä luon-
nonvalaistus on hyvin paikka- ja kulttuurisidonnaista.

14.2 TYÖN RAJOITUKSET JA 
JATKOMAHDOLLISUUKSIA

Suurimpia rajoituksia työlleni on ollut suomalaisen kirjal-
lisuuden puuttuminen. Tämä on johtanut siihen, että olen 
työssäni joutunut käsittelemään luonnonvalaistusta perus-
teista lähtien, jolloin ehkä syvällisempi mietintö ja pohdinta 
on rajautunut työni ulkopuolelle. Olen tietoinen siitä, että 
työni on hyvin tekninen läpikäynti luonnonvalaistuksen tek-
niikoista ja peukalosäännöistä. Koen nämä asiat kuitenkin pe-
rustaksi, joka tulee hallita, jotta pystyisi ymmärtämään luon-
nonvalon hyödyntämisen mahdollisuuksia arkkitehtuurissa.  

Työssäni päätin pysytellä kirjallisissa lähteissä pääosin niiden 
runsauden vuoksi (kansainvälinen kirjallisuus) mutta myös 
koska Suomesta on vaikea löytää henkilöä, joka olisi eri-
koistunut luonnonvalon hyödyntämiseen rakennuksissa. 
Jatkomahdollisuutena näen ensinnäkin sen, että aihetta voisi 
tutkia myös kaupunkisuunnittelijoita, arkkitehteja tai valais-
tussuunnittelijoita haastattelemalla. Toinen suuntaus olisi 
haastatella asukkaita ja suorittaa erilaisia kokeiluja heidän 
kanssaan. Minusta olisi kiinnostavaa tutkia millä tavalla asukas 
vaikuttaa kotinsa luonnonvalaistukseen ja miten näitä vai-
kutusmahdollisuuksia voisi lisätä. Luonnonvalaistuksen tilaa 
nykypäivän suomalaisissa kerrostaloissa olisi myös tärkeä 
tutkia. Näkisin myös mielelläni esimerkiksi arkkitehtiopiskeli-
joiden suunnittelutöitä, joissa on hyödynnetty työni tuloksia, 
tutkittu niiden käytettävyyttä sekä pohdittu miten luonnon-
valolla voidaan luoda arkkitehtonista lisäarvoa asuntoon. 
Nostin esille työni alkuosassa varjon merkityksen ja miten 

vähän varjoa arvostetaan nykypäivän asuntosuunnittelussa. 
Työni on kuitenkin pääosin koostunut valon maksimaali-
sesta hyödyntämisestä, mikä onkin hyvä päämäärä pilvi-
sessä ilmastossamme. Minua kiinnostaisi kuitenkin myös 
varjon mahdollisuudet ja hyödynnettävyys suomalaisessa 
asuntosuunnittelussa.

14.3 LOPPUSANAT

Kuten alustuksessa mainitsin, työni motivaatiot olivat siinä 
määrin henkilökohtaisia, että tärkein syy aiheen valintaa-
ni oli yksinkertaisesti halu oppia ja ymmärtää luonnon-
valaistusta. Tietämättömyyteni ja osaamattomuuteni johti 
kuitenkin siihen, että jouduin aloittamaan niin sanotus-
ti nollasta; minulla oli käsitys valon fysiikasta, opiskeltua-
ni enemmän fysiikkaa kuin arkkitehtiopiskelijat yleensä, 
mutta valaistuksesta en tiennyt juuri mitään. Tähän löytyi 
suuri apu Teakin järjestämästä ja Metropolian opettajan 
ja Suomen Valoteknillisen seuran puheenjohtajan Tapio 
Kallasjoen luennoimasta kurssista Arkkitehtuurivalaistus, 
joka käsitteli kuitenkin vain keinovalaistusta.

Luonnonvalaistusta käsittelevän suomalaisen kirjallisuuden 
puuttuminen oli minulle suoranainen yllätys. Pidin itsestään 
selvänä, että edes jonkinlainen perusopas olisi olemassa. 
Vielä huolestuneemmaksi tulin keskusteltuani viimeisen 
puolen vuoden aikana usean arkkitehdin ja arkkitehtiopis-
kelijan kanssa ja huomattuani, miten heidän käsitys valosta 
ja sen liikkeestä perustui täysin kansainvälisiin esikuviin ja 
arkkitehtilehtien aurinkoisiin kuvituksiin eikä tietoon va-
lon fysiikasta ja Suomen valaistusolosuhteista. En missään 
nimessä halua väittää, että suomalaiset arkkitehdit eivät 
osaisi käsitellä luonnonvaloa; meiltä löytyy mestarillisia esi-
merkkejä luonnonvalonkäytöstä, mutta monilta puuttuu 
perustiedot. Tämän vuoksi koin, että en voinut kirjoittaa  
syvällisemmin luonnonvalaistuksesta ennen kuin selvitin 
sen tekniset perusteet, minkä vuoksi olenkin pelännyt että 
työni on liian ”insinöörimäinen”. Koen kuitenkin, että olen 
oppinut  valtavasti diplomityötäni tehdessä, mikä olikin syy 
aihevalintaani, ja että olen saanut valtavasti lisätyökaluja 
työhöni arkkitehtinä.  

”Arkkitehtuuri on aina kulkenut käsi kädessä uusien teknolo-

gioiden kanssa. Siksi sanomme, että vaivan arvoinen arkkiteh-

tuuri kantaa aina todellisen tutkimuksen leimaa.” 

         – Alberto Campo Baeza437

437.    Campo Baeza 2013, s. 33 (oma käännös)
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Värit (mattamaalipintoja)  heijastusarvo

Valkoinen    0,85
Vaalean keltainen    0,82
Kirkkaan keltainen   0,7
Vaalean oranssi    0,54
Vaalean sininen    0,45
Kirkas oranssi    0,28
Kirkkaan punainen   0,17
Tumman vihreä    0,09
Musta     0,05
(Perustuu: Energy Research Group 2002. s..79)

Materiaalit   heijastusarvo

Valkoinen maali rapatulla pinnalla  0,8
Valkoinen lasitettu tiili   0,8
Valkoinen (gault) tiili   0,7
Vanha valkoinen maali   0,55
Valkoinen marmori   0,45
Vaalean harmaa betonitiili   0,4
Portlandin sementti, sileä   0,4
Ruostumaton teräs   0,35
Puu, koivu, vaahtera   0,35
Tiili (fletton)    0,3
Vaalean harmaa betoni   0,25
Portlandin sementti, epätasainen  0,25
Punatiili (London stock)   0,25
Puupaneeli (vaalea tammi, mahogny) 0,25
Puupaneeli (keskitumma tammi, tiikki) 0,2
Tumman harmaa betonitiili  0,2
Hiekkakivi    0,18
Kirkas lasi    0,1
Liitutaulu (musta maali)   0,05
(Perustuu: Baker 2002, ss.225-226)

Lasituksen ylläpitotekijä                                                   .
Rakennuksen sijainti Lasituksen kulma          Rakennuksessa 

          tapahtuvan työn tyyppi
          Puhdas Likainen

Ei-teollinen alue  vertikaalinen           0,9 0,8
   kalteva            0,8 0,7
   horisontaalinen           0,7 0,6

Likainen teollisuusalue vertikaalinen           0,8 0,7
   kalteva            0,7 0,6
   horisontaalinen           0,6 0,5
(Perustuu: Baker 2002, s.206)

LIITE 1.



Katkoviivalla esitetty ulokkeen vaikutus huoneen
no-sky linjaan  kun huoneen ulkopuolella on
huomattava este (pisteviivalla ilman uloketta).
Vaikutus riippuu täysin esteen korkeudesta ja
etäisyydestä ikkunaan.
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Olen kerännyt tärkeimmät peukalosäännöt irtonaiselle si-
vulle, jotta arkkitehti voisi helpommin käyttää sitä työkaluna 
ja muistilistana suunnittelutyössään. 

Suomessa vallitsee pilvinen ilmasto, jolloin auringon säteet 
eivät saavu suorana vaan sirottuvat ilmakehässä ja  meil-
le syntyy taivaan hajavalo, joka saapuu kaikista suunnista. 
Taivaan hajavalo on tärkein valonlähde Suomessa. 
(Lue lisää s.19-24)

Ulkopuoliset esteet vaikuttavat suoran auringonvalon 
lisäksi hyvin voimakkaasti huoneeseen saapuvaan taivaan 
hajavaloon. Estetyn kulman (α) määrittely on hyvin tärkeää 
aina kun suunnitellaan rakennusta tiiviiseen kaupunkitilaan. 
(Lue lisää s.46-51)

Anne Iversen on määritellyt kriittiset rajat estetylle kulmalle 
(α). Kulmat vastaavat tilannetta, jossa ulkopuolinen este on 
jatkuva ja esteen ulkopinnan heijastusarvo on 0,2 (esim. pu-
natiili). (Lue lisää 49-51)

Päivänvalosuhde on suhde huoneen valaistuksen ja ulko-
na vallitsevan valaistuksen välillä. Päivänvalosuhde on hyvä 
mittari huoneen valoisuudesta, sillä silmämme ei osaa mää-
ritellä absoluuttisia valaistusvoimakkuuksia (lukseja). Hyvin 
valaistun huoneen päivänvalosuhde on 2-5%. Keittiön ja 
olohuoneen päivänvalosuhteen suositukset ovat suurimmat 
kun taas makuuhuoneen on pienin. (Lue lisää s.15-16, s.44-
45 ja s.71-73)

Liiallista kontrastia eri pintojen välillä tulisi välttää silmän väsy-
misen vuoksi. Keskellä näkökenttää kontrastierojen suhde ei 
saisi ylittää 3:1 ja ulkokehän ja keskikentän ero ei saisi ylittää 
1:10. Liiallista kontrastia huoneen etu- ja taka-alan valaistuk-
sen välillä tulisi myös välttää. Jotta huone olisi tasaisesti va-
laistu, ei päivänvalosuhteen maksimin (ikkunan edessä) suh-
de huoneen pimeimpään kohtaan saisi ylittää 1:6. Kontrastia 
vähennetään parhaiten lisäämällä huoneen toiseen seinään 
ikkuna. Huoneen avautuminen useaan suuntaan lisää myös 
luonnonvalaistua syvyyttä ja valon monipuolisuutta sekä yk-
sityisyyden ja häikäisyn hallinnan mahdollisuutta. (Lue lisää 
s.32-33, s.72 ja s.79-80)

Taivaan hajavalo saapuu kaikista suunnista, myös pohjoises-
ta, joten avautumissuunta vaikuttaa vain tunnelman luontiin 
selkeinä päivinä, häikäisyneston suunnitteluun. (Lue lisää 
s.52-56)

Luonnonvalaistuksen syvyyttä huoneessa ja ulokkeiden vai-
kutusta siihen voidaan tutkia no-sky linjalla. Linjan takana 
oleva huoneen osa on pimeä. (Lue lisää s. 15 ja s.67-70)

MUISTILISTA 
   PEUKALOSÄÄNNÖISTÄ
Hyvin luonnonvalaistu asunto on valoisia, valaistus on muuttu-
va, asuntoon osuu suoraa auringonvaloa talvella, asunnosta on 
yhteys ulkomaailmaan, asunto turvaa asukkaan yksityisyyden 
ja häikäisyriski on kontrolloitua. Tämän lisäksi asunto hyödyn-
tää lämmitykseen mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa il-
man ylikuumenemisen riskiä. Hyvin luonnonvalaistussa raken-
nuksessa luonnonvalaistus on luonnollinen osa rakennuksen 
arkkitehtuuria.

LIITE 2.

Katkoviivalla esitet-
ty ulokkeen vaiku-
tus huoneen no-sky 
linjaan (pisteviivalla 
ilman uloketta).

Pintojen kontrastieroja voidaan 
tutkia väärävärikuva Päivänvalosuhteen ääriviivoilla 

voidaan tutkia huoneen etu- ja 
taka-alan kontrastia
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Luonnonvalaistu runkosyvyys on kaksi kertaa ikkunan lasi-
tuksen yläosan korkeus mitattuna lattiasta. (Lue lisää s. 66)

Huonekorkeus- ja ikkunapinta-ala tulisi kasvaa mitä mata-
lammalla asunto sijaitsee, varsinkin mikäli rakennuksen ulko-
puolella on huomattava este. (Lue lisää s.64-65)

Valaistuksen kannalta ikkunoiden tulisi olla suuria ja sijaita 
mahdollisimman korkealla. Ikkunat olisi hyvä jakaa kolmeen 
ryhmään niiden käyttötarkoituksen mukaan: korkealla sijait-
seva ikkuna valaistusta varten, keskellä sijaitseva suuri ikkuna 
näkymää varten ja korkea sekä helposti avattava ikkuna tuu-
letusta varten. (Lue lisää s.74-85)

Vaadittu ikkunapinta-ala, jotta huone olisi hyvin valaistu 
voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

W=(DFave*A*(1-R2)/(θ*T*M)

Jossa

W= aukon koko (m2) työskentelytason (80cm) yläpuolella  
DFave= keskimääräinen päivänvalosuhde (%)
A= kaikkien sisäpintojen pinta-ala
R= keskimääräinen sisäinen heijastus

R=(a1r1+a2r2...)/(a1+a2...)
a = pinnan pinta-ala
r = pinnan heijastavuus

θ = taivaskomponentti ikkunan keskiosasta (°)
T = lasituksen läpäisevyys
M = lasituksen ylläpitotekijä 

Luonnonvalojärjestelmillä voidaan ulottaa luonnonvaloa sy-
vemmälle rakennukseen, lisätä luonnonvaloa pilvisissä ilmas-
toissa tai tilanteissa joissa on huomattava ulkoinen este sekä 
rajoittaa liiallista valoa. Luonnonvalojärjestelmien ulkonäön 
ja toiminnan suunnitteluun arkkitehdilla on hyvin vapaat kä-
det. (Lue lisää s.86-97)

Aurinkosuojaus jaetaan kahteen ryhmään: varjostuksella 
tarkoitetaan lämpöön liittyvää toimintoa kun taas häikäi-
synestolla pyritään estämään visuaalisesti häiritsevää valoa. 
Itä- ja länsijulkisivut ovat suurin syy ylikuumenemiseen ja 
häikäisyyn. Mikäli ei ole ulkoisia esteitä tarvitaan länsijulki-
sivulle sekä varjostusta että häikäisynestoa ja itäjulkisivulle 
häikäisynestoa. Aurinkosuojaus itä-ja länsijulkisivuilla tulisi 
aina olla liikuteltava. Eteläjulkisivu vaatii  varjostusta, joka voi-
daan toteuttaa pienillä kiinteillä ulokkeilla ikkunan yläpuo-
lella. Pohjoisjulkisivulle ei tarvita aurinkosuojausta. (Lue lisää 
s.90-97)

d
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Sisäpintojen tulisi vaa-
lentua lattiasta kattoon. 
Suositeltavia sisäpintojen 
heijastumisprosentteja ovat 
seuraavat; 
(Lue lisää s. 57-59 ja Liite 1)
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Tiivistelmä 
Tutkin diplomityössäni luonnonvalon hyödyntämistä suomalaisissa kerrostaloasunnoissa, keskit-
tyen pääosin asukkaan kannalta hyvään luonnonvalaistukseen mutta käsitellen myös luonnonva-
laistuksen vaikutusta energiankulutukseen. Työn tavoitteena on esitellä luonnonvalaistuksen ja 
suomalaisten olosuhteiden lähtökohdat sekä antaa suunnittelijoille työ-kaluja parempaan luon-
nonvalaistukseen. Tarve tällaiselle tutkielmalle on ilmeinen, sillä suomalaista kirjallisuutta aihees-
ta ei juurikaan ole, vaikka kansainvälistä kirjallisuutta on paljon. Kansainvälinen kirjallisuus ei 
korvaa kotimaista, sillä luonnonvalaistus on hyvin riippuvainen maantieteellisestä sijainnista ja 
kulttuurista. 
   Olen määritellyt hyvin luonnonvalaistun asunnon yhdeksän tavoitteen kautta, perustuen tutki-
mustietoon ihmisen valon tarpeista ja valon vaikutuksesta energiankulutukseen. Tutkimalla ole-
massa olevaa kansainvälistä kirjallisuutta ja Suomen valaistusolosuhteita olen pyrkinyt luomaan 
perusteet suomalaisen kerrostalon luonnonvalaistukselle. 
   Työn on jaettu neljään osaan; ensimmäisessä osassa selvitän luonnonvalon perusteita, ihmisen 
valon tarvetta, valon vaikutusta tilaan ja suomalaisia olosuhteita. Toisessa osassa käsittelen miten 
kerrostalo tulisi suunnitella, jotta se täyttäisi mahdollisimman monta asettamastani yhdeksästä 
tavoitteesta. Aloitan käsittelemällä rakennuksen sijaintia, suuntausta ja muotoa. Viimeiseksi käsit-
telen ikkunoiden suunnittelua sekä aurinkosuojausta ja muita luonnonvalojärjestelmiä. Kolman-
nessa osassa tutkin luonnonvalon suhdetta energiankulutukseen ja viimeisessä osassa esittelen 
erilaisia suunnittelutyökaluja ja –ohjeita. 
   Työni tuloksista ilmenee, miten tärkeää suunnittelijan on tuntea kohteen olosuhteet. Suomessa 
tämä tarkoittaa sitä, että rakennukset tulisi suunnitella pilvisen sään mukaan, jolloin taivaan haja-
valo on tärkein valonlähteemme. Emme voi kopioida usein kansainvälisissä arkkitehtilehdissä 
esiintyviä vahvoja varjoja ja suoraa auringonvaloa, vaan valomme on pääosin pehmeää ja tasaista. 
Silloin kun aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta Suomessa, sen sijainti on pääosin matalalla, jolloin 
valo voi tuottaa häikäisyä, mutta myös estyä matalankin ulkopuolisen esteen takia. Ulkopuolinen 
este estää myös voimakkaasti taivaan hajavaloon, jonka vuoksi sen arviointi on tärkeää. Varsinkin 
kaupunkisuunnittelussa tulisi ulkopuolinen este huomioida paremmin kuin mitä tänä päivänä 
tehdään. Työssäni olen kokeillut Anne Iversenin kehittämää metodia ja koen sen varteenotetta-
vaksi vaihtoehdoksi ulkopuolisen esteen analysointiin suunniteltaessa kaupunkia. Käsittelen työs-
säni myös asunnon luonnonvalaistuksen arviointiin tarkoitettuja suunnittelutyökaluja ja peukalo-
sääntöjä toivoen, että niiden käyttö yleistyisi suomalaisten suunnittelijoiden parissa.  

Avainsanat  Luonnonvalo, päivänvalo, valaistus, kerrostalo, asumisviihtyisyys, energiankulutus  
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Tiivistelmä 
My diploma thesis studies the utilisation of daylight in Finnish high-rise apartment buildings, fo-
cusing mainly on good  daylighting from the  perspective of the habitants, but also discussing the 
impact of daylight on a buildings energy use. The target is to introduce the main ideas of daylight-
ing in the Finnish context, and to give planners tools for better daylighting. The need for such a 
study is obvious as there is almost no Finnish literature in the subject, even if there is a lot of 
international literature. The international literature  cannot replace the national as daylighting is 
strongly dependent on the geographical location and culture. 
   I have defined the well daylit apartment using nine targets based on research about the human 
need for light and the impacts of light on energy consumption. By studying the existing interna-
tional literature and Finnish daylighting conditions, I have tried to establish the principles of day-
lighting in Finnish high-rise apartment buildings.  
   The study is divided into four parts. In the first part, I discuss the basic principles of daylight, the 
human need for light, the impact of light on a space and the Finnish daylight conditions. In the 
second part, I focus on how the apartment building should be planned so that it attains as many of 
the nine goals I have set for a well daylighted apartment as possible. I start by discussing the lo-
cation, direction and shape of the building. Finally, I discuss window planning, sun protection and 
other daylighting systems. In the third part, I study the relationship between daylight and the en-
ergy consumption of a building. In the fourth and final part, I discuss different planning tools and 
guides for architects who want to ensure good daylighting. 
   The results of my study imply how important it is for a planner to know the specific conditions 
on site. In Finland, this means that we should plan buildings according to the overcast sky, which 
means that the scattered light from the sky is our main source of daylight. We cannot copy the 
strong shadows and direct sunlight often seen in international architecture magazines. Finnish 
daylight is soft and smooth, and when the sun shines from a clear sky, its position is mainly very 
low, which may cause glare and may also be obstructed by even low structures. External obstruc-
tions also have a huge impact on the scattered skylight and therefore the analysis of the external 
obstruction is important and should be considered more carefully than it currently is, especially in 
urban planning. I have tried the method developed by Anne Iversen, and consider it to be a good 
option for the analysis of external obstructions in the urban planning phase. I also discuss differ-
ent planning tools and rules of thumb for daylighting, hoping their use would increase among Fin-
nish planners. 
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