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Esipuhe

Ledien käytön yleistymistä valaistuksessa rajoittaa valaisimen kalliin osto-

hinnan lisäksi käyttäjien negatiiviset kokemukset ledivalosta. Tällaisia on-

gelmia ovat esim. häikäisy ja valon väri.

AthLEDics - Käyttäjän tarpeisiin vastaava energiatehokas le-

divalaistus -projekti kehittää ledivalaistusta tavoitteenaan energiateho-

kas ja laadukas ledivalaistus, joka vastaa käyttäjien tarpeisiin ja jonka käyt-

täjät hyväksyvät. Lediteknologian avulla valaistuksen laatua, säädettävyyttä

ja energiatehokkuutta voidaan parantaa sisä- ja ulkovalaistuksessa mikä

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Projektin osapuolet voivat hyödyntää tietoa kehitettäessä lediteknologi-

aan perustuvia valaisimia, ohjausjärjestelmiä, optiikkaa ja valaistusasen-

nuksia.

Projektin tutkimusosapuolet olivat Aalto-yliopiston Sähkötekniikan kor-

keakoulun Valaistusyksikkö ja VTT sekä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suun-

nittelun korkeakoulu.

AthLEDics-projektin päärahoittaja oli Tekes ja muut rahoittajat olivat

Alppilux, Enerpoint Oy, Ensto Finland Oy, Hella Lighting Finland Oy, Hel-

singin kaupunki rakennusvirasto; Helvar Oy, Herrmans Oy Ab, Jyväskylän

kaupunki,  Lumichip  Oy,  MTG-Meltron  Ltd,  Oplatek  Oy,  Oy  Sabik  Ab,  Se-

naatti-kiinteistöt, Valopaa Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy.

Kiitämme yhteistyöstä Helsingin Energiaa ja Savon Voima Oyj:tä.

AthLEDics http://www.lightinglab.fi/athledics
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1  Tausta

Maailmanlaajuisesti arvioitiin vuonna 2005 olevan käytössä 33 miljardia

lamppua, joiden käyttämä energia oli noin 19 % kokonaissähkönkulutuk-

sesta eli 2650 TWh. Valaistusenergian käyttöön liittyvät hiilidioksidipäästöt

olivat 1900 Mtonnia, jotka olivat noin 7 % fossiilisten polttoaineiden käytön

aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Valaistuksen osuus eurooppalaisten

rakennusten sähkön-kulutuksesta on toimistorakennuksissa 50 %, sairaa-

loissa 20-30 %, tehtaissa 15 %, kouluissa 10-15 ja asuinrakennuksissa 10 %.

Energiansäästöpotentiaali valaistuksessa on merkittävä ja ledit mahdollis-

tavat valaistuksen energiatehokkuuden parantumisen paitsi valonlähteiden

ja valaisimien hyötysuhteen nousun myötä myös parantuneen ohjauksen

ansiosta. Ledit eivät sisällä loistelamppujen tapaan ympäristölle haitallista

elohopeaa ja niiden pitkä elinikä tukee kestävän kehityksen periaatteita.

Näin ollen ledivalaistustekniikan kehittyessä hyötyä arvioidaan saavutetta-

van niin käyttö- kuin käytöstä poistovaiheessa.

Projektin tavoitteena oli kehittää käyttäjän tarpeisiin vastaava energiate-

hokas ledivalaistus. Projektissa kehitettiin lediteknologian avulla valaistuk-

sen laatua, säädettävyyttä ja energiatehokkuutta sisä- ja ulkovalaistuksessa.

Valaistusenergian osuus kokonaissähköenergian kulutuksesta.Kuva 1.

Primäärienergia Sähköenergia

88 %

12 %

81 %

19
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2  Käyttäjäkysely ulkovalaistuksesta

2.1  Koealue

Yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helsingin Energian kanssa ulkova-

laisinten pilotointi-kohteeksi valikoitui kevyenliikenteen väylä Helsingin

Malminkartanosta välillä Kartanonkaari – Kehä I. Kyseinen kevyenliiken-

teenväylä on hiekkapäällysteinen neljä metriä leveä tie, jossa pylväsväli on

noin 30 m, hieman välistä riippuen. Alueen valaistukseen käytettyjen va-

laisinpylväiden korkeus on 5 m.

Valaisimet valittiin AthLEDics-projektin osallistujien toimittamista va-

laisimista ja lisäksi vertailuvalaisimiksi otettiin suurpainenatrium- ja mo-

nimetallilampuilla toteutetut vaihtoehdot. Kutakin valaisintyyppiä asennet-

tiin 4 kappaletta. Näin ollen pilotasennus sisälsi ensimmäisessä vaiheessa

yhteensä 20 valaisinta. Toisessa vaiheessa pilotkohteeseen asennettiin vielä

4 projektissa kehitettyä demovalaisinta, minkä johdosta valaisinten koko-

naismäärä koeasennuksessa oli 24 kappaletta.

Kevyenliikenteen väylä, johon asennettiin kolme erityyppistä ledivalaisinta sekäKuva 2.
valaisimet monimetallilampuilla ja suurpainenatriumlampuilla.



Käyttäjäkysely ulkovalaistuksesta

9

2.2  Valaisimet ja niiden suoritusarvot laboratoriossa ja
asennettuna

Valaisimien valotekniset, optiset ja sähkötekniset arvot mitattiin laborato-

riossa käyttäen integroivaa palloa, goniofotometriä ja tehomittaria. Lediva-

laisimien valovirta ja sähköiset arvot mitattiin integroivassa pallossa yhden

tunnin stabilointiajan jälkeen. Mittaushetkellä ympäristön lämpötila oli

noin 23 C. Mittavat suureet olivat jännite U, virta I, teho P, tehokerroin pf,

valovirta v, valotehokkuus , ekvivalenttinen värilämpötila CCT ja värin-

toistoindeksi Ra, taulukko 1. Ledivalaisimilla lukema on neljän valaisimen

keskiarvo ja suurpainenatriumlamppuvalaisimella (HPS) ja monimetalli-

lamppuvalaisimella (MH) yhden valaisimen arvo.

Taulukko 1. Valaisimien valo- ja sähkötekniset arvot.

Valaisimien LED1 ja LED2 optiikka oli samanlainen, ne erosivat ainoas-

taan käytettyjen ledien perusteella. Valaisimen LED1 ledien värilämpötila

oli  korkeampi  (4200  K)  kuin  valaisimen  LED2  (2960  K)  ja  myös  niiden

valovirta-arvot poikkesivat toisistaan. Ledivalaisimien valonjakokäyrät mi-

tattiin goniofotometrillä, mutta valaisimien MH ja HPS valonjakokäyrät

ovat valmistajan ilmoittamia.

Käytettyjen valaisimien valonjakokäyrät. Käyrät on mitattu C-tasoissa C0-C180,Kuva 3.
C90-C270 sekä C-tasossa, jossa oli valovoiman maksimi.

Vaakatason- eli horisontaalivalaistusvoimakkuus Eh mitattiin standardin

EN 13201-3:2003 edellyttämällä tavalla. Kuvassa on esitetty tievalaistuksen

mittausjärjestely väylälle, jossa pylväät on sijoitettu vain yhdelle väylän

reunalle. Mitattava matka (S) on yksi pylväsväli eli 30 metriä. Pitkittäis-

suunnassa mittauspisteitä (N) on kymmenen kappaletta, jolloin kahden

mittauksen välinen etäisyys (D) tien pitkittäissuunnassa on 3 metriä. Täl-

U I P pf v CCT Ra

V mA W lm lm/W K
LED1 230.5 181 38.4 0.92 2950 77 4220 68
LED2 230.5 181 38.5 0.92 2070 54 2960 84
LED3 230.5 156 33.8 0.94 2650 79 3980 69
MH 229.9 299 63.9 0.93 3770 59 3300 72
HPS 229.9 311 66.4 0.93 3570 54 1880 23

Valaisin
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löin ensimmäisen pisteen etäisyys pylväästä (1) on 1,5 m. Tien poikittais-

suuntaan tehdään vastaavat mittaukset niin, että mittauspisteitä on kolme

tai enemmän. Pisteiden lukumääräksi valitaan pienin kokonaisluku, jolla

kahden mittauspisteen välinen etäisyys (d) on enintään 1,5 metriä. Koe-

asennuksen tapauksessa, kun tien leveys on neljä metriä, oli mittapisteitä

kolme ja etäisyys (d) niiden välillä 1,33 metriä.  Näin saadaan yhteensä 30

mittauspistettä jokaiselle valaisimelle. Mittauksessa käytettiin kosinikorjat-

tulla mittapäällä varustettua LMT POCKET-LUX 2- valaistusvoimakkuus-

mittaria. Horisontaalivalaistusvoimakkuus mittaiin maan pinnan tasolta.

Samoista mittauspisteistä mitattiin myös puolisylinterivalaistusvoimakkuus

Esc 1,5 m korkeudelta. Puolisylinterivalaistusvoimakkuudella voidaan arvi-

oida mm. vastaantulevan henkilön kasvojen tunnistettavuutta. Samaa va-

laisinta oli aina 4 kpl ja mittaus tehtiin 2. ja 3. pylvään välisellä alueella.

valaistusvoimakkuuksien mittausrasteri ’Kuva 4.

Puolisylinterivalaistusvoimakkuutta voidaan käyttää arvioitaessa kasvo-

jen tunnistettavuutta. Eri lähteiden mukaan neljän metrin etäisyydellä Esc

tulisi olla noin 0,6…0,8 lx, jotta kasvot tunnistettaisiin. Kymmenen metrin

etäisyydellä Esc tulisi olla vastaavasti noin 2,7…3,4 lx.1

1 P. Rombauts, H. Vanderwyngaerde and G. Magetto, “Minimum semicylindrical

illuminance and modelling in residental area lighting,” Lighting Research & Tech-

nology, vol. 21, no. 1, 1989.  W. van Bommel and J. Caminada , “New Lighting con-

siderations for residental areas,” International Lighting Review, vol. 31, pp. 69-75,

1980.



Käyttäjäkysely ulkovalaistuksesta

11

Taulukko 2. Horisontaali- ja puolisylinterivalaistusvoimakkuuksien maksimi-, minimi- ja
keskiarvot eri valaisimien alueella 2. ja 3. pylvään välisellä alueella.

Kaikkien valaisimien Esc keskiarvot ylittivät rajan, joka vaaditaan tunnis-

tettavuuteen 10 metrin etäisyydeltä.

Tien pinnalle tuleva valovirta  arvioitiin kertomalla horisontaalivalais-

tusvoimakkuus E tiepinnan alalla A.  (E =  /A -> Tulokseksi saa-

tiin, että LED1 ja LED2 asennuksilla 70 % ja 65 % valosta kohdistui tiehen.

LED3, MH ja HPS-asennuksilla osuus oli pienempi, järjestyksessä 55 %, 33

% ja 40 %. Tien pinnan ulkopuolelle menevä valo siis valaisee mm. tien

pientareita.

Valaisimien valo- ja sähkötekniset arvot mitattiin uudelleen hieman yli

vuoden käytön jälkeen, jolloin niillä oli käyttötunteja 4858. Käyttötunnit

saatiin Helsingin Energialta. Eri valaisintyypeistä mitattiin yksi kappale

kutakin. Valaisimia ei puhdistettu ennen mittausta. Valaisimet oli merkat-

tu, joten valovirtaa ja muita arvoja voitiin verrata suoraan kyseisen yksilön

aiempaan mittaustulokseen eikä esim. koko ryhmän keskiarvoon. Taulu-

kossa 3 on esitetty arvot prosentteina alkuperäisiin mittaustuloksiin.

Taulukko 3. Valo- ja sähköteknisten arvojen muutokset 4858 tunnin käytön jälkeen yhdes-
tä valaisimesta mitattuna. Arvot prosentteina uusista valaisimista mitatuista arvoista.

Valaisin Emax Emin Eave Emax Emin Eave

lx lx lx lx lx lx
LED1 54,0 4,3 17,1 45,6 0,5 8,2
LED2 37,7 2,5 11,1 29,6 0,3 5,3
LED3 36,7 2,1 12 26,6 0,3 6,2
MH 35,1 3 12,2 20,2 0,6 6,7
HPS 31,7 2,1 10,5 27 0,7 7,8

Horisontaali-
valaistusvoimakkuus

Puolisylinteri-
valaistusvoimakkuus

U I P v CCT Ra

V mA W lm lm/W K
LED1 99,8 % 99,4 % 99,0 % 95,8 % 96,8 % 99,2 % 99,7 %
LED2 99,8 % 100,0 % 100,0 % 94,0 % 94,0 % 101,6 % 99,4 %
LED3 99,8 % 100,0 % 99,7 % 101,0 % 101,3 % 100,3 % 99,7 %
MH 100,0 % 102,0 % 98,9 % 89,6 % 90,6 % 102,3 % 98,5 %
HPS 100,0 % 98,7 % 98,3 % 87,3 % 88,7 % 103,0 % 109,9 %

Valaisin
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2.3  Käyttäjäkysely

2.3.1 Yleistä

Käyttäjäkyselyt tehtiin 1.11.2011 18-21:15. Auringon laskuaika kyseisenä

päivänä oli 16:25 ja hämärän kesto 45 minuuttia. Normaaliaikaan oli siir-

rytty edellisenä sunnuntaina. Kumpulan sääaseman tietojen mukaan läm-

pötila oli kyselyiden aikaan noin 6-8 °C, kosteusprosentti noin 90, tuuli 4-6

m/s, ilma sateeton ja pilvetön.

Kyselyä oli mainostettu etukäteen kiinnittämällä alueen pylväisiin la-

minoituja A4-papereita (3 kpl), jossa kerrottiin etukäteen että kyseisenä

päivänä alueella tehtäisiin ulkovalaistus-kysely. Kyltissä myös mainittiin,

että osallistujat saavat palkkioksi vapaalipun Finnkinon elokuviin.

Kyselyn tekijät olivat tien molemmissa päissä. Alueella liikkuu vilkkaasti

kävelijöitä, koiran ulkoiluttajia, lenkkeilijöitä ja pyöräilijöitä. Molempien

tutkijoiden kohdalla oli iso A1-kokoinen plakaatti, kuva 5, jossa kerrottiin

alueella tehtävän ulkovalaistustutkimusta.

Ennen kyselyä pylväisiin kiinnitettiin numerokyltti. Pylväisiin, joissa oli

LED1-valaisin, kiinnitettiin numero 1, LED2 pylväisiin numero 2 ja niin

edelleen. Monimetallilamppuvalaisin- ja suurpainenatriumlamppuvalaisin-

pylväitä liputettiin samoin myös 4 kpl. Numerokyltit jätettiin paikalleen,

koska niissä mainostettiin samalla myös verkkokyselyä. Esimerkki numero-

kyltistä on kuvassa 5.

A1-kokoinen plakaatti, joka oli molempien tutkijoiden kohdalla tutkimusalueenKuva 5.
molemmissa päissä ja numerokyltti.
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2.3.2 Kyselylomake

Vastaajille annettiin kuvan 6 mukainen kyselylomake. Numerointi alkoi

joko numerosta 1 tai numerosta 5 sen mukaan, kummassa päässä tutkija ja

vastaaja olivat. Vastaaja palautti täytetyn lomakkeen tien toisessa päässä

olevalle tutkijalle ja sai palkkioksi luvatun elokuvalipun. Lomake oli laitettu

kovalle kirjoitusalustalle ja kirjoitusvälineenä oli tussi.

Lähtötietoina kysyttiin sukupuoli, ikä ja silmälasien käyttö. Erilaisia va-

laisimia oli siis 5 kappaletta ja samaa valaisintyyppiä 4 kappaletta. Kysely-

lomakkeessa vastattiin kunkin valaisinryhmän kohdalla neljään väittämään

sen mukaan oli täysin eri mieltä (1), täysin samaa mieltä (5) vai jotain siltä

väliltä (2, 3, 4). Väittämät olivat:

Valoa on riittävästi

Valon väri on miellyttävä

Valaistus ei häikäise

Piennar on riittävästi valaistu.

Lisäksi tuli antaa kouluarvosana valaistukselle, asteikolla 4-10. Lisäksi

annettiin mahdollisuus kirjoittaa kommentteja tutkimuksesta tai muuta

asiaa ulkovalaistuksesta lomakkeen alla olevalle toiselle paperille.

Kyselylomake ulkovalaistuksesta. Eri valaisintyyppiä olevat pylväät oli numeroituKuva 6.
1…5  ja vastaavat numerot näkyvät lomakkeessa olevien suorakaiteiden nurkissa.

2.3.3 Tulokset

Vastauksia saatiin kaikkiaan 47 kappaletta, joista yksi hylättiin. Hylätty

vastauslomake oli täytetty puutteellisesti. Neljä vastaajaa jätti vastaamatta



Käyttäjäkysely ulkovalaistuksesta

14

ikää, sukupuolta ja silmälasien käyttöä koskeviin kysymyksiin. Vastanneista

62 % oli naisia ja 38 % miehiä, vastanneiden ikäjakauma on kuvassa 7. Sil-

mälaseja käytti 38 % vastaajista. 17 vastaajaa lähti tutkimusalueen siitä

päästä, jossa oli ledivalaisimet (1, 2, 3,…) ja 29 vastaajaa lähti suurpainenat-

riumlamppuvalaisin päästä (5, 4,…).

Vastaajien ikäjakauma.Kuva 7.

Eri väittämille annetut vastaukset.Kuva 8.

Vastaajien enemmistö oli sitä mieltä, että valoa oli riittävästi (vastaukset 4

ja 5), LED1 78 %, LED2 70 %, LED3 76 %, MH 70 % ja HPS 72 %. Vastaajis-

ta 17 % oli sitä mieltä, että valoa ei ollut riittävästi asennuksessa LED3 (vas-

taukset 1 & 2) ja 15 % oli tätä mieltä asennuksen HPS suhteen.

Mittauksissa saatiin eri valaisimien värilämpötilaksi ja värintoistoindek-

siksi LED1 4220 K, Ra 68; LED2 2960 K, Ra 84; LED3 3960 K, Ra 69; MH

3300 K, Ra 72; HPS 1880 K, Ra 23. Vastaajista lähes kolmasosa ei pitänyt

valon väriä sen paremmin miellyttävä kuin epämiellyttävänä. 33 % piti MH

valon väriä miellyttävänä (vastausvaihtoehto 5), muilla vastaava prosentti-

luku oli LED1 15 %, LED2 26 %, LED3 22 % ja HPS 17%.
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11 % vastaajista oli täysin eri mieltä väittämästä ”Valaistus ei häikäise” va-

laistusasennuksen LED1 kohdalla ja yhteensä 43 % valitsi joko vastausvaih-

toehdon 1 tai 2. Muilla valaisimilla vastaavat prosenttiluvut olivat LED2 7 %

ja 24 %, LED3 7 % ja 24 %, MH 2 % ja 24 % sekä HPS 9 % ja 30 %.

Pientareen valaistusta koskevaan väittämään MH-valaisimen osalta 72 %

vastaajista valitsi vastausvaihtoehdon 4 tai 5 eli piennar oli riittävästi va-

laistu. Muilla valaisimilla vaihtoehdon 4 tai 5 valitsivat LED1 65 %, LED2

57 %, LED3 67 % ja HPS 67 %.

Vastaajat arvioivat myös valaistuksen kokonaisarvosanaa asteikolla 4…10,

vastaukset ovat kuvassa 9.

Kokonaisarvosana valaistuksesta, asteikko 4…10.Kuva 9.

MH-valaistus sai parhaan kokonaisarvosanan, vastausten keskiarvo oli

7,9. Pienin oli LED1 arvosanalla 7,1. LED2, LED3 ja HPS saivat vastaavasti

keskiarvot 7,4, 7,6 ja 7,3. MH valaistus sai korkeiamman arvosanan 10 7

kertaa, esimerkiksi HPS sai arvosanan 10 kaksi kertaa ja arvosanan 4 neljä

kertaa. Pienin hajonta kokonaisarvosanalla oli LED3-valaistuksella 1,33 ja

suurin hajonta (1,65) HPS-valaistuksella. Sekä yksittäisten väittämien että

kokonaisarvosanan suhteen pienin hajonta oli LED3-valaistuksella ja kun

taas HPS-valaistus hajotti eniten ihmisten mielipiteitä.

2.3.4 Verkkokysely

Kuvan 5 mukaiset numerokyltit jätettiin pylväisiin käyttäjäkyselyn jälkeen.

Niissä annettiin verkko-osoite, ja pyydettiin kertomaan mikä valaistuksista

on paras ja miksi ja mikä huononi ja miksi. Ensimmäisenä viikonloppuna

numerokyltit pylväistä 1, 2 ja 3 oli revitty pois ja korvattiin uusilla seuraa-

valla viikolla.

Kahden viikon aikana tuli yhteensä 21 vastausta. Vastaajien suosikkeja

olivat asennukset LED3 (33 %) ja MH (29 %) ja huonoimpana pidettiin

asennuksia LED1 (40 %) ja HPS (40 %).
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Verkkokyselyyn vastanneiden arviot valaistuksista.Kuva 10.

2.3.5 Johtopäätökset käyttäjäkyselyistä ja mitatuista arvoista

Keskimääräinen horisontaalivalaistusvoimakkuus oli 10…12 lx (mi-

nimi 2…3 lx), käyttäjäkyselyn mukaan valaistus on tällöin riittävä.

Häikäisyä tulisi välttää suuriin kulmiin.

Värilämpötila välillä 3000…4000 K on sopiva.

Myös tien pientareet tulisi valaista.

2.4  Käyttäjäkysely, jossa mukana uusi valaisin

Käyttäjäkyselyn pohjalta suunniteltiin AthLEDics-valaisin. Valaisimen ul-

konäkö pohjautui Aalto Yliopiston muotoilun laitoksella pidetyn opiskelija-

kurssin tuloksiin. Valaisimia asennettiin 4 kappaletta Malminkartanolla

sijaitsevan koeasennuksen jatkoksi ja käyttäjäkysely uusittiin helmikuussa

2013. Tällöin maassa oli yhtenäinen lumipeite. Vastaajia oli nyt 23 kpl. Vas-

taajista miehiä oli 12 kpl ja naisia 11 kpl, 13 oli silmälasit ja 10 ei ollut, 10 oli

lähtösuunta ledivalaisin päädystä AthLEDics-valaisimesta Kehä I:lle päin ja

13 vastaajalla oli ensimmäinen valaisin MH-valaisin. Ikäjakauma oli seu-

raava: < 20 1 kpl, 21-30 4 kpl, 31-40 11 kpl, 41-50 2 kpl, 51-60 4 kpl ja >60 1

kpl. AhLEDics-valaisimen lisäksi mukana olivat valaisimet LED1, LED3 ja

MH. AthLEDics-valaisimet asennettiin pääosin samalle paikalle kuin missä

oli aiemmin LED1 valaisimet ja LED1 valaisimet siirrettiin LED2 paikalle.

HPS-valaisimia ei ollut tällä kertaa mukana. Käyttäjäkyselyssä käytettiin

samoja väittämiä kuin aiemminkin ja asteikko oli samoin 1…5. Tulokset

ovat kuvissa 11 ja 12.
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Käyttäjäkyselyn tulokset, mukana uutena AthLEDics-valaisin. Kysely tehtiin talvi-Kuva 11.
sissa olosuhteissa helmikuussa 2013.

Kokonaisarvosana valaistuksesta, asteikko 4…10, vastaajia 23 kpl.Kuva 12.

Taulukko 4. Lokakuussa 2011 ja helmikuussa 2013 tehtyjen käyttäjäkyselyjen vertailu.
LED1 LED2 LED3 MH HPS Ath

Valoa on riittävästi
10 / 2011 4,17 3,87 4,17 4,07 3,87
2 / 2013 4,17 3,74 4,00 4,26

Valon väri on miellyttävä
10 / 2011 3,20 3,76 3,67 3,80 3,33
2 / 2013 3,96 3,86 4,00 3,61

Valaistus ei häikäise
10 / 2011 2,96 3,57 3,35 3,54 3,52
2 / 2013 3,22 4,00 3,83 3,96

Piennar on riittävästi valaistu
10 / 2011 3,67 3,50 3,83 3,93 3,74
2 / 2013 4,35 3,87 3,96 4,31

Arvosana
10 / 2011 7,11 7,39 7,57 7,89 7,31
2 / 2013 7,69 7,95 8,00 8,17
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Arvosanat ovat hieman nousseet ensimmäisestä kyselystä. Tähän saattaa

olla syynä se, että toinen kysely tehtiin talvisissa olosuhteissa. Valon heijas-

tuessa lumesta piennar näyttää valoisammalta eikä valaistus toisaalta häi-

käise niin helposti, kun silmän sopeutumisluminanssitaso on hieman kor-

keampi. Arvoitus sen sijaan on miksi, valon riittävyyttä koskevan väittämän

arvosanat putosivat hieman.

AthLEDics-valaisin sai parhaan kokonaisarvosanan, ja myös parhaan

keskiarvon valon riittävyydestä. Toiseksi parhaan arvosanan se sai väittä-

mistä ”valaistus ei häikäise” ja ”piennar on riittävästi valaistus”. Valon värin

miellyttävyydestä se sai huonoimman arvosanan, AthLEDics-valaisimen

värilämpötila oli hieman korkeampi (4610 K) kuin muiden mukana olleiden

(LED1 4220 K, LED3 3960 K ja MH 3300 K).
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3 Käyttäjäpalautteen mukaan
optimoitu älykäs ulkovalaisin

Perinteiset katuvalot palavat päällä ollessaan täydellä teholla, eikä valon

määrää yleensä säädellä. Projektissa kehitetyt uudet led-katuvalaisimet

mukautuvat olosuhteisiin ”älyn” eli sensorien ja langattoman ohjauksen

avulla, jolloin niitä voidaan himmentää muun muassa luonnonvalon, ympä-

ristöolosuhteiden (esim. lumi) ja tiellä liikkujien määrän mukaan. Käyttö-

mukavuuden säilyttämiseksi valaisimissa on huomioitu käyttäjätutkimuk-

sen perusteella havaittuja tienkäyttäjälle tärkeitä ominaisuuksia, kuten va-

lon määrä ja valokeilan muoto. Valaisin on esitetty kuvassa 13.

Älykäs katuvalaisinjärjestelmä tallentaa tiedot mm. lämpötilasta, valais-

tustasosta, kevyen liikenteen kulkijoiden määrästä sekä energiankulutuk-

sesta. Laboratoriomittausten mukaan kehitetty led-valaisin oli ilman älyä

18 – 44 prosenttia vertailuryhmän valaisimia energiatehokkaampi. Mukaut-

tamalla valaisimen tehonkulutusta käyttäjämäärien tai luonnon valaistus-

olosuhteiden perusteella havaittiin lisäksi yli 40 prosentin energiansäästö-

potentiaali. Kehitetty järjestelmä perustui kaupallisesti saatavilla oleviin

komponentteihin (esim. ledit ja sensorit).

AthLEDics streetlightKuva 13.
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3.1  Valonjako ja optinen suunnittelu

Valaisin koostui 18 teholedistä (Cree XM-L) jolla kullakin oli oma freeform

lasi optiikkansa. Linssin toteutumaa  verrataan suunnitelmaan kuvassa 14.

Pienet poikkeamat suunnitelman ja toteutuman välillä johtuvat linssin pak-

suuden vaihtelusta. Optiikkasuunnitelma perustui Kartanonkaarella tehdyn

koeasennuksen tuloksiin, jonka pohjalta valonjaon suunnittelussa on kiin-

nitetty huomiota erityisesti häikäisyn hallintaan, valaisun tasaisuuteen sekä

pientareiden riittävään valaisuun. Häikäisyn välttämiseksi valokeila on ra-

joitettu suuriin kulmiin (gamma kulmat yli 65 astetta). Valaisin suunnitel-

tiin asennettavaksi olemassa oleviin pylväisiin, joiden korkeus on 5 m ja

etäisyys 30 m. Valaisimen kallistaminen 20 astetta kohdisti maksimi valo-

virran kävelytien keskelle. Suunnitelma mukaili S3 valaistusstandardin vaa-

timuksia.

Suunniteltu linssin valaistusvoimakkuuden jakaantumiskäyrä (yhtenäinen viiva)Kuva 14.
verrattuna toteutumaan (katkoviiva).

3.2  Valaisimen lämpösuunnittelu

Lämpösuunnittelun tavoitteena oli varmistaa LEDien toiminta hyväksyttä-

vällä lämpötila-alueella kaikissa olosuhteissa. Simuloinnit suoritettiin Flot-

herm ohjelmistolla ja mittaukset T3Ster laitteistolla ja termistorien avulla.

Valaisimen ohjausvirta oli 700 mA ja lämpöteho noin 27 W, perustuen ar-

vioon että 25% sähkötehosta muuttuu valoksi. Ulkovalaisimeen toteutettiin

massiivinen alumiininen runko, jonka johdosta ledien lämpötila mittauksi-

en ja simulaatioiden perusteella oli n. 40 °C normaali huonelämpötilassa

(Tympäristö 23 °C). Valaisimen kokonaislämpöresistanssi sirulta ympäris-

töön oli noin 1,3 K/W. Luonnollinen konvektio valaisinrungosta ympäris-
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töön muodosti suurimman osan kokonaislämpöresistanssista kuten esitetty

kuvassa 15.  Ääriolosuhteissa (Tympäristö 35 °C) keskimääräinen LED läm-

pötila oli 66 °C, mikä on huomattavasti LEDityypille hyväksyttyä maksimi-

lämpötilaa (135°C) alhaisempi. Simuloitu tulos ääriolosuhteissa on esitetty

kuvassa 16.

Ulkovalaisimen kokonaislämpöresistanssiKuva 15.

Poikkileikkaus tasolta LEDien keskikohdalta ääriolosuhteissa (Tympäristö 35 °C).Kuva 16.
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3.3  Ohjaus ja elektroniikka

Ulkovalaisimiin toteutettiin kaupallisiin ratkaisuihin perustuva ohjaus-

elektroniikka ja integroitu sensorointi (liike ja valaistustaso) sekä langaton

radio kommunikaatio. Lisäksi ulkovalaisinasennukselle toteutettiin netti-

pohjainen etäohjaus ja -seuranta käyttöliittymä. Koeasennuspaikalla va-

laisimet olivat yhteydessä radion välityksellä (868/915 MHz) kenttä PCn

kanssa, joka kommunikoi tietoja edelleen netin välityksellä etäkäyttöliitty-

mälle. Toteutus on esitetty kuvassa 17. Valaisinten toiminnasta kerättiin

tietoja (energian kulutus, valotasot, käyttäjämäärät) erilaisissa valaistus-

moodeissa:

1. Passiivisessa ohjauksessa valaisimet käyttäytyivät perin-

teisten valaisimien tavoin. Näin ollen integroituja senso-

reita eikä langatonta ohjausta hyödynnetty, vaan Helsin-

gin kaupungin normaali ohjaus sääteli valaisinten päällä-

oloaikaa.

2. Valotasoihin perustuvassa ohjauksessa valovirranmäärä

kadulla pidettiin vakiona sensoroinnin avulla. Valosensori

oli integroitu valaisimeen ja varustettu vastaavalla optii-

kalla kuin LEDit. Näin ollen tarkkailualue vastasi valaisi-

men valokeilaa. Järjestelyn avulla muutokset valaistusym-

päristössä, kuten luonnonvalo tai lumi, eivät vaikuttaneet

kadulla havaitun valaistuksen määrään mutta muuttivat

valaistuksen tehonkulutusta.

3. Läsnäoloon perustuva ohjaus mukautui käyttäjämääriin

siten, että hiljaisina aikoina tehonkulutus laski 50% ja ja-

lankulkijan lähestyessä valotaso nousi hetkellisesti nor-

maaliksi. Ohjaus oli toteutettu PIR sensorin ja langatto-

man kommunikaation avulla. PIR havainto valaisimen

alittavasta jalankulkijasta laukaisi seuraavalle valaisimelle

hälytyksen nostaa valaistustasoa. Näin ollen valotaso nou-

si jalankulkijan edellä ja laski 5 minuutin viiveen jälkeen

viimeisestä havainnosta.
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Ulkovalaistuksen langaton ohjausjärjestelmä ja integroitu sensorointi.Kuva 17.

3.4  Energian säästäminen älykkään ohjauksen avulla

Valaisimien kuluttaman energian määrää tarkasteltiin eri valaistusmoo-

deissa ja keskeiset tulokset on esitetty kuvissa 18, 19, 20. Tutkimus osoitti

että ympäristöstä heijastuvan valon määrä vaihtelee huomattavasti vuo-

denajan mukaan. Lumiselta kadulta Maaliskuussa 2013 mitattu sensoriarvo

6,5 aleni Huhti- Toukokuun aikana arvoon 1 lumen sulamisen myötä. Ku-

vassa 18 on esitettynä esimerkki tilanteesta, jossa älykäs valaisin kulutti

noin 45% vähemmän tehoa lumisessa ympäristössä verrattuna vähälumi-

seen tilanteeseen valaistustason pysytellessä vakiona. Esimerkiksi Helsin-

gissä, jossa ilmatieteenlaitoksen datan mukaan luminen aika on keskimää-

rin 3 kuukautta, esimerkin mukainen säästö olisi vuodessa arviolta noin

7900 MWh ja 0,8 M€.
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Lumen vaikutus valaisimen tehonkulutukseen vakiovatotaso-ohjauksessa.Kuva 18.

Valotasoihin perustuvalla ohjauksella on mahdollista saavuttaa säästöjä

myös luonnon valon ansiosta. Kuvassa 19 on esitetty kuinka auringon nous-

tessa älykäs valaisin laskee tehonkulutustaan noin 37 prosenttiin alkuperäi-

sestä puolen tunnin ajaksi, kunnes Helsingin kaupungin ohjausjärjestelmä

sammuttaa katuvalaistuksen kokonaan. Keskimääräinen säästö 16 vuoro-

kauden seurantajaksolla erilaisilla sensoriasetuksilla oli 28

Wh/vrk/valaisin.

Luonnonvalon vaikutus valaisimen tehonkulutukseen vakiovalotaso-ohjauksessa.Kuva 19.

Läsnäoloon perustuvan ohjauksen toimintaperiaate ja energiansäästöpo-

tentiaali on esitetty kuvassa 20. Järjestelyllä demonstroitiin 40 prosentin

keskimääräinen tehonsäästö 5 vuorokauden seurantajakson aikana. Sääs-

töpotentiaaliin vaikuttaa tien käyttöaste ja dynaamisen ohjauksen paramet-

rit kuten viive ja himmennystaso. Koska ohjaus muuttaa tiellä olevan valon
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määrää, on sillä todennäköisesti vaikutusta myös käyttäjäkokemukseen.

Tämä on kiinnostava aihe ja vaatii lisää tutkimusta tulevaisuudessa.

Valaisimen valotaso ja keskimäärinen tehonkulutus normaalikäytössä (sininen)Kuva 20.
verrattuna käyttäjämääriin mukautuvaan ohjaukseen (oranssi).
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4  Käyttäjäkysely Savon Voiman
tiloissa

4.1  SFS-EN 12464-1 Sisätilojen työkohteiden valaistus

SFS-EN 12464-1:2002. Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1:

Sisätilojen työkohteiden valaistus.

Hyvässä valaistuksessa on oleellista, että vaaditun valaistusvoimakkuu-

den ohella myös laadulliset ja määrälliset tarpeet tyydytetään.

Valaistusvaatimukset määritetään seuraavan kolmen perustarpeen täyt-

tymisenä:

näkömukavuus, jolloin työntekijöillä on hyvänolon tunne ja joka

vaikuttaa myös epäsuorasti korkeaan tuottavuuteen

näkötehokkuus, jolloin työntekijät pystyvät suoriutumaan näköteh-

tävästään myös vaativissa olosuhteissa ja pitempien jaksojen aikana

turvallisuus.

Tärkeimmät näköympäristön määrittelevät tekijät ovat:

luminanssijakauma

valaistusvoimakkuus

häikäisy

valon suuntaus

valon väri ja sen värintoisto-ominaisuudet.

välkyntä

päivänvalo.

Standardissa annetaan ohjearvot valaistusvoimakkuudelle Em, häikäisyn

raja-arvolle UGRL (arvo, jota ei saa ylittää) ja värintoistolle Ra. Toimistova-

laistuksessa työtehtävien ollessa kirjoittaminen, konekirjoitus, lukeminen,

tietojenkäsittely työalueen valaistusvoimakkuuden arvo on 500 lx ja sen

tasaisuus  0,7 häikäisyindeksi saa olla enintään 19 ja värintoistoindeksin

vähintään 80. Työalueen välittömän lähiympäristön valaistusvoimakkuu-

den tulee olla 300 lx ja tasaisuuden  0,5.
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Kirkkaat valonlähteet saattavat aiheuttaa häikäisyä ja heikentää kohteen

näkyvyyttä. Häikäisysuojakulman minimiarvot eri lamppujen luminansseil-

la ovat seuraavat:

- 15°, kun lampun luminanssi on 20…< 50 kcd/m2

- 20°, kun lampun luminanssi on 50…< 500 kcd/m2

- 30°, kun lampun luminanssi on  50 kcd/m2.

Näyttöpäätetyöpaikkojen valaisimien luminansseille on annettu raja-

arvoksi 1000 cd/m2 valaisimen keskimääräiselle luminanssille 65°:n ja sitä

suuremmissa kulmissa pystytasosta katsottaessa valaisinta mistä tahansa

suunnasta. Arvojen tulee täyttyä näyttöpäätetyöpaikoilla, joissa käytetään

päätteitä, joita on kallistettu korkeintaan 15° pystytasosta.

4.2  Käyttäjäkyselyt I ja II

Käyttäjäkyselyllä ja mittauksella arvioitiin Savon Voiman toimistoraken-

nukseen asennettua, suurelta osin ledivalaisimiin perustuvaa valaistusjär-

jestelmää. Rakennus sijaitsee Toivalassa, Siilinjärvellä.  Savon Voima siirtyi

tiloihin vuoden 2011 alussa, rakennuksen toteutti YIT. Pääosa valaistusjär-

jestelmästä koostui kolmesta erityyppisestä valaisimesta, 60x60 cm ledi-

paneelista, taloteknisestä palkista ja alakattoon upotetusta energiansäästö-

lampulla varustetusta kohdevalaisimesta. Jokainen talotekninen palkki

sisälsi kuusi kappaletta ledivalaisimia, joissa valaiseva pinta oli suuruudel-

taan n. 12x46 cm. Molemmat ledivalaisimet, sekä 60x60 ledipaneeli että

taloteknisen palkin valaisimet, olivat lähes hajasäteileviä, jolloin valaisevan

pinnan luminanssi oli joka suuntaan lähestulkoon sama.

Kohdevalaisimissa oli 18 W energiansäästölamppu ja toimiston puolella

valaisimiin oli jälkiasennettu opaalilasi vaimentamaan häikäisyä. Opaali-

lasien asentaminen oli tehty 1. käyttäjäkyselyn jälkeen, mutta ennen valo-

teknisiä mittauksia ja toista kyselyä.

Kysely tehtiin verkkokyselynä Savon Voiman tiloissa huhtikuussa 2011.

Vastausaikaa oli noin viikko. Kyselyn verkko-osoitteen lähetti vastaajille

henkilöstöpäällikkö Minna Vierimaa ja mukana oli lyhyt viesti, jossa taus-

taksi esiteltiin AthLEDics-projekti.

Suurin osa kysymyksistä oli väittämiä, joihin vastattiin 7-portaisella as-

teikolla sen mukaan, kuinka voimakkaasti vastaaja oli väittämän kanssa

samaa tai eri mieltä. Vastausvaihtoehdot olivat 1 - täysin eri mieltä, 2 - mel-

ko eri mieltä, 3 - osittain eri mieltä, 4 - ei samaa eikä eri mieltä, 5 - osittain

samaa mieltä, 6 - melko samaa mieltä, 7 - täysin samaa mieltä.
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Kyselyyn saatiin 53 vastausta, joista naisia oli 37 % ja miehiä 63 %. Suurin

osa työskenteli tilassa lähes päivittäin (4-5 krt/vko), ainoastaan 4 vastaajaa

työskenteli 2-3 krt/vko ja yksi vastaaja 1krt/vko tai harvemmin. Kysely tois-

tettiin tammikuussa 2013, nyt vastauksia saatiin 42 kpl. Seuraavissa kuvis-

sa esitetään sekä 1. että 2. kyselyn tulokset.

1. kyselyn jälkeen, mutta ennen mittauksia valaistusta oli muutettu käyt-

täjien kokemien ongelmien takia. Ongelmaksi oli koettu etenkin häikäisy.

Suurin häikäisylähde oli luultavammin käytävillä olevat kohdevalaisimet,

jotka mittauksia tehtäessä olikin jo peitetty opaalilasilla. Ilmeisesti kuiten-

kin myös neliömäiset 60cm x 60 cm kokoiset valaisimet aiheuttavat häi-

käisyä, etenkin jos niitä on kaksi melko lähekkäin. Myös näiden sijoituksia

oli muutettu ja osa sammutettu ennen mittauksia ja 2. kyselyä.

Ikäjakauma, 1. kyselyn osanottajat vasemmanpuoleisessa kuvassa ja 2. kyselynKuva 21.
oikeanpuoleisessa kuvassa.

Valaistuksen riittävyyttä ja miellyttävyyttä kysyttiin väittämillä: ”Valaistus

on riittävä”; ”Valaistus tällä alueella on miellyttävä”; ”Valaistuksen valon

väri on miellyttävä”; ”Valon väri on lämmin”. Vastaukset näihin väittämiin

ovat kuvissa 22, 23, 24 ja 25.

Vastaukset väittämään ”Valaistus on riittävä”.Kuva 22.

Vastaukset väittämään ”Valaistus tällä alueella on miellyttävä”.Kuva 23.
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Vastaukset väittämään ”Valaistuksen valon väri on miellyttävä”.Kuva 24.

Vastaukset väittämään ”Valon väri on lämmin”.Kuva 25.

Valaistuksen häikäisevyyttä arvioitiin väittämillä: ”Valaistus tuntuu epä-

miellyttävän kirkkaalta, se häikäisee”, ”Katossa oleva valaisin on liian kir-

kas” Vastaukset näihin väittämiin ovat kuvissa 26 ja 27. Kaikkien vastaus-

ten keskiarvo 1. kyselyssä väittämään ”Valaistus tuntuu epämiellyttävän

kirkkaalta, se häikäisee” oli 4,4 ja kysymykseen ”Katossa oleva valaisin on

liian kirkas” 4,3. Alle 40-vuotiaiden vastausten keskiarvot olivat 3,23 ja

3,69  ja  yli  41-vuotiaiden  4,77  ja  4,51.  Vanhemmat  työntekijät  kokivat  siis

jonkin verran enemmän häikäisyä.

Vastaukset väittämään ”Valaistus tuntuu epämiellyttävän kirkkaalta, se häikäi-Kuva 26.
see”.

Vastaukset väittämään ”Katossa oleva valaisin on liian kirkas”.Kuva 27.

Valaistuksen värintoisto-ominaisuuksia kysyttiin väittämillä: ”Näen värit

(esim vaatteiden) hyvin”; ”Esineiden (kännykkä, vaatteet) värit näyttävät

luonnollisilta”; Oman käden iho näyttää luonnolliselta”; ”Musta teksti val-
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koisella paperilla näyttää luonnolliselta”. Vastaukset näihin väittämiin ovat

kuvissa 28, 29, 30, 31.

Vastaukset väittämään ”Näen värit (esim. vaatteiden) hyvin”.Kuva 28.

 Vastaukset väittämään ”Esineiden (kännykkä, vaatteet) värit näyttävät luonnolli-Kuva 29.
silta”.

Vastaukset väittämään ”Oman käden iho näyttää luonnolliselta”.Kuva 30.

 Vastaukset väittämään ”Musta teksti valkoisella paperilla näyttää luonnolliselta”.Kuva 31.

Vastaajia pyydettiin myös antamaan kouluarvoisana (4...10) valaistuksel-

le. Ohjeena oli lisäksi, että valaistusta voi mielessään verrata muihin työti-

loihin, joissa on aiemmin työskennellyt tai työskentelee nykyisin. Kouluar-

vosanojen jakauma on kuvassa 32, keskiarvo oli 7,8 ensimmäisessä kyselys-

sä ja 8,3 toisessa kyselyssä. Kiitettävän arvosanan (9 tai 10) antoi 42 % vas-

taajista 1. kyselyssä ja 60 % 2. kyselyssä.
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Kouluarvosana valaistukselle asteikolla 4…10.Kuva 32.

Ensimmäisessä kyselyssä pyydettiin myös vapaamuotoisia kommentteja

valaistuksesta. Vapaamuotoisesti pyydettiin vastaamaan ”Mitä hyvää valais-

tuksessa on?”. 35 vastaaja 53:sta antoi sanallista palautetta. Näistä 16 piti

hyvänä valon riittävyyttä, 6 mainitsi jollain tasolla automatiikan, esim.

muodossa ”valot sammuvat ja syttyvät kivasti liikkeen mukaan”, 4 mainitsi

vähäisen energian kulutuksen (tai energiatehokkuuden), 3 kiitteli tasaisuut-

ta, 3 samoin valon värisävyä (Puhdas, raikas, sopiva). Sälekaihtimet saivat

myös yhden positiivisen maininnan.

Vapaamuotoiseen kysymykseen ”Mitä huonoa valaistuksessa on?” saatiin

39 vastausta. 26 vastaajaa piti huonona sitä, että valaistus aiheuttaa häi-

käisyä; tähän kategoriaan laskettiin paitsi ilmaisut, joissa sanottiin suoraan

valaistuksen häikäisevän, myös ne, joissa valaistusta pidettiin liian kirkkaa-

na. Kuusi vastaajaa piti huonona sitä, ettei valaistustasoa ole mahdollista

säätää. Kolme vastaajaa piti liiketunnistimiin perustuvaa automaattista

päälle/pois kytkentää huonona, koska valaisimet toisaalta menevät liian

helposti päälle satunnaisen ohikulkijan mukaan ja toisaalta ilta-aikaan va-

lojen sammuminen koettiin ongelmaksi. Yksi vastaaja mainitsi valaistuksen

huonoksi ominaisuudeksi luonnonvalon puuttumisen.

Lopuksi oli mahdollisuus antaa ”Muita kommentteja valaistukseen tai ky-

selyyn liittyen?”. Muita kommentteja tuli kaikkiaan 12. Niissä toistuivat

osin jo edellä mainitut asiat mm. valaistuksen häikäisevyyteen liittyen.

Kolmessa vastauksessa valaisimien asemaa työpisteisiin nähden pidettiin

huonona osassa työpisteistä.
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4.3  Mittaukset

Mittaukset tehtiin Savon Voiman toimistorakennuksessa Siilinjärvellä

19.5.2011. Päivä oli pilvinen, joten suoraa auringonvaloa ei ollut. Mittaukset

tehtiin toisen kerroksen avokonttorissa.

Näkymä avokonttorista, katossa talotekninen palkki, jossa kuusi kappaletta ledi-Kuva 33.
valaisimia, oikealla ledivalaisimia, joiden koko on 60x60 cm.

Valaistusvoimakkuus mitattiin LMT:n Pocket Lux 2 mittarilla ja lumi-

nanssi Minoltan Luminance Meter LS-110 mittarilla. Lisäksi tilasta otettiin

useita kuvasarjoja Nikonin Coolpix 8400 kameralla. Jokaisesta kuvasarjas-

ta voitiin erikseen muodostaa puoliavaruuden käsittävä luminanssikartta

kyseisestä tilasta Photolux 2.1 -ohjelmalla. Karttojen avulla voitiin laskea

UGR-häikäisyindeksi, jossa häikäisylähteen luminanssikynnykseksi (Source

luminance threshold) valittiin 1000 cd/m2. Toimistotiloihin on suositeltu,

että indeksin arvo olisi alle 19.

Seuraavassa esitetään esimerkinomaisesti rakennuksen itäpäädyssä sijait-

sevat kaksi työpistettä sekä työpiste pohjoiseinällä. Tilan  2 taustalla olleen

ikkunan sekä muiden lähellä sijanneiden ikkunoiden kaihtimet suljettiin

mittauksen ajaksi. Alueen valaisimena oli 60x60 ledipaneeleita, joista kol-

me oli suoraan alueen päällä kuvan 33 mukaisesti.

Tilassa 1 työtason valaistusvoimakkuus oli kaikissa mittauspisteissä yli

500 luksia ja suurimmillaan lähes 1000 luksia. Huoneen pystypinnoilta

mitattu vertikaalivalaistusvoimakkuus oli monitorin pinnalla 486 luksia ja

sermien pinnoilla 350:stä 500 luksiin. Vastaavasti tilassa 2 keskimääräinen

valaistusvoimakkuus oli n. 500 luksia, jääden joissakin mittauspisteissä

hieman sen alle. Tilasta mitattu UGR-indeksi oli 20, jossa häikäisylähteenä

toimi pääasiallisesti tilan 1 päällä sijainneet valaisimet. Kuvassa 34 esitet-
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tyihin, kalansilmä optiikan avulla otettuihin kuviin, on merkitty punaisella

mitatut valaistusvoimakkuudet ja sinisellä mitatut luminanssit.

Tilojen 1 ja 2 mittaustulokset, punaisella valaistusvoimakkuus ja sinisellä lumi-Kuva 34.
nanssi.

Kuvassa 35 on esitetty tilasta 1 laskettu luminanssikartta, jossa valaisimi-

en pintaluminanssi on noin 3500 cd/m2, valkoisen pöydän luminanssi vaih-

teli  150 ja 250 cd/m2 välillä ja sermien pinnalta mitatut luminanssit olivat

30-50 cd/m2. Tilan laskennallinen UGR-indeksi oli 17, jossa pääasiallisena

häikäisylähteenä oli tilan 2 päällä sijainnut valaisin (valaisin, jossa lukema

3460 cd/m2).

Tilasta 1 laskettu luminanssikartta.Kuva 35.

Tilassa 2 valaisimien pintaluminanssi on noin 3500-4000 cd/m2, valkoi-

sen pöydän luminanssi vaihteli 150 ja 250 cd/m2 välillä ja sermien pinnalta

mitatut luminanssit olivat 35-45 cd/m2. Tilan laskennallinen UGR-indeksi

oli 20, jossa pääasiallisena häikäisylähteenä oli tilan 1 päällä sijainneet va-

laisimet (3880 cd/m2).
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Kolmas mitattu tila oli työpiste pohjoisseinällä, jossa pääasiallisena valon-

lähteenä oli taloteknisen palkin kuusi valaisinta. Valaistusvoimakkuuksia

sekä luminansseja mitattaessa ikkunoiden kaihtimet olivat suljettu. Työta-

solta mitattujen valaistusvoimakkuuksien keskiarvo oli noin 570 luksia.

Pystypinnoilta mitattu vertikaalivalaistusvoimakkuus oli monitorin pinnalla

360 luksia ja sermien pinnoilta noin 300 luksia. Luminanssimittarilla mi-

tattu pöydän pinnan luminanssi oli 120 cd/m2 ja mustan näppäimistön lu-

minanssi 8,5 cd/m2.

Tilassa 3 valaisimien pintaluminanssi oli keskimäärin noin 6700 cd/m2

suoraan päällä olevissa valaisimissa (kolmen valaisimen keskiarvo) ja noin

4000 cd/m2 seuraavan työpisteen päällä olevissa valaisimissa. Katon lumi-

nanssi valaisimien yläpuolella oli noin 40-50 cd/m2. Valkoisen pöydän lu-

minanssi  vaihteli  200 ja  500 cd/m2 välillä ja sermien pinnalta mitatut lu-

minanssit olivat 50-100 cd/m2. Tilan laskennallinen UGR-indeksi oli 20,

jossa pääasiallisena häikäisylähteenä oli seuraavan työtilan päällä sijainneet

valaisimet sekä ikkuna. Luminanssikarttaan tarvittavia kuvia otettaessa

kaihtimet olivat ylhäällä.

4.4  Yhteenveto

1. kyselyn jälkeen, mutta ennen mittauksia valaistusta oli muutettu käyttäji-

en kokemien ongelmien takia. Ongelmaksi oli koettu etenkin häikäisy.  Suu-

rin häikäisylähde oli luultavammin käytävillä olevat kohdevalaisimet, jotka

mittauksia tehtäessä olikin jo peitetty opaalilasilla. Avokonttorin ulkopuo-

lella olevassa eteistilassa oli vielä valaisimia, joissa opaalilasia ei ollut. Täl-

laisesta valaisimesta mitattiin pinnan luminanssiksi 75 kcd/m2 ja tilan häi-

käisyindeksiksi 28,6 raja-arvon toimistovalaistuksessa ollessa 19. Ilmeisesti

kuitenkin myös neliömäiset 60cm x 60cm kokoiset valaisimet aiheuttavat

häikäisyä, etenkin jos niitä on kaksi melko lähekkäin. Myös näiden sijoituk-

sia oli muutettu ennen mittauksia ja osa sammutettu.

Vastaajien mukaan valoa oli riittävästi, 85 % vastaajista oli osittain (vas-

tausvaihtoehto 5), melko (6) tai täysin (7) samaa mieltä valon riittävyydestä

1. kyselyssä ja 88 % 2. kyselyssä. Valaistus täytti hyvin Sisävalaistusstan-

dardin2 vaatimukset valaistusvoimakkuudelle. Valaistusvoimakkuus työs-

kentelyalueella oli 500…700 lx.

2   SFS-EN 12464-1:2002. Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisäti-

lojen työkohteiden valaistus. 68 s.
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Valaistusta piti miellyttävänä alueella 57 % 1. kyselyssä ja 71 % 2. kyselys-

sä (vaihtoehdot 5, 6 ja 7). Valon värin miellyttävyyttä koskevaan väittämään

”Valaistuksen valon väri on miellyttävä” osittain (5), melko (6) tai täysin (7)

samaa mieltä oli 60 % vastaajista 1. kyselyssä ja 71 % toisessa. ”Valon väri

on lämmin” tuotti 43 % ja 57 % järjestyksessä 1. a 2. kyselyssä (vaihtoehdot

5, 6 ja 7). Valaisimien värilämpötila oli noin 4300 K, joten sitä ei voi läm-

pimänä sävynä pitääkään.

Värintoistoindeksin pitäisi toimistovalaistuksessa olla yli 80, tämä ei täy-

sin täyttynyt; laboratoriomittausten mukaan valaisimen värintoistoindeksi

oli  noin  75.  Tästä  huolimatta  värintoisto  koettiin  hyväksi,  81  %  /  95  %  (1.

kysely / 2. kysely) vastaajista näki värit hyvin (vaihtoehdot 5, 6 ja 7), 79 % /

90 % mielestä esineiden värit näyttävät luonnollisilta. Myös oman käden

iho näytti luonnolliselta 77 % / 90 %, samoin kuin musta teksti valkoisella

paperilla 85 % / 95 %. Valaistusolosuhteiden parantuminen häikäisyn vä-

hennyttyä lienee vaikuttanut myös siihen, miten luonnollisina valaistuksen

koetaan toistavan värit. Osansa saattaa olla myös tottumisella ledivalaistuk-

seen, Ensimmäinen kysely tehtiin huhtikuussa 2011 ja toinen tammikuussa

2013.

Valaistuksen 1. kyselyssä koetut ongelmat liittyivät häikäisyyn. Yli puolet

vastaajista (55 %)  oli 1. kyselyssä osittain (5), melko (6) tai täysin (7) samaa

mieltä siitä, että ”Valaistus tuntuu epämiellyttävän kirkkaalta, se häikäisee”.

Lähes puolet vastaajista (49 %) piti myös valaisimia liian kirkkaina ”Katos-

sa oleva valaisin on liian kirkas”. Suurin häikäisylähde oli luultavammin

käytävillä olevat kohdevalaisimet, jotka mittauksia tehtäessä olikin jo pei-

tetty opaalilasilla. Ilmeisesti kuitenkin myös neliömäiset 60x60 cm kokoiset

valaisimet aiheuttavat häikäisyä, etenkin jos niitä on kaksi melko lähekkäin.

Myös näiden sijoituksia oli muutettu ja osa sammutettu ennen mittauksia

ja 2. kyselyä. 2. kyselyssä valaistus aiheutti häikäisyä enää 33 % ja vastaajis-

ta 36 % piti valaisimia liian kirkkaina. Vaikka lukemat olivat huomattavasti

parempia kuin 1. kyselyssä, tulee kuitenkin huomata, että valaistus aiheutti

jonkinasteista häikäisyä silti vielä kolmasosalle vastaajista.

Taloteknisen palkin alla olevassa työtilassa (tila 3) häikäisyindeksi oli 20,

mutta osa häikäisystä johtuu ikkunasta. Häikäisymittaus tehtiin kaihtimet

ylhäällä. Tilassa 3 valo tulee tasaisesti 6 eri valaisimesta. Seuraavan työtilan

valaisimet (valoaukko kooltaan 46 cm X 11,5 cm) eivät pienikokoisina ilmei-

sesti aiheuta häikäisyä toisin kuin isompikokoinen (60 x 60 cm) valaisin.
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5  Toimistovalaistus

Ahmed I. M. Elhaddad. 2012. Glare and visual comfort assessment for LED

office lighting systems, Diplomityö, Aalto-yliopisto, Valaistusyksikkö 46 s.

5.1  Näkömukavuus sisäympäristössä

Työn aikana käyttäjien valaistustarpeet luokiteltiin kolmeen luokkaan:

valon riittävyys ja miellyttävyys

värintoisto

häikäisy

Näköolosuhteilla on vaikutusta työn suoritukseen, mielialaan ja hyvin-

vointiin. Mielialaan vaikuttanee myös positiivisesti mahdollisuus kontrol-

loida valaistusta.

5.2  Menetelmät

Testi tehtiin toimisto-olosuhteissa yhdessä huoneessa, jossa oli kaksi eri

työpistettä. Huoneessa oli kaksi valaisinta, jotka muodostuivat 12 paneelis-

ta, yhden paneelin koko oli 460 mm x 115 mm. Yhdessä valaisimessa oli

kahta eri värilämpötilaa olevia paneeleita, 2700 K ja 6000 K. Paneeleita ei

kuitenkaan testin aikana sammutettu kokonaan, joten säädettävissä oleva

värilämpötila-alue oli hieman pienempi.

Valaisimet lahjoitti YIT Kiinteistötekniikka Oy.
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Testissä käytetyn huoneen pohjapiirros, näkymiä huoneesta ja valaisimissa käy-Kuva 36.
tettyjen paneelien valonjako.

Valaisimien mitattujen suoritusarvojen rajat eri säätöarvoilla:

virta  110 mA…415 mA

teho 19 W…94 W

valovirta 1470 lm…5200 lm

ekvivalenttinen värilämpötila CCT  3470K…5170 K

värintoistoindeksi Ra 75…77

valotehokkuus 55 lm/W…78 lm/W.

Testin aikana (alkuperäiset asetukset):

kaihtimet kiinni, ei päivänvaloa (testi tehtiin lokakuussa, jolloin päi-

vänvaloa ei muutenkaan ollut liiemmin)

CCT 3882 K…3910 K

valaistusvoimakkuus > 500 lx työpöydillä

seinän minimivalaistusvoimakkuus: 100 lx (standardi 50 lx)

katon minimivalaistusvoimakkuus: 76 lx (standardi 30 lx)

Koehenkilöitä oli 17, joista miehiä 15 ja naisia 2, ikäjakauma oli 20…37

vuotta, keskiarvo oli 25,6 vuotta. Testihenkilöt olivat Aalto-yliopiston opis-

kelijoita ja henkilökuntaa, mutta eivät kuitenkaan valaistusalan opiskelijoi-
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ta tai henkilökuntaa. Testihenkilöiden kansallisuus jakautui seuraavasti:

Suomi 5,  Egypti 4, Pakistan 3, Intia 2, Nepali 1, Iran 1, Venäjä 1.

Koehenkilöille kerrottiin ensin yleisesti testistä, tämän noin kahden mi-

nuutin esittelyn jälkeen oli noin  5 minuutin silmien adaptoitumisaika ja

sen jälkeen koehenkilöt lukivat testin tarkemman kuvauksen mattapintai-

selle A4-paperille 12 pisteen Times New Roman-kirjasimella tulostetusta

ohjeesta. Ohjeen lukeminen simuloi samalla tyypillistä lukutehtävää toimis-

tossa. Ohjeen lukemisen jälkeen koehenkilöt katselivat huoneen sisustusta

ja kiinnittivät samalla huomiota kohteiden näkyvyyteen ja väreihin. Sen

jälkeen koehenkilöt selailivat kiiltävälle paperille painettua raporttia ja hei-

tä pyydettiin huomioimaan tekstin näkyvyyttä ja kuvien väritystä. Sen jäl-

keen heille annettiin tehtäväksi kirjoittaa mahdollisimman nopeasti tietty

kappale käyttäen pöydällä ollutta kannettavaa tietokonetta.

Tämän jälkeen koehenkilöt vastasivat annettuihin väittämiin 7-portaisella

asteikolla, 1 - täysin eri mieltä, 7 – täysin samaa mieltä.

Väittämät olivat:

Valaistus huoneessa on riittävä

Valaistus työalueella on riittävä

Valon väri on miellyttävä

Valaistus vaikuttaa liian kirkkaalta …se häikäisee

Valaisin katossa on liian kirkas

Näen värit (vaatteet jne) hyvin

Esineiden värit (kännykkä, tietokone, …) näyttävät luonnollisilta

Käteni iho näyttää luonnolliselta

Musta teksti valkoisella paperilla näyttää luonnolliselta

Lisäksi he vastasivat sanallisesti seuraaviin kysymyksiin: ”Mikä valaistuk-

sessa on hyvää” ja ”Mikä valaistuksessa on huonoa” ja antoivat yleisarvosa-

nan valaistukselle asteikolla 4…10.

Vastattuaan kyselylomakkeeseen koehenkilöt saivat säätää valaistuksen

määrän ja värisävyn mieleisekseen.

Tämän jälkeen he poistuivat hetkeksi, jolloin valaistus palautettiin alku-

peräiseksi ja palattuaan toistivat kokeen työpöydällä 2.

5.3  Tulokset

Itse säädetyn valaistusvoimakkuuden minimikeskiarvo oli 652 lx

pöydällä 1 and 576 lx pöydällä 2.

Halutun valaistusvoimakkuuden keskiarvo oli 1104 lx pöydällä 1 ja

1007 lx pöydällä 2.
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Neutraali-kylmän valkoista (3890 K, ja korkeampi) pidettiin pa-

rempana kuin lämpimän valkoista, 70,6% koehenkilöistä oli tätä

mieltä pöydällä 1; 88,24% pöydällä 2.

Pöytää 2 pidettiin parempana kuin pöytää 1 huolimatta suuremmas-

ta häikäisystä ja heijastuksista.

Värintoistoa pidettiin hyvänä, vaikka mitattu Ra (76) ei ollut stan-

dardin vaatimusten mukaisesti yli 80.
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6  Sisävalaisin, jossa sähköisesti
säädettävä valokeila

6.1  Sisävalaisimen optinen toteutus

Sisävalaistusdemonstraattoriksi suunniteltiin downlight tyyppinen sisäva-

laisin (kuva 37), johon suunniteltiin sähköisesti säädettävä valokeila käyttä-

jän säätömahdollisuuksien lisäämiseksi. Optiikan toteutuksessa kokeiltiin

pikavalmistusmenetelmää, joka osoittautui demoilutarkoituksiin sopivaksi

ratkaisuksi (aikataulu, kustannus, laatu). Optiikka suunnitelma perustui

ympyrän muotoiseen CPC linssimatriisiin. Lisäksi valaisimissa käytettiin

diffusaattoria keilan pehmentämiseksi. Diffusaattorilla myös korjattiin pi-

kavalmistusmenetelmästä johtuva poikkeama valokeilan muodossa. Optiik-

ka suunnitelma on esitetty kuvassa 38. Valokeilan säätö toteutettiin LEDien

ohjauksella kuvan 39 osoittamalla tavalla. Järjestely mahdollisti keilan sää-

tämisen välillä 22… 60 astetta (FWHM). Lisäksi valaisin oli himmennettä-

vä. Ohjaus toteutettiin kaupallisiin ratkaisuihin perustuen.

AthLEDics downlightKuva 37.



Sisävalaisin, jossa sähköisesti säädettävä valokeila

41

Valaisinoptiikka, joka mahdollistaa valokeilan säätämisen LEDejä ohjaamalla.Kuva 38.

Valokeilan säätäminen LEDien ohjauksen avulla.Kuva 39.

6.2  Sisävalaisimen valotekniset mittaukset

Sisävalaisimen valovirta ja sähköiset arvot mitattiin 2 tunnin lämmityksen

jälkeen. Valaisin karakterisoitiin sekä valotason (himmentäminen) että kei-

lan leveyden säädön suhteen. Valaisimen valovirta ja sähköiset arvot mitat-

tiin Ulbrichtin pallossa, ulkoinen lämpötila noin 24 °C. Säätötason muutok-

sen jälkeen valaisimen annettiin stabiloitua noin 5 minuuttia. Tulokset on

esitetty taulukoissa 5 ja 6 ja kuvissa 40 ja 41. Teho sisältää virtalähteen ja

ohjauksen tehohäviöt. Lisäksi valaisimen valonjako mitattiin goniometrillä

ja tulos esitetty kuvassa 42.
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Taulukko 5. Sisävalaisimen valotekniset mittaukset: Valotason säätö (himmentäminen),
keilan leveys maksimissaan.

Valaisimen valotason säätämisen vaikutus valo- ja sähköteknisiin arvoihin.Kuva 40.

Taulukko 6. Sisävalaisimen valotekniset mittaukset: Valokeilan leveyden säätö, valotaso
maksimissaan

Säätö- Jännite Virta Teho Teho- Valo- Valo- Säteily- Väriläm- Värin-
taso kerroin virta tehokkuus teho pötila toisto

V mA W lm lm/W W K  Ra
13 228,3 247 26,4 0,469 1017 38,5 3,566 2876 84,4
11 229,5 226 24,1 0,462 922,5 38,3 3,222 2877 84,4
9 229,7 202 20,9 0,452 794,2 38,0 2,771 2878 84,3
7 229,8 167 16,8 0,439 646,7 38,5 2,252 2880 84,3
5 229,7 139 13,6 0,423 512,5 37,7 1,782 2884 84,2
3 229,6 104 9,5 0,400 348,5 36,7 1,209 2887 84,1
1 230 63 5,2 0,357 181,4 34,9 0,627 2893 84,1

Keilan Jännite Virta Teho Teho- Valo- Valo- Säteily- Väriläm- Värin-
leveys kerroin virta tehokkuus teho pötila toisto

V mA W lm lm/W W K  Ra
9 229,8 254 27,4 0,469 1055 38,5 3,681 2880 84,3
7 233,3 219 23,4 0,458 895 38,3 3,127 2872 84,4
5 230 177 18,2 0,446 699 38,4 2,439 2875 83,9
3 230,1 119 11,5 0,421 428 37,2 1,493 2883 84,4
1 230,2 49 3,7 0,331 108 29,2 0,38 2938 85,1
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Valokeilan leveyden säätämisen vaikutus valo- ja sähköteknisiin arvoihin.Kuva 41.

Valaisimen valonjako, kun keilan leveys on minimissään (vasen) ja maksimissaanKuva 42.
(oikea).

6.3  Sisävalaisimen lämpösuunnittelu

Lämpösuunnittelun tavoitteena oli optimoida valaisimen tilavuus ja var-

mistaa LEDien toiminta hyväksyttävällä lämpötila-alueella asennusolosuh-

teissa. Valaisimelle toteutettiin matalarunkoinen, evämäisesti rivoitettu

runkorakenne, joka mahdollisti valaisimen lievän kääntämisen sekä kat-

toon upottamisen. Suunnittelun lähtökohdaksi toteutettiin esiselvitys kos-

kien LEDejä, alustoja, väliaine materiaaleja (TIM) ja uusia jäähdytysratkai-

suja sekä tutkittiin erilaisia LED alustoja ja väliainemateriaaleja simuloin-

nein ja mittauksin. Lisäksi tutkittiin remote phosphor ratkaisuja näytekap-

paleiden avulla. Tämän perusteella sisävalaisimiin valittiin lämmönsiirto-

ominaisuuksiltaan parhaaksi osoittautunut piirilevy ja valaisimen jäähdy-
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tysrivoitus suunniteltiin valaisimen koon ja asennustilan suhteen optimaa-

liseksi. Simuloinnit suoritettiin Flotherm ja Comsol Multiphysics ohjelmis-

toilla ja toteutettu valaisin karakterisoitiin termisesti T3Ster laitteistolla ja

termistorien avulla. Simuloinnit vastasivat hyvin mittauksia ja keskeiset

tulokset on esitetty kuvissa 43 ja 44 sekä Taulukossa 7.

Sisävalaisimen simuloitu lämpötilajakauma.Kuva 43.

Sisävalaisimen lämpöresistanssi LED sirulta valaisimeen valitun piirilevyn poh-Kuva 44.
jaan.

Taulukko 7. Simuloitujen ja mitattujen tulosten vertailu. Lämpöteho on n. 14.3 W.
Lämpöresistanssi

LED - ympäristö,

K/W

Sähköteho,

W

LED lämpö-

tila, degC

Mitattu 4,85 19,6 90

Simuloitu 20.3 92.7
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Valaisimet asennettuna.Kuva 45.
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7  Valotekniset suureet ja niiden
mittaaminen
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8  Julkaisut

8.1  Workshopit

Muotoiluworshop 28.10.2010 (materiaali verkossa,

http://www.lightinglab.fi/athledics )

Workshop 1:  Käyttäjälähtöinen ledivalaistus 23.3.2012

(materiaali verkossa)

Avaus Liisa Halonen, Aalto

Käyttäjälähtöisyys korostuu myös rahoituksessa Angelica Roschier, Tekes

LED Lighting installations for general lighting today and tomorrow Lars

Bylund, Professor, Bergen School of Architecture, BAS, Bergen Norway

AthLEDics Käyttäjätutkimus ulkovalaistuksesta Eíno Tetri, Aalto & Eveliina

Juntunen, VTT

LED Lighting acceptance studies Pramod Bhusal, Aalto

OLED-valaistus tänään ja huomenna Henrik Amberla, Aalto

Helsingin kaupungin näkemyksiä ulkovalaistuksesta Juhani Sandström,

Hki, rakennusvirasto

YIT:n näkemyksiä sisävalaistuksesta Olli Nummelin, YIT

Valaisinvalmistajan näkemyksiä ulko- ja sisävalaistuksesta Jorma Marti-

kainen, Alppilux

Käyttäjäkokemukset valaisinvalmistajan näkökulmasta – saadut opit Toivo

Vilmi, Valopaa Oy

Loppuyhteenveto Leo Hatjasalo, MTG-Meltron Ltd

Workshop 2: More than Light – Lisäarvoa Valosta 7.5.2013

(materiaali verkossa)

Seminaarin avaus , Liisa Halonen, Aalto Yliopisto

AthLEDics – käyttäjälähtöinen energiatehokas LED valaistus, Eveliina Jun-

tunen, VTT & Eino Tetri, Aalto Yliopisto

Valaistus ja ympäristön elvyttävyys, Heli Nikunen, Aalto Yliopisto

Lighting connected! -  Älykkyys tulevaisuuden valaistusratkaisuissa, Vesa

Pentikäinen, VTT.
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Uutta valoa –Tekesin terveiset alalle, Angelica Roschier, Tekes

Paneelikeskustelu  – lisäarvoa valosta, puheenjohtaja  Juhani Sandström,

Hki, rakennusvirasto

- Heli  Nikunen, Aalto yliopisto

- Vesa Pentikäinen, VTT

- Annukka Larsen, Jyväskylän kaupunki

- Olli Markkanen, Helsingin energia

- Henrika Pihlajaniemi, Arkkitehdit m3 Oy / Oulun yliopisto

8.2 Tieteelliset julkaisut

E. Juntunen, A. Keranen, M. Paakkinen, V. Vuorinen, E.  Tetri, L. Halonen,

V.  Heikkinen,  “Injection Moulded Lens Array for  High Power LED.”  Elec-

tronics System Integration Technology Conference, (ESTC), 2010 3rd.  13-

16 Sept. 2010, pp.  1 – 6.

Elhaddad  A.I.M.,  Tetri,  E.,  Halonen,  L.  2013  User  preferences  in  indoor

LED lighting. CIE Midterm Meeting. Proceedings s. 742-751.

E. Juntunen, O. Tapaninen A. Sitomaniemi, V. Heikkinen, Effect of Phos-

phor Encapsulant to Thermal Resistance of High-Power COB LED Module,

IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Tech-

nology, July 2013, Vol.3, No.7: 1148-1154.

E Juntunen, E Tetri, O Tapaninen, S Yrjänä, V Kondratyev, A Sitomanie-

mi, H Siirtola, EM Sarjanoja, J Aikio and V Heikkinen. A smart LED lumi-

naire for energy savings in pedestrian road lighting. Lighting Research and

Technology, published online 7 November 2013.

M. Paakkinen, E. Tetri, L. Halonen. User survey of pedestrian way light-

ing. Light & Engineering (hyväksytty julkaistavaksi)

8.3  Konferenssiesitykset

E. Juntunen, V. Moilanen, A. Keränen, A. Sitomaniemi, K. Jokelainen, V.

Heikkinen and J. Aikio. ”Lighting engine and luminaire optimization for

LED lighting.” Optiikan päivät, May 12-13, 2011, Oulu, Finland 2011.

V. Moilanen, E. Juntunen, O. Tapaninen, A. Sitomaniemi, K. Jokelainen,

V. Heikkinen and J. Aikio, ”Different LED interconnection methods and

their effects on LED modules and luminaires, case studies with MCPCB as

and beyond.”  Invited talk. Strategies in Light Europe, 18-20 September

2012, Munich, Germany.
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8.4  Opinnäytteet

Olli Tapaninen 2011. Thermal  characterization of LED packages. Maiste-

rintyö, Oulun Yliopisto, 70 p.

Henrik  Amberla  2013.  Idleply  – A concept  for  the future  of  OLED light-

ing. Maisterintyö. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,

68 s.

Elhaddad A.I.M. 2012. Glare and visual comfort assessment for LED of-

fice lighting systems. Master’s Thesis. Aalto University. 46 p.
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