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Näkeminen ja 
näkövammaisuus

• Suomessa on arviolta 80 000 
näkövammaista ihmistä. Heistä sokeita on 
noin 10 000 ja loput eri tavoin 
heikkonäköisiä.

• Näkövammaisista valtaosa eli noin 80 
prosenttia on yli 65-vuotiaita. 



Näkövammaisuuden määritys

Näkövammaiseksi määritellään henkilö: 
– jonka paremman silmän laseilla korjattu 

näöntarkkuus on heikompi kuin 0,3
– sokeaksi jos paremman silmän laseilla 

korjattu näöntarkkuus on alle 0.05 
– tai näkökenttä supistunut halkaisijaltaan 

alle 20 asteeseen
– tai jos toiminnallinen näkö on jostain 

muusta syystä vastaavalla tavalla 
heikentynyt.

• Näkövammainen ihminen voi olla 
heikkonäköinen tai sokea. 

• Näkövammaiseksi ei luokitella ihmistä, 
jonka näkökyky pystytään korjaamaan 
laseilla normaaliksi tai jos toisessa silmässä 
on normaali näkö.



Ikä ja näkövamma

• Valontarve lisääntyy monissa tehtävissä:
– Silmän optisten osien valonläpäisevyys 

heikkenee
– Mustuaisaukon koko pienenee
– Verkkokalvon aistinsolut eivät toimi yhtä 

tehokkaasti kuin nuorena
– Näköradat eivät ole entisellään

• Silmän optisten osien valoläpäisevyys muuttuu:
– Kellastuminen
– Esim sininen väri ei näy niin hyvin kuin 

nuorena
– Värien erottaminen voi vaikeutua

• Valontarve lisääntyy
• Silmäsairauksia on enemmän
• Myös kuulo saattaa olla heikentynyt

• Maculadegeneraatio:
Keskeisen näön heikkeneminen

– Joskus erittäin korkeat 
valomäärät auttavat, ei 
aina

– Usein häikäistymis-
taipumista

• Harmaakaihi:
Mykiön samentuminen

– Valoa pääsee vähän 
verkkokalvolle

– Häikäistymiminen



Yleisimpiä heikkonäköisen ongelmia

• Puutteellinen värinäkö 
• Hämäräsokeus 
• Häikäistyminen

• Sosiaaliset tilanteet:

– kyvyttömyys tunnistaa ihmisiä 
ulkonäön perusteella 

– vaikeus havaita ilmeitä ja eleitä 
keskustelutilanteissa 

– katsekontaktin huomaaminen ja 
siihen vastaaminen usein 
mahdotonta 

• Lähikatselu:

– lukeminen
– kirjoittaminen
– ruokailu
– itsensä 

hoitaminen
– harrastukset



• Yleisimpiä näkövammaisten henkilöiden kohtaamia ongelmia 
rakennetussa ympäristössä ovat:

– orientoitumisen eli suunnistautumisen vaikeus
– etäisyyksien arviointi
– opasteiden lukeminen
– törmääminen, kompastuminen tai putoaminen

Valaistus vaikuttaa 
selviytymiseen



Terminaaliympäristöjen hahmotettavuus

Kalasatama

Kamppi

Väestö ikääntyy:

• Ympäristön hyvä hahmotettavuus on suoraan yhteydessä turvallisuuteen
• Haasteena tuoda hyvät ratkaisut suunnittelijoiden tietoisuuteen ja 

minimoida toteutusvaiheessa tapahtuvat esteettömyyttä heikentävät 
muutokset



Silmäsairaudet ja valontarve

• Näkövarmuus paranee

• Näkönopeus paranee

• Mukautuminen katseluetäisyyksiin on helpompaa

• Yhteisnäkö toimii paremmin

• Voimakkaammat kontrastit ympäristössä auttavat 

• Lukurasituksen minimointi

– > Onnettomuudet ja vaaratilanteet vähenevät

Valaistuksella voidaan vaikuttaa näkövammaisen 
selviytymiseen:
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Valaistusvoimakkuuksien mittaaminen

• Mitataan pinnalle lankeavan valon määrää
• Lux- mittarilla mitattavissa
• Valaistusvoimakkuus ei kerro paljoa 

huoneen näköolosuhteista, koska 
heijastuspintoja ei oteta mittauksessa 
huomioon

• Mitataan vaakatasossa 75 cm korkeudelta
• Keskimääräinen valaistusvoimakkuus 

saadaan mitattavan tilan jokaiselta neliöltä 
mitatun lux. määrän keskiarvosta



LUMINANSSI

cd/m2

• Pinnalta heijastuva valon määrä
• Pinnan kirkkaus 
• Valotiheys

Yksikkö =
(Kandelaa / m2)

• Ainoa ”nähtävissä oleva” suure



Luminassikontrasti

• Kontrastieroihin (luminassieroihin) perustuen voimme lukea tummaa 
tekstiä vaalealta paperilta.

• Luminanssien välinen suhde on luminassikontrasti ja se kertoo kuinka 
paljon kohteen pintojen heijastussuhteet poikkeavat toisistaan.

• Taustan luminassi – kohteen luminassi jaettuna taustan luminassilla. 

• Luettaessa musta kirjoitus on kohde ja kirjan vaalea sivu on tausta.

Luminassikontrasti eli kontrasti:



Valon koostumus ja värintoisto
• Valon ulkonäköä ilmaistaan Kelvinin asteina K˚
• Ulkovalo kevät talvella n. 5500 K˚
• Valkoinen valo esim. n.3000-3700 K
• Hehkulamppu 2700 K
• Luonnonvalolamppu 5000-6000K˚
• Valon ulkonäkö ei kerro värintoistosta ja spektristä juuri mitään.



Pilvipoutainen ulkovalo sopii yleensä 
kaikille



HÄIKÄISTYMINEN
• Häikäistymisongelmista vaikeimmat aiheutuvat hallitsemattomasta 

luonnonvalosta

• Ikkunapintojen luminanssit ovat valoisina päivinä moninkertaisia 
keinovalonlähteisiin verrattuna

• Taivaan luminnassi voi olla jopa 20 000 cd/m

• Suojaamattoman loistelampun pintakirkkaus voi olla 5000 cd/m

– Kiusahäikäistyminen
– Estohäikäistyminen
– Suora häikäistyminen
– Heijastushäikäistyminen
– Harsoheijastuminen

Häikäistymisen lajit

– Sairaan silmän alentunut valoadaptaatio
– Valon sironta silmässä; esim kaihi
– Tavanomaista suurempi valon 

heijastuminen silmänpohjassa
– Mykiön fluoresenssin lisääntyminen
– Isot silmäterät, esim silmänpainelääkitys
– Korjaamattomat taittovirheet
– Neurologiset viat

Häikäistymisen syitä



Asuntojen valaistus
• Tutkimuksen mukaan suomalaisten 

asuntojen keskimääräinen valaistustaso 
oli vuonna 1981 noin 50 lx.

• Uusia valonlähteitä on tullut paljon, 
samoin käsitykset viihtyvyydestä ja 
”hyvästä” valaistuksesta ovat 
muuttuneet.

• Keinovalon määrä asunnoissa ei 
todennäköisesti ole kuitenkaan kovin 
paljon muuttunut

• Uudet valonlähteet ovat tehokkaampia 
ja niissä on pidempi polttoikä, mutta 
suhteellisen valotehokkuuden 
lisääntyminen on hyödynnetty pääosin 
sähkön säästöön  ja lamppujen 
pidempiin polttoaikoihin

Kynttilä = 1 kandela (cd)



KONTRASTIT JA VÄRIT
• Kontrasteilla luodaan tilaa, joka hahmottuu myös 

näkövammaiselle. 

• Värien käyttö parantaa tilan hahmotettavuutta. 
Merkityksellistä on niiden suhde tumma – vaalea 
asteikolla.

• Näkövammaiset hyötyvät suurista väripinnoista 
tilanhahmotuksen apuna. 

• Pääsääntöisesti suurten pintojen (katto, seinät)  tulisi 
olla vaaleita valon heijastumisen vuoksi 
– pienten väripintojen (ovet, listoitus, kalusteet) 

tummempia. 
– Lattian yleisväri on tummempi kuin seinien, jotta 

tila hahmottuu helpommin. 

• Värien käyttö on suotavaa näkövammaisten kannalta 
sisustuksessa ja arkkitehtuurissa. Lasiarkkitehtuuri 
yhdistettynä yleiseen harmaaseen sävytykseen on 
haastava toimintaympäristö. 

• Rohkeutta tulisi löytyä myös julkisissa kohteissa.

Väriä ei ole 
ilman valoa



• Tilojen arkkitehtuurissa suosittu 
monokromaattisuus haastaa 
näkövammaiset

• Kiiltävät pinnat vaikeuttavat 
tilojen hahmottamista

• White-line 

• Kehyksettömät ikkunaseinät, 
lasiarkkitehtuuri

Musiikkitalon aula

HAASTEITA

Esimerkki Hyvinkään asuntomessuilta

KONTRASTIT JA VÄRIT

Turun kaupungin 

kirjasto



– Valaistusvoimak-
kuuksien suuri 
vaihtelu huonetiloissa 
ja niiden välillä

– Valaistuksen 
aiheuttamat 
kiiltokuvastumat

– Vaikeasti 
valaistavissa olevat 
tilat

HAASTEITA

VALAISTUKSEN 
ONGELMAT

Väärin suunnatut valot
Musiikkitalon konserttisalin seinä



VALAISTUKSEN 
ONGELMAT

Epätasainen valaistus

– Suuri osa huoneesta jää 
varjoon

– Keskellä huonetta eniten 
valoa, mutta toiminnot ovat 
yleensä muualla

– Alhainen valon määrä

Valo, värit ja kontrastit liittyvät 
aina yhteen näkemisessä



• Suuret valaistuserot ulko- ja sisätilojen 
välillä -> Sisääntuloaulojen ja 
eteistilojen hyvä valaistus on erityisen 
tärkeää.

• Häikäistymistä aiheuttavat ikkunoista 
tulviva luonnonvalo. 

LUONNONVALON 
ONGELMAT

Mm opasteen takana 
vastavalo estää näkemisen. 



Musiikkitalon pääporras

VALAISTUKSEN RATKAISUT

– Epäsuoran ja suoran valon yhdistäminen 
– Luonnonvalon hallittu hyödyntäminen: huomioidaan jo suunnittelun alkuvaiheessa
– Tilojen välillä tasainen yleisvalo, jossa kohdevalolla poimitaan esiin yksityiskohdat
– Valo tuodaan lähemmäksi kohdetta

1/3 epäsuoraa ja 2/3 suoraa 
valoa = paras



VALAISTUKSEN RATKAISUT
• Tasaisuus, ei suuria valaistusvoimakkuuseroja. 
• Useilla näkövammaisilla heikentynyt adaptaatio.

 Yleisvalaistuksen voimakkuus:  300-500 lx yleisvalo riittävä
 Epäsuorassa valaistuksessa keskimääräinen valaistusvoimakkuus 

voi olla alhaisempi,  esim. 200-300 lx

• Tasaisessa valaistuksessa voi korostaa yksityiskohtia kohdevalolla.

• Tärkeää on kuitenkin valon riittävyys kaikissa näkemisen kannalta 
tärkeissä paikoissa.

• Luonnonvaloa muistuttava sinivoittoinen valo voi aiheuttaa lisähaittaa 
jos on esim. samentumia

Hyvin tasainen valo koetaan 
kotona usein ”latteaksi”.

Kuvan olohuoneessa on 
kodikkuutta lisätty matalilla 
pöytävalaisimilla.



VALAISTUKSEN RATKAISUT
Suora yleisvalaistus:

• Valolla on suunta
• Kolmiulotteiset muodot erottuvat 

paremmin
• Helpompi toteuttaa jälkikäteen
• Vaatii tasaisesti valoa jakavat 

valaisimet
• Vaatii valaisinten hyvän 

häikäisysuojauksen

Epäsuora yleisvalaistus:

• Vaatii vaaleat heijastuspinnat 
• Vaatii selvät erot seinien, katon ja 

lattian sävyissä
• Voidaan lisätä varjonmuodostusta 

suoralla valolla



VALAISTUKSEN RATKAISUT
• Suurten pintojen heijastussuhteet vaikuttavat valaistuksen tehon ohella 

keskeisesti valon määrään.
• Tummat pinnat ”imevät” ja vaaleat heijastavat valoa tehokkaasti.
• Valolla tuodaan esille kontrasteja; jos pintojen kontrastit riittävät, voi 

alhaisempikin valaisinteho riittää.



Led-valojen hyviä puolia:
• Pitkä polttoikä
• Vähäinen lämmöntuotto
• Energiaystävällisyys
• Heikkovirtalaitteina eivät aina 

vaadi asennukseen sähkömiestä
• Kevyt ja yksinkertainen rakenne
• Helppo sijoitettavuus
• Helppo langaton tehonsäätö
• Mahdollisuus valon värin säätöön
• Hyvä syttyvyys ja kesto kylmässä
• Paljon kosteuden ja jopa 

vedenkestäviä vaihtoehtoja
• Eivät tuota uv-säteilyä
• Led-nauhoilla voi kätevästi merkitä 

kulkureittejä

VALAISTUKSEN 
RATKAISUT

Led tuo uusia mahdollisuuksia 
valaistukseen



Musiikkitalon pääporras

VALAISTUS

• Ledien suomien 
mahdollisuuksien hillitty 
käyttö

• Vältetään häikäistymistä
• Ledeillä valoa lähelle 

kohdetta
• Käytetään esim vaaleita 

seinäpintoja heijastamaan 
valoa tilaan

Esimerkki Hyvinkään asuntomessuilta

Valoa paikkoihin, joihin ennen 
ei saatu valaisinta!

VALAISTUKSEN RATKAISUT



Musiikkitalon pääporras

VALAISTUKSEN 
RATKAISUT

– Epäsuoran ja suoran 
valon yhdistäminen

– Luonnonvalon hallittu 
hyödyntäminen: 
huomioidaan jo 
suunnittelun 
alkuvaiheessa

– Valo, värit ja kontrastit 
liittyvät aina yhteen 
näkemisessä

– Tilojen välillä tasainen 
yleisvalo, jossa 
kohdevalolla poimitaan 
esiin yksityiskohdat

VALAISTUKSEN 
RATKAISUT

Sauna:
• Saunassa ei tarvitse ”nähdä” -> 

tila koetaan ensi sijassa muilla 
asteilla

• Saunassa kulku-/ siivousvalo 
voidaan sijoittaa lauteen alle

• Lediä ei suositella saunakäyttöön

Esimerkki Hyvinkään asuntomessuilta

Moderni sauna voi olla 
myös vaalea ja valoisa



VALAISTUKSEN RATKAISUT
Kohdevalaistus:     

– 1 000-2 000 lx kohdevalo ”tarkassa” lähityössä
– Yleisvalon ja kohdevalon suhde: yleisvalo 1/3 kohdevalon määrästä
– Valon tulosuunnan oltava sellainen, ettei katsoja varjosta kohdetta
– Atk-työskentely muuttanut kohdevalaistuksen tarvetta ja kriteerejä
– Helppo lisätä tarvittaessa, kustannustehokasta

Yksilöllistä vaihtelua 
valontarpeessa:

60-vuotiaan valontarve 
on kolminkertainen 20-
vuotiaaseen verrattuna

Työtasoilla valoa riittää 
tarkkaan työskentelyyn.



VALAISTUKSEN RATKAISUT

• Asunnon eri tiloilla on eri luonne -> eri 
ratkaisut

• Valaisin tyypit valitaan tilaan sopiviksi: 
valaisimen koko, teho ja muoto

• Kodin valaistuksessa pyritään 
moninaisuuteen, jolloin käytetään 
myös sisustusvalaisimia



VALAISTUKSEN RATKAISUT
Pesuhuoneet:
• Vaaleat seinäpinnat helpommat
• Valaistustaso  300-500 lx
• Valaisinten oltava IP44-suojaustasoa 

– yli 1,25 cm korkeissa tiloissa  voi olla IP21
Valaisimet kannattaa 
sijoittaa lähelle nurkkia



VALAISTUKSEN RATKAISUT
WC-tilat:
• Hyvä yleisvalo; valaisimet voi sijoittaa 

lähelle pintoja, jolloin tila tulee esiin
• Valo myös peilille, mutta ei silmän 

korkeudelle sivuille -> häikäistyminen
• Led-nauhat voivat olla jopa peilin 

kehyksessä
• Valaistustaso 300-500 lx



Olohuone:

• Tunnelmavalaistus mahdollisuus
• TV:n katselu
• Keskustelu
• Seinäpintoja ja nurkkia valaistaan
• Kunnioitetaan sisustusta ja 

asukkaan tyyliä
• Valaistustaso  200-300 lx
• Ledeillä valoa kirjoille ja kuvilla 

yms

VALAISTUKSEN 
RATKAISUT



Korkean tilan valaistus:

• Valaisinten sijoittelu ongelmallista 
-> lampun vaihdon 
onnistuttava turvallisesti

• Valaisimia voi sijoittaa seinille
• Yleisvalo esim. olohuoneessa 

roikkumaan katosta
• Portaikossa valaisimet sijoitetaan 

seinille tai antamaan valoa 
askelmille

VALAISTUKSEN 
RATKAISUT



VALAISTUKSEN 
RATKAISUT

Portaikon valaistus:

• Portaikossa valaisimet 
sijoitetaan seinille ja / tai 
antamaan valoa askelmille

• Led mahdollistaa erilaiset 
uudet innovatiiviset ratkaisut

• Valo lisää turvallisuutta



VALAISTUKSEN RATKAISUT
Keittiö:

• Työtason valaistus 500-750 lx
• Ruokapöydän valo
• Yleisvaloa tilan hahmottamiseen 300-500 lx
• Valoa kaapeille
• Kaapistoissa ja tasoilla käytetään kontrasteja apuna

Led-valaisimien sijoituksessa 
huomioita heijastumat



VALAISTUKSEN RATKAISUT
Eteistilat:
• Valoa peilille
• Valoa vaatenaulakolle
• Valaistuksen taso n. 300 lx
• Valoa tilan hahmottamiseen; valoa 

seinille
• Opaalikupu- tai vastaavat valaisimet 

eivät jätä seiniä valotta  
– vrt. matalaluminassivalaisimet

Vaatehuoneissa valoa tarvitaan 
joka nurkkaan



Makuuhuone:
• Yleisvaloa tilan hahmottamiseen 300-500 lx

– Vältetään häikäistymistä vuoteessa 
maatessa

– Valaisin ei vuoteen yläpuolella vaan 
sivuilla

• Valoa kaapeille
• Valoa lukemiseen
• Yöllä liikkumisessa liiketunnistin yövalo

VALAISTUKSEN 
RATKAISUT

Valaisimet eivät sijaitse 
sängyn yläpuolella



VALAISTUKSEN RATKAISUT
Ulkovalaistus:
• Loisteputkivalaisimet syttyvät pakkasella hitaasti -> halogen- / led-valaisimia
• Energiaa säästävissä ratkaisuissa on parasta käyttää hämäräkytkintä
• Osa valaisimista liiketunnistimen takana
• Häikäistymistä vältettävä: silmän korkeudella valo ohjattava esim. 

seinäpinnalle tai maahan

• Sisääntulo ja reitit 
valaistaan hyvin

• Pollarivalaisimia voidaan 
käyttää lähellä kohdetta

• Valaisimia sijoitetaan 
mielellään katon lipan 
alle -> valoa ylhäältä 
alaspäin

• Muu valaistus esteettistä 
puiden ym. valaistusta

Toimiva ulkovalaistus 
koostuu useita 
valaisintyypeistä



VALAISTUKSEN RATKAISUT

Ulkovarastot ym:

• Käytettävä kostean tilan valaisimia

• Loisteputkivalaisimet soveltuvat 
hyvin käyttöön -> valaistus-taso n. 
300 lx

• Valaisinten sijoittelu tilan käytön 
mukaan välttäen varjoja



VALAISTUKSEN RATKAISUT

Valaistussuunnitelma:

• Sähkösuunnitelman 
lisäksi tarvitaan 
valaistus-
suunnitelma

• Valaisinten paikat 
sekä tyypit 
– teho
– lampputyyppi
– valmistaja, ym.


