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Suomalaiset tietävät ehkä paremmin 
kuin mikään muu kansa, mikä merkitys 
valaistuksella on ihmisen viretilaan. Me 
tarvitsemme valoa voidaksemme olla 
tehokkaita – ja yhtä lailla tarvitsemme 
pimeyttä lepoa varten. Jos valoa on liian 
vähän tai se on väärän laatuista, kor-
jaamme tilannetta valaistuksen ohjauk-
sella. Hyvä valaistus innostaa ja insipiroi 
– se tekee oppimisympäristöstä tehok-
kaan sekä opettajalle että oppilaalle.

Koulujen valaistuksen lähtökohta on 
tehokas valaistus, joka ei häikäise. 
Valaistus toteutetaan joko suurilta 
häikäisemättömiltä pinta-aloilta tai va-
laisimilla, joissa on erikseen huomioitu 
häikäisyn esto.

Valaistus voidaan toteuttaa suorasti 
tai epäsuorasti liian suuria kontrasteja 
välttäen.

Mitä kaikkea kuuluu maailman parhai-
den koulujen parhaaseen mahdolliseen 
valaistukseen?

Viihtyisä. Valaistuksen avulla luodaan 
ympäristö, jossa viihdytään. Kotona viih- 
tyisyys voi tarkoittaa rauhallista ja ren-
touttavaa, mutta kouluympäristössä viih- 
tyisyys tarkoittaa samalla tehokkuutta.

Millaisessa oppimisympäristössä syntyy tuloksia,
joita ihaillaan ja kadehditaan eri puolilla maailmaa?

Työtehoa lisäävä. Tehokkuutta lisäävä 
valaistus ei ole sama asia kuin suurite-
hoinen valaistus. Tehokkuus tarkoittaa 
oikeaa määrää – oikean laatuista valoa 
– oikeassa paikassa. Tehokas valaistus 
ei häikäise eikä häiritse, vaan se auttaa 
keskittymään oppimiseen.

Virkistävä. Kun valaistus suunnitellaan 
oikein, se voi seurata ihmisen luontais-
ta vuorokausirytmiä ja vahvistaa sitä. 

Valaistuksella voidaan vaikuttaa jopa ih-
misen hormonitoimintaan ja sitä kautta 
vireystilaan.

Säädettävä. Luokkahuoneen tai audito-
rion valaistusta säätämällä vaikutetaan 
tunnelmaan ja työtehoon. Ohjauksella 
voidaan vaihtaa tilanne toiseksi – luen-
nosta omatoimiseen oppimiseen tai 
ryhmätöihin, ja päinvastoin.

Huomioiva. Kun ulkona on valoisaa, 
päivänvalotunnistin ottaa sen huomioon 
ja säätää valon määrää ja laatua sisällä. 
Myös ikkunattoman huoneen valaistus 
voi jäljitellä päivänvaloa. Läsnäolotun-
nistin kytkee valaistuksen pois päältä, 
kun huone tyhjenee.

     Älykkyys ohjauksessa. Kouluraken-
nuksessa on tärkeää, että ohjauksen 
hyödyt tiedetään ja energiansäästöä 
voidaan seurata. Älykkäällä ohjauksella 
voidaan myös mahdollistaa kysynnän 
jousto kohteessa. Kiinteistöautomaatio- 
järjestelmään integroituna valaistus 
toimii yhdessä muun kiinteistöautomaa-
tion, esimerkiksi ilmanvaihdon ja läm-
mityksen kanssa. Älykkäällä ohjauksel-
la saadaan selville erityyppisten tilojen 
käyttöasteet, mikä mahdollistaa tilojen 
käytön kehittämisen. Koulurakennuk-
sissa älykkyys lisää merkittävästi kiin-
teistön käyttömukavuutta ja toimivuutta 
tehokkaana oppimisympäristönä.

Millainen valaistus,
sellainen koulu

asiakkaistamme suosittelee  
varauksetta Greenlediä. 92% 



Sama tila – 3 eri valaistusta
vinkkiä  
suunnittelijalle3

1. Perehdy kohteeseen. Selvitä millainen tila on 
kyseessä – mitä siellä tehdään, kuka tekee, 
milloin työskennellään. Käyttötarkoitus määrit-
telee valon määrää ja laatua. Samalla selviävät 
valaistuksen ohjausjärjestelmien hyödyntämis-
mahdollisuudet ja lisäsäästöt energiankulutuk-
sessa. 

2. Valitse sopivin ratkaisu. Kun tunnet Green- 
ledin tuoteryhmät ja valaistusratkaisut, sinun 
on helppo päättää millainen valaistus on sopivin 
kohteeseen. Greenledin valaistusasiantuntijat 
auttavat mielellään valaistusratkaisuun liittyvis-
sä kysymyksissä. 

3. Huomioi käyttäjä. Hyvä valaistus huomioi 
käyttäjät ja erilaiset työskentelytilanteet tuot-
tavuuden ja työturvallisuuden parantamiseksi. 
Tarpeenmukaisella ja häikäisemättömällä 
valaistuksella pidetään työntekijän vireystila yllä 
läpi työpäivän.

Millainen valaistus tarvitaan luokkiin, 
käytäville, ruokalaan, liikuntasaliin, 
käsityöluokkaan, auditorioon? Suuret 
pinnat, pienet pinnat, työtasot, pulpetit, 
kemianluokan koeputket. Kaikkiin löytyy 
ratkaisu, siis oikeat valaisimet ja niiden 
älykäs ohjaus. Greenledin viihtyisät, 

työtehoa lisäävät ja virkistävät valais-
tusratkaisut hyödyntävät päivänvaloa 
ja ovat samalla markkinoiden energia-
tehokkaimmat järjestelmät kaikkiin 
koulutilojen valaistustilanteisiin. Yli-
voimaisen energiatehokkuuden lisäksi 
Greenled tarjoaa pitkän elinkaaren ja 

markkinoiden kattavimman takuun 
kaikille valaistusratkaisuille – kouluissa 
ja konttoreissa.

Kun ymmärtää kouluvalaistuksen keskeiset asiat, 
on suunnittelu helppoa. 

     SQUARE MICROPRISM -VALAISIMESSA VALO TULEE LAAJAL-
TA PINTA-ALALTA JA LOPPUTULOKSENA SAADAAN TASAINEN 
JA HÄIKÄISEMÄTÖN VALAISTUS LUOKKAHUONEISIIN, KÄYTÄ-
VILLE SEKÄ KOULUN TOIMISTOTILOIHIN.

     ALFA LINE -VALAISIMELLA VOIDAAN 
TOTEUTTAA TASAINEN JA HÄIKÄISEMÄ-
TÖN VALAISTUS LAADUSTA TINKIMÄTTÄ. 
VALAISIN ON SAATAVANA MYÖS SMART 
ACTIVE-OMINAISUUDELLA TAI VÄRI-
LÄMPÖTILAN SÄÄDÖLLÄ (TUNABLE WHI-
TE). YLIVOIMAINEN ENERGIATEHOKKUUS 
JA HELPPO ASENNETTA VUUS TAKAAVAT  
KUSTANNUSTEHOKKAAN RATKAISUN 
KOULUN VALAISTUKSEEN.

     ALFA Q VIIHTYISIEN KOULUTILOJEN YLEISVALAISTUS 
VOIDAAN TOTEUTTAA YHDISTÄMÄLLÄ SUORAA JA EPÄSUO-
RAA VALAISTUSTA. VÄRILÄMPÖTILAN SÄÄ TÖMAHDOLLISUUS 
(TUNABLE WHITE) AUTTAA PITÄMÄÄN YLLÄ LUONNOLLISTA 
VUOROKAUSIRYTMIÄ JA LISÄÄ TILASSA TYÖSKENTELEVIEN 
TYÖTEHOKKUUTTA JA VIRKEYTTÄ.

SÄÄDETTÄVÄT VÄRILÄMPÖTILAT LUOVAT ERILAISIA TUNNELMIA 
VALAISTAVAAN TILAAN. DYNAAMINEN VALAISTUS TEKEE TILAS-
TA MIELLYTTÄVÄN TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖN.



Alfa Q täyttää koulujen 
valaistus vaatimukset tehok- 
kaasti. Väri lämpötilan säätö-
mahdollisuus (tunable white) 
auttaa pitämään yllä luon-
nollista vuorokau sirytmiä. 
Valaistuksen säätö onnistuu 
käyttäjän tarpeiden mukaisesti 
esimerkiksi helppo käyttöisellä 
ohjauspaneelilla. Moderni valai-
sin luokkahuoneisiin ja toimis-
totiloihin.

Alfa valaisin antaa tasaisen ja 
häikäisemättömän valon mata-
lan pintaluminanssin ansiosta. 
Smart Active -lisäominaisuudel-
la valai-simesta saadaan älykäs 
ja itseoppiva, käyttöastetta ja 
päivänvalon määrää tarkkaileva 
valaisin. Valaisin on myös saa-
tavissa värilämpötilan säädöllä 
(tunable white), mikä auttaa 
pitämään luonnollista  
vuorokausirytmiä.

Valaisimet

Control strategy. TS Aikaohjaus 10-50 % (Smart Time Scheduling), DLHV Päivänvalotunnistus 
15-25 % (Daylight Harvesting), CLO/TT Tehtäväkohtainen ohjaus ja Huoltokertoimen kompen-
sointi CLO 20-30 % (Task Tuning)

OCC Läsnäolotunnistus 35% (Occupancy Control), PC Persoonallinen ohjaus 20-38 % (Perso-
nal Control), LS Huippujen kompensointi/kysynnän jousto 10 % (Load Shedding)

Valaisin tarpeen mukaan

Alfa Line -valaisimessa yhdistyvät 
ylivoimainen energiatehokkuus ja 
laadukas valo. Smart Active 
-lisäominaisuudella valaisimesta 
saadaan älykäs ja itseoppiva, käyt-
töastetta ja päivänvalon määrää 
tarkkaileva valaisin. Valaisin on 
myös saatavissa värilämpötilan 
säädöllä (tunable white), mikä 
auttaa pitämään luonnollista  
vuorokausirytmiä.

Square Microprism on häikäise-
mätön valaisin luokkahuoneisiin, 
toimistotiloihin sekä käytäville. 
Yksinkertaisen tyylikäs ulkonäkö, 
erinomainen energiatehokkuus ja 
viimeistelty rakenne.

Square Pure on kehyksetön  
ja häikäisemätön, viimeistelty 
valaisin aulatilojen valaisemi-
seen. Valaisimen hyvä hyöty- 
suhde takaa energiatehokkaan 
valaistusratkaisun.

Sirius on edistyksellisin katu-
valaisinperhe, joka suunniteltiin 
täyttämään tulevaisuuden tar-
peet. Siriuksen ajaton skandi-
naavinen muotoilu sopii hyvin 
eri aikakausina rakennettuihin 
ympäristöihin. Siriuksessa koh-
taavat hyvä ulkonäkö, kestävät 
materiaalit ja käytännöllisyys. 
Sirius-tuoteperheestä löydät 
monipuoliset tehovariaatiot ja 
valonjaot moninaisiin tarpeisiin.

Koulut Valaisimet Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Alfa Line Alfa Q Alfa Square  
Microprism

/ Opal

Square  
Pure

Delta  
spot

Omega Gamma Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Luokat UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 x x x x x x

Aulat UGR‹19 x x x x x

Käytävät UGR‹19 UGR‹19 x x x x

Toimistot UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 x x x x x

Ruokalat UGR‹19 x x x x x

Auditoriot UGR‹19 x x x x x

Liikuntatilat x x x x

Ulkokatokset/seinät LDT 05 x

Parkki/ulkoalue LDT 08 x

On/ off ja DALI x x x x x x x x x

Smart Active x x

Tunable/ Dynamic white x x x

Astrodimm x

Ketjutettava x x x x x x

Koulurakennuksen ohjausratkaisut. 
Koulurakennuksissa on suurten koko-
naisuuksien kannalta järkevää käyttää 
erillistä ohjausjärjestelmää, jolla saadaan 
hallittua koko rakennuksen valaistusta. 
Greenledin suositus tähän tarkoitukseen 
on Osram ENCELIUM DALI. Se on back-
net-pohjainen, koko kiinteistön valaistuk-
sen hallintaan sopiva järjestelmä, joka on 
helppo integroida muihin kiinteistöauto-
maatiojärjestelmiin.

Tehokkainta tekniikkaa. Greenledin 
valaisimissa käytetään markkinoiden 
tehokkainta led-tekniikkaa. Se tarkoittaa 
huippuhyötysuhdetta ja ehdotonta luotet-
tavuutta. Komponentit hankitaan huolella 
valituilta, suurimmilta valmistajilta.

ENCELIUM™



MIKSI VALITA

GREENLED

1. Suunnittelun helppous. Greenledin valaistus-
ratkaisuilla suunnittelu on tehokasta ja helppoa. 
Perusratkaisut on tehty valmiiksi suunnittelijan 
ajan säästämiseksi. 

2. Asiantuntijuus. Greenledin asiantuntijat tarjoa- 
vat tukea ja neuvoja valaistussuunnittelussa 
sekä sopivan valaistusratkaisun valinnassa. 
Vaikka Greenledin tuotteet ovat huippuluokkaa, 
eniten saamme kiitosta palvelevasta asentees-
tamme. Me haluamme tehdä valaistussuunnit-
telijan työstä vaivatonta. 

3. Paras hinta-laatusuhde. Greenledin takaama 
maksimaalinen käyttöikä yhdistettynä jopa 90% 
pienempään energiankulutukseen ja edullisiin 
ylläpitokuluihin tarkoittaa, että Greenledin koko-
naisratkaisun hinta-laatusuhde on ylivoimainen 
verrattuna muihin toimijoihin.

www.greenled.fi


