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Sairaalan tilojen käyttötarkoitukset 
vaihtelevat paljon. Potilashuoneet, tut-
kimustilat, käytävät ja odotushuoneet, 
laboratoriot ja aulat – kaikkiin tarvitaan 
valaistus, joka palvelee parhaiten tilan 
käyttöä. Samalla on huolehdittava ener-
giatehokkuudesta, sillä sairaaloiden 
muutenkin suuresta sähkönkulutukses-
ta valaistuksen osuus on merkittävä. 
Valittava valaisintekniikka ja ohjaus-

järjestelmät ovat tärkeässä roolissa 
sairaaloiden ylläpidon kulurakenteessa.  
Mitä kaikkea siis on otettava huomioon, 
kun sairaalan valaistusta ryhdytään 
suunnittelemaan?

Turvallisuuden tunne. Useiden tutki-
musten mukaan hyvä valaistus auttaa 
lievittämään pelkotiloja ja ahdistusta. 
Odotustiloissa ja hoitohuoneissa valais-

tus on potilaiden hyvinvoinnin merkittä-
vä osatekijä.

Virkistävä vaikutus. Kun valaistus 
suunnitellaan oikein, se voi myötäillä 
ihmisen luontaista vuorokausirytmiä ja 
vahvistaa sitä. Valaistuksella voidaan 
vaikuttaa ihmisen vireystilaan ja jopa 
hormonitoimintaan.

Erityispiirre sairaalatilojen valaistuksessa on se, että valoa tarvitaan aina – vuorokauden 
ajasta ja viikonpäivästä riippumatta. Sairaalan valaistuksella on merkittävä vaikutus 
ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Henkilökunnan työskentelyedellytysten ja potilas- 
turvallisuuden täytyy pysyä korkealla tasolla vuorokauden jokaisena tuntina.

Työteho. Sairaalan henkilökunta 
tarvitsee riittävän ja tehokkaan va-
laistuksen tutkimusten tekemiseen.  
Työvireen ylläpidolla on suora yhteys 
potilasturvallisuuteen ja laadukkaa-
seen hoitoon.

Viihtyisyys. Odotustilojen viihtyisällä 
valaistussuunnittelulla luodaan ren-
touttava ympäristö, jossa potilaiden 

stressitaso laskee ja hoidon aloittami-
selle luodaan hyvät edellytykset.

Häikäisemätön valaistus. Potilas-
huoneissa tarvitaan valaistus, joka ei 
häikäise sängyssä makaavaa. Samoin 
käytävillä ja muissa tiloissa, joissa 
potilaat joutuvat olemaan selällään 
esimerkiksi kuljetusten aikana.

Kokonaisuus. Sairaalan koko va-
laistuksen täytyy luoda stressitön ja 
rauhallinen ympäristö, joka auttaa 
potilasta toipumaan. Hyvän valaistuk-
sen avulla sairaalasta syntyy terveyttä 
ja hyvinvointia edistävä kokonaisuus – 
sekä potilaille että työntekijöille.

Virkistävällä valaistuksella
terveyttä ja hyvinvointia

asiakkaistamme suosittelee  
varauksetta Greenlediä. 92% 

     Älykkyys ohjauksessa. Sairaala-
rakennuksen älykäs valaistusratkaisu 
täyttää valaistustarpeet optimaali-
sesti ja säästää energiaa. Samalla 
saavutetaan korkea valaistuksen 
hallittavuuden ja huollettavuuden 
taso. Älykkäällä ohjauksella voidaan 
myös mahdollistaa kysynnän jousto 
kohteessa. Kiinteistöautomaatiojärjes-
telmään integroituna valaistus toimii 
yhdessä muun kiinteistöautomaation, 
esimerkiksi ilmanvaihdon ja lämmi-
tyksen kanssa. Älykkäällä ohjauksella 
saadaan selville erityyppisten tilojen 
käyttöasteet, mikä mahdollistaa 
tilojen käytön kehittämisen kiinteistön 
arvoa ja houkuttelevuutta lisäten.



Luonnonmukaista valoa
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 Greenle-
din 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.

Sairaalavalaistuksen suunnittelussa 
voidaan käyttää erilaisia perusrat-
kaisuja, joita käyttötarpeen mukaan 
muokkaamalla saadaan toimivia koko-
naisuuksia kaikkiin tiloihin. Erityisen 
toimiva ratkaisu sairaalatiloissa on 
dynaaminen valaistus, jossa valon väri 

vaihtuu kellonajan – ja myös vuoden-
ajan mukaan. Ihmisen sisäistä kelloa ei 
nimittäin ohjaa pelkästään valon mää-
rä, vaan myös sen laatu. Led-tekno-
logian avulla tunable white – väriläm-
pötilan säätö on mahdollista toteuttaa 
kustannustehokkaasti ihmisen omaa 

vuorokausirytmiä seuraten ja tukien. 

Sairaalan valaistussuunnittelu ei ole monimutkaista, 
kun tietää mitä haluaa. 

     Square Opal -valaisimilla potilas-
huoneeseen luodaan valaistusratkaisu, 
joka muistuttaa kattoikkunasta tulevaa 
luonnonvaloa.

Matalan pintaluminenssin ansiosta 
Square Opal ei häikäise potilaita eikä 
tilassa työskentelevää henkilökuntaa.
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Square Opal  on häikäisemätön 
valaisin sairaaloihin ja tervey-
denhoitokiinteistöihin. Sen yk-
sinkertaisen tyylikäs ulkonäkö, 
erinomainen energiatehokkuus 
ja viimeistelty rakenne luovat 
tilaan tasaisen valaistuksen.

Square Microrism -paneeliva-
laisin tarjoaa erinomaisen ener-
giatehokkuuden, viimeistellyn 
ulkonäön ja matalan häikäisyn 
terveydenhoitokiinteistöihin.

Valaisimet

Control strategy. TS Aikaohjaus 10-50 % (Smart Time Schedu-
ling), 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 Per-
soonallinen ohjaus 20-38 % (Personal Control), LS Huippujen 
kompensointi/kysynnän jousto 10 % (Load Shedding)

Sairaalan ohjausratkaisut. Sairaalassa on 
suurten kokonaisuuksien kannalta järke-
vää käyttää erillistä ohjausjärjestelmää, 
jolla saadaan hallittua koko rakennuksen 
valaistusta. Greenledin suositus tähän 
tarkoitukseen on Osram ENCELIUM DALI. 
Se on backnet-pohjainen, koko kiinteistön 
valaistuksen hallintaan sopiva järjestelmä, 
joka on helppo integroida muihin kiinteis-
töautomaatiojärjestelmiin.

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

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 vuo-
rokausirytmiä.

Alfa soveltuu vuodeosastojen ja 
hoitohuoneiden valaistukseen. 
Matalan pintaluminanssin ansiosta 
valaistus on tasainen ja häikäi-
semätön. Smart Active -lisäomi-
naisuudella valaisimesta saadaan 
älykäs ja itseoppiva, käyttöastetta 
ja päivänvalon määrää tarkkaileva 
valaisin. Valaisin on myös saatavis-
sa värilämpötilan säädöllä (tunable 
white), mikä auttaa pitämään luon-
nollista vuorokausirytmiä.

Sigma Gen2 valaisimessa yhdis-
tyvät toiminnallisuus ja selkeä, 
virtaviivainen ulkonäkö. Valaisin 
on ympäristösietoinen (IP65 
& IK08), minkä saumattomat 
seinäpinnat on helppo pitää puh-
taina. Saatavilla pintakäsittelyt 
erilaisiin toimintaympäristöihin. 

Alfa Q täyttää sairaaloiden ja
terveydenhoitokiinteistöjen 
toimistotilojen valaistusvaati-
mukset tehokkaasti. Värilämpö-
tilan säätömahdollisuus (tunable 
white) auttaa pitämään yllä 
luonnollista vuorokausirytmiä.

Sairaala Valaisimet Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Alfa Q Alfa Alfa Line Sigma Gen2 Square  
Microprism

Square 
Opal TW
600x1200

Delta  
spot

Gamma ECO R Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Vuodeosastot UGR‹19 UGR‹19 x x x

Hoitohuoneet UGR‹19 UGR‹19 x x

Toimenpidehuoneet UGR‹19 UGR‹19 x x

Leikkaussalit UGR‹19 x

Odotustilat UGR‹19 x x x x x

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

Aulat x x x x x

Käytävät x x x x

Kiinteistönhoito UGR‹19 x x x x x

Parkkihalli IK 8 x x x x

Parkki- ulkoalue LDT 08 x x x

On/ off ja DALI x x x x x x x x 1-10V x

Smart Active x x

Tunable/ Dynamic white x x

Astrodimm x

Ketjutettava x x x x x x x

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 tarjo-
avat 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


