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Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtaja Tapio Kallasjoen kuvaus 
esiintymisestään Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.10.2012 
 

 

Vantaan kaupunginvaltuusto oli pyytänyt minua torstaina 11.10.2012 tilaisuuteen, jossa 

haluttiin saada lisätietoa valtuustoaloitteeseen. Valtuustoaloite koski loistelamppujen 

korvaamista ns. lediputkilla kaupungin sisävalaistuskohteissa. Nämä kohteet ovat pääosin 

koulurakennuksia. 

 

Kerroin aluksi ledilampuista muiden valonlähteiden korvaajina ja totesin, että ledilamput 

sopivat hyvin markkinoilta poistuvien hehku- ja halogeenilamppujen tilalle. Sadan watin 

hehkulampun korvaamisessa ledilampulla on vielä ongelmia, koska lamppu saattaa 

tarvittavien jäähdytyselementtien takia kasvaa niin suureksi, että se ei mahdu vanhaan 

hehkulamppuvalaisimeen. Tulevaisuudessa markkinoilta poistuvia hehku- ja 

halogeenikohdelamppuja korvaamaan ledi sopii erityisen hyvin, koska se jo luonnostaan on 

kohdevalo. 

 

Loistelamppujen korvaamista lediputkilla en pitänyt hyvänä ajatuksena, koska lediputket eivät 

ole ympärisäteileviä valonlähteitä, kuten loistelamput. Tyypillisesti Vantaan kouluissa 

käytetään ylävalokomponentilla varustettuja ripustettuja yksilamppuisia 

loistelamppuvalaisimia. Kun tällaiseen valaisimeen asennetaan lediputki, joka antaa 

tyypillisesti valonsa 120 asteen avauskulmaan, katoaa valaisimen antama ylävalo kokonaan ja 

valaisimen heijastimet jäävät valottumatta. Valo tulee valaisimesta suoraan lediputkesta. 

Tällöin häikäisy lisääntyy oleellisesti ja tilavaikutelma huononee. Uusi sisätyöpaikkojen 

valaistusstandardikin suosittaa seinäpinnoille 75 lx ja kattopinnoille 50 lx 

valaistusvoimakkuutta sekä lisäksi 150 lx sylinterivalaistusvoimakkuutta visuaalisen 

kommunikaation parantamiseksi. 

 

Koska lediputkien mainokset perustuvat yleensä siihen, että kerrotaan vaakatason 

valaistusvoimakkuuden kasvavan ja energiaa säästyvän 50-90 %, esitin myös vuonna 2010 

Metropolia Ammattikorkeakoulun insinööritöissä ja laboratoriotöissä tehtyjä mittauksia, joissa 

luokkahuoneissa loistelamppuvalaistuksia vaihdettiin lediputkiin. Näissä kohteissa vaakatason 

valaistusvoimakkuus pieneni putkien vaihdon myötä oleellisesti eikä enää täyttänyt standardin 

vaatimuksia. 

 

Lopuksi esitin USA:n energiaviraston arvioita siitä, kuinka ledituotteiden valotehokkuuden 

arvioidaan edelleen kasvavan nopeasti ja kuinka myös hintojen arvioidaan kysynnän 

kasvaessa laskevan. Lisäksi totesin, että yleisesti arvioidaan, että vuonna 2020 jo 75 % 

uusista valaistusasennuksista toteutetaan ledeillä. Positiivinen kehitys edellyttää kuitenkin, että 

markkinoille tuotavat tuotteet ovat turvallisia ja että niiden ominaisuudet vastaavat sitä, mitä 

valmistajat mainoksissaan lupaavat. 
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