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Ajan ]laatossa tapahtuva valokulttuugin painoarvojen muuttuminen;

valaistustqkniikan kehittyminen, tieteen ja taiteen voimakas yhdistämis€n

at uudistuvia haasteita myös toimisto-
:ll

tiloien valaistussuunnittelulle. Specialissaikeskitltään lyhyen historia- ,i

katsauks€h jälkeen toimistovalaistuksen,qykyaikaisiin perusteisiin.
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1950 - 1960Juuuilla toimisto'
ualaistuksen suunnitteluss a keskityt-
tiin ualaistuksen tasoibin ja ualaisin-
ualintoibin. Lainaus ki(asta "Valo-
tekniikka" u. 1952:" Toimistot. Yeis-
ualaistuksessa tuleuat kysymykseen
behku- ja loistelamput. Pelkän yleis'
ualaistuksen kriyttö on suositeltauaa.
...Vaikeimmin ualaistauia toimisto -
buoneita ouat teknilliset piirustussalit.
Kun käytetcicin pystyasennossa oleuia
piirustuslautoja, ei yleisualaistusta uoi-
da jä(estää sellaiseksi, ettei piirtäjä
heittäisi ua(oa työllensä, ioten
työpaikkaualaistus on yleisualaistuksen
ohella usein tarDeellinen. "
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1960 - 197o-luuuilla päöpaino toimisto_
ualaistuksessa siir"tyi eritåisten loistelamppu_
ualaisimien toimistosouelluksiin. iotka
nouclatteliuat silloiste n, keb iuy n äe mp i en
ualaistussuositusten periaatt;itu. Måun mu_
assa Suomen Valoteknillisen Seuran iutkai_
su nro 2 - 197t "Valaistussuosituksei.
luksitaulukko, häikäisyindeksit" sisciisi tila_ja tehtciucikobtaisesti tå ul u koitu na suositel_
tauat ualaistusuoimakkuus a?.uot i a suur i m_
m at s allitut h ä i k ciisyin de ks iaru ot.

1 98)-luuulla tietokoneet ualloittiuat tctimts_
toja ja ualaistussuunnittelun keski\isteeki
ja alan mielenkiinnon kobteeksi ituodostut
txälttöpäätetyöasemien ualaistustelaniset ar_
gumentit. Lainaus kiriasta,,Valaistussuo_
siluksel . sisciualaislus'' u. l9g6:
"Lu.mintnssij akautuman tulee o lla tasai nen

1a luminanssien pieniä (mieluimmin enin_
tciän 2OO ccl/m2) niissci osissa buonetta, jot_
ka uoiuat ryäkyä kuuastuneina kuuapin_
nalla. Niiden ualaisimien, ioiden kiuaiaiset
päritteen käyttäjä uoi ncibåci kuuapinialla,
luminanssin knuastumiskulmasså rulee olia
pieni (mieluimmin enintäcin 200 ccl/m2.
50 - 65 asteen kulmasta ylöspäin lukien).',

Tcillci betkellä, 1 99}Juuulta, keskitytcicin ua_
lais.tuksessa tieteen ja taiteen yh cliitr)miseen.
Valoa on alettu käiiteilä arkiitebtuurin nel_

jcintenä nlottuuuutena. Myös rxäkötehtduien
luokittelua oikeisiin rybmiin (ualoa näke_
miseen, ualoa katsomiseen ia ualoa katsot_
tauaksi) b a(oitellaan menbstyksekleäösti.
Kuuassa arkkitehti Steuen UoTtin suunnitrc_
lema toimisto " An ffice in Neut york". Toi_
misto on tietokone-expeftti D.E.Shawn toi_
mtsto, jttssa erittöin ei-teknisesti näkyuän
ualaistusratkaisun tuomalla itmapiirittä
tuotetaan uoi makas filoso.fi nen kon trast i
eriltäin teknisten ja-su u ien t ietctkonetyö_
asemien kanssa. Filosofia tukee toimiiton
tmagoa tuottamalla tunteen, että tekniikka
on esillci kolmiulotteisessa ualotilassa.

Lyhyen historiakatsauksen sisältö on tarkoi_
tuksenmukaisesti karrikoitu, mutta sen tarkolrus
onkin johdattaa lukija aiheeseen, toimisto_
valaistuksen nykyaikaisiin perusteisiin, rasittamat_
ta häntä liikaa',historiallisilla" selvityksillä.
Johdatuksesta kuitenkin selkeästi käynee il-i tri_
teellisten arvojen tämän hetkinen sovellushalu
aiempaan, teknisiuonteiseen valaistussuunnit_
teluun. Tietoisesti aikaansaatu hlwä valaistus_
ratkaisu on aina onnistuneen tietäen ja taiteen
yhteistyön harmoninen sympioosi. Tasia hyvana
esimerkkinä voidaan pirää edellä mainittuä D.E.
Shawn toimistoa. Sieven Hollin suunnitteleman
epäsuoran valaistuksen mysteerinen ,,Scissor _ cut
effect" voidaan määritellä myös matemaattisesti
kalttämällä sekä päivänvaloa eltä sähkövalaisrusta.
Täten varmistetaan oikeat ja riittävät valaistus_
tekniset arvot. Toimiston visuaalisesta ilmeestä vor
jo pelkän kuvankin perusteella saada sen virheei_
lisen mielikuvan, että valaistustekniikka on unoh_
dettu ja ratkaisu on "puhtaasti,, taiteellinen.
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Tilajärjestelyt
Kirjahyllyt
Kasvit
Työasemat
Liikkuminen
Ti lan erityisvaatim u kset

rcÄvrrÄrÄr

lkä (valvomot)
Henki lökohtaiset vaatim ukset
Näkövam maisten toimistoti lat

TOI I\''iI 5,TO N ÄH KKITE I-|TU U R I

RAKENTEET JA YKSITYISKOHTIEN
KOROSTAMINEN

Tilajärjestelyt
Kirjahyllyt
Kasvit
Työasemat
Liikkuminen
Tilan erityisvaati mu kset

TILAJARJESTELYT

Pysyvä järjestely
Muunneltavuus

.stisusruKSEN ATMoSFÄÄn t xt

TU KEM INEN VALAISTU KSELLA

Kuva 5. Pelspektiivikuvan piirtäl:i tutkii
alasvaioilla tLlotctt2rvi2r simpr-rkankr-roria sci-
ni1lä. Alasvalojen tuottarna:r simpukanklrori-
ilmiötai voiclaan kompensoicla alasvaloihin
asennettavilla koristelaseilla.
Kuva 6. Suunnittelussa on tapahtunut köm-
mähclys. Valaistuksen suunnitteluvaiheessa
tuskin on piirretty perspektiivilnonnoksia
valonjaoista. Tila on saatettu laskea tietoko-
neavusteisesti, mLrtta scinicn isoluksikäyriä
tuskin on aiettl]. Symrnetristä seinän isoluk-
sikäyrää on hieman h:rnkala analysoida,
mutta tässä tapar-rksessa kömmähdys olisi
voitu helposti vä1ttää sen ar'.r-r11a.

T OI M i STOTI LAI\ VALAISTU SPE R IAATTE I DE N RATKAI SE M I N E N
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TO I M I STOVALAI STU KSEN SU U N N ITTELU
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Avokonttori
Koppikonttori
Valvomo

vlS.UAALl.s.E.T..irFl{fAVÅ*..i:l

Toimistoissa yleisimmin käytetty valaisinrylzppi on loistelamppuva-
laisin. Valaisimia on kehitelty erilaisiin luokkiin, riippuen maasta.
Keskieuroopassa luokat I,2 j't 3, Suomessa mulln mLlassa normaali
nä)ttöpäätetila ja vaativa näyttöpäätetila yne. Eri valaisimien
valonjaot poikkeavat huomattavasti toisistaan. Piirtämällä vaikkapa
tyhiän toimistohuoneen perspektiivikuvaan valaisimien valonjaot
voidaan saada selville pintojen vaioisr-russuhteita (kllva 1).

Kuva 2. ia 3. Toimistoia elävässä elärnässä. Kuvan 2 toimisto on
h).vä, mutta kuvan 3 suunnitteluryhmä olisi saanut keskittyä hieman
enemmän käytettävien valaisimien valonjako-ominaisuuksiin ja tilan
miftoihin.
Kuva 4. Zumtobelin valolaboratorio. Laboratorio-olosuhteissa käyte-
tään yleisesti vaaletta pintoja korostamaan tr,rtkittavien valaisirnien
valonjako-ominaisuuksia.
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TILA-ALUEI DEN M UODOSTAMINEN

ATK-työasema
Kahvio/luku n urkkaus
Kirjahyllyalue
Arkistot
Valvomopöydät jne.

ORIENTOITUMINEN

Luontainen liikkuminen tilassa

Hyr'ä perspektiivipiirtäjä ja taitava valon
ymmärtä1ä saattaa onnistua ratkaisemaan
jopa haluamansa valaistustavan onnis-
tr.rneilla piirroksilla. Kuva 8. Epäsuora
valaistus katon kar-rtta. Kuva 7. Epäsuora
valaistus seinänpesijöiden avulla.

Esimerkiksi Goboilla
tuotettavat valoil miöt

Tietokoneella tuotetun visualisoinnin avulla voi tehdä selkeästi oäa-
töksen valaistustavasta. Kuva 9. Zumtobelin LuxWin-vaiaistuslasken-
taohjelman tulostus. Kuva 10. Zumtobelin valolaboratoriossa tehty
simulointi kuvaan 9.

Ylhäältä alasoain:
Suora valaistus, suora - epäsuora valaistus, Mellow Light-valaistus.

KOHTEEN ANALYSOINTI

TOIMISTON PSYKOLOGISET
VAATIMUKSET

NAKÖTEHTÄVÄru LU OKITTE LU

;EENVALOA NÄKEMIS

Yleisvalaistus

Rakenteiden korostami nen
Kasvien valaistus

VALQA KATSOTTAVAKSI

SELKEÄN YM PÄR ISTÖITI TUOITII I ru C ru

Hel pottaa orientoitu mista
ja luo psykologisesti I

eppoisan ilmapiirin

| __J I JOKO PIIRRETYIN PERSPEKTIIVIKUVIN TAI TIETOKONEAVUSTEISEST
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ERAITA HUOMIONARVOISIA
I99O-LIJVUN

VALAISTUSI\ÄKEMYKSIÄ

Tä11ä hetkellä on kaksi rnielenkiintoista, toisis-
taan poikkeavaa näkemystä toimistojen valaistusta-
vasta. Toisessa painotetaan epäsuoran tai slloran-
epäsuoran valaistuksen hywiä ominaisuuksia ja
toisessa Dainotetaan toimistotilan kontrastirikkautta
laskemalla yleisvalaistuksen taso jopa 100 - 150
luksiin, työpisteen valaistustason noustessa jopa
1000 luksiin.

Esimerkki 1

Tässä esimerkissä painotetaan kontrastirikkautta
ja ihrnisen luontaista mieltymystä voimakkaaseen
varjonmuodostukseen ja muodonantoon. Ongel-
maksi saattaa tällaisissa tapauksissa muodostua
luminanssisuhteet. Tarkistetaan ne.

Tilan asialliset luminanssisuhteet on h1wä muis-
taa: 1. :3 : 10. Lähialueella (esim. tyopiste) 7 , 3 ja
koko näkökentässä (esim. koko toimisto, ionka
havainnoitsija voi katseellaan tavoittaa) 1 : 10.

Näissä ra joissa pysyttäessä silmää rasittava
v aloadaptaatio-ongehna vältetään.

Toimistossakaan ei ole tarkoituksenmukaista.
että tarkkailtavan kohteen tausta tai lähiympäristö
ovat valoisammat kuin itse kohde. Huomio er
tälIöin keskity varsinaiseen näkökohteeseen vaan
valoisampaan taustaan. Kohde saattaa jopa tältöin
näkyä vain siluettina valoisaa taustaa vasten.

Myös näöntarkkuus kohteen yksiryiskohtia tar-
kasteltaessa laskee huomattavasti ympäristön tul-
Iessa kohdetta valoisammaksi. Lähiympäristön
(esim. työpisteen) h-rminanssi ei saa alittaa arcoa 1-

: 3, eikä näkökentän uloimpien osien luminanssi
arvoa 1 : 10 kohteen luminanssista.

Lasketaan aruoja oletetuilla materiaaleilla esi-
merkkimme tapauksessa,

Näkökentän oienin luminanssi saadaan kaaval-
Ia L = p x E/tt. Oletettu pienin luminanssiarvo on
lattialla, kuvan isoluksikäyrän 50 kohdalIa. Lattia-
materiaalin heijastussuhteeksi aruioidaan 30 0/0.

Saadaan l-" = 0,3 x 50 Ix/3,1.4 : 4,7 cd/m'.
Kohteen luminanssina voidaan pitää ioko val-

koista paperia tai valkoista kuvamutua (l : 0,8 x
500 Ix/3,14: 727 cd/m'z ). Zu.no" : 125 cd/m').

Näkökentän luminanssisuhteeksi saad aan L :25.

Lähialueella pöytäpintojen, Iaitteiden, tuolien
jne. heijastussuhteet vaihtelevat rajoissa 25 - 50 o/0.

Valitaan saarnipöydän heijastussuhde 30 %.
2,rn,",,. : 0,3 x 500 1x/3,11 : 17 cd/m'.

Lähialueen lurninanssisuhteeksi saadaan 7 : 2.6.

Tila kokonaisuudessaan pysyy asiallisissa suh-
teissa. Näkökentän pienin luminanssi ei tiukan
matemaattisesti tarkasteltuna saisi alittaa arvoa
12,5 cd/m2 (1 : 10). Luminanssisuhteita ja valoi-
suuseroja on tutkittr-r paljon. Pintojen valoisuudet
koetaan subjektiivisesti ja ovat täten ioustavia.
Mikä1i näkökentän luminanssilaskelmissa alkaa
ilmaantua suhde I : 60 tri picnempi, on syJ,'tä

ryhtyä toimenpiteisiin.
Positiivisen kontrastin (vaalea teksti tummalla

taustalla) omaavra näyttöpäätteitä on myös sy),'tä
väIttä , koska lähialueen ja kohteen luminans-
sisuhteen tasapainoittaminen ei enää onnistu, kos-
ka valaistustaso tvöpisteessä valitaan edelleenkin

s

s

C

C

a

t
a

fi
c

r(
e
e
h
SI
1-
It

L(

si
n

va 03(1 996) I



perinteisten toimistotöiden (esim. käsikirjoitusten
luku) sr-rhteen eikä nä)ttöpäätteen mukaan.

Kuva 11.

Nä)ttöpäätteellä negatiivinen kontrasti.

Kuva L2.

Nä)ttöpäätteellä positiivinen konrrasti. (konr
rasti K = L2- LI/ 1,, jossa Zj on taustan luminanssi
ja L. on tekstin luminanssi).

Esimerkki 2

Kuva 13.

Zumtobelin Mellow Light -valaistusratkaisu,
joka sai parhaimmat alvosanat visuaalisesta ko-
konaisvaikutelmastaan Zumtobelin Brightness
Management -toimistovalaistustutkimuksessa. Ar-
vostelukriteereinä olivat muun mllassa trlan tasa-
painoisuus, adaptaation tasaisuus, tasaisuus, tilan
avaruus, vaioisuus, dramaattisuus, tilajännitteet,
varjonmuodostus ja muodonanto sekä tilassa ole-
vien kohteiden valaistus.

Kuva 1,i.

Zumtobeiin projekti Southamptonissa. Todella
prtkälle viety Brightness Management -filosofian
rnukainen ratkaisu on tehty Civil AviationAuthority
Air Traffic Control Centre:ssä. Koko tilan katon
arkkitehtuuri on ratkaistu valaistuksen ehdoilla.

Tändn filosofian mukaisissa valaistusratkai-
sr-rissa on pidettävä huoli, ettei suurten valoa
heijastavien pintojen (katto 1a seinät) keskimääräi-
nen luminanssi ylitä arwoa 500 cd/m2. Suurin
h1väksyttävä luminanssiarvo on 1500 cd/mr.
Pysyttäessä näissä rajoissa tietokonetyöasemien
nä).tröpäätteiilä ei näy häiritseviä luminansseja,
vaan nä\'ttöruudulle ohjautuu tasainen, harso-
mainen h-rminanssi. Jos tasot ovat häiritseviä, voi-
daan näy'ttöruutujen omista kontrasti- ja kirkkau-
densäätöohjaimista tilanne saätad itselle sopivak-
si.

Tämän artikkelin loppuun sopii lainaus CEN:n
standardiehdotuksesta "Lighting of \Torkplaces":
"Luminaires which may be reflected in the screen
should have an average luminance not higher than
200 cd/m'zabove a limiting angle which depends
on the arrangement of the VDT- workstation, the
curuature of the screen, the position of the obserwer
and the alignment of the lighring installation. If
these informations are not available the limiting
angle to the vertical is assumed to be 50 degrees
for the main planes of light inrensify distribution
crosswise and lengthwise the luminaire-axis.',

I{trjoituksen ioppuosa saattaa tuntua liian teknis-
painotteiselta. On kuitenkin pidettävä mielessä,
että kohteen taiteellisen vaikutelman ja ratkaisu-
ehdotuksen rajotttav ana tekijänä on useimmiten
hankeryhmässä visuaalisesta ilmeestä vastaavan
suunnittelijan mielikuvitus. Valaistustekniikan puo-
lella, jossa haetaan ratkaisumalleja visuaalisten
toivomusten toteutukseen, rajoitukset as ettaa pait-
si suunnittelijan mielikuvitus, myös valaistustek-
niikka.
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