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Valaistuksen
tarkentaminen
kohentaa
elinympäristön
laatua.

Miten haittavaloa

voidaan vähentää?

Pimeys uhkaa kadota,
ellei sitä erikseen vaalita.

Hukkavalo 50 %
Häikäisy
10 %

Valosaasteen tuntuva vähentäminen on periaatteessa
helppoa. Ongelmaan ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota, joten paljon erilaisia ratkaisumahdollisuuksia on käyt-

Hyötyvalo
40 %

tämättä. Suuri osa valopäästöistä johtuu tietämättömyydestä tai huolimattomuudesta. Pahimpien valosaasteen
lähteiden poistaminen parantaa yksiselitteisesti asuinympäristön viihtyvyyttä, pienentää taloudellisia kuluja ja vä-

Pallovalaisimissa puolet valosta karkaa
automaattisesti taivaalle. Kun katuvalaisimien
varjostimet asetetaan niin, että ylin niistä
lähtevä valonsäde jää vähintään viisi astetta
horisontin alapuolelle, valo kohdistuu maata
kohden eikä karkaa suoraan taivaalle.
Tällöin valaisimien tehoa voidaan alentaa
valaistustason kärsimättä.

hentää ympäristöhaittoja.
Tärkeintä on se, että valoja pidetään päällä vain silloin, kun niille on todellinen tarve. Toinen perusohje on,
että silloin kun valot palavat, niiden pitää olla suunnattu
tarkasti siihen kohteeseen, joka halutaan valaista.
Yksi ratkaisu on varustaa valaisimet automaattisella
sammutuksella ja liikkeentunnistimilla, jolloin valot eivät
jää päälle vahingossakaan.
Valon tulee olla käyttötarkoitukseensa sopiva. Kirkas
tai huonosti suunnattu valo voi häikäistä ja aiheuttaa vaaratilanteita varsinkin liikenteessä. Liian kirkas valo aiheuttaa pimeitä katvealueita, jotka tuntuvat pelottavilta. Myös
liian himmeä valo, joka ei palvele alkuperäistä tarkoitustaan, on turha häiriötekijä ympäristössään. Se on syytä
poistaa kokonaan tai korvata paremmalla valaistuksella.
Koriste- ja mainosvalaistuskin voidaan suunnitella siten, että valo ei hallitse koko maisemaa, vaan näkyy pelkästään tietyssä paikassa olevalle tarkkaan harkitulle kohderyhmälle.
Syke.fi/esitteet

Keinoja valosaasteen vähentämiseksi
Tarvelähtöinen käyttö
valojen käyttäminen vain
tarvittaessa, liiallisen tai
tarpeettoman valaistuksen
välttäminen
Tekniikka
valaisimien teknisen laadun
parantaminen, älykkäiden
ohjausjärjestelmien käyttö
Suunnittelu
valaistuksen määrän,
suuntaamisen ja ajoituksen
hyvä suunnittelu, vuorovaikutteinen, osallistava ja
asukkaat huomioiva valaistussuunnittelu

Lainsäädäntö ja ohjeistus
yhteisten sääntöjen sopiminen
valaistuksesta ja sen ajoituksesta sekä julkisen tilan käytöstä,
lupamenettelyjen käyttöönotto
merkittävissä valaistusratkaisuissa
Taloudelliset kannustimet
valosaastetta lisäävien tukien
purkaminen ja sähkön hinnan
tarkistaminen
Tiedotus ja tietoisuuden
lisääminen
julkisen keskustelun lisääminen,
kampanjointi, palaute valaistuksen käyttäjälle, suunnittelijoille
ja virkamiehille

