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Kolme näkökulmaa valosaasteeseen 

1. Yötaivaan kirkastuminen 

2. Haittoja aiheuttava yö- tai 

hämäräajan keinovalaistus: 

○ Luontohaitat 

○ Terveyshaitat 

○ Viihtyvyyden heikentyminen  

○ Turvallisuuden heikentyminen 

○ Taloudelliset kustannukset 

3. Mikä tahansa ihmisen aiheuttama 

luontaisten valo-olojen muutos 

Kyse on valon luontaisen 

rytmiikan häiriintymisestä 
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Liikenne tuottaa 

monenlaista valoa  

● Motorisoitu tieliikenne: Ajovalot, 

katu/tievalaistus, parkkipaikat, 

sillat, liikennevalot  

● Kevyt liikenne: väylien valaistus, 

vilkkuvalot 

● Lentoliikenne: Lentokentät, 

rakennelmien varoitusvalot, 

lentokoneet, satelliitit  

● Vesiliikenne: Satamat, laivat, 

veneet (erit. kalastus) 

● Tietoliikenne: 

Matkapuhelinverkon mastot, 

valomainokset, näyttötaulut  
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Liikenne merkittävä 

valosaasteen lähde 

● Berliinissä miltei kolmannes 

suoraan ylös suuntautuvasta 

valosta peräisin katuvaloista ja 

ajoneuvoista 

● Suomessa valtion teistä 16 % 

valaistuja  

Kuechly et al. 2014 
http://dx.doi.org/10.1594/PANGAEA.785492 

Liikennevirasto, Tiehallinto, Tie- ja 

vesirakennuslaitos 

http://dx.doi.org/10.1594/PANGAEA.785492


Keinovalosta haittaa ja hyötyjä 

  Hyödyt Haitat 

Keino-  

valaistus  

Yöllinen toimeliaisuus 

Helppo liikkuminen  

Liikenneturvallisuus 

Turvallisuuden tunne 

Koettu viihtyisyys 

Esteettiset elämykset 

 

Terveys: Vuorokausirytmi, 

hormonitasapaino -> 

uniongelmat, ylipaino, syövät, 

migreeni 

Turvallisuus: häikäisy, 

kontrastit, havaittavuus 

Rumuus: Esteettiset haitat 

Kustannukset; energian 

tuhlaus 

Haitat ekosysteemeille 

Luontaiset 

valo-olot 

Hormonitoiminnalle 

luontainen valorytmi: 

unen laatu paranee  

Esteettiset elämykset: 

Tähtitaivaan näkyminen, 

rauhoittuminen 

Biodiversiteetin 

turvaaminen 

Liikkumisen rajoitteet, 

liikenneturvallisuus 

Työnteon rajoitteet 

Turvattomuuden tunne 



Tieto lisää tuskaa: haitat varmentumassa 



● Melkein kaikki ihmisen yöaikainen 

toiminta vaati valoa: 

○ Mutta pitääkö yöllä toimia? 

● Meillä on hämäränäkö:  

○ Voisiko luontaista valoa ja 

hämärää hyödyntää? 

● Huolimattomasta valaistuksesta 

voidaan päästä eroon:  

○ Ei liian voimakkaasti, väärällä 

tavalla, väärään paikkaan tai 

väärään aikaan   

● Vähiten tarpeellisesta valosta 

voidaan luopua kokonaan:  

○ Sydänyön ulkovalaistus, 

mainonta, räikeä koristelu 

 

Tietoa lisää toimintaa: 

kohti parempaa 

valoympäristöä  
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Kohti loistavan pimeää 

tulevaisuutta! 

 

 

Aihepiiriä valottava  tietokirja: 

Valon varjopuolet 

(Gaudeamus) 

 

 

Raportti valosaasteen 

hallintakeinoista: Valosaaste 

ympäristöongelmana  

(SYKE raportteja 27/2014) 
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