
Kirkasvaloa korvista sisään? 

Mieli tekee makeaa, vaikka jo kahvitauolla tuli syötyä pullaa. Aamulla sängystä ei tekisi millään mieli nousta, 
vaikka unta kertyikin suositusten mukaan. Mieli on maassa ja ärsyttää. Onko tämä vain tavallinen talviolo 
vai jotain vakavampaa? Vaikka oireet eivät vaikuta kovin järisyttäviltä, voi kyseessä olla kaamosmasennus. 
”85 % suomalaisista kokee vuodenaikojenvaihtelun vaikuttavan mielialaansa”, kertoo Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Timo Partonen. ”Heistä puolilla on kaamosmasennusoireita.” Tyypillisiä 
masennusoireita ovat unettomuus ja ruokahaluttomuus, joten kaamosmasennusoireita ei äkkiseltään tajua 
masennukseksi.

Kaamos sekoittaa kehon sisäisen kellon

Kaamosmasennuksen hoitoon on keksitty lääke jo 80-luvulla, ja se on kirkasvalo. Kirkasvaloa 

ja sen vaikutuksia virkeyteen on tutkittu paljon ja siitä on jopa julkaistu kirja Seasonal Affective Disorder 
(Oxford). Kirjaa kirjoittamassa ollut Timo Partonen kertoo, että valo vaikuttaa aivoihin silmän 
kautta: ”99 % silmän verkkokalvon hermosoluista menee suoraan aivojen näköalueelle, mutta 1 % 
menee nk. suprakiasmaattiseen tumakkeeseen. Tumake aikaansaa kehon sisäisen kellon, eli tajun 
yön ja päivän vaihtelusta ja vuodenajoista, ja kuljettaa viestin eteenpäin koko kehoon. 
Kaamosmasennuksessa tämä sisäinen kello on sekaisin. Aamulla 15-30min 5 kertaa viikossa 
käytettynä kirkasvalo saa rytmin takaisin radalleen.” Jokainen voi ostaa kaupasta lampun, ja saada 
olonsa virkeämmäksi. ”Kaupasta ostettavien lamppujen perusperiaate on sama kuin 
lääketieteellisiin tutkimuksiin valmistetuilla, ja juuri samankaltaisuuteen voidaan pohjata niiden 
teho. Tavallinen, hehkulampusta saatava valo ei ole kuitenkaan tarpeeksi kirkasta vaikutuksen 
saamiseksi.” Tavallisen lampun valovoima on n. 200-500 luksia, kun useimpien 
kirkasvalolamppujen valovoima on jopa n. 10 000 luksia. Kesällä auringosta säteilee valoa 
kirkkaimmillaan 40 000 luksia, mutta talvella vain murto-osa siitä.

”Kirkasvalokuulokkeilla ei ole minkäänlaista tieteellistä pohjaa”

Viime keväänä markkinoille saapui uutuus, kirkasvalokuulokkeet. Näitä, tavallisten 
nappikuulokkeiden näköisiä led-lamppuja tulee valmistajan mukaan käyttää viitenä päivänä 
viikossa 6-10 minuutin ajan. Valmistajan 20 koehenkilöllä tehdyn tutkimuksen mukaan 70 % 
hyötyy kuulokkeiden käytöstä. 

Ylilääkäri Timo Partonen suhtautuu uutukaiseen kuitenkin varauksella: ”Yleensä kun uusi 
hoitokeino tulee markkinoille, sitä esitellään lääketieteellisissä tilaisuuksissa, tätä ei ole näkynyt 
missään. Laitteen valmistajan tekemä tutkimus ei riitä todistamaan juuri laitteen aikaansaaneen 
muutoksen koehenkilöiden tilassa.” Tutkimus toteutettiin niin, että koehenkilöt saapuivat joka 
aamu tutkimuspaikalle saadakseen päivittäisen valoannoksensa. ”Tarvittaisiin lisää tutkimuksia ja 
paljon toistoa tehon todistamiseksi.” Myös laitteen suosituskäyttömäärä herättää epäilystä. 
Tavallista kirkasvalolamppua suositellaan käytettäväksi 15–30 min päivässä, mutta kuulokkeiden 
kohdalla valmistajan mukaan päivittäin tarvitaan vain 6-10 minuutin käyttö. ”Kuluttaja haluaa 



tehokkuutta” toteaa Timo Partonen, ja arvuuttelee käyttömäärää markkinointikikaksi. ”Tuotteen 
valmistaja ei kerro testanneensa tuotetta muilla käyttömäärillä.” 

Liikunta ja sosiaaliset suhteet tärkeitä

Partonen suosittelee kirkasvalolampun käyttöä kaamosaikaan kaikille. Vaikka 
varsinaisia kaamosmasennusoireita ei olisikaan, auttaa lamppu heräämään. ”Myös liikunta on 
virkistyskeino, jolla on tieteellisiä todisteita. Mitä pidempään liikuntaa harrastaa ja käyttää 
kirkasvaloa, sen paremmin ne tehoavat. Sen sijaan millään ruoan mukana nautittavilla aineilla, 
kuten vitamiineilla ei ole varsinaisesti tieteellistä pohjaa.” Partonen kehottaa kaikkia panostamaan 
ihmissuhteisiinsa, niin talvella kuin muulloinkin: ”se on yleishyödyllistä, vaikkei tieteellisiä 
todisteita olekaan. Jos masentunut jää yksin, on paluu arkeen pitkä taival.”
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