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Marjut Kauppinen 

• Arkkitehti (SAFA) 
• Rakennukset, korjaushankkeet, valaistus ja 

opetustehtävät 
• Työkokemus Helsingin Energian ja Helsingin 

rakennusvalvonnan tehtävistä sekä arkkitehti- ja 
konsulttitoimistoista 

• Oma suunnittelutoimisto vuodesta 2011 
Helsingissä 



Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa 

• Valaistussuunnittelija -  oikea ammatti 
-valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL 12 
-valaistussuunnittelun soveltava tutkimus 

 
• Valaistussuunnittelun vaiheet 

-valaistussuunnittelu osana kaupunki- ja 
liikennesuunnittelua: päätökset, suunnittelu ja 
toteuttaminen 
 

• Case Hakaniemi 
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Valaistu tila tai paikka viestittää toiminnasta, 
elämästä ja työstä. 
 

Kaupunki on moniarvoinen toiminnan, liikkumisen ja 
kaupankäynnin paikka. 
 

Käyttäjien tarpeet ja toiminnan syklit vaikuttavat 
valaistukseen. 
 

Kun kaupunkitila tai maisema näyttää valaistuna 
luontevalta, turvalliselta ja ymmärrettävältä, 
valaistus on onnistunut hyvin. 





VALAISTUSSUUNNITTELUN 
TEHTÄVÄLUETTELO 
VAL 12 

-Tehtäväluettelo sisältää talonrakennushankkeen 
valaistussuunnittelun tehtävät ja niiden tulokset 
 
-Määrittelee suunnittelijan ja tilaajan työnjaon 
 
-Tehtävät on  luokiteltu suunnittelun hankinnan 
kannalta luonteviin kokonaisuuksiin joita voidaan 
täydentää esim. ulkovalaistussuunnittelun tarpeisiin 



SOVELTAVAA TUTKIMUSTA 
ULKOVALAISTUKSESTA 

Heli Nikunen: Valaistushavaintojen 
yhteys elvyttävyyspotentiaaliin, 
pelkoon ja preferenssiin.  
Väitöskirja, Aalto-yliopisto/ 
Elektroniikan laitos 22.11.2013 



SOVELTAVAA TUTKIMUSTA 
ULKOVALAISTUKSESTA 

Aleksanteri Ekrias: Development 
and enhancement of road lighting 
principles.  
Väitöskirja, Aalto-yliopisto/ 
Elektroniikan, tietoliikenteen ja 
automaation tiedekunta, 4.6.2010 



TUTKIMUSTA 
ULKOVALAISTUKSESTA 

Anne-Marjut Rauhala: Valaistus 
kaupunkitilan tekijänä. Jyväskylän 
matka pimeästä maalaiskylästä 
urbaanin valon kaupungiksi. 
Pro gradu -tutkielma/ Humanistinen 
tiedekunta, taidehistoria, 12/2009 



Valaistussuunnittelun vaiheet 

• Valaistussuunnittelu osana kaupunki- ja 
liikennesuunnittelua: päätökset, suunnittelu ja 
toteutus 

• Tarveselvitys 
• Yleissuunnitelma 
• Suunnitelmat toteutusta varten 
• Ylläpito 





Suunnittelun vaiheet 

KAAVAT KATU- 
SUUNNITELMAT 

TIE- 
SUUNNITELMAT 

VALAISTUSSUUNNITELMAT 

Kunnat Liikennevirasto 

Maakuntakaava 
Yleiskaava 
(Master plan) 

Liikenneverkko- 
suunnitelma 
Yleissuunnitelma 

Tieverkko- 
suunnitelma 
Yleissuunnitelma 

Ulkovalaistuksen 
tarveselvitys 
Ulkovalaistuksen 
yleissuunnitelma 
(Feasibility study) 

Tie- ja 
katuvalaistuksen 
tarveselvitys 
Tie- ja 
katuvalaistuksen 
yleissuunnitelma 

Asemakaava Katusuunnitelma Tiesuunnitelma Katusuunnitelman 
valaistustiedot 

Tiesuunnitelman 
valaistustiedot 

Rakennus- 
suunnitelma 

Rakennus- 
suunnitelma 

Valaistuksen 
rakennus- 
suunnitelma 

Tievalaistuksen 
rakennus- 
suunnitelma 



Valaistuksen 
tarveselvitys  
(Feasibility study) 

• Analyysi olemassa 
olevasta, suuntaviivat 
seuraavaksi 30 vuodeksi 

• Yksityiskohtaiset 
valaistussuunnitelmat 
toteuttavat 
tarveselvityksessä esitettyjä 
tavoitteita  

 



Valaistuksen 
tarveselvitys  
(Feasibility study) 

Valaistus tukee toimintoja kuten 
kävelyä, lenkkeilyä, pyöräilyä, 
leikkiä, pelaamista ja 
koiranulkoilutusta.  
Valaistuksen avulla voi nostaa esille 
alueen erityispiirteitä rakennelmista, 
maisemasta tai puistojen luonteesta. 
Määritellään pimeiksi jäävät alueet.  



Valaistuksen yleissuunnitelma 
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Tarveselvityksen periaatteita noudattaen tutkitaan 
tarkemmin kaupunkitilan erityispiirteet, esitetään 
valaistavat kohteet, valaistustavat, vaihtoehdot 
käytettävistä valaisimista ja valaisinpylväiden / 
valaisimien paikat ja suunnitellaan valaistuksen 
ohjaus. 
Tarkistetaan valaistuksen soveltuvuus 
valaistuslaskennan ja siihen perustuvan 
visualisoinnin avulla 



Valaistuksen yleissuunnitelma… 
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maankäytön ja liikenteen suunnitelmaa. 



Valaistuksen toteutussuunnitelma 
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Tarkennetaan valaistustavan määrittelyä, esitetään 
valaistusrakenteiden tarkat sijainnit, koot, 
kiinnitystavat ja pintakäsittelyt, määritellään 
valaisimet ja valonlähteet (valon määrä, 
värilämpötila, värintoistokyky, ohjattavuus…), 
samaan aikaan otetaan huomioon muut alueella 
suunniteltavat tai toteutetut ratkaisut.  
  



Valaistuksen toteutussuunnitelma 
Esimerkkinä Lahden kauppatorin valaistussuunnitelma 

A
rk

ki
te

ht
ito

im
ist

o 
M

ar
ju

t K
au

pp
in

en
 O

y 

Torialueen pylväät, valaisimet ja sähkönsyöttö 



Valaistuksen toteutussuunnitelma 
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Torialueen pylväät ja valaisimet, muotoilutehtävät 



Valaistuksen toteutussuunnitelma 
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Torialue valaistuna, havainnekuva 



Case Hakaniementori 
 
. 



Case Hakaniementori 
 
Kaupunkia suunnittelevat ja rakentavat monet 
tahot, mm. kaupunkisuunnitteluvirasto, 
rakennusvirasto, liikennelaitos, yksityiset 
maanomistajat ja yritykset. Suunnitelmia arvioivat 
mm. kaupunginmuseo ja rakennusvalvontavirasto. 
 
Hakaniemen torin ja lähialueen 
valaistussuunnitelman lähtötilanne oli tyypillinen: 
liikennelaitoksella oli tarvetta muuttaa ja korjata 
raideratkaisuja. Valaisimet keskeisellä alueella oli 
asennettu yhteiskäyttöpylväisiin, joita oli tarvetta 
muuttaa.  



Helsingin valaistuksen tarveselvitys 



Nykytilanteen ja uusien tarpeiden pohjalta strategia 
ja valaistuskonsepti… 

Case Hakaniemi, Helsinki  



…suuresta skaalasta yksityiskohtiin… 

Valaistustavat Hakaniementorin alueella 
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Aalto PRO www.aaltopro.fi 
www.aalto.fi 

…toteutettavaksi ja ylläpidettäväksi. 



Arvauksia tulevista tavoitteista ja trendeistä 
 - Valaistuksen investointilinjaukset liittyvät muihin 

ympäristön hankkeisiin nykyistä tiiviimmin. Laadukkaan 
valaistuksen merkitys ymmärretään. 
 

- Lediteknologia muuttaa valaistuksen ohjausta – 
erityisesti puisto- ja kävely-ympäristöjen valaistus 
muuttuu 
 

- Valaistus ja arkkitehtuuri = kokonaisuus 
 

- Valotapahtumat ja uudenlaiset valoon liittyvät traditiot 
yleistyvät 
 

- Valaistuksen imagomerkitys vahvistuu 
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