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Miten voidaan suunnitella lumettoman talven pimeän ajan maisemaa 
valaistuksen, kasvillisuuden ja sen hoidon avulla?



Työn sisällöstä
Analyysi    

• Kirjallisuuskatsaus  
 valaistuskulttuurista

• Havainnot marraskuun  
 maisemasta 

• Referenssit

• Suunnittelun keinoja 

Suunnittelu 
  
• Marraskuun teemareitti  
 Roihuvuoreen

• 7 kehityskohdetta

      



Kirjallisuuskatsaus
Valaistuksen kulttuurihistoria etenee pimeästä valoon

Pihojen valaistuksessa näkyvät eri koulukunnat

Kaupunkien valaistuksessa on perustarpeiden täyttämisen lisäksi tavoiteltu 
esteettisiä pyrkimyksiä

Nykysuuntia 
  Vastareaktioita ympäristöjen yhdenmukaistumiselle
  Valaistus vaikuttaa ihmisten tunteisiin
  Taide, elämykset ja estetiikka maiseman valaisemisessa 
  Valon haitat ihmisille, eläimille ja kasveille 
  Valaistustekniikan uudet mahdollisuudet

Mikä on maisema-arkkitehdin rooli suhteessa valaistukseen?



Valon tilanrakennus

Valolla johdattaminenValon suunta

Havainnot

Tilallisten ja asetelmallisten sommitelmien pelkistyminen

Muodot, tekstuurit, värit Vuoden kierron erot
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Historia
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Ihmisen toiminta
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Suunnittelun keinoja
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Roihuvuori

5km

Helsinki

Kartan lähde: 
Helsingin kaupunki (2020) Helsingin karttapalvelu.  
Saatavilla: kartta.hel.fi (Haettu 13.12.2020)
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Johtopäätökset marraskuun maiseman suunnittelusta

Tarve ja tilanne
• Ilmastonmuutos lisää marraskuun määrää, 
tarvitaan muutos suunnittelussa
• Tekniikan ja valaistuskulttuurin kehitys 
on tuonut uusia mahdollisuuksia toteuttaa 
valaistuksen esteettistä puolta

Valo
• Valon rooli suhteessa maisema-
arkkitehtuuriin vaihtelee: työ keskittyy 
käyttämään valoa maisema-arkkitehtonisena 
ilmaisukeinona
• Maisema-arkkitehtuuriin sopii hyvin valon 
käsittely alueina, missä myös pimeät ja 
hämärät tilat ovat mukana
• Valaistussuunnittelussa on nykyään 
huomioitava yhä enemmän tekijöitä

Kasvillisuus ja sen hoito
• Millainen päivällä näkyvä maisema on ja 
mitä voidaan valaista
• Kasvillisuuden eri vuoden kierrot ja talviasu
• Kasvillisuus vaikuttaa valon etenemiseen, 
valokeilaan osuvan tilan hahmottumiseen ja 
paikan tuntuun
• Tieto valon haittavaikutuksista tuo 
valaistussuunnittelua maisemanhoidon 
kentälle

Suunnittelu
• Valaistuksen ja muun maiseman 
suunnittelu yhtenä kokonaisuutena
• Mitä todella valaistuu ja millainen tilallinen 
maisemakokonaisuus valon esiin tuomista ja 
pimeään jätetyistä elementeistä muodostuu



Kiitos!

Omasta näkökulmastani paras marraskuun maisema  
rikastuttaa ihmisten sielunelämää, tuo hetkiin merkityksellisyyttä 

ja helpottaa oloa marraskuun pimeyden keskellä

Koko työ löytyy Aallon julkaisuarkistosta https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101844Ota yhteyttä etunimi.sukunimi(at)sitowise.com
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