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Valaisinmuotoilussa vaicl

P t"t;"odon hallinta ovat

tärkeimmät lähtökohclat' Vas-

ta sitten tulee itse valaisimen

muoto YhdistettYnä valaistus-

tapaan, ioka on ajateltu kYsei-

seen valaistr-rstehtäväuin'

Ideointi etenee vaiheittain

mLlototeemaksi, iolloin motii-

vina voi olla esimerkiksi valo-

rengas' ioka täYdentää selkeää

valaisinmuotoa zlntaen sille

samalla tnielenkiintoisen valo-

efektin' Sama teema toisttltl

PöYtä-' lattia- ie riiPPuvalai-

stnverstclissa' jollclin sYntYY

ehyt tuotePerhe, kuten tässä

Salonki-sarjassa'

Icleointiin liittlY io alku-

vaiheessa tärkeänä osana valo-

tekniikka, ioka muodostuu oi-

keista valonlähteist2i' heiiastu-

mista, materiaaleista' Pintakzi-

sitteiyistä ia sähkÖisistä kom-

ponentelstil'
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Ajatus voi olla myös vaiai_
slmen muodossa tapahtuva
yhteinen materiaalia ryhclis_
tava ja sarnalla myös turvalli_
slurtt2 li.säävä tekijä. Detaljir ja
suhteet ov:rt rarkoin harkittuja
eivätkä turhaan synnytettyjä.
Niillä on aina tietty funkrio,
paitsi valaistllstehtävässä, my_
ös esineenä. pyörisreq,t reu_
nat, esimerkiksi, tekevät siitä
miellyttävän ja turvallisesti
ko.sketeltavan.

Yhtenäisillä tuotekokonai_
sur-rksilla valaistaessa saadaan
helpoimmin elryirä sisuslus_
kokonaisuuksia. Tällöin voi-
daan myös teollisessa tllotan_
nossa hyödyntää samoja kom_
ponentteja ja tuottaa valaisimia
taloudellisemmin. Mainittu
muoto-idea-teema ei tarkoita
sitä, ertä kaikki rlypisrön mal_
lit välttälnättä orjallisesti seu_
raisivat komponentti_teemaa.
Se voi muotolltua niiclen yh_
distelmistä ja errä g,ypeisrä saa_
taisiin eri kokoisia ja valonjaol_
taan erilaisia valaisimia en va_
laistr-rstarkoituksiin. Tärkeintä
on löyrää idealle yhteinen si_
sältö, josta teema on aistitta_
yissa.

Tämän päivän valaisinmyy_
mälöiden valaisinmallisto on
eräitä poikkeuksia iukuunot_
tamatta tyypistöltään melkcr
kirJavaa koristevalaisinsortti_
menftia. Mlyntihenkijijiden
rnaku ja kaupalliset näkökoh-
dat määräävät tyypistön. On
vaikeaa löytää tlylillisesti yh_
tenäisiä, a1'attomia malieja.
Puutefta on myös valonjaol_
irsesti erillisista valaisirnista.
On esimerkiksi liian jyrkkiä
valo-varjokontrasteja synnyr_
täviä peltivar.jostintl,yppejä,
turan tasavaloisia, mielenkiin_
nottomia malleja tai sekalaisia
tuotuja "koristehelyjä,,. Ilmei_
sesti sekatyyli on tämän päi_
vän ryyliä.

Valaisin nähclään vielä liian
usein kodeissa pelkkänä ko_
nste-esineenä. Tyylejä sekoi_
Ietaan sattumanvaraisesti, jol_
loin kokonaisvaikutus on se_
kava. Valaisimien muotokirja_

vuus tekee tilan levottomaksi,
koska ne irrallisina eivät liity
muuhun sisustukseen. Mieles_
täni aiattomien valaisimien
valon ja varjonharmoonisella
wrorovaikutuksella saatua va_
laistustunnelmaa voiclaan hy_
vin verrata klas.siseen rnusiik_
kiin. Moler-nmissa tunnelma
on rauhoitrava ja viihtyisä eikä
siihen kyllästy pitemmällä ai_

kavälillä.

Julkisten tilojen valaistus_
suunnittelu lähtee kiinteästi
arkkitehtuurin tilaratkaisuista,
tyylistä, jopa rakennuksen
detaljeista, valaistustavoista
sekä valaistuksen n-raäran ja
laadun suosituksista. Valaisin_
suunnittelija työ.skentelee
usein yhteisryössä arkkitehti_
en .ia sähkcjsuunnittelijoiden ....
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kanssa. Rakennuksen toimrn-

tojen pohjalta kehitellään iuon-

nostelua Pohjaratkaisuien ja

poikkileikkausten suhteessa'

Etsitään valaistustavat yleis- ia
pa ika llisvala istukseen. esi mer-

kiksi suoran ja ePästioran va-

laistuksen rytmityksellä Tut-

kitaan valaisimien Yhtenäinen
linja sekä materiaalien' Pinto-
jen ja värien suhteet kokonais-

arkkitehtuuriin. Tällöin muo-

clostutt kuva standardi- ja eri-

koisvalaisirnien tarPetsta'

Miksi valaisimien muoto

muuttuu? Vaikka tiedossamme

on h1'wän valaisimen Perus-

asiat, kuten riittävä valoteho,

häikäisYn hallinta, luksit ja

luminanssit, siitä huolimatta

valaisinmuotoilu hakee uusia

ilme itä. S iihen va iku ttav at elan

muutokset, arkkitehtuurin eri-

laiset valaistustarPeet koko

elinymPäristössämme' Se Pei-

laa aian henkeä. Taruitsemme

rnahdollisimman edullista va-

loa, tällöin uudet valonlähteet

ovat avainasemassa. Ne anta-

vat uusimuotclisina uusia in-

novaatioita valaisi'nsr-iunnit-

telu11e, YksikantaloistelamPut'
halogeenilamPut, valokuidut

jne. MYÖskin elektroniset lir
täntälaitteet luovat mukar'ttutta

valon nopean sytfymlsen la

värinttlömän toiminnan anst-

osta, samoin valonsäätimet

mahclollistaen valon säädön

tilan toimintojen mukaan'

Kuten autoien muotoilussa'

myös valaisimien muotoilus-

sa ollaan alauduttu samankal-

taisuuksiin johtuen aian muo-

tokielihengestä sekä kilPailu-

tiianteesta. Siitä huolimatta us-

kon suunnitteluun, ioka sYn-

t1ry syvällisen kYPsYtelYn, jos-

kus tuskallistenkin jaksoien at-

kana. Tällöin juuri valarsin-

idea saa syvn/ttä j^ t^ta tierd

pysywämPiä arvoia. Joskus on

käynyt niin, että hinta on llian

nopeasti tappanut h1vänkin

valaisimen. Tuote ei välttämät-

tä heti saa imua markkinollla,

se voi olla aikaansa edellä'

Monesti uutuustuote 1ähtee

Valo.ia sen n'Luoclon ballinta ouat tarkeinta'

Vasta sitten tulee ualaisim'
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kunnolla liikkeelle vasta 2_3
ruoden jälkeen.

, Lopuksi rolean jo j0 r,.uo_
Jen ryorupeaman iälk"een, et_
Ia r212i5jp_ ja valaistussuun_

nittelu on tulevaisuudessa en_tistä mielenkiintoisem paa ja
haasteellise mpaa.Muotoili,.an
on pohdinava ideoitaan koko_
naisvaltaisemmin esteeftsen ja

Avanti

teknisen suunniftelun laadun
paranramiseksi: myös ympä_
rrsrokysymykser 

h uomioon ot_
taen.
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