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Vuoden 7994 va\aistuskohteen tittelin voitti Fennian rakennuksen
saneerauksessa käyeq,t valaistusratkaisut. Kunniamaininnan saivat Teknil-
lisen korkeakoulun luentosalin A valaistussaneeraus ia Insinööritoimisto
Ossi Sarpanen Ky:n toimistovalaistus.
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Valo-95 tapahtumassa syyskuussa julkistettiin
tämän ruoden paras valaistuskohde. Vuoden 1994
valaistuskohde etsittiin kilpailulla, jonka aiheena
oli tänä \.uonna korjausrakentaminen. Kilpailuun
ilmoitettiin kaikenkaikkiaan seitsemän kohdetta,
joista tuomaristo valitsi voittajaksi Fennian raken-
nuksen saneerauksessa toteutetut työhuoneiden
ia kä),'tävätilojen valaistukset.

Arvokas ympäristo

Fennian rakennus sijaitsee Helsingin keskus-
tassa Mikonkadulla Rautatientorin varrella. Se on
lähes satavuotisen olemassaolon atkana kokenut
fuhlan ja arjen. Se oli yksi Helsingin manner-
maisimmista hotelleista, fonka loistoaika kesti 1910-
30 välisen ajan. Hotellin ravintola oli pitkään
suomalaisen taide-elämän merkkihenkilöiden koh-
tauspaikka.

Fenniaa on muutettu ja muokattu useaan ker-
taan. Ensimmäiset muutokset tehtiin io 19101u-

I'ulia, jolloin siitä tehtiin Helsingin nykyaikaisin
hotel1i. Talo muutettiin osittain toimistoksi talviso-
dan jälkeen, ja hotellitoiminta lopettiin 19,10luvun
lopulla. Ravintola jatkoi eri omistajien hallussa
l9B0-lur,.un loprrlle asti.

N),t toteutettu saneeraustyö aloitettiin 1987 ja
se käsitti kooltaan 15 500 kuutiometriä ja noin
3500 kerrosneliömetriä. Rakennuksen pihasiipi
purettiin ja vanhat hotellitiiat muutettiin nykyar-
kaiseen toimistokäyttöön. Toimistotilat sijoitettiin
entisiin hotellihuoneisiin toisesta kerroksesta kuu-
denteen. Työ tehtiin Helsingin kaupunginmuseon
valvonnassa, ja se asetti myös valaistukselle vaati-
via reunaehtoja.

Nykyaikainen valaistus

Toimistohuoneiden valaistuksen tuli täyttää
nykyaikaisen toimistovalaistuksen laatuvaatimuk-
set. Tavoite on vaativa. sillä Helsingin kaupungin-
museon vaatimuksesta rakennus tuli saneerata
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mahclollisimman alkuperriiscen asuLln. Huoneet
ovat suuria ja korkeit:r. Huoneen keskellä on
normaalisti vain yksi vaiopiste. Katossa ja seinissä
on wieniläistl,yppisiä kattomaalauksia, ioien huone_
pintojen valaiseminen oli tärkeää.

Valaistus toteutettiin alkr-rperäisi:i valaisimren

l.i\Igi* lvttclyntäcn. Markkinoitta ei löytynyt ut_
lion.iöltään vrrosislrdan v:rihtcrn valli.intlr rnrris_
tuttavaa sopivaa valaisinta. Sellainen sur-rnniteltiin
arkkitehdin ja valaistus.suunnirteliian yl.iteistvonä.
Valaisin, jonka on valrnistrn_Lrr Thorn iignri"g Oy,
on konstruoitu siten, emä lrlkc.rnriön rniruttumana
siin:r voide:rn J<riyttäri ialuttu mäara lamppqa;
rn.rksimiss:rrn l0 kpl Jo \X FSD_l:rmpptrfa.

Valaisimen :lntama valon epzlsuora komponetti
on suuri, jolloin valo on s,lzltll jakallturnaan kokcr
huonetilaan ja huoneen pinnai on hywin .."1or.,.,.
Samalla on saatu eliminoicluiksi häikäisy ya
kiiltokuvastuminen. Sunresta valotehosta i,rh,u",-,
valaisin on suhteellisen isokoinen, nlltta irlkona_
köä keve ntlizj. sen alapol-rjan keskeilzi .rl"ra o.ikko,
l()strl \-aloa siivilöiryy opaalilasin lävitse. Suuresta
nuonckorkclrcleste je valaisimen sijainnista joh_

tuen siitä ei tullut kr-ritenkaan haittatekijää näyt_
töpääteryöskentelylle.

Käytävillä vakiovalaisimer

, Käytävien valaisemisen tavoitteena oli myos
selviyty:i alkuperäisillä valaisinpisreillä. Valaiiimeksi
v:rlittiin Atelj€ Lyktan valmistaina London f i:g W
2 D + 1 x 1o rJ(/ 2D. loka vastaa muotokieleltään
tollrstorilojen vahisinta. Käyt:ivien päihin liszittiin
seinälampetit valaisemaan kayavillzi ktrlkijan etu_
puolta. Nämli olivat ainoat uuclet valaisinpisteet.

..Käytävien..valaisuperiaate on voittopr-rolisesti
cpisrror:r 

. 
Tällöin kiyr:ivrin pinr:rrrrl<cnnt. pääser

ly"t" ":.1i1. 
1a. kä}'rrivrill:i liikkr-rjat ovar hlwin va,

läl\l u. sillä i:riaisl rrstapa ant:rl hp in valolr myös
pystypinnoille.

Fennian v:rlaistuksen ov2rt suunnitelleet Eincr
Hiltunen ja'I'trpio Kallasjoki Liteco Oy:st:i. .Sisustuksen ovat suunnitelleet arkkitehilit Markkr_r
Vrljento jrr Sepp,r Kilpiä.
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Alvar Aallon henki

Lisätietrtja palkituista töistä antauctt seuraa.uat benkilöt.
F-emnian rakennus; Liteco Oy, puh 90_61101O
7kk hLentosali A; Eino Tetri, pub 90_1512420
Ins.tstr.t Sc.try)anen Ky; Lei.f'Viftanen. puh 9O_1164411

Teoilisuustilasta toimistoksi
Toisen kunniamaininnan sai Teknillisen kor_

keakoulun päärakennuksen luentosalin A valars-
tLrkse.n.uusiminen, ic.rka sisä1si yksinkertaisimÅan
mandolllsen valaistuk.sen restaurointitoimenpiteen.
Valaistuksen uusiminen on toteLltettu käyttaen
induktiolamppuja_, jotka on sijoiretru kaytossa ole-
vrin vanhoihin valaisimiin. Uusimisen tävoitteena
on ollut valaistllstason lisääminen aiempiin valo_
lähteisiin n:ihden, ja se on myös saa\-Lltettu. Erit-
täin vaikeasti huollettzrviin valaisimiin on asen_
nettu 60 0O0 polttotuntia kesrävät inatittlolampur,
jolloin valaisimien hr_roltovälin on laskenu keita_
vän r.uotuisen käftöiän per.usteeiia noin 20 vuot_
ta. Vanhan arvokkaan raliennuksen eräs interiöori
on säilytetty lähelä alkuperäistä, rakennuksen
suunnittelijan Aivar Aallon hengen mukaisesti.

Valaisirnien saneerauksen ideoivat TkT Liisa
Halonen, DI Eino Tetri ja tekn.yo. pasi Orrer.ete_
lalnen.

Kunniamaininnan sai myös Ins.tsto Sarpanen
Ky:n toimitilojen saneerar.tk.sen toimistovalätsrus,
joka on hlwin ja yksityiskohtaisesti roreurettu ko_
kon:risulrs. Huolimatta vanhasta pienteollisuus_
tilasta, johon saneeraus tehtiin, on proliepai.ro.n"
valaistu.sta k:iytetty ansiokkaasti.' Mr-run' -.rorrnxaton.pintlkäsittclyn rr ulla on sita\ utettu miellyr_
tävä .ja tehokrs heijastuspinta epäsuoralle va-
lalstrrkselle. Sc mah.loilisra:l hyvän näyrtöpiirc_
työskenrclyn ia . 

häikäiscmärrömän tyåpoyrf ua_
tarstLrksen. Valolähtcinä pöytään kiinniteiyissä,
suLrnnattavissa ja valoteholtaan yksilöllisesti saä_
dettävissä valaisimissa ovat 2 x 55-W.FSDJampur,
joilla on saa\-Lltettu 250-1000 luksin valaistustaso.
Vala.istu.sratkaistn räydenräJ rierokon.pohirin.n
vi:r t:trst Uksen ohjausjärjestelmä.

Valaisinsuunnittelusra
penen. Ins.tsto Sarp:,rncn
Kukkasniemi. Sistem Oy.

vastasivat ins. Ossi Sar_
Ky, sis.arkkitehti Arto
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