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Viime vuosikymmenien alkana tzrpahtunut
valonlähteiden voimakas kehitys ja lukuisat eri
käyttötarpeisiin kehitetyt valaisirnet ovat kiihclyt-
täneet valaistr-rsalan tutkimustyötä. Tämän aktiivi-
sen ja usein vapaaehtoisttuteen perustuvan toi-
minnan tuloksena onkin syntynyt tuhansia sivuja
teknistieteellistä valaistustietoa. Valaistuksen
sur-rnnittelijalle tutkimustyön tulokset siirtyvät
r-rusien valaistnssuosituksien ia standardien
välityksellä.

UÄÄNÄTLINEN
VALAISTIJKSEN SUUNI{ITTELU

Perinteiset suositukset ja stanclarclit ovat johta-
neet r.alaistussuunnittelun painopisteen määrä11i-

seen valaistuksen suunnittelutrn. Pyritään pitzi-

mään huoli ainoastaan vzrlaistuksen tasoista ja

tasaisuuksista unohtaen vzrlaistttssuunnitteltin laa-

dulliset kriteerit. Valitettzrvasti tälle tärkeälle va-
laistuksen suunnittelun osa-alueelle ei ole onnis-
tuttu kehittämään yksiselitteisiä standardeia tai
suosituksia ol-rjaamaan ja tasapainottamaan suun-
nittelua.

Ohessa on neljä esimerkkiä projekteista, joi-
clen suunnittelussa p:i2ipaino on olh-rt määrällisessä

valaistuksen suunnittelussa.

Kuua 1. Myymrikin ualaistus on
suumnit e lt rt u alaistrtsu oima kkuu st a -
soon 600 lx. Valaisimien ualomjako-
ominaisnuksiin ei ole kiinnitetty
h tt omiotrl j a ualaisintet ntuoclostauat
h au aimn o its ij cr n p erspe ktiiuist ci kat -
sottL:nzt, ualokaton, joka ei ole ollut
tarkoitus.

Knua 2. Hotellin uastaanottoaulan
ep(isLrora ualaistusratkaisu, .;f ossa
katom ualoisttus om aiuan liian suu-
ri. Katse hakeutuu uärircirin paik-
koatt, kotllotttt. Lutninanssi ott niitr
suuri, ettci silmci kokee sen epämiel-
lyttriurinä.

Kuucr 3. Sunmnitteliia on kciyttän.yt
uctlaisimic,t, .i oiden ualontuotto on
ri ittiiuä tcilttcimddn ualaistussuosi-
tustem ntcicirittelemcin h ctrisontac,tli-
u al aistttsuoima kkuus aru o n. Pys t! -
suorien pintojen ualaistt tsuoimctk-
kuusaruoibin ei ctle huomattu keskit-
tyä lainkaan. Istuuaa henkilöci ei
uoida tunnistaa, ja sosiaaliset tilan-
teet saattauat muodostua epdmiellyt-
täuiksi.

Kuua 4. Jrilleen horisomtaaliualais-
tttsuoimakkLtus ort suositttsten mu-
kaimen, mutt1t pystlsuorilla pinnoil-
la seinissri esiintyy uisuaalista seka'
melskaa, eikä tila jrisenny luonte-
L,asti.

i."-""".ri

'i. .,:t .l

va 03( I 996)2



LAADIJLLII\EN
VALAISTUKSEN SUUNNITTELIJ

Valaistuksen suunnitteht on Iuova ja koko-
naisvaltainen prosessi. Vaikka Iuovaa proses,
sia ei voida vangita mil-iinkään standardiin,
valaistussuunnitteluun on kehitettlr erilaisia
nenetelmiä. Suunnittehrtyö tzlsment),T ja luo-
vien ajatr:sten toteLltt2utrinen kävtäntöcjn hel-
pottuLr. Kehitenyjä suunnittehlrnenetelmiä
taitavasti käyttäen, val:ristussuunnittelijan ar-
yostlls suunnitteluryhrnän "täysivaltaisena',
jäsenenä ka.sr.aa.

Valaistussuunnittelumenetelmiä on käy-
t:inncjn suunnittelutyöhi)n tehty 1ähinnri
USA: ssa, jossa valaistuksen suunnittelu kehir
tyi omaksi ammatikseen 1950-luvr-r11a. 1960-
lr-rvun lopulla Howarcl Brandston, Philip Gab-
rie1, Abe Feder, Jules Horton, Richzrrd Kelly,
James Nicholls ja Leslie \fheel perustivat
kansainvälisen yl-rdistyksen IALD, Inrernatio-
n'll Association of Lighting Designers. Järjes-
tö painottaa kaikessa toiminnassaan laadtrlli-
sen valaistussuunnittelun kriteerejä.

Eri valaistussuunnittelilat käyttävät eri
suunnitteluprosesseja ja ovat kehittäneet niis-
t:i omia versioitaan. Prosesseja on kolme ja ne
sisältävät paljon sarnoja elementtejzi, vain
käsittelytavat poikkeavat toisistaan. Erot tun-
tr,Lvat 1ähinnä muodollisilta, mutta menetel-
l"rät soveltuvat eriiailla eri henkilöille. Jokai-
nen voi valita niist:i olnansa.

PROSESSI 1

Valoa näkemiseen

Valoa katsomiseen

Valoa katsottavaksi

PROSESSI 2

Toiminn:rllinen taso

Hahmotuksellinen tascr

Elämyksellinen taso

PROSESSI 3

Valon laatr-r

Valon paikka

Valaistustapa

PROSESSI 1

Prosessi 1:n on kehittänyt amerikkalainen
rralaistus;Lsiantr,rntij:r Richard Kelly. Tzinrän
prosessin teoreettinen tarkasteiu on tehty
lehdessä VALO 2/94 (.s. 28-31). Muistin virkis-
t2imiseksi lyhyt kerttr-rs.

5
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Valoa ncikemiseen; Yleistnlaistus. ioka mab-
clollistaa asiammuka iscn n ciköst tti'itttkscn iI-
motn turbia ponnisteluia. Vastaa mcirirrilli-
s e m u a laisttts stntnm it t e lu n a.rgument t ej a.
K ci.y t ä s t ctn d a rcl ej c,L -f a s u o s i t u ks i a ap u m a s i .

4

Valoa katsr.tmiseen: Rakennetaan uisttaali-
nen ympciristö korostc.ten ualolla arkkitehto-
n is i ct y ksity is ko h tia u is tt c,t ct l is es ti tt ri b emmci n
trirkeiclen kohteictren jdädessä taustalle.
P-yst.ysuorat pinnaL pTlomit, tercispal kit, n ti-y-
teikkunat, sisöänkciynnit, erilliset ualoalueet
j a eriko is.fttn ktiot ouat ualaistttskoh teina.

Valoa katsottauaksi; Tcissd katepctriassa ualo
itsesscicin on katsomisen aihe li kobdc. T(itä
kcttegoriaa on byuri kri-vttrici. kttn tila r.tit .yk-
s it o i k ko inen s is ci lt ci e n u å h ci n arkkit eb t o n is icL

.i a kieh touia yksit.y is ko h tia. Ktiyt(inmön es i-
merlekeinci ouat uaikkaDa ualokuiduillct to-
teutetut tdbtitcriuaat, uä t'i ualot, gobr.tilla tuo-
tetut uctloilmiöt ine.



6 PROSESSI 2

Prosessi 2:ssa rrtoiminnallinen taso'r pitää

huolen siitä, että tilassa liikkuminen on help-
poa)a turvallista. Tämdvasraa Richard Kellyn
prosessissa kohtaa "valoanäkemiseenrr. 

rrHah-

motuksellinen taso" ottaa huomioon arkki-
tehtuu rin kannalta tarke ät va I a is tavat ko hte e t.

Tdmä. v^staa Richard Kellyn prosessissa koh-
taa "v aloakatsomiseen". "Elämyksellinen taso"

on suunnitteluprosessin osa, jolla hoidetaan
suunnittelijan haluamat hdm^rän ja pimeän
ajantunne- ja aistilataukset tilassa. Tälle suun-

nitteluprosessin alueelle on vaikea löytää

suoranaista vastaavuutta esimerkiksi Richard

Kellyn prosessista, jota voitaneen pitää me-

kaanisempa na prosessina.

"Elämyksellinen taso" on erittäin YaatiYa

valaistussuunnittelun osa-alue, jossa suunnit-
telijan on kyettävä laatimaan tilasta valais-

tuksellisesti mielenkiintoinen ja mahdollisim-
man voimakkaasti aistittava kokonaisuus. Se

voidaan tehdä esimerkiksi ulkovalaistuksessa
oikealla hämärän j a valoisuuden rytmityksellä.
Artikkelin lopussa esitellään esimerkkejä.

PROSESSI 3

Prosessi 3 on kehitetty lähinnä sisävalais-

tukseen ja sitä on käytetty muun muassa

USA:ssa Ohion yliopiston sisustusarkkiteh-
tuurin osastolla kurssilla Lighting design for
architectural interiors. "Valon laatu" pitää si-

sallåan vaiaistuksen laadulliset kriteerit, joi-

den avulla otetaan hienovaraisesti huomioon
tilan arkkitehtuuri, tilafunktiot ja havainnoi-
van ihmisen psykologiset tarpeet.

"Valon paikka" ottaa huomioon valonläh-
teestä ja valaisimista tuotetut ja eri pintamate-
riaaleista heiiastuneet valoilmiöt. Valaistus-

suunnittelijan on suunniteltava valaistus si-

ten, että valaisimen valonjakopinta ei oie

ainoa valonlähde, vaan valon tarttuessa pin-
taan ja heiiastuessa siitä muodostLlu uusi
valonlähde ja valaisimen valonjakopinta.

'rValaistustapa" sisältää valaistusmenetel-
män (suora/epäsuora valaistus), valaisinva-
linnat sekä valonlähdevaiinnat.

Prosessi 3 vastaa kysymyksiin: Mistä valo
tulee, mitä se tekee? Miten varjot muodostu-
vat tllaan? Miltä tilassa tuntuu? Miten tiiassa

nirhdåån? Mitkä ovat horisontaali- ja verti-
kaalipintojen valoisuussuhteet, värit, muodot
jne. ?

Valaistussuunnitteluprosessien osateki-
jöiden erot ovat hienoja ja valaistuksen suun-

nittelija voi ottaa kä),'ttÖönsä itselleen parhai-

ten soveltuvan. Niillä on kuitenkin yksi yhtei-
nen piirre, ne täsmentävät ja helpottavat suun-
nittelijan työtä. Vaiaistuksen suunnittelijan on
h1wä selvittää heti ensimmäisissä neuvotte-
luissa yhteistyökumppaneilleen, mitä mene-
telmää hän kulloisessakin projektissa aikoo
kayttåå ja miten. Tällöin ei 1aa tllaa arvailuille
ja tll,pillisille kommenteille "pitäisiköhän tuo-
kin valaista". vaan esimerkiksi suunnittelu-
prosessissa 1 kohteet ja tilafunktiot ovat aina
jossain prosessin kolmesta suunnittelu-
kategoriassa: valoa näkemiseen, valoa' katso-

miseen tai valoa katsottavaksi.

Valaistussuunnitteluprosessi 1:

Helsinki - Yantaan
lentoase man keskiterminaalin

vaihe 2

Pääsuunnitteliia

Arkkitehtitoimisto Pekka Salminen Oy

Helsinki - Vantaan lentoaseman keskiter-
minaalin vaihe 2 voidaan valaistuksellisesti
jakaa Richard Kellyn suunnitteluprosessin
mukaisiin suunnittelukategorioihin. Koska tila
ja rakennus sisältävät arkkitehtonisesti mie-

lenkiintoisia yksityiskohtia ei kategoriaa "va-
loa katsottavaksi" tawita lainkaan.Jää siis vain

"valoa näkemiseen" ia "valoa katsomiseen".

"Valoa näkemiseen" kategoriaan kuuluu ajo-

neuvoliikenteen A-luokat saapuville ja lähte-

ville ajoner-rvoille, sisätilan yleisvalaistuksen
tasovalinta esimerkiksi Suomen Valoteknilii-
sen Seuran sisävalaistussuositusten mukaisesti,

toimistotilojen toimistovalaistukselta edelly-
tettävät suositusten mukaiset valaistustasot

ine.

"Valoa katsomiseen" kategoriaan taas kuu-
luu arkkitehtonisten, haluttujen yksityiskoh-
tien korostaminen valaistuksella. Esimerkiksi
eräät teräspilarit, sisääntuloaulan lentoko-
neen teräksinen peräsiipi, tilaa hallitseva, suuri

lasia jaterästä sisältävä IV-torni jne. Eräs tähän

kategoriaan kuuluva innovaatio on orientoi-
tumisvalaisimien upottaminen maahan ulos,

tuulikaappiin ja sisääntulon sisäosaan yhte-
näiseen riviin jäljittelemään kiitoratavalais-
tusta. Lentoasemalle saapuva henkilö ohjau-
tuu taksista sisätiloihin kiitorataa simuloivalla
valaistuksella, joka lasielementtien läpi nä1''t-

tää kiehtovalta yksityiskohdalta.
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CAD-kuvat: Erkki Rousku
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Valaistussuunnitteluprosessi 2:

Fiskarsin ruukin alueen valaistus

Suunnittelijat arkkitchti Vesa Honkoncn jzr valaistr-rs-
konsultti Ju1le Oksanen

Hieno esimerkki valaistussuunnitteluprosessis-
ta, 2 ia sen osa-alueesta "elZimykse1linen taso" on
arkkitehti Vesa Honkosen luomzr erittäin voimak-
kaita tila-aistimuksia antava hämärän ja valon
rytmitys luonnon ehdoilla. Perustila on pirneys.
Mitä kur-rluu? Kuuluu kosken kohinaa, valaistaan
se. Mitä muuta kuuluu? Kuuluu valtavien puiden
huminaa. Valaistaan osa niistä. Tilassa liikkuja saa

voimakkaita, miellyttäviä ja tarkoin suunniteltuja
tunne-elämyksiä, jotka johdattelevat häntä liikku-
maan ja havainnoimaan.

Vesa Honkonen: "Projektissa luonnon valai-
semisessa keskitytään joen mukanaan tllomaan
lineaariseen virtaavaan perusmuotoon, jonka mu-
kana ovat rakentuneet myös tiet ja rakennukset.
Fiskarsin tilalla on ikäänkuin tietty lineaarinen
rakenne, jonka poikkileikkaus säilyttää samat pe-
rustekijät 1äpi tärkeimpien alueitten (ks. valoisuus-
asteleikkar.rs). Joesta on etsitty esiin merkitsevät
kohdat. Näitä ovat sillat ja kosket. Näiden varrelta
on etsitty esiin nostettavizr asioita, kuten kosken
kuohu, puustoa ja siltojen alkuja ja loppuja. Sillat

ovat kohtia, joissa nämä kaikki kohne
rakennetta kohtaavat, iimittl.r,'ät. Luon-
non valaisussa tullaan noudattamaan pe-
rusperiaatetta, jossa teho tulee tauoista ja
pimeydestä. Ei tarvitse valaista paljoa, jos
valaistaan merkityksellisesti ja jännittei-
sesti. Luonnonvalo tulee soittamaan oman
artikuloidtin melodiansa."

Suunnitteluprosessiin kehitettiin aivan
uusi cliagrammi. Tarkastettavana olevas-
sa prosessissa valoisuusastediagrammi on
käytännön työkalu kategoriaa "elämyk-
sellinen taso". Diagrammia kä1.tetään visu-
alisoimaan suunnittelualueen hämärien
ja valoisien alueiden keskinäisiä suhieit:i.
Se kuvaa rytmiä, analogiaa musiikkiin,
jossa tauko (pimeys) on yhtä tärkeä kr-rin
sointu (valo).t
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Julle Oksanen

Teatterikorkeakoulu

Valo-

Valaistussuunnitteh-rprosessi 3:

"Valon paikka"

"V:rlon p'aikk'.r" on mielenkiintoinen ka-

tegoria stu-rnnitteluptosessissa 3. Se eclellyt-
t2ill r'alaistr-rksen sutrnninclijalta crityist:i ky-
kyri asennoittta suttnnittcltltyöhön lttovllsti
ja kc,.konaisvaltaisesti. Se vaatii tarkkaltvaista,
vrrlaistustekniikkaa ymmärt'.ir':iä ja aistikasta
ajattelua.

Ktttttrt kauppaleeskuksessu on ualaisttts-
s trttt'ntit te l un kann altct 1 3 urtktrtl cih dettri.
tcih titcti ucts, a lasualeiirtf as trtt, epcis t trt ra
u ctl cr isttts katr.nt kautta. p.yloni en ualai-
simet sekci nciiden kaikkien yleisualais-
tuksell inen ualo, nt-y'.ytndlöiolert ualaisttts,
p.l / ct n i e n k 1' lj e t u cr I o n i a k op i tt t ct i tt ct, .y' I ä -
p oi kkip a l kis t oj en u a / r.t, kes kip oi kkip al k is -

ton, ualo sekd ldttiatasoon tuotettufen
t a / o il nt.i ö i clen u aloni a ke.tpinn at .

Kuuam rLimab alli ssa olisi ur,t la ist ulesert
s u u n n i t t e I ij r,t n j o p ii ruL s I u sp ö y d ci n ci ri r e s -
sa ullut ajatella seuraauia ualoniako-
p itltoj a, uoL lrtnlrih teitri : epcisuorr'tt ualai-
simet, kattopinta, altaan pittlc,r', ikktt-
napinnat.
Olisi tttlltrt alatella. Mistä uc,tlct tulee,
ntiltri till nciyttriri, nt,iten tila uriritty-y,
eri pitltoJ en t cLlc.t isuttssu bteet .irte.

Lopuksi:

L:radukkaan lopptrttrloksen s2lavllttami-
seksi valaistr:ksen suunnrttelijan tulee valita
itselleen ltrontaisesti sopivin valaistussuun-
nittelr.rprosessi. Siirtymincn sell:risen käyt-
tirön antaa suunnittelijalle mahclollisuuclen
ottaa työn alla olevassa projektissa huomi-
oon kaikki teknistieteelliset je visuaaliset

txrpeet. Jatko 1a lopullinen onnistuminen
ovat kiinni valaistr-tssuunnittelijan yhteistyö-
kyvystä pr:ojektisr.runnitteluryl-rnän täysval-

taisenx jäsenenli. l-r:inen visuaaliscsta kiisitys-
kyvystä21n, valaistustekniikan tuntemuk-
sestaan. nyansointikyr,ryistään, täsmällis1ry-

dest2län. lttontecn nöyr1yclest2i ja ennen kaik-
kea oikeasta'Jsenteestzl.TEATEK

äänisuunnittelun laitos


