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M i k a e l  S u n d m a n

P u h e e n j o h t a j a n  t e r v e h d y s

Seuran 51. toimintavuosi lähestyy loppu-
aan. Juhlavuoden satoa tulee vielä olemaan 
Reima Pietilä julkaisu, johon on koottu 
viime marraskuisen seminaarin sisältö. 
Kirja tulee ensi vuoden alussa.
 Tämä teemanumero pureutuu keinova-
lon suhteeseen arkkitehtuurissa ja kaupun-
kikuvassa.  Keinovalo on viime aikoina 
noussut merkittäväksi arkkitehtoniseksi 
keinoksi alleviivata ja muuttaakin kaupun-
kikuvaa ja arkkitehtuuria. Kokeiluja on 
tehty runsaasti. Tuloksista ollaan oltu eri 
mieltä, mutta suuri yleisö on vastaanotta-
nut öisiä ja talvisia uusia näkymiä innos-
tuneesti.  Jotkut kohteet lähentelevät lavas-
tuksen luonnetta. Ajattelen esimerkiksi 
sitä tapaa, jolla Helsingin tuomiokirkkoa 
on valaistu. Professori Vilhelm Helander 
on valaistuksen avulla häivyttänyt Lohr-
mannin neljä sivutornia ja nostanut Enge-
lin hävinneen muodon virtuaalisesti esiin. 
Tulos on etenkin sumuisella säällä hätkäh-
dyttävä. Julle Oksasen artikkeli on muo-
toiltu opetusohjelman muotoon. Sen tar-
koitus on osoittaa, että olemme tekemisissä 
rakennustaiteen osa-alueen kanssa, joka 

empimättä kuuluu korkeakoulujemme 
opetusohjelmien piiriin. Alalla on jo eri-
koistuneita osaajia, mutta alan perusteet 
kuuluvat ainakin kaupunkisuunnittelun 
opetusohjelmiin.
 Seuran Syyskokous pidetään Engelin 
suunnittelemassa Lapinlahden sairaalassa. 
Maanantaina 27.11 klo 17.00. Rakennus 
on osin tyhjillään ja siihen tutustutaan 
asiantuntijoiden avulla: Gretel Hemgård 
on paitsi maan etevimpiä maisemasuun-
nittelijoita, myös ainoa joka tuntee Lapin-
lahden puutarhan ja puiston hyvin. Tutkija 
Helena Rosén taas tuntee Engelin arkki-
tehtuurin, ja lisäksi kokouksessa esitellään 
suunnittelutilanne asemakaavoituksen 
osalta. Aihe on mitä ajankohtaisin. Ollaan 
tekemisissä rakennuksen kanssa, jonka 
käyttö ei koskaan ole muuttunut, mutta 
jonka tulevaisuus on pitkään ollut epäselvä 
ja kiistanalainenkin.
Tervetuloa!
 Seuraava teemanumero ilmestyy maa-
liskuussa ja aiheena on rakennusmestari-
arkkitehtuuri arkkitehtisuunnittelun va-
lossa. 
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T ü l a y  S c h a k i r

V A L O T A I D E 
K A U P U N K I T I L A S S A

Valotaide on osa tilataiteiden kehityksen 
jatkumoa, jossa rajallisen taideobjektin au-
tonomisuus lakkaa tilaan levittymällä. 60-
luvulta lähtien taiteeseen tuli suuntauksia, 
joissa taiteen merkitys haluttiin siirtää kos-
kemattoman ehyestä objektista (maalauk-
sista ja veistoksista) ympäröivään tilaan. 
Näköaistiin perustuva, katseella välittö-
mästi vangittava ja analysoitava modernis-
tinen taideobjekti haluttiin tehdä liikkeen 
kautta koettavaksi ja kokonaisvaltaisen, 
ruumiillisen havainnoinnin kohteeksi. 
Teoksesta tuli liikkeessä ja tilassa tapahtuva 
havaitsemisprosessi. Vasta katsojan osallis-
tuminen saattoi teoksen valmiiksi.
 Minimalistisesta veistotaiteesta kehittyi 
tilataide, joka löysi yhtymäkohdan arkki-
tehtuuriin. Valotaide kaupunkitilassa on 
yksi jatke gallerian näyttelytilasta ulos 
suuntautuvien taiteiden joukossa. Vaikka 
se poistuu näyttelytilasta, on se yhteydessä 
taideinstituutioon. 
 Kaupunkitilallinen valotaide vaatii kat-
sojalta sensorista läsnäoloa, siihen on osal-
listuttava fyysisesti. Fyysinen osallistumi-
nen teokseen saa katsojan tietoiseksi muis-
ta samassa tilanteessa olevista katsojista. 
Muut katsojat liittyvät kokemuksessa osak-
si teosta. Teos muotoutuu sosiaaliseksi 
näyttämöksi. Fyysisen osallistumisen vaati-
mus tekee teoksesta ajallisen ja siten ”teat-
terillisen”. Keinovalo ja sen käyttö on teat-
terillinen elementti myös niin, että sen 
”tabula rasaa” vastaa näyttämöllinen tila, 
joka, päinvastoin kuin kangas, on musta 

pimeys. Valo poimii pimeydestä kohteita, 
joihin huomio vastustamattomasti kiinnit-
tyy. 
 Valon havainnoinnille on ominaista, 
että se havaitaan kohdistuneena objektiin 
tai tilaan. Valoa itsessään on siksi vaikea 
käyttää ilmaisun välineenä. Se ei viittaa it-
seensä, vaan se johdattaa katsetta ja ohjaa 
huomiota ja liikkumista. Yleensä sitä käy-
tetään juuri tässä ominaisuudessa. Valo te-
kee paikan näkyväksi ja lähestyttäväksi, se 
merkitsee paikan. Mutta samalla se johdat-
taa katseen pois itsestään, paikalla oleviin 
esineisiin, rakennuksiin, maaston muotoi-
hin, henkilöihin. Se tekee itsensä poissa-
olevaksi. Valo hylkii itseensä kohdistuvaa 
katsetta. Tällä tavoin valo tulee kiinnittä-
neeksi vielä voimakkaammin huomiota 
kokijan ruumiillisuuteen, tilaan ja sen so-
siaalisiin suhteisiin. Valosta tulee kolmas 
elementti havaitsija-tila suhteessa; havaitsi-
ja-valo-tila. 
 Valotaide voi käsitellä esimerkiksi va-
lonkäytöllisiä kysymyksiä ja tilan ominai-
suuksia. Valon ominaisuuksia voidaan 
käyttää keinona tilakokemuksen rakentei-
den näkyväksi tekemiseen. Jäsentämällä 
tilan valo kirjoittaa esiin sen suhteen, joka 
ihmisellä on tilaan. Asiat näkyvät tietyssä 
valossa. Valo on siis ”ympäristön” synnyt-
tävä elementti. Osoittamalla valon, tilan ja 
ihmisen välinen suhde valo ja tila aukeavat 
katsojalle uudessa sisällöllisessä merkityk-
sessä. Osoittaminen voi tapahtua käsitteel-
lisyyden tai joskus elämyksen kautta. 
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 Omissa teoksissani teemoja ovat olleet 
muun muassa luonnonvalon ihmiselle luo-
mat automaattiset ja toistuvat ajan rytmit, 
valon merkitys näköhavainnon muodostu-
miselle sekä valon symbolinen ja romantti-
nen merkitys luonnonilmiöiden muodos-
sa.  Toisessa ääripäässä tekniikan kehitys, 
eli inhimillinen valonhallinta suhteessa 
tekniseen kehitykseen, joka johtaa muun 
muassa rakennetun ympäristön keinomai-
semointiin, luonnon simulointiin ja elä-
mysteollisuuteen. Kysymys on ihmisen 
tiedostamattomasta biologisesta valontar-
peesta ja toisaalta tietoisesta teknisestä va-
lonkäytöstä. Usein nämä vastakkaiset ai-
heeni ovat kiteytyneet luonnonvalon 
(spektrin) ja keinotekoisen valosekoituk-
sen (RGB) tuottamisen rinnastamiseen.
 Taiteessa minua kiinnostaa myös käsite 
”atmosfääri”, tunnelma, joka minulle tar-
koittaa eräänlaista tilan vaikeasti verbali-
soitavaa, mutta aistittavissa olevaa sisältöä.  
Tilan näyttämöllisyyteen tai atmosfääri-
mäisyyteen liittyy myös katsojan kaksois-
rooli, toisaalta ympäristön/teoksen katso-
jana, toisaalta kokijana. Katsojan sisältyes-
sä teokseen joutuu katsoja vastaavasti myös 

katsottavan rooliin, siten että ihmisestä tu-
lee osa ympäristönäyttämöä tai – teatteria.  
 Valo on erinomainen keino tunnelman 
luomisen välineenä, sillä se on aistillinen 
elementti; silmien lisäksi myös iho aistii 
valon. Valo on usein myös rytminen ja si-
ten aikakokemusta muokkaava elementti. 
Valolliset muutokset muuttavat käsitystä 
tilasta. Esimerkiksi viihdeteollisuus tai si-
sustus käyttää valon tätä puolta hyväkseen. 
Valonkäytön sisällölliset seikat tai lähinnä 
valonkäytön viittaukset itseensä ovat täl-
löin toisarvoisia. 
 Fysiologisessa mielessä koen valon ole-
van tilan perusyksikkö. Runollisessa mie-
lessä valo merkitsee minulle alku- tai esi-
katsetta. Luonnonvalo on meille itsestään 
selvää, sen lukeminen luonnosta – tulkitse-
minen – sisäsyntyistä, esitietoista. Se lan-
keaa erottelemattomana ja arvottamatta 
kaikkeen. Se ilmenee meille toistuvana, 
vakaana rytminä valon ja pimeän välisessä 
muutoksessa. Ilmakehän olosuhteet ja 
maanpäällinen aika antavat sille loputto-
mat nyanssinsa. Se on terävä tai pilvisen 
varjoton, hämärä, värittynyt, polarisoitu-
nut heijastus.
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 Kapina valoa vastaan, valokulttuuri, 
alkaa ensimmäiseksi nostamalla kämme-
nemme otsalle, luomalla varjo silmiemme 
eteen. Tekninen valontuotanto on nuori ja 
tulkinnoiltaan täynnä mahdollisuuksia. 
Keinovalonkäyttö on inhimillinen katse: 
arvotusta, valintaa, poimintoja, fragment-
teja, leikkauksia ajallisiin kohtauksiin tai 
fyysisiin tiloihin. Asennamme ja suun-
taamme sitä. Luomme ympäristöömme 
valaistussuosituksia ja säädöksiä; etsimme 
täydellistä valoa suhteessa valontuotan-
toon, viettelemme valollisilla poikkea-
vuuksilla (efekteillä) katsetta kääntymään 
– manipuloimme.
 Keinovalollinen tila, toisin kuin luon-
nonvalo, joka lankeaa kaikkeen, mutta ei 
oikeastaan kohdistu mihinkään, toimii 
sekä maisemana että ympäristönä (silloin 
kun maisemasta puhutaan katseen kohtee-
na eli kuvana ja ympäristöstä ruumiillisuu-
den, ruumiillisen kokemuksen osana). 
Voimme hahmottaa keinovalolla valaistun 
alueen erilliseksi, rajatuksi maisemaksi, ku-
vaksi, mutta lähestyessämme sitä sulau-
dumme siihen, se ja me muutumme yh-
deksi ympäristöksi.
 Keinovalo on osa myös sähköisten me-
dioiden synnyttämää rajatonta epätilaa. 
Ajatuksellisesti, kuvana ja maisemana, se 
liittyy osaksi monitorien luomaa, mihin-
kään viittaamatonta ja kiinnittymätöntä 
valollista värinää ja ajallisia leikkauksia. 
Voiko valo toimia sinä linkkinä, jonka 
avulla voidaan luoda laajennettu yhteistila, 
joka käsittää sekä fyysisen että sähköisen 
tilan?
 Tilaan ja kaupunkitilaan kiinteästi liit-
tyvässä valotaiteessa tekijään kohdistuu 
usein vaatimus sekä taiteilijuudesta että 
suunnittelijuudesta. Vaikka puhuttaisiin 
ensisijaisesti (kuva)taiteesta, on valotaitees-
sa kysymys eri alojen ja eri välineiden ris-
teyskohdista ja limittäisyyksistä. Projektin 
mukaan määrittyy rooli ja painotus taitei-
lijuuden ja/tai suunnittelijuuden välillä. 
Raja valosuunnittelun ja taiteen välillä voi 
olla häilyvä. 

 Varsinkin väliaikainen valotaide viittaa 
kintaalla valaistussuositusten rajoituksille 
ja korostaa merkityksiä ja sisältöä. Näkö-
funktion täyttäminen jonkin tietyn nor-
min mukaisesti väistyy assosiaatioiden, 
tunnelmien, kokemusten ja ajatusten he-
rättämisen tieltä. Taide irtoaa prosessissa 
tilan funktionaalisista ja usein esteettisistä-
kin (arkkitehtuurin) realiteeteista. Se voi 
luoda täysin omansa, muista kerroksista 
piittaamattoman kerroksensa. Siinä missä 
valosuunnittelu on osana arkkitehdin ja 
muiden suunnitte l i joiden luomaa 
(tila)hierarkiaa, voi valotaide mennä ohi ja 
yli.
 Valotaide kaupunkitilassa voi toimia 
toisaalta kokemisen tilana eli elämyksenä 
ja aistillisena kokonaisympäristönä (jolloin 
teos voi olla lähes aineeton tai vaikeasti 
muusta ympäristöstä rajattavissa) tai toi-
saalta taas tilallisena teoksena, jossa teok-
sen muoto on selkeämmin rajattu ja hah-
motettavissa ja jossa teokset saavat veistos-
maisen tai objektin muodon. 
 Valo on hyvä pimeänajan väline, sillä se 
herättää huomiota ja näkyy kauas. Sen 
huomio-ominaisuus on sen yleisin käytet-
ty ominaisuus. Pimeä ja sen hallinta luo 
poikkeuksellisuuden tunnelman. Valotaide 
kaupunkitilassa saa siksi usein karnevalisti-
sen luonteen. On paljon, kaikkea, näky-
vää, jossakin temaattisessa kontekstissa 
(festivaalit, pimeänaika, kaupunkitaide), 
joka kerää joukon taiteilijoita toteutta-
maan lähinnä väliaikaisia teoksia. Yksittäi-
sistä valoteoksista tulee määrällinen massa, 
joka luo tunteen laajasta valollisesta 
(taide)tilasta. Valotaide on karnevalistinen 
takki, joka puetaan kaupunkitilan päälle, 
kun juhlistetaan tai merkitään jotakin ja 
kerätään ihmisiä yhteen. Valotaide kau-
punkitilassa on kynttiläillallisen kynttilä, 
se toimii merkkinä juhlasta. 
 Ennalta määritellyn ajan jälkeen kau-
punkitila riisutaan takaisin demokraatti-
seen ilmiasuunsa (= kaikille yhtä vähän), 
jossa ovat asialliset katu-, tie- ja puistova-
laisimet. Yhtä kaikki tilassa on valoa, mut-
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ta se on virallista kaupunkivaloa. Ylimää-
räiset merkityskerrokset on riisuttu pois. 
Arki palaa, juhlat ovat päättyneet.
 Pysyvää valotaidetta tai valotaidetta 
kaupunkisuunnittelun ja kokonaisvaltai-
sen valaistussuunnittelun yhtenä osa-alu-
eena soisi nähtävän enemmän. Tässä koh-
taa kysytään kaupunkien ja kuntien virka-
miehiltä aloitteellisuutta ja näkemystä.  
 Valon käyttö on useimmiten alisteises-
sa, muita osa-alueita palvelevassa roolissa 
(teatteri, tanssi, arkkitehtuuri). Harvoin se 
on taiteessakaan itsenäisessä osassa, ei vält-
tämättä edes niin sanotussa valotaiteessa. 
Valotaiteessakin se palautuu tai viittaa 
muuhun kuin itseensä. Joidenkin teosten 
kohdalla tekee mieli kysyä miksi niissä yli-
päätään on käytetty valoa, ja ainoaksi vas-
taukseksi tuntuu jäävän: ”miksi ei”.
 Toisaalta valon epäitsenäinen rooli on 
kiinnostavakin. Jos valoa käytetään ympä-
ristöönsä nähden samoin kuin näyttämöl-
lä, tuleeko tästä tilasta näyttämö ja sen 
käyttäjistä esiintyjiä? Millä tavalla tai kuin-
ka pienillä poikkeamilla niin sanottuun 
tavanomaiseen valosuunnitteluun nähden 
saadaan aikaan valotilanne, joka sytyttää/
lataa ympäristön uudella merkityksellä? 

 Oma nykyinen työskentelyni on yhä 
enemmän painottunut julkiseen ympäris-
töön.  Olen kiinnostunut luomaan käytän-
nöllistä ympäristöä, joka sisältää merkityk-
siä ja jäsennyksiä ja jonka voisi mieltää 
kokonaistaideteokseksi. Lähtökohtani on 
”tiladramaturgian” käsite, jossa otetaan 
huomioon tilan erilaisia muuttujia suh-
teessa toisiinsa. Lopputulos (teos) voi viita-
ta ympäristöönsä, olla kiinteä osa sitä tai 
tuoda erillisen, uuden fiktiivisen tason. Va-
lonkäyttö, jossa taiteen keinoin tuodaan 
”näyttämöllisiä” elementtejä ihmisen arki-
tilaan, kiinnostaa minua. Näyttämöllisyys 
kaupunkitilassa voi olla tai voi tuoda esiin 
sosiaalisuutta, ihmisten ja tilojen välisiä 
verkkoja, kulkureittejä, jännitteitä, kuten 
pelkoja, erilaisia ajallisten muutosten tuo-
mia tasoja, tai korostaa visuaalisia tilan 
elementtejä. Verrattuna galleriaan tai näyt-
tämöteosten valonkäyttöön, joita määrit-
tää tyhjästä rakentuva tila, on kaupunkiti-
lassa jo olemassa oleva pysyvä merkitysker-
ros. Kaupunkitila on valmis lavastus.

Tülay Schakir on valosuunnittelija ja kuva-
taiteilija.  
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A n n e  M ä k i n e n

U L K O V A L A I S T U S 
A R V O K K A A N  Y M P Ä R I S T Ö N 
M A H D O L L I S U U T E N A  J A 
O N G E L M A N A

Vielä 1950-luvulla saattoi Vanhan ylioppi-
lastalon edustalla istua hämärässä ja katsel-
la niukoin mainos- ja katuvaloin valaistua 
Aleksanterinkatua. Stockmannin tavarata-
lon valaistus keskittyi sisäänkäynnin neon-
valonauhoihin ja valaistuihin näyteikku-
noihin (kuva 1). Valaistuksella korostettiin 
rakennuksen sisäänkäyntiä ja kadulla kul-
kijan kannalta oleellisinta osaa – näyteik-
kunoita. Valo virtasi sisältä ulospäin. Ra-
kennuksen valaistus korosti sen kaupallista 
funktiota, ei niinkään rakennusta itseään. 
Valaistus oli suunnattu kulkijalle. Valon 
määrä kaupungissa on sitten 1950-luvun 
huikeasti lisääntynyt. Tänään yöllistä kau-
punkia valaisevat katuvalot, julkisivuva-
laistukset ja valomainokset. Kaupungissa 
tulisi olla eriasteisesti valaistuja paikkoja 
niin hämäriä kuin pimeitäkin niiden luon-
teen mukaisesti. Koko kaupungin ei pidä 
olla valosirkusta.
 Valaistus ei tuhoa arvoympäristöjen ra-
kennuksia, rakenteita tai tiloja peruutta-
mattomasti, se voi vain väliaikaisesti vää-
ristää niitä. Rakennussuojelun näkökul-
masta oleellisinta ulkovalaistuksen suun-
nittelussa on se, ettei rakennusta, sen julki-
sivun rakenteita vaurioiteta lamppujen 
kiinnityksessä tai, etteivät valaisimet ole 
häiritsevästi näkyvissä. Lisäksi julkisivuva-
laistuksen tulisi tukea rakennuksen arkki-
tehtuuria. Juuri kaupunkitilan ja arkkiteh-

tuurin historiallinen ominaisluonne on se, 
josta niin katu-, julkisivu kuin mainosva-
laistuksen suunnittelussa tulisi lähteä. 
Kaupunginosilla ja paikoilla on erilainen 
luonne, Helsingin ns. vanha keskusta ero-
aa liikekeskustasta ja asuinalueista, Sofian- 
ja Katariinankatu Keskuskadusta. Ulkova-
laistuksen ja historiallisten rakennusten 
julkisivuvalaistuksen tulisikin perustua 
paikkojen ja niiden arkkitehtuurin analy-
sointiin ja sen kautta ominaispiirteiden 
kunnioittamiseen ja esiin tuomiseen. 
 Esimerkiksi liikerakennusten valaistuk-
sen suunnittelussa merkittävää on niiden 
funktio. Suuret valaistut näyteikkunat ovat 
olleet pääasiallisin valolähde liikekeskus-
tassa. Sen sijaan, että näyteikkunoita pi-
mennetään teippaamalla ne umpeen, tu-
lisikin niiden alkuperäinen funktio ja ase-
ma rakennuksen arkkitehtuurissa palaut-
taa. Samalla näyteikkunat toimisivat pime-
ään aikaan merkittävänä ulkovalaistuksen 
lähteenä. 
 Viime vuosien kammottavin esimerkki 
julkisivuvalaistuksesta ja arkkitehtuuriin 
sopimattomasta valaistuksesta on ollut 
Helsingin rautatieaseman jouluvalaistus. 
1950-luvun valokuvasta voi havaita, että jo 
tuolloin rakennuksen torni oli valaistu, 
mustavalkokuvasta ei väriä voi päätellä, 
mutta tuskin valo oli punaista. Myös 
”kummitusvalaistuksesta”, jossa rakennus 
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Erottajankatu 4, Rake Oy:n myymälän sisäänkäynti iltavalaistuksessa 1930-luvun alussa. 
Foto: Olof Sundström HKM. 

valaistaan alhaaltapäin, rakennuksen ark-
kitehtuuri vääristyy. 
 Erottajankatu 4:ssä sijainneen Rake 
Oy:n myymälän sisäänkäyntiä korostettiin 
1930-luvulla tyylikkään katoksen valopin-
noin. (kuva 2) Tällaisia katoksia on edel-
leen jäljellä Helsingin kaupunkikuvassa. 
Näiden valaistujen katosten valojen pa-

lauttaminen olisi mahdollisuus ja mielen-
kiintoinen, historiallisesti totuudenmukai-
nen lisä kaupunkikuvaan. 

Anne Mäkinen on Helsingin kaupunginmu-
seon kulttuuriympäristöyksikön päällikkö. 
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Penkilläistuskelijat Mannerheimintie 16:n kohdalla, edessä Aleksanterinkatu iltavalais-
tuksessa 1950-luvulla. Foto: Pekka Kyytinen, Helsingin kaupunginmuseo (HKM).
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V i l h e l m  H e l a n d e r

Y K S I T Y I S I Ä  H U O M I O I T A 
J U L K I S T E N  T I L O J E N  J A 
T A L O J E N U L K O V A L A I S T U K S E S T A

"Kehittyvä länsimaalainen on tuomittu 
aina parantelemaan asemaansa. Kynttilästä 
öljylamppuun, öljylampusta kaasuvaloon, 
kaasuvalosta sähkövaloon - hänelle ei työ 
kirkkaamman valon etsimiseksi milloin-
kaan pääty, eikä hän vähäisenkään varjon 
poistamisessa säästä vaivojaan" (Junichiro 
Tanizaki kirjassaan Varjojen ylistys).
 Synkän vuodenajan iltakävely sateisessa 
Helsingin keskustassa riittää vakuutta-
maan: lisää valoa tarvitaan ja kaivataan. 
Kaupunkitilojen valaistukseen on viime 
vuosina uhrattu vaivaa ja rahaa. Yleisvaiku-
telma on silti sekava.  Valokeilat kohdistu-
vat eräisiin tärkeimpiin maamerkkeihin ja 
julkisiin rakennuksiin. Erityinen julkisivu-
valaistus poimii satunnaisesti esiin myös 
tavallisempia taloja tai niiden valittuja yk-
sityiskohtia. Tavallinen katuvalaistus
jää yleensä paremminkin moottoritieym-
päristöön kuuluvien laatikkovalaisimien 
varaan. Niiden räikeät lamput valaisevat 
etupäässä vain ajorataa, muun kaupunkiti-
lan jäädessä pimentoon. Toreilla, kävely-
alueilla ja puistoissa vastaan tulevat erityi-
sesti niitä varten räätälöidyt lyhdyt - lähes 
jokaista huomion kohteeksi päässyttä au-
kiota on kunnioitettu omalla erityismallil-
laan. Valonlähteiden kirjavuus kylmän 
kalseista räikeän keltaisiin kertoo myös 
sekä tekniikan että ihanteiden nopeasta 
muutoksesta. Samalla suuri määrä kau-
punkikuvaan jo vakiintuneita katu- ja 
puistovalaisimia on poistettu ja korvattu 
uusilla, harvoin paremmilla. Perinteinen 

helsinkiläinen katuvalo, tuo kellomainen 
riippuvalaisin - joka valaisee sekä katua 
että taloja – löytyy sentään vielä joillakin 
kaduilla kuten Bulevardilla, Aleksanterin-
kadulla ja osaksi eteläisessä Helsingissä.
 Kaupunkien keskustoissa on yleensäkin 
käynnissä alituinen muutos. Suuri purku-
aalto on tosin laantunut. Vanhoilla kau-
punkialueilla rakennukset ja niiden muo-
dostamat tilat ovat ehkä vakiintuneet pai-
koilleen. Sitä vastoin suuri muutospaine 
kohdistuu nyt julkisiin ulkotiloihin. Kun 
paisuva ajoneuvoliikenne vielä muutama 
vuosikymmen sitten sai vallata yhä enem-
män alaa, nyt tavoitteena on kaupunkitilo-
jen takaisinvaltaus normaalille kaupunki-
liikenteelle ja varsinkin  jalankulkijoille. 
Siihen liittyy myös sivuvaikutuksensa. Eri-
tyisesti jalankulkijoille omistettaville alu-
eille näyttää heti ja väistämättä levittäyty-
vän penkkien ja katuvalojen lisäksi "viih-
tyisyystauhka", mainosten, viirien, kilpien, 
istutuspönttöjen ja lyhtyjen muodostama 
rekvisiitta. "Vapautettua katutilaa ei uskal-
leta katsoa sen alastomassa kauneudessa."   
– Kirjoitin julkisten kaupunkitilojen muu-
toksen tendensseistä laajemmin Rakennus-
taiteen seuran julkaisemassa Nils Erik 
Wickbergin 90-vuotisjuhlakirjassa v. 1999. 
Toistan nyt vapaasti itseäni. 
 Kaupunkien julkiset ulkotilat, kadut, to-
rit, puistot, ovat kuitenkin kaupunkien ja 
niiden kokemisen kestävintä perustaa. Ne 
edustavat pitkää aikajännettä, pysyvyyttä. 
Monissa suomalaisissa kaupungeissa juuri 
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julkisten ulkotilojen luoma kaupunkira-
kenteen runko on pisimmin säilynyt, vaik-
ka talot ja varsinkin puurakennukset, on 
ehditty moneenkin kertaan vaihtaa.
 Tietysti julkisten ulkotilojenkin tulee elää 
ja muuttua. Nyt niihin kohdistuu kuiten-
kin varsinainen turbulenssi. Lähes yön yli 
kokonaisten kaupunkitilojen kalustus 
vaihdetaan. Liian äkkinäisesti tehdään lii-
an paljon liian vähällä harkinnalla, vaikka 
takana olisikin hyvää tahtoa ja taitoa.
 Kaupunkitila jaetaan erilaisiin reviireihin. 
Omalla rekvisiitallaan ja valaistuksellaan 
osoitetaan erityiset viihtyisyyskeitaat, mu-
kaan lukien historiallisesti merkittävät, 
turisteille omistetut erityisalueet. Näiden 
vastakohdiksi jäävät väistämättä ankeat 
huoltokadut ja pysäköintikaistat.
 Vanhat ja vakavailmeisetkin talot jou-
tuvat uuteen asemaan, tilapäisluonteisen 
kaupunkitilan kulisseiksi. Onko niin, että 
monet keskeiset kaupunkitilat viihtyisyy-
den tavoittelussa pysyvästi karnevalisoi-
daan, hullut päivät jatketaan läpi vuoden?  
"Tänne eivät sovi sellaiset ihmiset, jotka 
haluavat rauhaa tai joita painavat henkilö-
kohtaiset huolet."
 Syrjään on jäämässä eurooppalaisen 
kaupunkikulttuurin ja suomalaistenkin 
kaupunkien perinne: se että kuhunkin 
kaupunkiin tai ainakin niiden keskeisiin 
osiin kuuluvat omat ja tunnistettavat va-
kiolaitteensa. Parhaassa tapauksessa ne 
ovat osa itsessään välttämätöntä kunnallis-
tekniikkaa: välttämättömyydestä on tehty 
hyve. Yhtenäinen standardi korostaa eri 
kaupunkitilojen yhteenkuuluvuutta. Joi-
hinkin erityisiin toreihin tai julkisiin ra-
kennuksiin voivat tietysti kuulua omat, 
erityiset muunnelmansa.
 Ulkotilojen valaistuksella, nopeasti ke-
hittyvällä alalla, on mitä näkyvin osa kau-
punkikeskustojen muutoksessa. Kaupun-
gin valot -käsite herättää vahvasti myöntei-
siä mielikuvia. Tukea kehitykselle ei kui-
tenkaan saada kovinkaan pitkistä perin-
teistä. Yleistyvä katuvalaistus oli yksi 
1800-luvun kunnallistekniikan suurista 

edistysaskeleista, ulkona liikkuvien turval-
lisuuden ja koko kaupunkielämän kannal-
ta. Keinovalaistus loi samalla uutta
suurkaupungin hohtoa.
 Helsingissä ja muissa Pohjoismaiden pää-
kaupungeissa on perinteeksi tullut katuva-
laistus riippuvalaisimin. Erikseen ovat 
puistojen, torien tai rantojen lyhdyt. Hel-
singin jo mainitut perinteiset riippuvalaisi-
met ovat juuri siinä suhteessa oivalliset, 
että ne, mieluiten pareittain ripustettuina, 
heijastavat valoa myös julkisivuihin. (Että 
tämä metalli- ja lasivalaisin myös muoton-
sa puolesta on ajattoman puhdas, sitä to-
distaa että yli 40 vuotta olen jaksanut tui-
jottaa sitä ruokapöytäni lamppuna). Valai-
sintyyppi olisi kehitettävissä, samaan ta-
paan kuin Tukholmassa, niin että häikäisy 
eliminoituu, samalla kun lamput antaisivat 
valoa julkisivuihin riittävän korkealle.
 Pyrkimys hyvään, yleispätevään stan-
dardiin julkisten kaupunkitilojen varus-
tuksessa pätee myös niiden valaistuksen 
tavoitteeksi. Se, että välttämättömään tar-
peeseen tehdyt katuvalot tai lyhdyt samal-
la, ainakin pääosin, valaisevat myös julkisi-
vut ja siten kaupunkitilat, on ainakin 
luonteva perusratkaisu arkielämän tarpei-
siin. Lisäksi kaivataan tietysti juhlavalais-
tuksia tärkeisiin manifestaatioihin, mutta 
ne ovat luonteeltaan tilapäisiä, yhtä lailla 
kuin joulukadut.
 Julkisten kaupunkitilojen valaistuksessa 
on myös tunnustettava kaupunkirakenteen 
hierarkia. On aivan erityistä nyansointia 
vaativia historiallisia paikkoja. On luon-
nollista, että tärkeimpiä maamerkkejä ja 
julkisia rakennuksia korostetaan - ainakin 
hieman. "Tavallisten" kaupunkitalojen ko-
rostaminen siellä täällä, vaikka ne olisivat 
arkkitehtonisesti kuinka hienoja, sekoittaa 
kuitenkin kaupungin kokemisen. On tie-
tysti ihailtavaa, jos talojen omistajat pitä-
vät rakennuksiaan arvossa, ja siksi haluavat 
tuoda niitä valon avulla esiin. Entä miten 
tätä innostusta voidaan hillitä niin, että 
pysytään kohtuudessa?
 On annettava tunnustus sille, että Hel-
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singissä paikoin on saatu aikaan varsin hie-
novaraisia ulkovalaistuksen parannuksia, 
osaksi perinteiseksi tulleita valaisin- ja lyh-
tymalleja kehittelemällä: osalla Kauppato-
ria, Töölönrannan promenadeilla jne. Että 
uudistukset ovat jääneet aika huomaamat-
tomiksi, on ansio sinänsä.  – Jos tehdään 
syrjähyppy Porvooseen, ei voi muuta kuin 
ihailla miten luontevasti Vanhaan kaupun-
kiin kehitetyt vakiovalaisimet täydentävät 
vaativaa ympäristöään ja miten kauniisti 
kaupunkikuva sananmukaisesti kohoaa
esiin lempeässä iltavalaistuksessa. 
 Helsingissä eri katu- ja toritilojen va-
laistusta koskevaista monista operaatioista 
näyttää puuttuvan johtoajatus. Jonkinlai-
nen yritys kokoavaksi suunnitelmaksi teh-
tiin, kun kaupunki 10 vuotta sitten järjesti 
kilpailun keskusosien ulkovalaistuksesta. 
Voittajaehdotus (1) kuitenkin mitätöitiin, 
eikä toteutus päässyt ensimmäistä koe-
lamppua pitemmälle. Ehkei suunnitelma 
luvannut riittävän silmiinpistävää, raflaa-
vaa uudistusta?
 Mannerheimintien alkupäässä ja Ase-
ma-aukion liepeillä on suurella ambitiolla 
tehtyjä valaistuksia (tai paremminkin va-
laisinratkaisuja). Ne näyttäytyvät kuiten-
kin paikka kerrallaan toteutettuina erillis-
tapauksina, ilman enempää yhteyttä kes-
kustan muuhun kaupunkimaisemaan.
 Esplanadeilla - jotka yhdessä Manner-
heimintien kanssa ovat vanhan keskustan 
varsinainen selkäranka - uusi valaistus, sen 
myöntää mielellään, toimii varsin hyvin. 
Lyhdyt valaisevat sekä katutilaa että sopi-
vana annoksena myös kehystäviä raken-
nuksia ja puiden lehvästöjä. (Valaisimia 
pitäisi myös huoltaa, osa fasadeja valaise-
vista lampuista on jatkuvasti pimeinä). 
Onneton on sitä vastoin lyhtytolppien 
tuuhea rivi, tilavaikutukseltaan aivan toi-
senlainen kuin minkä kevyiden vaijerien 
kannattamat perinteisenkaltaiset lasilam-
put loisivat. Valaisinten hybridimäinen 
muoto ei ole kunniaksi modernista muo-
toilustaan tunnetun maan julkisimmalla 
paikalla.

 Mitä valaisimiin tulee, sama koskee 
myös kaikkein arvokkainta ulkotilaa eli 
Senaatintoria. En kertaa tarkemmin torin 
valaistuksen ailahtelevia vaiheita, yli puo-
len vuosisadan takaisesta, hienoviritteisestä 
lyhtyvalaistuksesta tilalle tulleisiin, masto-
jen huipulle nostettuihin raakoihin laatik-
kovaloihin. Oli ymmärrettävää, että torin 
valaistus sitten kokonaan uusittiin. Tavoit-
teet olivat hyvät ja luonnosmittakaavassa 
suunnitelma vaikutti lupaavalta. Toteutu-
neessa eli nykymuodossaan ratkaisu ei kui-
tenkaan ole kestävä: osa suurikokoisista 
lampuista on tunteettomasti sijoitettu ar-
vokkaimpien rakennusten keskirisaliittien 
eteen. (Yrittäkääpä valokuvata tori niin, 
etteivät valaisimet häiritse!)
 Nyt Keskuskatu rakennetaan kävelyka-
duksi. Lehdissä on julkaistu uusi kadun 
pinnoitus-, kalustus- ja valaistussuunnitel-
ma. Se on mitä taitavimpien arkkitehtien 
mitä suurimmalla huolella tekemä. Silmiin 
pistää katupinnan taidokas kuviointi - 
mutta kuuluuko eriväristen, kaarikuvioon 
sommiteltujen kivipintojen kimara tähän 
ympäristöön? Valaistukseksi ehdotetaan 
"tähtitaivasta´", tiheää valopisteiden ver-
kostoa. Kyllä Keskuskatukin ansaitsee tulla 
viihtyisäksi, leveä ja keskipäivällä auringos-
sa kylpevä katutila luo siihen hyvät edelly-
tykset. Katu on kuitenkin Helsingin jyl-
himpiä, todella suurkaupunkimainen. Ja 
rakennukset sen varrella ovat arvokkaan 
näköisiä "harmaita eminenssejä". Etelän 
lomakeskuksista ehkä haettu inspiraatio ei 
lankea otolliseen maaperään. Hyvät herrat, 
harkitkaa vielä suunnitelman hienosäätöä.
 Yöllinen valohämy, kohtuullisen valais-
tuksen avulla aikaansaatu, kuuluu myös 
urbaaniin maisemaan ja varsinkin mitta-
kaavaltaan intiimien kaupunkien kokemi-
seen. Pilvenpiirtäjärykelmien iltahämärän 
lumous perustuu taas tuhansiin ja tuhan-
siin ikkunoista loistaviin valoihin, jotka 
antavat viitteen työnteosta, toiminnasta ja 
suurkaupungin kuhisevasta elämästä. 
Tummien liiketalojen valaiseminen erik-
seen valonheittimin olisikin
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epätoivoinen yritys. Jos keskusta kuolee 
öisin, niin kuollut mikä kuollut?
 Jo viime vuosisadan alkupuolelta lähti-
en loisteputket ovat loihtineet modernin 
city-alueen lumoa. Varmasti lyömätön 
maailmanennätys löytyy Las Vegasista. 
Vaatimattomia esimerkkejä löytyy Suo-
mesta, joskus pikkukaupungeistakin. Tääl-
lä ehkä assosiaatiot kosmopoliittiseen yö-
elämään ovat olleet syynä siihen, että 
neonvaloihin on suhtauduttu turhankin 
nyreästi. Kunnostettu Lasipalatsi loistaa 
esimerkkinä siitä, miten graafisen elegan-
teilla neonvaloilla voi tuoda eloa kaupun-
kikuvaan. Yhtä luontevasti kuin mainosva-
lot kuuluvat kaupallisuuteen, yhtä selvää 
pitäisi olla, että neonvalot eivät kuulu jul-
kisiin arvorakennuksiin tai toisaalta taval-
lisiin asuintaloihin.
 Katuvalaistuksen ja mainosvalojen rin-
nalle on nyt laajasti leviämässä erillinen 
julkisivuvalaistus. Edelläkävijänä ovat ol-
leet historiallisten ympäristöjen Son et lu-
mière -näytökset, joissa historialliset koh-
teet saavat toimia lavasteina. Julkisivuva-
laistus on tervetullut mahdollisuus mutta 
vaativa laji. Loputtomilta näyttävien uusi-
en mahdollisuuksien kanssa on vaikeaa 
pysyä kohtuudessa. Ettei kokonaisista kau-
punginosista tehdäkin lavasteita, pysyväs-
ti?
 Hienovaraiset valaistusratkaisut ovat 
työläitä. Kuten valaistusasiantuntijat ker-
tovat, lähtökohtana tulee olla se miten ta-
loja ja tiloja valaistaan ("valotetaan"). Vasta 
siitä seuraa tehtävää palvelevien valaisinten 
suunnittelu. Rakennusten ulkopuolelta 
heitettävällä valaistuksella on ongelmansa: 
mihin valo osuu, sieltä valonlähde myös 
näkyy. Helposti valonheittimet sokaisevat 
kulkijat - on ikävä astuessaan ulos juhlati-
lasta joutua kolmannen asteen kuuluste-
luun - tai heittävät keilansa sisään huoneis-
toihin. Jos taas valaisimet sirotellaan julki-
sivuihin ja niiden katveisiin, valonlähde 
ehkä saadaan kätköön, mutta itse kalustus 
kiinnityksineen ja johdotuksineen tuo fa-
sadeihin odottamattoman lisäkuormituk-

sen, myös teknisessä mielessä.
 Julkisivuvalaistuksissa on suosioon tul-
lut linja, joissa valon avulla otetaan esiin 
julkisivujen yksityiskohtia. Miksei, tavoite 
voi olla hyvä. Helposti kuitenkin julkisi-
vun kokonaisuus rikkoutuu: irrallisia yksi-
tyiskohtia paljastetaan lähes pornografi-
seen tirkistelyyn verrattavalla tavalla. Vai-
vaa säästämättä erilaisia valaisimia sijoitel-
laan joka syvennykseen, kaareen, listan 
päälle tai alle. Erityisen häiritsevä voi vai-
kutus olla, kun valaistus suunnataan jyr-
kästi alhaalta päin, nythän valaisimia voi-
daan kaivaa myös maan tai kiveyspinnan 
sisään. Vaikutus voi olla groteski, varsinkin 
jos ulkonevat listat heittävät varjonsa ylös-
päin. Listoitukset on alun pitäen suunni-
teltu niin, että yläviistosta tuleva päivänva-
lo piirtää muodot esiin. Myös Helsinkiin 
on putkahtanut sellaisia esimerkkejä (en 
niitä tässä kuitenkaan osoittele), että öinen 
katutila muistuttaa tivolien kummitusju-
nia.
 Ikävä vesittää uutta innostusta tällaisilla 
huomautuksilla. Saakoon talojen arkkiteh-
tuuri olla rauhassa. Parhaassa tapauksessa 
julkisivuvalaistus auttaa sitä hienovaraisesti 
pääsemään esiin.
 Julkiset rakennukset ansaitsevat luon-
nollisesti ulkovalaistuksensa. Maamerkkei-
hin kuuluu usein jo niiden tehtävän puo-
lesta välttämätön yövalaistus, ääriesimerk-
kinä majakat. Harmajan valolla tai vilkku-
valla lyhdyllä Suomenlinnan kirkontornis-
sa on osansa helsinkiläisten kotipaikkatie-
toisuudessa. Merkittävimpienkin julkisten 
rakennusten valaisemisessa on kuitenkin 
kehittämisen varaa. Tehokkaat valokeilat 
voivat rikkoa ehjiin pintoihin perustuvaa 
arkkitehtonista kokonaisuutta, kuten nyt 
on laita Finlandia-talon kohdalla.
 Helpon tuntuinen ja suosittu ratkaisu 
on valaisinten sijoittaminen rakennusten 
mahdollisten etupylväikköjen katveeseen. 
(Eduskuntatalossa pylväikön takaiset valo-
keilat suuntautuvat sekä alas että ylös). 
Valaisimet saadaan sopivasti piiloon. Mut-
ta lopputuloksena tällaisesta "jalkojenväli-
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valaistuksesta" on, että pylväikköjen taka-
na oleva tila, jonne päivänvalo heittää 
luonnollisen varjonsa, tuleekin vahvimmin 
esiin. Pylväät, arkkitehtoniset päätekijät, 
jäävät vastaavasti pimeiksi pökäleiksi valo-
pinnan eteen. Tietysti iltavalaistus voi ja 
saakin sinänsä poiketa päivänvalotilantees-
ta, eihän sitä voi edes välttää. Juhlatilan-
teissa tai erityisten tilaisuuksien yhteydessä 
on otollista korostaa sisäänkäyntialuetta 
lisävalaistuksella. Kutsuvin juhlatunnelma 
syntyy kuitenkin yksinkertaisesti raken-
nusten ikkunoista loistavasta valosta.
 Vanha keino julkisten rakennusten juh-
listamiseksi on niiden keskiosien edustalle 
sijoitetut valolyhdyköt. Hyvän esimerkin 
tarjoaa Suomen pankin, Valtionarkiston ja 
Säätytalon rakennusten trilogia. Säätyta-
lon ulkovalaistukseksi ovat onneksi aina-
kin toistaiseksi riittäneet katu- ja puistova-
laistuksen antaman yleisvalon lisäksi juuri 
sisäänkäynnin edustan lyhdyt. Niiden 
lamppujen valotehoa on voitu hieman 
nostaa. Ne tuovat rakennuksen riittävästi 
esiin ja juhlistavat sisäänkäyntiä. Senaatin-
torillakin edustalyhdyköt ovat vanha tee-
ma, varsinaisen torivalaistuksen täyden-
nyksenä. Miksei yliopistokin voisi saada 
eteensä elegantit lyhdyt, pääoven lähistölle 
ajoittain sijoitettavien, puukopperoista 
heijastettavien valonheittimien sijasta?
 Nikolainkirkko lopuksi on kaupungin 
perimmäinen tunnuskuva, maamerkki (ja 
merimerkki). Sen oli jo aikaisemmin saa-
nut julkisivuvalaistuksen. Julkisivujen kor-
jausten yhteydessä kymmenisen vuotta 
sitten, myös ulkovalaistusta kohennettiin 
(2). Tärkeä periaate oli, että tämä vapaasti 
seisova kaupungin kruunu valaistaan kai-
kilta puoliltaan. Sopivia valaisimien paik-
koja oli tosin tarjolla tiukan rajoitetusti. 
(Muutamassa kohtaa Senaatintorin ympä-
ristössä valonheittimet ikävästi, hetkeksi, 
osuvat silmiin). Suuri pulma oli seuraava: 
sopivan värilämpötilan saavuttamiseksi 
piti käyttää aika voimakkaita lamppuja. 
Suuri työ oli hillitä valaistustehoa. Siihen 
taas jouduttiin käyttämään suodattimia. 

Valaistusta porrastettiin niin, että normaa-
livalaistuksessa valot suunnataan ympäris-
töstä. Juhlavalaistuksessa - tai erityisten ti-
laisuuksien yhteydessä – myös pylväikkö-
jen välit eli sisäänkäyntialueet on valaistu 
ja valotehoa on hieman lisätty. Valoa tulvii 
myös ikkunoista. Valkeiden kesäöiden ai-
kana ulkovalaistus on pidettävä kokonaan 
poissa. (Kirkkomme on myös esimerkki 
siitä, kuinka vaativa valaistus vaatii jatku-
vaa huoltoa. Tarkkaan säädetyt valokulmat 
menivät sekaisin syysmyrskyssä, eikä niitä 
oikein ole saatu enää kohdalleen. Kupolin 
tampuurin valo esimerkiksi korostuu lii-
kaa. Kun lamput vanhenevat ja ne uusi-
taan, molemmissa vaiheissa värilämpötila 
yllättäen muuttuu: asiaankuulumattomasti 
nähdään roosaa tai sinistä valoa. Tekniik-
kakehittyy koko ajan: ehkä uusimalla 
lamppukanta kerralla, päästäisiin taas lä-
hemmäs tavoitteita).
 Saamme olla kiitollisia teknologian siu-
nauksista. Silti, kun tekniikka kehittyy 
nopeasti, yritetään helposti liian nopeasti 
laukata uudistusten tahdissa. Kaupunkien 
valaistuksessa näyttää nyt vaikuttavan 
eräänlainen teknologinen imperatiivi: uu-
den tekniikan nopeasti laajenevat mahdol-
lisuudet ja parannukset on heti saatava 
käyttöön. Paradoksaalista kyllä, juuri ar-
vokkaimmat ja historialliset ympäristöt, 
koska ne ovat kiinnostavimpia ja kaupun-
kilaisille tärkeitä, vetävät puoleensa myös 
uudistusintoiset vaikuttajat ja
saavat toimia koekenttinä.
 On kiinnostavaa huomata, kuinka nyt 
ollaan valmiita uhraamaan resursseja, ja 
myös käytön vaatimaa energiaa, kaupunki-
tilojen valaistukseen. Ymmärtää päätök-
sentekijöitä, yhtä lailla kuin yksityisiä 
omistajia, että jos kerran varoja uhrataan, 
sen pitää myös näkyä.
 Älkää ymmärtäkö väärin. Kyllä jotain ja 
paljonkin tarvitsee tehdä julkisten tilojen ja 
talojen ulkovalaistuksen edestä. Paljon on jo 
tehty. Paljon on vielä aloittamatta. Paljon 
on myös korjattavaa. Jos nyt mihinkään 
ihannetilaan koskaan päästään.
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 Kaupunkikuva ei sittenkään ole vaihtu-
vien muotien mukana kaupiteltavaa kulu-
tustavaraa. Se on osa yhteisönsä kollektii-
vista muistia ja omaisuutta.
 Vilhelm Helander on etenkin restau-
rointitöitä suunnitteleva arkkitehti ja ark-
kitehtuurin historian emeritusprofessori 
Teknillisestä korkeakoulusta

Viitteet:
1) Voittajaehdotus oli arkkitehtien Juha 
Leiviskä ja Vilhelm Helander.

2) Työ syntyi arkkitehdin (allekirjoitta-
neen), valaisintoimittajan (Hedengren Oy) 
ja laajan rakennuttaja- ja päättäjäjoukon 
yhteistyönä.
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A n n u k k a  L i n d r o o s

K A U P U N G I N  V A L O T 
H E L S I N G I S S Ä
–  ” E i  l i s ä ä  v a l o a  v a a n  l i s ä ä 
s u u n n i t t e l u a "

Kaupunkivalaistuksen periaatteet raporttiin
Helsingin valaistuksen suunnittelua ja to-
teutusta varten laadittiin vuonna 2003 
”Kaupungin valot, Helsingin valaistuksen 
kaupunkikuvalliset tavoitteet ja periaat-
teet" -raportti, joka käsittelee kaupunkiti-
lakokonaisuuksien kuten katujen, aukioi-
den ja puistojen valaistusta sekä kiinteistö-
jen julkiseksi miellettävää alue- ja julkisi-
vuvalaistusta. Julkaisu sisältää myös kau-
punkivalaistukseen liittyvää taustatietoa, 
termistöä, tekniikkaa, historiaa, ohjeita, 
runsaasti korkeatasoisia valokuvia toteute-
tuista kohteista etupäässä Helsingistä sekä 
karttaesityksen. Kartassa on luokiteltuna 
valaistuksen kannalta erityyppiset alueet, 
joille kaikille annettiin omat suunnittelu-
periaatteensa.
 Valaistusperiaatteita laatineessa työryh-
mässä oli edustajat kaupunkisuunnittelu-
virastosta, rakennusvalvontavirastosta, ra-
kennusvirastosta, Helsingin Energiasta, 
kaupunginkansliasta ja liikuntavirastosta.  
Kaupunkisuunnitteluvirasto oli ryhmän 
kokoajana, ja puheenjohtajana toimi alle-
kirjoittanut.  
 Helsingissä valaistusta koskevia päätök-
siä tehdään useissa hallintokunnissa; va-
laistuksen parissa on monta toimijaa ja si-
ten monta lähestymiskulmaa asiaan.  Hel-
singin valaistuksen kaupunkikuvallisten 
periaatteiden kirjaamisella yhteen raport-
tiin pyrittiin selkeyttämään tavoitteita ja 
rakentamaan yhteistyölle menettelytavat, 
jotta lopputulos olisi kaupunkikuvallisesti 

korkeatasoinen sekä turvallinen, taloudel-
linen ja kestävä.
 Työ kesti useamman vuoden; yhteisen 
tahtotilan kokoaminen vaati aikaa, toimi-
joihin tutustumista, tiedon kokoamista, 
kokemuksien kartoittamista ulkomaita 
myöten, paljon keskustelua, eri asioiden 
oppimista ja sisällön kypsyttämistä.

Valaistuksen rooli julkisessa kaupunkitilassa
Julkista kaupunkitilaa on kaikki se ulkoti-
la, joka on jokaisen kaupunkilaisen käytet-
tävissä. Kadut, torit, aukiot, puistot, 
useimmat rannat ja sillat ovat julkista ul-
kotilaa ja näin ollen keskeisiä toiminnalli-
sia ja kaupunkikuvallisia tekijöitä helsinki-
läisten elämässä kaikkina vuoden- ja vuo-
rokaudenaikoina. Kaupunkivalaistus kuu-
luu julkisen kaupunkitilan tärkeisiin osate-
kijöihin. 
 Valaistus onnistuessaan luo identiteet-
tiä ja tukee kaupunkilaisten positiivista 
kokemusta omasta ympäristöstään.  Valais-
tuksella voidaan esimerkiksi korostaa kau-
punkiympäristön ominaispiirteitä tai luo-
da paikalle oma öinen tunnelmansa.  Va-
laisinkalusteet vaikuttavat oleellisesti myös 
siihen, miltä jokin alue näyttää tilana va-
loisaan aikaan. Valaistus tuo kaupunkira-
kennustaiteen ja julkiset tilat esille öisessä 
kaupungissa ja valaisee kaupunkitilat tur-
valliseksi liikkumiselle ja liikenteelle.
 Meidän leveysasteillamme valon merki-
tys on erityisen suuri; pimeä vuodenaika 
on pitkä ja raskas. Toisaalta pimeys voi olla 
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myös voiman lähde moneen asiaan. Vasta-
kohdat rikastuttavat elämää. Panostamalla 
suunnitteluun voidaan korostaa asukkaille 
ja kaupunkilaisille keskeisiä ja tärkeitä asi-
oita ja samalla auttaa hahmottamaan kau-
punkitilojen hierarkkisuutta. Valolla voi-
daan tuoda tarvittaessa myös juhla paikal-
le.  

Kaupunkivalaistustyön mottona on: ”Ei 
lisää valoa vaan lisää suunnittelua!”.

Raportin kartassa Kaupungin valot esite-
tään kaupunkirakenteelliset kokonaisuu-
det ja niiden valaistusperiaatteet.  Kaupun-
kitila jakautuu alueisiin niiden historian ja 
niille tyypillisten toimintojen perusteella.  
Kaupunkirakenteelliset kokonaisuudet jä-
sennellään toiminnallisin ja kaupunkiku-
vallisin perustein.  Kokonaisuudet nime-
tään seuraavasti: keskusta, suuret palvelu-
keskittymät, alueiden keskustat, asunto-, 

toimisto- ja julkisen palvelun alueet, alue-
kokonaisuudet, projektialueet, teollisuus-
alueet, virkistysalueet, erityiset puistot ja 
rannat, pääosin luonnonvalon varassa ole-
vat alueet, erityisvalaistava tiestö ja sillat. 
Lisäksi karttaan on merkitty alueiden ko-
hokohtia ja valotaiteen paikkoja.
 Raportissa käydään läpi kunkin alueko-
konaisuuden valaistustavoitteet. Seuraa-
vassa joitakin pääsuuntaviivoja:
Keskustalle annetaan valtakunnan pää-
kaupungin luonteesta johtuen hyvinkin 
yksityiskohtaisia ohjeita tärkeiden katuak-
seleiden, aukioiden, torien, kävelyaluei-
den, puistojen ja erityyppisen muiden 
paikkojen valaistukselle.  Historiallinen 
ympäristö asettaa myös omat vaatimuk-
sensa. Valaistuksen tulee keskustassa olla 
erityisen korkeatasoista sekä katuympäris-
töön ja arkkitehtuuriin soveltuvaa. Lisäksi 
valon tulee olla tunnelmaltaan miellyttä-
vää. Valaisinkalusteiden rooli keskustassa 
on myös erityisen tärkeää.
Suurissa palvelukeskittymissä kuten Pasi-
lassa, Itäkeskuksessa, Malmilla ja Vuosaa-
ressa tulee alueiden asemaa kaupunkira-
kenteen hierarkiassa ja myös alueiden toi-
minnallista identiteettiä korostaa valais-
tuksella. Myös turvallisuuden tunnetta on 
helppo parantaa valaistuksen keinoin. 
Tämä ei kuitenkaan missään tapauksessa 
saa tarkoittaa ympäristön häikäisemistä. 
Itäkeskuksen erityisasema sallisi mainosva-
lojen uudenlaisen käytön jopa Las Vegas-
tyylisenä neonvalojen ilotulituksena! 
Asuntoalueiden keskukset, joita usein ovat 
keskusaukio, julkiseen rakennukseen tai 
kaupalliseen keskukseen liittyvä kaupunki-

Kauppatori ja Pohjoisesplanadi.  Kuva Ari Leppä
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Liisankatu, Kruununhaka.  Kuva Ari Leppä

Pohjoisranta. Kuva Ari Leppä
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tila, ovat tärkeitä paikkoja asukkaille. Siksi 
niiden valaisuun on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Valaistuksella aktivoidaan kes-
kuksen toimintoja pimeään aikaan, lisä-
tään turvallisuudentunnetta ja tuetaan 
aluekokonaisuuden hahmottamista. Va-
laistusratkaisun tulee olla myös esteettinen 
elämys. Julkisivujen, katupuiden ja -pen-
saiden ja muiden kauniiden yksityiskoh-
tien valaisua tulee käyttää osana kokonai-
suutta. Keskusten valaistus tulee aina 
suunnitella ensisijaisesti jalankulkijan nä-
kökulmasta.
Asunto- ja toimistoalueet sekä julkisen 
palvelun alueet tulee valaista yhtenäisin 
periaattein kukin omista lähtökohdistaan. 
Yleisenä tavoitteena on, että katuvalaistus 
pidetään tasaisena ja voimakkuudeltaan 
maltillisena.  Valaistus tulee suunnitella 
myös jalankulkijalle sopivaksi liian häikäi-
sevää ja häiritsevää valoa välttäen.  Kanta-
kaupungin perinteinen Y-valaisin on jat-
kossakin näiden alueiden pääsääntöinen 
valaistustapa. Julkisivujen, pihojen ja puis-
tojen valaistus sovitetaan alueen muun va-
laistusratkaisun mukaisesti, jotta alueesta 
muodostuisi harmoninen kokonaisuus pi-
meään aikaan.
Aluekokonaisuudet muodostuvat yhden 
aikakauden aikana rakennetuista, yhtenäi-
sinä säilyneistä kokonaisuuksista.  Kart-
taan on merkitty tunnustettuja ja historial-
lisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia, 
kuten Etu-Töölö, Eira ja Puu-Käpylä.  Ta-
voitteena on, että karttaan merkityille alu-
eille laaditaan omat valaistussuunnitel-
mansa, joiden avulla myötäillään alueiden 
rakentamisaikakaudelle ominaista tunnel-
maa.  Valaisinkalusteiden mittakaavan ja 
tyylin tulee olla oikeassa suhteessa raken-
nuksiin. Raportissa käydään läpi esimerk-
kejä erilaisia valaistusratkaisuja edellyttä-
vistä alueista.
Uudisrakennettaville projektialueille, ku-
ten esimerkiksi Jätkäsaareen, Kalasatamaan 
ja Keski-Pasilaan, laaditaan kaupunkiva-
laistuksen aluesuunnitelma jo hyvin var-
haisessa vaiheessa suunnittelua, jotta va-

laistuksesta tulisi olennainen osa muotou-
tuvaa alueen ilmettä ja identiteettiä. Tällai-
nen suunnitelma on laadittu jo esimerkiksi 
Jätkäsaareen (kuva), Etelä-Hermanniin ja 
Salmisaareen. 
Teollisuusalueet voidaan valaista tarkoi-
tuksenmukaisesti; toiminnan luonne mää-
rittelee valaistuksen tarpeen.  Häiritsevää 
valoa ei kuitenkaan saa levitä viereisille 
asunto- tai virkistysalueille.
Virkistysalueet ovat eriluonteisia; myös 
niiden iltavalaistuksien on oltava erilaisia. 
Tavoitteena on kuitenkin, että helsinkiläi-
set voivat käyttää puistoja ja nauttia niiden 
tarjoamista luontoelämyksistä myös pime-
ään aikaan.  Puistojen joukossa on myös 
historian, kaupunkikuvan tai toiminnan 
takia erityisen merkittäviksi puistoiksi ni-
mettyjä.  Tällaisia ovat esimerkiksi Töö-
lönlahden alue, Kaivopuisto ja monet kar-
tanopuistot. Näitä varten tarvitaan erityis-
ratkaisuja. Pääosin luonnonvalon varaan 
jätettävät alueet ovat kaupungille yhtä lail-
la tärkeitä; pitäähän kaupungissa olla paik-
koja, joissa voi ihailla tähtitaivasta. Näitä 
alueita on myös merkitty karttaan. 
Kaupunkiin johtavien sisääntuloväylien ja 
siltojen erityisvalaisua jatketaan. Lisäva-
laistustarvetta näissä arvioidaan erityisesti 
kaupunkikuvan kannalta.  Raportissa käy-
dään monenlaisia esimerkkejä tästä kau-
pungin imagon kannalta tärkeästä ja näky-
västä valaistuskohderyhmästä läpi ja anne-
taan niitä koskevia ohjeita. Helsingissä on 
nyt jo monta onnistunutta ratkaisua ai-
heesta: Huopalahdentie, Vuotie, useat sil-
lat kantakaupungissa.
Kohokohta alueella voi olla tärkeä raken-
nus tai rakennusryhmä, tori tai aukio, 
luonnonelementti, kuten kallio, taideteos 
tai muu maisemassa merkittävä kohde. 
Tällaiset kohokohdat vahvistavat alueen 
identiteettiä ja helpottavat orientoitumis-
ta. Niitä tulisikin nostaa valolla esiin myös 
yöllä.
Valotaide on uusi voimistuva taiteenlaji 
miellä. Viime vuosina on oivallettu pime-
än vuodenajan merkitys tässä mielessä voi-
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Vuotie, Vuosaari. Kuva Ari Leppä
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man lähteenä. Koska valotaiteelle jatkuvas-
ti kysytään paikkoja, on karttaan merkitty 
eri puolille kaupunkia sopivia kohtia tai-
teellista erityispanosta varten.  

Valaistussuunnittelu tasot
Valaistuksen suunnitteluun kuuluvat vas-
taavat tasot kuin kaupunkisuunnittelussa 
ja ympäristön toteutussuunnittelussa. Näi-
tä ovat yleiskaavataso, asemakaavataso, 
kaavoitukseen liittyvä ympäristön yleis-
suunnitelma tai lähiympäristön suunnitte-
luohje, kohdekohtainen yleissuunnitelma 
ja rakentamissuunnitelma.
 Osayleiskaava- ja asemakaavatasoilla 
määritellään valaistuksen kaupunkikuvalli-
set periaatteet. Valaistussuunnittelu tässä 
vaiheessa edellyttää erityistä kaupunki-
suunnittelun asiantuntemusta. Alue- ja 
toteutussuunnitelmatasoilla huomioidaan 
tietenkin myös raportin kaupunkikuvalli-
set tavoitteet ja suositukset. Suunnittelu-

vastuu siirtyy nyt kuitenkin teknisille hal-
lintokunnille ja ylläpidosta vastaaville hal-
lintokunnille. Mutta myös prosessin tässä 
vaiheessa tulee olla mukana kaupunkiku-
vallista ja arkkitehtonista asiantuntemus-
ta.
 Helsingissä pitää kaupunkisuunnittelu-
viraston, rakennusviraston, Helsingin 
energian sekä rakennusvalvontaviraston 
olla mukana kaikissa kaupunkivalaistuk-
seen liittyvissä hankkeissa. Valmisteluvas-
tuu ja työn painopiste vaihtelevat suunnit-
telutasosta riippuen. Kaikkia tahoja kui-
tenkin tarvitaan koko prosessin ajan.
 Valaistuksen kaupunkikuvalliset peri-
aatteet määritellään uusien laajojen alue-
kokonaisuuksien ympäristösuunnitelmis-
sa. Katu- ja puistosuunnitelmissa sekä ra-
kentamistapaohjeissa määritellään valais-
tuksen suunnittelu- ja valaisinkalustusperi-
aatteet. Rakennusvalvontavirasto ohjaa 
julkisivuvalaistuksen suunnittelua. 

Kaupungin valot, Helsingin valaistuksen kaupunkikuvalliset periaatteet
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Päätökset yhteistyöstä ja käytännön yhteistyö
Valaistusraporttiin suhtauduttiin Helsin-
gissä erittäin positiivisesti.  Kaupunginhal-
litus päättikin kesällä 2004 laajan lausun-
tokierroksen jälkeen, että valaistussuunnit-
telutyötä eri tasoilla jatketaan Kaupungin 
valot -periaatteiden viitoittamaa tietä eri 
tahojen yhteistyötä tiivistämällä ja käytän-
nön menettelytapoja kehittämällä.
 Uusia yhteisesti asetettujen tavoitteiden 
mukaisia valaistusratkaisuja toteutetaan 
alue ja kohde kerrallaan lähivuosien ja -
vuosikymmenten aikana. 
 Kaikki toimijat suhtautuvat valaistus-
periaatteiden toteuttamiseen eri suunnitte-
lun tasoilla hyvin kunnianhimoisesti. Käy-
tännön yhteistyöverkostot on luotu ja en-
simmäiset kokemukset prosessien etene-
misestä on saatu; koneisto on käynnisty-
nyt, hitaasti ja osin vaivalloisestikin kuten 
aina kun uusia menettelytapoja otetaan 
käyttöön. Osa toimijoista joutuu työsken-
telemään lisäksi vielä organisaatiouudis-
tuksen keskellä ja omia sisäisiä toimintata-
pojaan etsien.  Jatkuvaa säännönmukaista 
keskustelua suunnitelmista ja menettelyta-
voista eri tahojen kesken yhteistyön lujitta-
miseksi kuitenkin käydään. Palautetta ei 
pelätä jakaa eikä saada. 
 Kaikki tietävät, että vain onnistumiset 
valaistusperiaatteiden toteuttamisessa vie-
vät asiaa eteenpäin. Toteutettuja kaupun-
kivalaistuksen ratkaisuja olkaa olla jo arvi-
oitavissa.  
 
Kirjoittaja Annukka Lindroos on asemakaa-
va-arkkitehti Helsingin kaupunkisuunnitte-
luvirastossa.

Kirjallisuus:
KAUPUNGIN VALOT, Helsingin valais-
tuksen kaupunkikuvalliset periaatteet. 
Helsinki 2003.
julkaisija: Helsingin kaupunki, toimitus: 
työryhmä, Sanna Forsman, Heikki Juuri-
Oja

Valokuvat ja kuvankäsittely: Ari Leppä
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M a r j u t  K a u p p i n e n

T A S A P A I N O I L U A  V A L A I S T U S S A 
K A U P U N K I Y M P Ä R I S T Ö S S Ä
–  H e l s i n g i n  u l k o v a l a i s t u k s e n 
t a v o i t t e i s t a

Vuonna 2006 Helsinki on 456-vuotias 
pohjoisen alueen kaupunki, jossa asukkai-
ta on noin 560 000. Kaikkiaan 54 kau-
punginosalla on omien tunnistettavien 
erityispiirteidensä lisäksi myös yhteisiä 
ominaisuuksia. Helsingin identiteetti ra-
kentuu muun muassa meren läheisyydestä 
ja kaupungin ytimen empirearkkitehtuu-
rista, maastonmuotojen lempeydestä, vaa-
leasävyisistä rakennuksista ja niemen sek-
toreiksi jakavista sisääntuloväylistä. Katuti-
lat ovat harvoin kapeita ja korkeita, useam-
min leveitä ja melko matalia. Luonnonva-
lo, sen määrä ja luonne muuntelevat kau-
punkia. Auringon paistaessa hiekka kimal-
taa rakennuksen jalorapatussa seinässä, 
betonipinnat valottuvat vaaleiksi kuin 
hiekkakivi. Sateessa asfaltti tummuu entis-
tä mustemmaksi ja sen kiiltävä pinta hei-
jastelee valomainostekstit mutkittelevina ja 
tunnistamattomiksi valuvina. Kun lumi 
peittää kadut ja aukiot, muuttuu maan 
pinta yhdeksi valtavaksi heijastinpinnaksi 
päiväsaikaan auringon valolle ja yöllä säh-
kövalolle. Helsinki ei ole maailmalla tun-
nettu ”valon kaupunkina” tai ”las vegasi-
na”, mutta kaupunkikuvallisesti valaistuk-
sella on merkittävä ja tunnistettu asema. 
 Helsingin ulkovalaistuksen historiaa, 
nykypäivää ja tulevia tavoitteita koottiin 
yksiin kansiin raportiksi vuonna 2003. Ra-
portin nimi on Kaupungin valot - Helsin-
gin valaistuksen kaupunkikuvalliset peri-
aatteet. Sen toimenpide-ehdotuksiin kuu-
lui mm. rakennusvalvontaviraston kiin-

teistöjen piha- ja julkisivuvalaistusohjeen 
laatiminen. 
 Syksyllä 2005 voitiin ottaa käyttöön 
rakennusvalvontaviraston ohje ”Pihojen ja 
julkisivujen valaistus”. Ohjeen tarkoituk-
sena on muistuttaa kiinteistöjen omistajia 
ja valaistussuunnittelijoita siitä, että suun-
niteltavat uudet valaistusratkaisut liittyvät 
rakennettuun ja valaistuun tai pimeään 
ympäristöön. Ohje kannustaa hyvään 
suunnitteluun ja korostaa, että valaistuk-
sen asiantuntija vaativassa kohteessa tarvit-
see tuekseen työryhmän, jossa on teknistä, 
arkkitehtonista ja taiteellista asiantunte-
musta. 
 Piirrettyjen suunnitelmien tarkastelun 
ohella valaistustavoitteiden tulee tarkistaa 
koevalaistusten avulla. Merkittävämpien 
kohteiden osalta suunnitelmat ja mahdol-
lisesti koevalaistus esitellään kaupunkiku-
vaneuvottelukunnalle ja kaikille osallisille 
tahoille ja naapureille. Mitä tiiviimmin va-
laistus nivoutuu osaksi kaupunkiympäris-
tön kokonaisvaltaista suunnittelua, sitä 
parempia ja kestävämpiä lopputuloksia 
syntyy. Valaistuksen kestävyyttä on arvioi-
tava sekä teknisesti että visuaalisesti suh-
teessa valaistavan rakennuksen arkkiteh-
tuuriin ja asemaan kaupunkitilassa. Ra-
kennusvalvonnan ohje korostaa kiinteistön 
omistajan vastuuta huolehtia valaisimien 
huoltamisesta ja valaistuksen pysymisestä 
suunnitellussa hahmossaan.



26

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

Aleksanterinkadun varrella Helsingissä.

Senaatintorin valaistuksen muutokset pe-
rustuvat tutustumiseen kaupunkitilan men-
neisyyteen.
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Ulkovalaistus on kaupungin infrastruktuu-
rin osa
Helsingissä ulkovalaistuksen ratkaisuja on 
ohjattu määrätietoisesti siitä lähtien kun 
katujen varsille ja aukioille on valaisimia 
asennettu. Euroopassa tiivistä kaupunkira-
kennetta palvelevaa infrastruktuuria, josta 
katujen ja muiden julkisten ulkotilojen va-
laistus on osa, rakennettiin useassa paikas-
sa samanaikaisesti. Lontoo ja Pariisi olivat 
ensimmäisiä kaupunkeja, joissa kaasuverk-
ko levittäytyi asuntoalueille. Muutaman 
vuoden sisällä vastaavissa asennustöissä ah-
keroitiin jo Tukholmassa, Helsingissä ja 
Tampereellakin. 1880-luvulla kaasuvalais-
tus oli ylellisyyttä, jota ei ollut varaa siro-
tella ympäri kaupunkia. Aluksi vain mer-

kittävät keskustan kadut olivat valaistuja. 
Talonomistajia velvoitettiin järjestämään 
maistraatin määrittelemän mallin mukai-
set lyhdyt talon seinään tai sisääntulopor-
tille. Ensimmäisten sähköistettyjen valai-
simien muotoilu noudatti kaikkialla Eu-
roopassa suurin piirtein samoja kaasutek-
niikasta sovellettuja ratkaisuja. Valaisinpyl-
väät olivat pääosin valurautaa, yksinkertai-
sen tai koristeellisemman pylväsmallin voi 
valita yli kansallisten rajojen levinneistä 
valupylväiden mallistoista. Lyhtyjen mate-
riaaleina yleisiä olivat valumetallit ja kupa-
ri. Esineinä ulkovalaisimet muodostivat 
osan katutilan kalusteperhettä penkkien, 
roska-astioiden, kaiteiden ja kasvisuojien 
ohella. Kansalliset kulttuuriset tavoitteet ja 

Verona
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resurssit näkyvät eroina valaisinpylväiden 
koristeellisuudessa – esimerkiksi Verona ja 
Helsinki ovat löytäneet samaan kysymyk-
seen oman näköisensä ratkaisun. 
 Kun kaasukäyttöisen valaistuksen ha-
luttiin yleistyvän, alettiin sitä markkinoida 
laajalle yleisölle teatraalisin keinoin. Järjes-
tettiin upeita valojen sytytysnäytöksiä, joi-
hin kutsuttiin katsojiksi kaupungin mer-
kittävimpiä henkilöitä. Ulkovalaistuksen 
osalta tehtiin samoin: Helsingissä ulkova-
laistusnäytöksiä on pidetty ainakin Kaivo-
puistossa. Käryävien öljypolttimien ja talo-
kohtaisten ruumiillista työtä vaativien jär-
jestelmien korvaaminen siistillä ja ekono-
misella teknologialla on vaikuttanut mer-
kittävällä tavalla asumisen laatuun.  Kaasu-
valaistus sisätiloissa integroitiin kehitty-
neimmillään osaksi ilmanvaihto- ja lämmi-
tysjärjestelmiä. Ulkotiloissa valaisinpylväi-
den sijoittamispaikat pohdittiin huolelli-
sesti ja syntyvillä täsmällisillä pylväsrivis-
töillä oli oma arkkitehtoninen roolinsa. 
Valaisemistapa ja valon käytön tavoitteet 
olivat selkeät: valaistuksen tehtävänä oli 
lisätä sellaisia tunteja vuorokauteen, jolloin 
voi kaupunkitilassa turvallisesti työsken-
nellä, liikkua ja huvitella.

Historiallisesti arvokas ympäristö ja valaistus
Arvokkaina pidettyjä rakennuksia, raken-
nusryhmiä ja maisemakokonaisuuksia osa-
taan korjata niiden historialliset, arkkiteh-
toniset, taiteelliset, tekniset ja kulttuuriset 
arvot säilyttäen. Sisätilojen restaurointi voi 
sisältää rakenteiden ja huonejärjestelyjen 
lisäksi kalusteiden ja valaisimien entisöin-
nin. Vanhan rakennuksen uusi alkuperäi-
sestä poikkeava käyttö tuottaa kuitenkin 
uusia haasteita, oli kyse sitten museosta, 
kirkosta, koulusta, teollisesta tai kaupalli-
sesta käytöstä. Kun siirrytään ulos tarkaste-
lemaan historiallisesti arvokasta kokonai-
suutta, kasvaa haasteiden määrä. Korjatta-
vissa kohteissa ulkovalaistuksesta on jäljellä 
hyvin vähän jos mitään alkuperäistä. Li-
säksi rakennusten lähiympäristö on saatta-
nut muuttua olennaisesti vuosikymmenien 

kuluessa. Teollisuusympäristöissä mahdol-
liset alkuperäiset kunnianhimoisesti muo-
toillut valaisimet on korvattu tuotannon 
muutosten myötä teknisesti käyttökelpoi-
silla mutta ulkonäöltään vaatimattomam-
milla laitteilla. Jos alkuperäisvalaisimia 
olisikin vielä olemassa, edellyttäisi uusi 
käyttö niiltä mahdollisesti sellaisia ominai-
suuksia joita ei vanhoihin kuoriin voitaisi 
toteuttaa. Suomessa yleensä vain museo-
alueella voidaan hyväksyä museaalinen hä-
märyys ja ratkaisujen yksinkertaisuus. 
 Millä keinoilla historiallisesti arvok-
kaan käyttöympäristön – kuten vaikkapa 
Helsingin Senaatintorin, Esplanadien tai 
Rautatientorin – arvot määritellään ja 
mikä olennaisinta: miten ja mitkä arvot 
vaikuttavat julkisen ulkotilan - katujen, 
piha-alueiden ja julkisivujen - valaistuksen 
suunnitteluun? Yksittäisen tontin ja raken-
nuksen valaistuksen suunnittelija ei voi 
yksin etsiä koko katualueen valaistusrat-
kaisuja ja aikakausien kerrostumia, mutta 
keskittyy oman toimeksiantonsa puitteissa 
tarpeelliseen määrään taustietoa. Helsin-
gissä kaupunki itse vastaa katujen, aukioi-
den ja puistojen valaistuksen suunnittelus-
ta ja suunnittelun ohjaamisesta – ehditään-
kö suureen alueeseen vaikuttavat ratkaisut 
miettiä toiminnallisuuden, taloudellisuu-
den ja muotoilun yleisen laadukkuuden 
lisäksi myös historian näkökulmasta? 

Kaupunkitilan analysointi 
ratkaisujen taustalla
Edesmennyt professori Antero Markelin 
tutki lukuisien taajamakeskusten ja kau-
punkien keskustojen kaupunkirakenteelli-
sia ominaisuuksia ulkovalaistusratkaisujen 
pohjaksi Suomessa ja Saksassa. Helsingin 
vanha keskusta – Senaatintori lähiympäris-
töineen – kuului hänen toimeksiantoihin-
sa 1980-luvun alkupuolella. Markelin ana-
lysoi pääaukion lisäksi erilaiset katutilat ja 
näkymät. Liikenteen sujuvuuden ja turval-
lisuuden varmistaminen valaistusratkaisun 
avulla korostuivat tuolloin enemmän kuin 
elämyksellisen kaupunkiympäristön muo-
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dostaminen tai puhtaat imagoseikat. Mar-
kelinin päätelmät valaistuksen ratkaisuta-
vasta korostavat kaupunkitilan arkkiteh-
tuurin vääristymättömyyttä – valaistus ei 
saanut alkaa syödä arkkitehtuurilta sen ase-
maa. Valaisinpylväiden sijoitus tulee hänen 
mukaansa tarkoin pohtia sen mukaan 
mikä kullekin katukokonaisuudelle on 
kaupunkikuvallisesti luontevaa. Jälkipolvet 
ovat arvostelleet Markelinin selvitystyön 
pohjalta toteutettuja valaisimia, mutta 
luultavasti harva tuntee taustalla olevat ja 
osin toteutuneet valaistustavoitteet. Visu-
aaliset ihmiset kuten arkkitehdit, muotoi-
lijat ja taiteilijat pureutuvat usein valai-
simien ulkonäköön päivänvalossa, vaikka 
yhtä merkittävää on itse valon vaikutelma, 
valaistus, ja lisäksi sekin, miltä valaisin itse 
näyttää kun se pimeällä hoitaa tehtävään-
sä. 

Tasapainoilua arkkitehtuurin, elämykselli-
syyden ja kaupallisuuden välillä
Esplanadien katuvalaistus uusittiin kult-
tuurikaupunkivuodeksi 2000, jolloin Hel-
sinki myös täytti 450 vuotta. Tuoreita rat-
kaisuja haettiin jo 90-luvun puolivälissä 
käydyn keskustavalaistuskilpailun avulla, 
jonka ulkovalaistuksesta vastaava Helsin-
gin Energia järjesti. Mikään kilpailussa 
palkittu ratkaisu ei päätynyt lopulta raken-
nettavaksi, vaan voittajaehdotus pidettiin 
ikään kuin konseptuaalisesti mielessä ja 
kysyttiin lisäapua yhdysvaltalaiselta ansioi-
tuneelta valaistussuunnittelijalta. Ensim-
mäiset luonnokset ja koevalaisimet saivat 
tyrmäävän vastaanoton sekä kaupunkiku-
vaa vaalivilta viranomaisilta että Esplana-
dien rakennettua ympäristöä arvostavilta 
arkkitehdeilta ja muulta kulttuuriväeltä. 
Esitetty valaisinratkaisu tuntui pöyristyttä-
vän ”amerikkalaiselta” ja muoviselta liioi-
teltuine kaarineen ja vieraan näköisine la-

Kauppatori ja Etelä Esplanadi
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sikupuineen. Valaistusratkaisu sitä vastoin 
näytti onnistuneelta ja laadukkaalta, mutta 
sitä ei yleisessä keskustelussa juuri nostettu 
esille. Valaisinpylvästä ja lyhtyjä muotoil-
tiin ”helsinkiläisemmiksi”, yksinkertaisem-
miksi ja selkeämmiksi. Keskustelu jatkui 
vilkkaana, kunnes uusi Esplanadin valais-
tus rakennettiin paikoilleen. Se on saanut 
valaistusalan kansainvälistä tunnustusta ja 
tänään se on osa Esplanadin kaupunkiku-
vaa, yöllä ja päivällä. 
 Aikaa Senaatintorin ja Esplanadien va-
laistuksen uusimisten välillä oli kulunut 
noin 20 vuotta. 1980-luvulla kaupunkiti-
lan ja sen muodostaman arkkitehtuurin 
ominaisuuksia nähtiin aiheelliseksi analy-
soida tehtävien teknis-visuaalisten ratkai-
sujen pohjaksi. 2000-lukua lähestyttäessä 
uudella tavalla valaistu kaupunkitila sellai-
senaan vailla historian painolastia tai taus-
tatiedon tuomia rajoituksia tuntuu elä-
myksellisyydessään tavoittelemisen arvoi-

selta. 2000-luvun mobiiliteknologian kyl-
lästämä kaupunkikulttuuri on niin kuu-
meisen tehokasta, että kaupunkitilaan 
kätkeytyvien elämysten on oltava nopeasti 
havaittavia ja helppoja ymmärtää. Nokke-
lasti valaistut historialliset ympäristöt ovat 
lumoavia urbaaneja kokemuksia ja hääly-
vät yltiöpittoreskin ja tilan hahmottamisen 
kannalta olennaisen välimaastossa. Kau-
punkiympäristöön ehdottomasti kuuluvat 
valaistut mainoslaitteet, tekstit ja kuvat 
ovat sijoitettavissa muualle kuin vanhim-
paan miljööseen, jossa ravintolasta ilmoit-
tava viesti on alun perinkin ollut kiinnitet-
tynä pienehköön maalattuun kylttiin. 
Tieto kulloinkin suunniteltavan alueen – 
rakennuksen, torin, puiston, kauppakäytä-
vän - menneisyydestä on olennainen suun-
nittelun pohjatieto, joka valitettavan usein 
unohtuu. Toisaalta tiedolla ei tee mitään 
ellei sen pohjalta ratkaisuja punnita ja etsi-
tä tasapainoista kokonaisratkaisua.

Rautatientori odottaa omaa uutta valaistustaan. 



�1

J Ä S E N T I E D O T E  5 : 2 0 0 6

 Helsingin Rautatientorin valaistuksen 
osalta keskustelu ja pohdinta jatkuvat. Val-
tion rautatiet on suunnitteluttanut Rauta-
tieaseman uuden julkisivuvalaistuksen, 
joka rakennetaan talven 2006–07 aikana. 
Mikonkadun, Kaisaniemenkadun ja Vil-
honkadun rajaamaan Fennia-kortteliin 
laadittiin korttelin peruskorjauksen ja 
käyttötarkoitusten muutosten suunnitte-
lun yhteydessä kokonaisvaltainen julkisi-
vuvalaistussuunnitelma, joka on ollut käy-
tössä jo kaksi vuotta. Ateneum- rakennuk-
selle on hahmoteltu julkisivuvalaistusta, 
mutta sen rakentaminen odottaa kaupun-
gin päätöksiä torialueen valaistuksen osal-
ta. Kansallisteatterin julkisivujen valaise-
minen oli osa teatterirakennuksen korjaus- 
ja restaurointiprojektia. Toritila hahmot-
tuu pimeään aikaan näiden yksityisten 
kiinteistöjen toteuttamien valaistusratkai-
sujen avulla. Syntyneessä tilanteessa julki-
sen torialueen valaistus on sovitettava ym-
päristöönsä ja punnittava samalla, mikä 
tämän valtakunnallisesti merkittävän auki-
on luonne on.

Rakennetun ympäristön ja valaistuksen liitto
Kuten katuympäristön suunnittelussa ote-
taan huomioon liikenteen luonne ja mää-
rä, kadun sijainti kaupungin katuverkossa 
ja istutettavat puut, sijoitettavat laitteet ja 
kalusteet, tulee kaikkien kaupunkitilojen 
suunnitteluun integroida valaistuksen ta-
voitteiden pohtiminen. Asemakaavassa ei 
kannata valaistuslaitteiden yksityiskohtia 
ratkaista, mutta alkuperäistavoitteet valais-
tuksen mittakaavasta ja roolista kaupunki-
kuvassa voisivat siirtyä tuleville asemaakaa-
vaa tulkitseville suunnittelijapolville. Va-
laistus ei pelasta sirpaleista tai muutoin 
hämmentävää, keskeneräistä kaupunkiti-
laa, mutta sen avulla tilannetta voi selkeyt-
tää. Edellisen kaltaista useammin koh-
taamme päivänvalossa viehättävän ja ym-
märrettävän tilan joka muuttuu valaistuna 
käsittämättömäksi ja luotaantyöntäväksi. 
Pimeyttä suomalaisessa valaistuskulttuu-
rissa arastellaan vaikka sen hallinnasta ul-

kotilojen valaistussuunnittelussa taitaa olla 
kyse. Turvallisuuden näkökulmat korostu-
vat, mikä on valon määrän lisäämisen pe-
ruste. ”Pelon maantiede” ohjaa naiset ja 
nuoret ihmiset käyttämään vain tiettyjä 
reittejä tai välttelemään pimeään aikaan 
kävelemistä ulkona. Esteettömän valais-
tuksen suunnittelu on lähtökuopissa - es-
teettömyys merkitsee valaistuksen yleistä 
käyttökelpoisuutta ja laatua ajatellen eri-
tyisesti 40 vuotta täyttänyttä väestön osaa. 
Energian kulutuksen suhde tuotettuun va-
lon määrään on suunnitteluun tulevaisuu-
dessa entistä voimakkaammin vaikuttava 
tekijä.
 Valo on suhteellista – mitä enemmän 
sitä määrällisesti käytämme, sitä enemmän 
on ponnisteltava saadakseen valaisemalla 
sieltä jotain erottumaan. Kaupunkiympä-
ristössä valaistuksen korkea laatu ei synny 
ainoastaan valaistussuunnittelulla vaan se 
on kokonaisvaltaisemman suunnittelun – 
rakennusten, katujen, aukioiden, rantojen 
- ja eri tahojen kiinteän yhteistyön tulos. 
Useiden valon avulla itseään markkinoivi-
en maailman kaupunkien vastapainoksi 
Helsinki voi tulla tunnetuksi kaupunkina, 
jossa myös julkisten tilojen ratkaisut pe-
rustuvat sekä historian tuntemiseen että 
nykytilanteen ja olemassa olevien kokonai-
suuksien tunnistamiseen. Sellaisessa Hel-
singissä tulevaisuuden ratkaisut etsitään 
ennakkoluulottomasti yhdistämällä niin 
virkamieskunnan kuin konsulttisuunnitte-
lijoiden paras ammatillinen osaaminen.

Kirjoittaja Marjut Kauppinen työskentelee 
arkkitehtina Helsingin kaupungin rakennus-
valvontavirastossa.
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K E I N O V A L O L L A
–  T e k n i i k k a a  j a  e t i i k k a a

Frosteruksen Stockmann
Stockmann julisti arkkitehtuurikilpailun 
kuusikerroksisen tavaratalon suunnittele-
miseksi tontilleen lokakuussa 1915. Kil-
pailun ensimmäisen palkinnon voittivat 
arkkitehtiveljekset Walter ja Ivar Thomé, 
toisen palkinnon sai arkkitehti Sigurd 
Frosterus ja kolmannen arkkitehti Eliel 
Saarinen. 
 Rakennuksen suunnittelijaksi valittiin 
Sigurd Frosterus ja hän jatkoi suunnittelu-
työtä siten, että ensimmäiset pääpiirustuk-
set valmistuivat vuonna 1919. Suunnitel-
mat jouduttiin kuitenkin hylkäämään 
Keskuskadun rakentamisen ja korttelin 
uusien tonttijärjestelyjen vuoksi ja aloitta-
maan vuonna 1921 suunnittelu alusta 
koko korttelia käsittävänä tehtävänä. Uu-
den tavaratalon pääpiirustukset valmistui-
vat vuonna 1924 ja ensimmäisen raken-
nusvaiheen, nelikerroksisen City-talon, 
rakennustyö oli valmis keväällä 1926.
 1920-luvun lopun voimakkaan talou-
dellisen nousukauden myötä Stockmann 
päätti pian käynnistää tavaratalon seuraa-
van rakennusvaiheen ja muuttaa merkittä-
västi hyväksyttyjä suunnitelmia. Tavarata-
lon johto ja arkkitehti Frosterus tekivät 
vuonna 1928 laajan opintomatkan, jonka 
jälkeen seuraavan vuoden alussa vahvistet-
tiin korttelin uudet ja pääosin nykyisen 
tavaratalon ns. vanhan osan suunnitelmat. 
 Uusi uljas tavaratalorakennus valmistui 
joulumyyntiin vuonna 1930. Se oli suo-

malaiseen yhteiskuntaan kehitetty suuri ja 
monilta toiminnoiltaan uraauurtava tava-
ratalokonsepti, jolle ei Suomessa ollut esi-
kuvia. 
 Rakennus on toiminut vuosikymmenet 
erinomaisesti ja siihen on tehty vain vähän 
rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen ti-
loja on ollut helppo muunnella ja kehittää 
kaupallisen toiminnan vaatimuksiin. 
Stockmannin johdon ja arkkitehti Froste-
ruksen jo 1920-luvulla luomat visiot ja 
niiden perusteella tehdyt päätökset ovat 
olleet erittäin kaukonäköisiä. Stockman-
nin tavaratalosta on myös tullut pääkau-
pungin ehkä merkittävin tunnusmerkki ja 
kaupunkilaisten tärkeä kohtaamispaikka.

Keskusaula
Maailman suuret tavaratalot ovat perin-
teellisesti rakentuneet keskusaulan tai valo-
katteisen sisäpihan ympärille. Aiemmin 
arkkitehtuurin tilajärjestelmä edellytti kes-
kitetyn aulan rakentamista rakennuksen 
ytimeksi ja painovoimaisen ilmanvaihdon 
sekä suurelta osaltaan luonnonvaloon pe-
rustuneen valaistuksen vaatimukset tukivat 
tätä periaatetta. Kerrosten väliset portaat 
sijoitettiin arkkitehtuurin kohokohtien 
muodostamiseksi ja orientoituvuuden 
vuoksi yleensä keskusaulan yhteyteen. 
Stockmannin vuoden 1916 arkkitehtuuri-
kilpailussa kaikissa merkittävimmissä kil-
pailuehdotuksissa tavarataloon oli esitetty 
keskusaula.
 Frosteruksen kilpailuehdotuksen kes-
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Frosteruksen luonnossuunnitelmat.
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kusaula oli muodoltaan pyöreä. Ensimmäi-
sissä luonnoksissa sen seinämateriaalina oli 
puhtaaksimuurattu punatiili. Myöhemmis-
sä luonnoksissa, erityisesti korttelin saatua 
Keskuskadun rakentamisen myötä lopulli-
sen muotonsa, myös aula muuntui nykyi-
seen katukoordinaatistojen mukaiseen 
muotoonsa. Seinämateriaali muuttui rap-
pauspinnaksi, jota arkkitehti perusteli pa-
remmilla valonheijastusominaisuuksilla ja 
helpommalla puhtaanapidolla. 
 Frosterus kutsui keskusaulaa suureksi 
valoaukeaksi. Hänen tavoitteenaan oli luo-
da aulaan ilmava torivaikutelma ja läpinä-
kyvyys, josta asiakas voisi helposti hahmot-
taa tavaratalon eri kerrokset ja josta olisi 
helpot kulkuyhteydet eri osastoille.
 Aulan taiteellisen sommittelun keskei-
nen tekijä oli symmetria, jonka muodosti-
vat pääakselissa pääsisäänkäynti, keskusau-
la ja hissiryhmä. Ensimmäistä kertaa eu-
rooppalaisissa tavarataloissa oli nyt tarkoi-
tus korvata sisäänkäyntiä vastapäätä olevat 
monumentaaliset portaat modernilla hissi-
ryhmällä.
 Luonnonvalon saanti keskusaulaan oli 
tärkeää, koska keinovalaistus perustui raken-
nuksen syntyvaiheessa vielä pääosin hehku-
lamppuihin. Valokaton yläpuolella olevan 
pihan pohjoispuolen kaareva seinä auttoi 
auringonvalon heijastumista sisätilaan.

Valokatteen rakenne- ja valaistusratkaisut
Stockmannin keskusaulan teräsrunko ti-
lattiin Saksasta Fensterwerk-Eisenbau 
Herman Vogelilta. Katon näkyvä lasipinta 
tehtiin yhtenäisenä kenttänä ja laseja kan-
natettiin siroilla teräsprofiileilla. Sprinkler- 
ja lämpöputket ripustettiin näkyviin sellai-
sinaan lasikatteen alapuolelle. Lasikatteen 
välitilassa oli 27 kpl 750 W valaisimia, jot-
ka pimeän aikana korvasivat luonnonvalon 
puuttumisen.

Suunnitelmat keskusaulan yläpuolisen valo-
pihan rakentamiseksi vuonna 1954
Frosterus oli jo vuonna 1928 opintomat-
kallaan Lontoossa nähnyt tavaratalotyö-

maan, jossa kolmikerroksisen keskusaulan 
päälle oli rakennettu hyötytiloja ja aulaan 
keinovalaistus. Stockmannin rakennus-
suunnitelmia ei tuolloin kuitenkaan roh-
jettu enää muuttaa. Lisäksi kylmä valopiha 
haluttiin säilyttää reservitilana tulevia tar-
peita varten. Myös viranomaiset vastusti-
vat radikaalia ehdotusta tilanteessa, jossa 
keinovalaistus oli vielä varsin kehittymä-
töntä.
 Vuoden 1954 aikana Frosterus teki ta-
varataloon useita laajennusehdotuksia, 
joissa myös otettiin kantaa keskusaulan 
yläpuolisen valopihan rakentamiseen. Säi-
lyneet luonnospiirustukset esittivät valopi-
han rakentamista umpeen 6. – 8. kerrosten 
tasoilla ja uuden tilan kattamista harjakat-
toisella lasikatteella tai vaihtoehtoisesti 
korkeilla sivuikkunoilla ja umpinaisella ta-
sakatolla. Vanha lasikate oli esitetty korvat-
tavaksi läpivalaistavilla muovilevyillä. 
 Suunnitelmien perusteluksi Frosterus 
kirjoitti selostuksen, joka alkaa toteamuk-
sella, että keinovalaistuksen viimeaikaisen 
nopean kehityksen ansiosta on mahdollista 
rakentaa kerrostasot valopihan yli ilman, 
että valaistusolosuhteita valopihalla tarvit-
see heikentää. .
 Toisessa selostuksessaan Frosterus esit-
tää valopihan rakentamiselle vaihtoehtoi-
sen mallin, jonka mukaan valopihan katta-
minen rakennettaisiin vaikka kerrostasoja 
ei toteutettaisikaan heti. Hänen mukaansa 
lämmityskustannusten säästö korvaisi täl-
löin lisävalaistukseen tarvittavan sähkön. 
On hämmästyttävää, kuinka edellä aikaan-
sa Frosterus oli tässäkin suhteessa.

Tavaratalon laajennus- ja saneeraus 
2001 alkaen
Edellä lyhyesti kerrottu historia Stockman-
nin tavaratalon rakentamisesta ja arkkiteh-
ti Frosteruksen luonnossuunnitelmista ta-
varatalorakennuksen edelleen kehittämi-
seksi käyvät ilmi Stockmannin tavaratalon 
Rakentamisen historia - selvityksestä, jon-
ka arkkitehti Weikko Kotila toimistossam-
me laati vuoden 2002 aikana saatuamme 
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Valopiha kerroksissa 6–8.

Valopiha kerroksissa 6–8
Ljusgården i våningarna 6–8

Stockmannin tavaratalon laajennus- ja sa-
neeraushankkeen toimeksiannon. 
 Helsingin tavaratalon laajennus- ja sa-
neerausprojektin nimi on Kaikkien aikojen 
Stockmann – Alla tiders Stockmann. Sen 
päätavoitteena on saada tavarataloon uutta 
kaupallista pinta-alaa noin 10 000 m2, uu-

det tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä 
uusi pysäköintihalli 600 autolle. 
 Uuden kaupallisen tilan luominen on 
tarkoitus toteuttaa sekä rakentamalla uutta 
tilaa että muuttamalla osa käytössä olevista 
muista tiloista kaupalliseen käyttöön. 
 Hankkeen yhteydessä tehdään myös 
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merkittäviä muutostöitä tavaratalon ny-
kyisissä tiloissa. Erityisesti parannetaan 
asiakkaiden liikkumista lisäämällä hissejä 
ja liukuportaita sekä tehostetaan ilman-
vaihtoa ja valaistusta.
 Näkyvimpiä muutoksia asiakkaille syn-
tyy tavaratalon 6. – 8. kerroksiin, joiden 
lisätiloiksi rakennetaan keskusaulan ylä-
puolella oleva nykyinen avoin valopiha, 
joka katetaan uudella lasikatolla. Näin 8. 
kerrokseen syntyy uusi valopiha. Tältä osin 
arkkitehti Frosteruksen vuoden 1954 
luonnossuunnitelmissa esittämät ratkaisut 
vihdoinkin toteutuvat. 
 Muita suuria muutoksia ovat Herkku-
myymälän laajentaminen pinta-alaltaan 
noin kaksinkertaiseksi ja muuttaminen yk-
sitasoiseksi Keskuskadun alaiseen tilaan. 
Ratkaisu ennakoi maanalaisten kaupallis-
ten tilojen voimakasta laajenemista kau-
pungin keskustassa. Arkkitehdin toiveena 
on, että myös näiden tilojen luonnonvalon 
saantia katupinnan läpi olisi mahdollista 
kehittää. (leikkauspiirustus).
 Tavaratalon ulkopintoihin tulee hyvin 
vähän näkyviä muutoksia. Ullakkokerrok-
seen toteutettavat ilmanvaihtokoneet vä-

hentävät ja kokoavat katolle tulevia ilman-
vaihdon rakenteita. Erityisesti tavaratalossa 
toteutettava kaukokylmäjäähdytys poistaa 
katolta suuret lauhdutinlaitekentät. Uusi 
lasikate nousee vain noin metrin verran yli 
räystäskorkeuden eikä erotu kaupunkiku-
vassa. (kuvapari Uudet kattorakenteet).
 Suurena myönteisenä muutoksena kau-
punkirakenteeseen ja keskustan kaupunki-
kuvaan ja viihtyisyyteen ovat hankkeessa 
toteutettavat maanalaiset huoltotilat sekä 
Mannerheimintien alle rakennettava pysä-
köintilaitos, jotka luovat edellytykset Kes-
kuskadun ajoluiskan poistamiselle ja ka-
dun muuttamiselle kävelykaduksi. Keskus-
kadun kävelykatusuunnittelu on jo käyn-
nissä.
 Koko suuren rakennushankkeen tekee 
erityisen vaativaksi se, että hanke tullaan 
toteuttamaan tavaratalon ollessa täydessä 
toiminnassa koko rakennustyön ajan.

Uuden valopihan rakentaminen 
Keskusaulan päälle toteutettavien uusien 
kerrosten ja uuden valopihan toteuttami-
nen on teknisesti erittäin vaativa tehtävä. 
Uusien rakenteiden aiheuttaman lisäpai-
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non vuoksi kaikki asemakaavassa suojellun 
keskusaulan pilarit on vahvistettava ja va-
lokaton yläpuolelle tehtävä uusia valaistus-
rakenteita sekä uusien kerrosten tukemista 
varten tekninen kerros 5. kerroksen tasolle. 
(leikkauspiirustus).
 Keskusaulan pilareiden, 14 kpl, vahvis-
tukset päätettiin toteuttaa museoviraston 
yliarkkitehti Erkki Mäkiön kanssa käyty-
jen neuvottelujen jälkeen rakentamalla ta-
varatalon myyntikerrosten puolelle nykyi-
sistä pilareista väliosalla erotetut teräsra-
kenteiset lisäpilarit. Näin saatiin alkuperäi-
set pilarit säilymään keskusaulan puolelta 
koskemattomina. Pilareiden vahvistustyö 
on toteutunut suunnitelman mukaisesti.
 Keskusaulan yläpuolelle tulevien raken-
teiden toteuttamista varten nykyisen 4. 
kerroksen tasolle on tehty neljän teräspila-
rin kannattama palo- ja vesitiivis työtaso, 
jonka alapuolella käydään tällä hetkellä 
kauppaa entiseen tapaan. 

Keskusaulan ja uuden valopihan 
valaistusratkaisut
Tällä hetkellä suunnittelemme sekä kes-

kusaulan - jota Stockmannilla kutsutaan 
vanhaksi valopihaksi - että uuden 8. ker-
roksen valopihan lasikattojen rakenteiden, 
lasien ja valaistuksen ratkaisuja. Valaistus-
suunnittelijana suunnitteluryhmässä on 
Sanna Forsman Insinööritoimisto Olof 
Granlund Oy:stä. Arvokasta konsultointi-
apua on saatu JOLD:in Julle Oksaselta ja 
Oliver Walterilta. .
 Keskusaulan valaistuksen suunnittelun 
tavoitteena on säilyttää tilan tunnelma en-
nallaan ja simuloida keinovalolla entistä 
päivänvalon osuutta. Valaistus tulee muo-
dostumaan pääosin kahdesta elementistä; 
teknisestä yleisvalosta sekä kirkkaasta lasi-
katosta. Lisäksi tutkimme keskushallin 
arkkitehtonisten elementtien kuten pila-
reiden erillisvalaisemista.
 Valaistustason mitoitusperiaatteena on 
500 – 600 luksin valaistusvoimakkuus 1. 
kerroksen myyntipöytien korkeudella. 
Käytettävien lamppujen värilämpötila on 
3000 K. Lamppuina on suunniteltu käy-
tettäväksi pitkäikäisiä ja hyvän värintois-
ton omaavia monimetallilamppuja sekä 
loistelamppuja. Tällä hetkellä tutkimme 

Nykytilanne ja alkuperäinen lasikatto.
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Uuden valopihan mallinnusluonnoksia.
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erityisesti lasikaton valaistuksessa myös 
muiden mahdollisten lampputyyppien 
käyttöä. 
 Uuden valopihan lopullisen tilakoko-
naisuuden, lasikaton sekä valaistuksen 
suunnittelua pidämme hankkeen kokonai-
suuden kannalta erityisen tärkeänä. 
 Tavoitteenamme on muodostaa uudes-
ta valopihasta tavaratalon nykyisten vai-
kuttavien keskustilojen – vanhan valopi-
han ja Argoshallin - perinteiden jatkajaksi 
kolmas kokoava ja oman aikakautensa ark-
kitehtuuria edustava sekä valaistus- ja ääni-
tekniikan mahdollisuuksia hyödyntävä 
tila. 
 Tutkimme tällä hetkellä varsinaisen la-
sikaton alle mahdollisesti toteutettavan ns. 
opaalikaton rakenteita, erilaisia lasityyppe-
jä, päivänkierron mukaan ohjautuvia va-
laistusratkaisuja, valo- ja äänimaailmojen 

yhdistämistä jne.
 Stockmannin Kasvu-projektin raken-
nustyö on käynnissä samanaikaisesti sekä 
maan alla huoltotiloissa ja pysäköintilai-
toksessa että monissa erillisissä työkohteis-
sa tavaratalon alueella. Aikataulun mukai-
sesti työt valmistuvat vaiheittain siten, että 
viimeiset osat voidaan ottaa käyttöön 
vuonna 2010. Stockmann on pyrkinyt vai-
mentamaan pitkän rakennustyömaan ai-
heuttamia kaupunkikuvallisia häiriöitä 
mm. toteuttamalla Mannerheimintien 
työmaakoppien ja telinetornin verhouk-
seksi taiteilija Martti Aihan suuret taidete-
okset.

Arkkitehti Pekka Laatio Arkkitehtitoimisto 
Laatio Oy:sta toimii Stockmannin laajen-
nus- ja muutostöiden pääsuunnittelijana.

Työmaa kesällä 2006



�2

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A

University of Oregon, Architect Department, Eugene, Oregon, USA
A 3 credit lecture course, IARC 4/592 Electric Lighting.
The Baker Distinguished Visiting Professor Julle Oksanen, Finland.

Course content: 
I) General- and Basic course lecture:
Lighting Designer’s Toolbar (3-4 hours)

II) Educational Lighting Design Projects

III) Luminaire Design 

IV) Students’ Workshop 

I) BASIC LECTURE: LIGHTING DESIGNERS’ TOOLBAR:

University of Oregon, Architect Department, Eugene, Oregon, USA
A 3 credit lecture course, IARC 4/592 Electric Lighting.
The Baker Distinguished Visiting Professor Julle Oksanen, Finland.

Course content: I) General- and Basic course lecture:
Lighting Designer’s Toolbar (3-4 hours)

II) Educational Lighting Design Projects

III) Luminaire Design

IV) Students’ Workshop

I) BASIC LECTURE: LIGHTING DESIGNERS’ TOOLBAR:

Lecture will introduce lot of tools which are needed in order to be able to create and design
good lighting projects. Every tool has a comprehensive example or many examples. They are
real projects in real life of Julle Oksanen Lighting Design Ltd.

This lecture is a back bone- know how- package for the whole electric lighting design-
education course and is a must for all students. Students who are not able to attend this
session will have personal guidance and –lecture from Julle Oksanen.

L  I  G  H  T  I  N  G     D  E  S  I  G  N     T  O  O  L     B A  R     E  X  A  M  P  L  E 

LIGHTING DESIGN CONCEPT CASE

LIGHTING DESIGN MASTER PLAN CASE

LIGHTING DESIGN PROCESSES CASE

NEW LIGHTING TECHNOLOGY CASE

COMPUTER IMAGES CASE

EXTRATERRESTRIAL LIGHTING

TEAMWORK

RECOMMENDATIONS + OTHER UNSURE 

LIMITATIONS FOR CREATIVE LIGHTING DESIGN

DECISION MAKERS OF THE PROJECT / 

OWNERS

SCALE MODELS / MOCK UPS CASE

WILD CARD / SURPRICES CASE

MIXTURE EXAMPLE CASE

C  A  L  C  U  L  A  T  I  O  N  S 

HAND CALCULATIONS CASE : GLASS CEILING OF NEUBRANDENBURGH CATHEDRAL

HAND CALCULATIONS + PC PROGRAMMES CASE : HELSINKI-VANTAA AIRPORT GLASS CUBES

COMPUTER CALCULATIONS CASE : NATIONAL MUSEUM OF ESTONIA

UNDERSTANDING LIGHT, CULTURE,

SPACE  AND ARCHITECTURE CASE

ASSIGNMENTS CASE : HELSINKI-VANTAA AIRPORT 

Lecture will introduce lot of tools which are needed in order to be able to create and de-
sign good lighting projects. Every tool has a comprehensive example or many examples. 
They are real projects in real life of Julle Oksanen Lighting Design Ltd. 

This lecture is a back bone- know how- package for the whole electric lighting design- 
education course and is a must for all students. Students who are not able to attend this 
session will have personal guidance and –lecture from Julle Oksanen.
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II) EDUCATIONAL LIGHTING DESIGN PROJECTS

There are so many things, tools and aspects in light & lighting, that best way to teach
and introduce them for architect students is applications - successful projects.

We’ll study carefully 7 comprehensive and different kinds of projects from the beginning
of the process to the end of the process. From Concept design to detail design.

Teaching method: Power Point Presentations – Handouts – real products – Scale Models
– Mock Up’s – IF we have time, students will get small and fast workshops in classroom.

Projects are:

Project 1) TELENOR HEADQUARTER IN OSLO NORWAY

Toolbar / Tool / Lighting Design Master Plan

Students will learn:

Conceptual Thinking, Master Plan Design, Glass as material, lighting calculations inside
and outside of glass building, customized luminaire- design, customer manipulation,
teamwork between different professionals and how much courage it needs to start to
design lighting on project like this individual building, how to prove mathematically why
people can’t see outside the building during dark periods, how to minimize reflections
inside the building during dark periods, etc.

Teaching material:

- Power Point presentation
- Custom Made luminaire: NOTOR
- Fagerhult lighting catalogue
- IESNA Handbook
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Project 2) VUOSAARI HARBOUR IN HELSINKI FINLAND

Our latest harbour project. Blue celebration light thorn .

100 % controll.

Students will learn:

Conceptual Thinking and Master Plan Design in project which have a HUGE SCALE,
solution has 3 elements (Semiotic equality to “Oscar Niemeyer’s philosophy of 3 lines”):
White general lighting, 10 miles long blue harbour edge, 200 mile long blue celebration
beam,  customized and huge light mast- and luminaire structure- design, how to handle
Glare with great, simple and unique innovation,  teamwork between different
professionals focusing on construction engineers, innovative, simple and closely argued
use of color light (Blue), floodlighting philosophies, lighting recommendations and
computer calculations, manufacturers services, how to do lighting design reports for
different kinds of purposes, like Town planning office, harbour staff, architects, electric
engineers, magazines, newspapers, homepage etc.

Teaching material:

- Winning entry “AZUR”
- Lighting design report in pdf: White Light
- Lighting design report in pdf: AZUR
- Computer calculations
- Cold Cathode Lamp demonstration bag from Antrox Italy.
- Lighting catalogues from manufacturers: Philips, Antrox, Griven
- IESNA Handbook
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Project 3) STOCKMANN SHOPPING MALL IN HELSINKI FINLAND

New lighting

Light cove

Spot lighting

Light stripe

Students will learn:

Conceptual Thinking and Master Plan Design in one of the biggest shopping mall in
European area. 7 floors of sales, almost 1 million square feet, how to modify standard
luminaries for customer’s needs – contrasts and light beams, how to handle Glare with
great, simple and unique innovation in shopping malls,  how to split space in 3
architectural lighting elements focusing on “Ambient Light”, “Focal Glow” and “Play of
Brilliance”, teamwork between different professionals and different customer groups like
sales people, directors, sales directors, technical department people, artists of the mall ,
etc., lighting recommendations and lighting levels, computer calculations as a helping
tool of design, great contrasts and how shadow is the best friend of light, how to prepare
10 reports of 1 project and why, how to prepare so strong concept that it can be applied
to all 7 floors and areas of 1 million square feet shopping mall, simplicity in lighting
design, simple control of light, lamps and color rendering, colors and sales items,
Bourgogne phenomenon, lighting levels and sales items, how to minimize costs of
solutions in case when sales department changes from spirit of “romantic” (women
evening dresses) to spirit of “active and sport” (Sport goods) and opposite of, how to
make project presentation in different design phases, etc.

Teaching material:

- Power point presentation
- Cove luminaire from Sahkolahti / Finland
- Spot luminaire Custom Made- samples from Iguzzini / Italy
- Iguzzini catalogue
- 4 Lighting design reports
- IESNA Handbook
- Glass ceiling materials: Glass samples.
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Project 4) HELSINKI – VANTAA AIRPORT LIGHT PRISMS

CALCULATION PRINCIPALS / HINTS FOR STUDENTS

ATTITUDE: LIGHT PRISMS ARE HUGE LUMINAIRES.

WE HAVE TO SOLVE HOW MUCH LUMENS WE LOOSE

BETWEEN NEW LAMPS VALUE AND GATEWAY FLOOR. 

MAKE FIRST ROUGH HAND CALCULATION BASED ON
BASIC LUMEN METHOD FORMULA E = K X O/A

SOLVE APPROXIMATED LAMP POWER 

(METAL HALIDE LAMPS). 

SELECT RIGHT LUMINAIRE TYPE. 

(LUMINAIRE LIGHT DISTRIBUTION AND WING SHAPE).

CALCULATE TOTAL E-VALUES ON ALL WINGS WITH 

COMPUTER.

CREATE A FINAL FORMULA AND CALCULATE RESULT.

SPECIAL AGREEMENT:

ALL LIGHT WHICH PASSES THE WINGS AND REFLECTS

FROM INNER GLASS SURFACES OF PRISMS 
COMPENSATES THE LOST OF THAT LIGHT WHICH

REFLECTS FROM WINGS AND ABSORBS INTO THE 
GLASS SIDES OF PRISMS.

ROOF

CEILING

Students will learn:

Conceptual Thinking and Master Plan Design in project which have specially strong
architectural motive – Triangle – how to create and design eternal lighting solution for
airport terminal with 22pcs of 5000 Lb weight lighting prisms, importance of Mock
Up’s, no glare at all, accidental architectural lighting during daytime and night time
metal halide- daylight simulation, teamwork between lighting designer and architect,
importance of glass consult, how you can not trust lighting recommendations
automatically, why calculations are also one important tool, etc.

Teaching material:

- Lecture: Power point presentation
- Students works from London
- Architectural drawings
- Aluminium samples / information / MIRO optical aluminium
- BEGA luminaire (Small version for testing purposes).
- IF time: Mock Up 1:10 will be built and measured outside with Sun Peg Chart
- Mock’ Up- Test with electricity light with simulation cool beam lamps + sand

plasted film.
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Project 5) KUMU, NEW MUSEUM IN ESTONIA

Students will learn:

Conceptual design on museum lighting, Master Plan- design on museum lighting, secrets
and professional arguments on Museum lighting and protection against radiation damages,
Concepts for different kinds of exhibitions (Oil paintings, watercolors, statues, etc.), reasons
for pigments fading and yellowish, combination of daylight, electric light and light mix
minimizing spot luminaries (Architects dream in this case), how to select sky, calculation
concept, exposure times and lighting levels, shadows of frames, “museum angle” of light
beam, simple and working lighting control units, how to select glass materials which absorb
UV radiation and rejects heat in different daylight situations, Evert. on paintings, how to
become familiar with scale models and their needs and how to use them and why, how
innovative outdoor lighting has semiotic connections on time and history and museums, etc.

Teaching material:

- Lecture Extraterrestrial lighting.
- Leaflet of Museum lighting and protection against radiation damages
- Lighting design report
- ERCO Internet – catalogues – programs - education
- ERCO wall washers and spot luminaries for small exhibitions. Demonstration
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6) AMPHI THEATRE IN ANKARA TURKEY

Toolbar / Tool / Surprises

Students will learn:

How important is to create a simple and working concept, how big project can be
designed based on couple of sentences as concept, how simple solution can be real
strong, how to approach the lighting design process on amphitheatre when last one have
been designed 1200 years ago, lighting levels according to use of amphitheatre, color of
light, canvas material in lighting designer’s point of view, strong motions and crying in
demonstration, simple and quick scale model, how to feel historical semiotic connections
in right light, how easy it is to spoil with wrong solution, how indoor lighting can also be
outdoor lighting etc.

Toolbar / Tool / Scale Models and Mock Up’s

NO extra material. Power point presentation. Lighting design report.

7) MARIENKIRCHE NEUBRANDENBURGH GERMANY

EHOR =N X OLAMP XKLUMENPACKAGEXKLUMINAIRE X KGLASSABSOBTION X KCEILINGSTRUCTURE X KROOM XKDIRTYNESS  / ACONCERT HALL

Toolbar / Tool / Handcalculations

Students will learn:

Lighting design for historical building which have been changed for “modern” concert
hall, how to use Richard Kelly’s lighting design process “Ambient light” “Focal Glow”
and “Play of brilliance” in real life and real project, special concept: all luminaries are
hidden, how shadow is best friend of light, how to design different lighting phenomenon
for different art performances, lighting calculations, how to design acoustic light ceiling,
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Toolbar / Tool / Scale Models and Mock Up’s

NO extra material. Power point presentation. Lighting design report.

7) MARIENKIRCHE NEUBRANDENBURGH GERMANY

EHOR =N X OLAMP XKLUMENPACKAGEXKLUMINAIRE X KGLASSABSOBTION X KCEILINGSTRUCTURE X KROOM XKDIRTYNESS  / ACONCERT HALL

Toolbar / Tool / Handcalculations

Students will learn:

Lighting design for historical building which have been changed for “modern” concert
hall, how to use Richard Kelly’s lighting design process “Ambient light” “Focal Glow”
and “Play of brilliance” in real life and real project, special concept: all luminaries are
hidden, how shadow is best friend of light, how to design different lighting phenomenon
for different art performances, lighting calculations, how to design acoustic light ceiling,
dimming, calculation for glass ceiling and special needs, stage lighting, notepad lighting,
café in shadows, entrance and secret feelings when approaching the space, computer
manipulations and reality, how to select glass materials for ceiling which is suitable for
space: Ferro Oxide Free- of normal float glass, demonstrations and scale models as
helping tools, hand calculations, etc.

We will put our efforts mainly on projects no: 1 – 7.  In these projects we’ll go through
all applications of lighting designer’s toolbar and in every project.

Teaching material:

- Power point presentation.
- Internet visit at site.
- IESNA Handbook
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IV) Students’ Workshop I and II

WORKSHOP I: HELSINKI – VANTAA AIRPORT LIGHT PRISMS

CALCULATION PRINCIPALS / HINTS FOR STUDENTS

ATTITUDE: LIGHT PRISMS ARE HUGE LUMINAIRES.

WE HAVE TO SOLVE HOW MUCH LUMENS WE LOOSE

BETWEEN NEW LAMPS VALUE AND GATEWAY FLOOR. 

MAKE FIRST ROUGH HAND CALCULATION BASED ON
BASIC LUMEN METHOD FORMULA E = K X O/A

SOLVE APPROXIMATED LAMP POWER 

(METAL HALIDE LAMPS). 

SELECT RIGHT LUMINAIRE TYPE. 

(LUMINAIRE LIGHT DISTRIBUTION AND WING SHAPE).

CALCULATE TOTAL E-VALUES ON ALL WINGS WITH 

COMPUTER.

CREATE A FINAL FORMULA AND CALCULATE RESULT.

SPECIAL AGREEMENT:

ALL LIGHT WHICH PASSES THE WINGS AND REFLECTS

FROM INNER GLASS SURFACES OF PRISMS 
COMPENSATES THE LOST OF THAT LIGHT WHICH

REFLECTS FROM WINGS AND ABSORBS INTO THE 
GLASS SIDES OF PRISMS.

ROOF

CEILING

1) Students will prepare a Mock Up 1:10 of original light prism. They have to measure
it outdoors by using Sun Peg Chart. They have to turn model so that they can
compare the differences on lighting phenomenon between New York – Helsinki –
Portland – Peking  at 0200PM July 4th. They also have to compare light
phenomenon between different seasons in Helsinki (January 1st – April 1st  – August
1st – November 1st).

2) Professor Oksanen will show how to create calculation form and how to calculate
and get electric lighting part of this eternal lighting solution. After that students have
to do it themselves.

3) OPTION: After Professor’s motivation and lecturing of the existing solution,
students can use same prisms OR they can create their own “light producers”.
Examples of students’ works at The Bartlett University College London will be
introduced before this workshop. After that students can choose do they want to use
original light prisms or do they want to create their own ones.

WORKSHOP II: LUMINAIRE DESIGN
Students have to design their own luminaire. Indoor or outdoor. Sketches, calculations,
Model, measurements. Professor Oksanen helps and will bring own designed luminaries
to University of Oregon to study and will give 2 hours lecture before workshop starts.
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Rakennustaiteen seura pyrkii edistämään hyvää arkkitehtuuria.

Seura kiinnittää huomiota ympäristön olemassa olevien arvojen säilyttämiseen ja korkea-
tasoisen ympäristön luomiseen. 

Rakennustaiteen seura ottaa tarvittaessa kantaa erilaisiin ajankohtaisiin rakennettua ym-
päristöä
koskeviin kysymyksiin.

Seura julkaisee neljä jäsentiedotetta vuoden 2007 aikana. Jäsentiedotteessa käydään kes-
kustelua ajankohtaisista aiheista ja tiedotetaan seuran toiminnasta.

Seura kehittää Internet-kotisivujaan.

Seura julkaisee Pääkaupunkiseudun kulttuuriympäristöoppaan.

Seura jatkaa arkkitehtihaastattelujen sarjaa neljällä uudella haastattelulla.

Seura hoitaa Puurakennuspalkintorahastoa. Palkinto jaetaan vuonna 2007.

Seura järjestää tutustumiskäyntejä, luentoja ja seminaareja liittyen ajankohtaisiin aihei-
siin. Vuonna 2007 järjestetään Bassi-seminaari Turussa sekä kaksi pienseminaaria rajatun 
arkkitehtonisen teeman puitteissa. Seminaarit koostuvat teoreettisesta osuudesta ja eks-
kursiosta.

Perinteinen yhden päivän kevätekskursio järjestetään toukokuussa pääkaupunkiseudulle 
ja syksyllä useamman päivän matka ulkomaille.

Seura kaipaa jäseniltään tietoja, kannanottoja ja ehdotuksia asioista, joihin seuran tulisi 
puuttua.
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R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N 
S Y Y S K O K O U S

Syyskokous järjestetään maanantaina 27.11.2006 klo 17 Lapinlahden sairaalassa.
Tervetuloa!

Kokouksen esityslista

1§ Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
4§ Vuoden 2007 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen
5§ Maksettavat palkat ja palkkiot
6§ Seuran puheenjohtajan vaali
7§ Seuran varapuheenjohtajan vaali
8§ Johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle 
9§ Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaali
10§ Muut asiat
11§ Kokouksen päättäminen



R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N 
J O H T O K U N T A  2 0 0 6

Puheenjohtaja
Arkkitehti MIKAEL SUNDMAN  
toimi: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto,
 Kansakoulukatu �, 00100 Helsinki
 p. 0�-16� �262, gsm 050-5�0 22��, 
 fax 0�-16� �2�0  
koti: Puistokatu 1, 001�0 Helsinki, p.0�-62� �6� 
sp: mikael.sundman@ksv.hel.fi  

Arkkitehti ANNE FREDRIKSSON
toimi:  Espoon kaupungin rakennusvalvonta, Kau-

punkikuvatoimikunta,
 Espoon kaupunki, PL 1, 020�0 Espoo,
 p. 0�-�16 26610
sp.  anne.fredriksson@espoo.fi 

Arkkitehti SIMO FREESE
toimi:  Museovirasto, rakennushistorian osasto, PL 

16�, 00511 Helsinki, puh. 0�-�050 ��56.
koti:   Väinämöisenkatu 2� A 1�, 00100 Helsinki, 

p. 0�0-�5�12��
sp.  simo.freese@schulman.fi

Arkkitehti OLLI-PAAVO KOPONEN
toimi: Tampereen teknillinen korkeakoulu, 
  PL 52�, ��101 Tampere, p. 0�-�65 �2�6 

(to-pe)   
koti: Kidetie �, 02�60 Kantvik, p. 0�-2�� 2���  
 koponen.opa@kolumbus.fi

Arkkitehti JUHA LEMSTRÖM
toimi: Senaatti-kiinteistöt/Yliopistokiinteistöt
 Lintulahdenkatu 5 A
 PL 2��, 005�1 Helsinki
 puh. 0205 �11�55, gsm: 0�0-5500���
koti: Takilatie 1� A, 00�50 Helsinki
sp. juha.lemstrom@iss.fi

Arkkitehti, FM PÄIVI LUKKARINEN
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,
 Kasarmikatu 2�, 001�0 Helsinki
 p. 0�-�56 �5122
sp. paivi.lukkarinen@mfa.fi 

Yli-intendentti SAKARI MENTU  
toimi: Museovirasto, rakennushistorian osasto
 PL 16�, 00511 Helsinki,
 p. 0�-�050 ����
koti: Roihuvuorentie 1� D 1�2, 00�20 Helsinki
sp. sakari.mentu@nba.fi

Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,
 Kasarmikatu 2�, 001�0 Helsinki,
 p. 0�-�56 �5150
 Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri,
 Kapteeninkatu � F 12, 001�0 Helsinki
koti: Sateentie 2 A 5�, 02100 Espoo
sp.  roy.manttari@ark.inet.fi

Arkkitehti MONA SCHALIN
toimi: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit
 Arkkitehdit, Punavuorenkatu � B,
 00120 Helsinki, fax. 0�-6�� 120,
 gsm. 0�0-5�2�55�
koti: Selkämerenkatu � A 6, 00120    
  Helsinki, p. 0�-6�5 ���
sp. mona.schalin@welho.com

Tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN
koti: Rauhankatu 1 c B �5, 20100 Turku,
 p. 02-2�1 510�
sp. helena.soiri-snellman@abo.fi

Arkkitehti SARI VIERTIÖ
toimi: Vantaan kaupunginmuseo,
 Hertaksentie 1, 01�00 Vantaa,
 p. 0�-���2 2�6�
sp. sari.viertiö@vantaa.fi

Sihteeri, FM JOHANNA BJÖRKMAN
koti: Huvilakatu 5 B 1�, 00150 Helsinki
 p. 050-�55�01�
sp. sihteeri@rakennustaiteenseura.fi

Taloudenhoitaja ERIK SJÖHOLM
sp. eriks@kaapeli.fi
 



J Ä S E N M A K S U N 
M Y Ö H Ä S T Y M I N E N

Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen 
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta 
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on 
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttuvia 
jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen. 

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N 
J Ä S E N E K S I
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille

SAMPO pankki 800016-251558

viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !  

TERVETULOA JÄSENEKSI
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