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6 VALAISTUS- JA KONTRASTISUUNNITTELUOHJE

Tässä valaistus- ja kontrastisuunnitteluohjeessa annetaan asema-alueilla yleisimmin esiinty-
vien valaistusongelmien suunnittelusuosituksia. Suositukset on laadittu esimerkkikohteiden 
tutkimusten perusteella. Kohdassa 6.1 annetaan yleisiä asema-alueiden valaistusuosituksia 
ja kohdassa 6.2 annetaan esimerkkikohteiden avulla joidenkin ongelmakohteiden suunnitte-
luohjeita.

6.1 YLEISIÄ ASEMA-ALUEIDEN VALAISTUSSUOSITUKSIA

Asemaympäristöt ovat sekä jalankulku-, pyöräily-, että ajoneuvoliikenteen solmukohtia. 
Erilaisista tarpeista johtuen valaistusvaatimukset eivät ole kaikkien käyttäjien näkökulmasta 
yhteneväisiä. Asema on tarkoitettu julkista liikennettä käyttävän jalankulkijan palvelupis-
teeksi ja siksi jalankulkija on erityisasemassa asemaympäristön suunnittelussa.

Asema-alueiden valaistuksessa on  heikkonäköisen käyttäjän kannalta useita ongelmia; 1) 
asema-alue koostuu erilaisista, toisiinsa liittymättömistä valaistuista pisteistä tai alueista, 
2) ympäristövalaistuksessa on käytetty valo on heikkolaatuista tai sitä on liian vähän, 3) 
valaisimet tai väärin suunnatut valot aiheuttavat häikäisyä, 4) asemaa on vaikea hahmottaa 
kaupunkitilassa julkiseksi rakennukseksi, 5) aseman pääsisäänkäynnit on vaikea hahmot-
taa, 6) tasoeroja ei ole korostettu tummuuskontrasteilla, 7) vuorokauden- ja vuodenaikojen 
aiheuttamia valaistusolosuhteiden muutoksia ei ole korjattu muuntuvalla valistuksella ja 8) 
omistajatahojen runsaudesta aiheutuu epäselvyyksiä huoltovastuissa. 

Linja-autopysäkeillä keskeisiä ongelma-alueita ovat pysäkin vähäinen tai puuttuva valaistus 
sekä mainosten ja opasteiden luminanssien kirkkaus suhteessa ympäröivään valaistukseen. 
Junalaitureiden valaistuksen keskeisiä ongelma-alueita ovat valon heikko laatu ja jyrkät 
muutokset valaistuksen tasossa ja laadussa laiturialueen ulkopuolelle siirryttäessä.

Asema-alue on suunniteltava yhtenäisenä valotilana
Ongelma 1) Asema-alue koostuu erilaisista, toisiinsa liittymättömistä valaistuista pisteistä tai alueista

Jalankulkualueiden valaistuksen on tuettava ihmisen silmän toimintaa, jolloin sekä ulko- että 
sisävalaistuksen tulee muodostaa katkeamaton turvallinen valotila joukkoliikennevälinees-
tä toiseen siirryttäessä. Valotason pitää vaihtua tasaisesti siirryttäessä valoisasta hämärään 
tilaan tai päinvastoin, jotta ikääntyvän (yli 42v) silmän mukautumiskyky toimisi optimaali-
sesti. Seinäpinnat tulee valaista sillä se auttaa tilakokonaisuuksien hahmottamista.
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Valonlähteillä on oltava hyvät värintoisto-ominaisuudet
Ongelma 2) Ympäristövalaistuksessa on käytetty valo on heikkolaatuista tai sitä on liian vähän.

Jalankulkualueilla on usein hämärä valaistus,  jolloin valonlähteen värilämpötilan ja värin-
toisto-ominaisuuksien tulisi tukea hämärässä valotehossa tapahtuvaa näkemistä. Silmä on 
hämärässä (alle 5 luksin valoteho) herkempi spektrin sinisemmille aallonpituuksille. Ulko-
valaistuksen uusi eurooppalainen valaistusstandardi prEN 12464-2 ei täytä asema-alueilla 
heikkonäköisen käyttäjän vaatimuksia valon värintoistosuosituksen osalta. Asemaympäris-
tössä suositellaan käytettäväksi hyvän värintoiston (Ra 65) omaavia valonlähteitä, jolloin 
hämärässäkin valaistuksessa kykenee näkemään hyvin.

Valaistus ei saa aiheuttaa häikäisyä 
Ongelma 3) Valaisimet tai väärin suunnatut valot aiheuttavat häikäisyä.

Häikäisyä esiintyy kun näkökentän luminanssitaso tai luminanssijakauma on sopimaton, tai 
muuttuu nopeasti, ja se vaikeuttaa yksityiskohtien näkemistä. Ikääntyneet käyttäjät aistivat 
häikäisyn herkemmin. Asema-alueilla ei saa olla ulko- eikä sisätiloissa häikäisyä aiheuttavaa 
valaistusta, ettei aiheudu vaaratilanteita tai joukkoliikenteen käyttökynnystä nostavaa epä-
mukavuutta. Tasaisen valaistustason saavuttamiseksi tulee tilassa olla kohtalainen yleisva-
laistus, jolloin yksittäiset valopisteet eivät korostu liikaa käyttäjän näkökentässä. Epäsuora 
valaistus estää häikäisyä, mutta sitä valaistustapaa käytettäessä tarvitaan suoraa valaistusta 
parantamaan kontrastisuutta. 

Valaisimet tulee sijoittaa niin, etteivät valopisteet korostu käyttäjän näkökentässä  Mikäli 
valaisimet väistämättä osuvat näkökenttään on niiden oltava hyvin häikäisysuojattuja. 

Aseman tulee erottua julkisena arvorakennuksena ympäristöstään
Ongelma 4) Asemaa on vaikea hahmottaa kaupunkitilassa julkiseksi rakennukseksi

Rautatieasema on perinteisesti ollut yksi kaupunkitilan julkisia kohokohtia. Nykyisin lii-
kenneympäristöt ovat tehokkaasti valaistuja, joten asemarakennuksen tulee erottua pimeäl-
lä ympäristöstään hahmottuakseen julkisena arvorakennuksena. Julkisivuvalaistuksen tulee 
korostaa asemarakennuksen muotoa sekä korostaa käyttäjän liikkumista ohjaavia ja tilan 
orientoitavuutta parantavia elementtejä. 

Asemarakennuksen puuttuessa toimii laituri- tai pysäkkikatos julkisen liikenteen valaistuna 
palvelupisteenä. 

Pääsisäänkäyntiä on korostettava
Ongelma 5) Aseman pääsisäänkäynnit on vaikea hahmottaa.

Asemarakennuksen pääsisäänkäyntiä on yleensä arkkitehtuurissa pyritty korostamaan niin, 
että sisäänkäynti erottuu selkeästi sekä päivällä että yöllä. Lasijulkisivujen arkkitehtuuriin 
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kuuluvat laajat yhtenäiset lasipinnat, joista sisäänkäyntejä on vaikeampi hahmottaa. Lasipin-
ta heijastaa ympäröivää maisemaa hukuttaen sisäänkäynnin osaksi heijastuvaa maisemaa. 
Oven yläpuoliset opasteet ovat nykyisen ohjeistuksen mukaisesti varsin pienikokoisia ja nii-
den kokosuositukset tulisikin tarkentaa. Mittakaavallisesti tai muotokieleltään rakennuksen 
muista sisäänkäynneistä erottuva pääsisäänkäynti parantaa orientoitavuutta.

Yöllä lasijulkisivussa sijaitsevan sisäänkäynnin tulee erottua muusta julkisivusta  oviaukkoa 
ympäröivän kehyskontrastin avulla. Lasijulkisivun läpi näkyvästä voimakkaasti valaistusta 
sisätilasta sisäänkäynti saadaan erottumaan kehystämällä ovi tummalla valaisemattomalla 
kontrastivyöhykkeellä. Tummassa seinäpinnassa oleva ovi on vastaavasti kehystettävä va-
loisalla kontrastivyöhykkeellä.

Tasoeroja on korostettava kontrastia lisäämällä
Ongelma 6)  Tasoeroja ei ole korostettu  tummuuskontrasteilla.

Tasainen, häikäisemätön valaistus vaikeuttaa tasoerojen havaitsemista. Seinäpintojen ja ta-
soerojen lisävalaistus parantaa tilan hahmottamista. Kulkupintojen havaittavuutta tulee lisä-
tä sekä varoittamalla tasoeroista väri- ja/tai tummuuskontrastilla että valaisemalla tasoeroja 
voimakkaammin esim. sivuvalolla.

Voimakkaita päivänvalon vaihteluita on tasattava
Ongelma 7) Vuorokauden- ja vuodenaikojen aiheuttamia valaistusolosuhteiden muutoksia ei ole huomioitu sisävalaistuk-

sessa riittävästi.

Runsas päivänvalo esimerkiksi aulatiloissa aiheuttaa esimerkiksi voimakkaita varjoja kulku-
pintoihin ja heijastuksia opasteisiin. Voimakkaat varjot vaikeuttavat heikonäköisen käyttäjän 
mahdollisuuksia hahmottaa tilaa oikein. Päivänvaloa tasaavia verho- ym muita varjostuskei-
noja tulee käyttää ohjaamaan ja tasaamaan valon määrää ja suuntausta kirkkaina paiseisina 
päivinä. Hämäränä päivänä julkisiin sisätiloihin tulee tarvittaessa lisätä keinovaloa auto-
maattisesti. 

Asema-alueelle on laadittava valaistuksen huolto- ja kunnossapito-ohjelma
Ongelma 8) Omistajatahojen runsaudesta aiheutuu epäselvyyksiä huoltovastuissa.

Asema-alueiden huollon ja kunnossapidon ongelmat aiheutuvat usein hallintarajojen epä-
selvyyksistä. Rajapintoihin muodostuu herkästi huonosti hoidettuja ”ei kenenkään alueita”. 
Huolto- ja kunnossapitorajat on sovittava selkeästi sekä julkisten että yksityisten tilojen osal-
ta ja ympäristönkunnossapito on toteutettava kaikkialla asemaympäristössä niin laadukkaas-
ti, ettei käyttäjä välttämättä edes havaitse hallintarajan vaihtumista tilassa. Pimeällä tilan 
käyttömukavuus heikentyy esimerkiksi lampunvaihtovälien vaihtelevuuden ja lampputyyp-
pien kirjavuuden aiheuttamasta epätasaisesta valaistuksesta. Asema-alueelle on laadittava 
valaistuksen huolto- ja kunnossapito-ohjelma, jolla eri osapuolten omat ohjeet yhtenäiste-
tään alueelliseksi yleisohjeeksi. 



124

6.2 ERITYISKOHTEIDEN VALAISTUKSEN SUUNNITTELUSUOSITUKSIA

Linja-autopysäkki
Joukkoliikenteen arvostuksen lisäämiseksi on pysäkin oltava kaupunkikuvallisesti korkeata-
soinen ja pimeälläkin ympäristöstään erottuva kaupunkikaluste niin, että kulkija osaa suun-
nistautua pysäkille mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Käyttäjälle on tärkeää, että pysäkki 
hahmottuu ympäristöstään nimenomaan pysäkkikatoksena, pysäkkimerkki on helppo havai-
ta ja pysäkin nimi erottuu valaistuna. Lähiympäristön tulee olla valaistu niin laajasti, että 
käyttäjästä tuntuu turvalliselta mennä pysäkille pimeälläkin. 

Heikkonäköisen käyttäjän suunnistautumista vaihtelevissa valaistusolosuhteissa helpottaa 
pysäkin pystysuorien tukirakenteiden erottuminen ympäristöstään valaistuina tai vaaka- ja 
pystypintojen selkeän valoisuuskontrastin avulla. Pysäkkiä on miellyttävä käyttää, kun ym-
päristön värit toistuvat valaistuinakin luonnollisina, valaistus tai mainokset eivät häikäise ja 
kun opasteiden ja aikataulujen tekstit ovat myös heikkonäköisten käyttäjien luettavissa. Häi-
käisyn välttämiseksi on katuvalaistuksen himmentyessä pysäkkivalaistusta himmennettävä 
samassa suhteessa.  

Linja-autonkuljettajan on pystyttävä erottamaan pysäkillä seisova matkustaja joko väri- tai 
tummuuskontrastin avulla riittävän kaukaa voidakseen pysäyttää auton turvallisesti riittävän 

Kuva 124. Jyväskylän Matkakeskuksen viereiset pysäkkikatokset on suunniteltu korkeatasoisesti 
sopeutumaan matkakeskusalueen arkkitehtuuriin. Korostamalla tukirakenteita valolla katokset toi-
misivat erinomaisesti pimeällä valaistuina palvelupisteinä.
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Kuvat 125. Väärävärikuva osoittaa,  kuinka linja-auton sisäänmenokohdalle on suunniteltu enem-
män valotehoa kuin muulle pysäkkialueelle.

ajoissa. Liikenneturvallisuuden vuoksi tarvitaan pysäkkialueen viereiselle ajoväylälle ja py-
säkin läheisyydessä sijaitsevalle suojatielle ympäristön valaistustaso huomioiden riittävästi 
valoa.

Väärävärikuvassa (125) esitetään Jyväskylän pysäkkikatoksen pysäkkialueen valaistustasot. 
Katuvalaistuksen suositus tällä katuosuudella on A3 (1 cd/m2) ja  jalkakäytävä K2 (10-
15 lx). Suojatiellä valaistusuositus on 50 luksia. Pysäkkialue sijaitsee siis varsin valoisassa 
ympäristössä ja siksi linja-auton oviaukon kohdalle suositellaan 50 luksin valaistusvoimak-
kuutta.

Pysäkin sisällä valaistuksen on oltava väriltään miellyttävää, ja riittävän tehokasta, jotta 
opasteiden ja aikataulujen tekstit ovat heikkonäköisellekin käyttäjälle luettavissa. Suositus-
valoteho on opasteiden kohdalla vähintään 20 luksia. Valaistun opasteen luminanssi ei saa 
olla liian suuri ympäröivään valaistukseen verrattuna. 

Ympäröivää valaistusta himmennettäessä on pysäkkivalaistusta himmennettävä samassa 
suhteessa, jottei luminanssin suhde ympäristöön kohoa liiaksi aiheuttaen  häikäisyä.
 
Pysäkkialueen reunavyöhyke suositellaan tehtäväksi SuRaKu-suunnitteluohjekortin 7/7 mu-
kaisesti niin, että pysäkkialueen reunassa on vaalea materiaalialue. Pysäkkialueen valaistus-
tasoksi suositellaan 50 luksia.
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Linja-autosta pysäkille laskeutuvan kulkijan on nähtävä pysäkin oviaukon kohdalla oleva 
maasto hyvin kompastumisen tai liukastumisen ehkäisemiseksi. Linja-autoon nousevan 
käyttäjän on erotettava kadun reuna pysäkin kohdalla. Pysäkkialueen reunavyöhyke suosi-
tellaan pinnoitettavaksi vaalealla materiaalilla, joka heijastaa hyvin valoa ja lisää siten alueen 
valoisuutta. Mikäli pysäkin jalankulkualueen materiaali on kauttaaltaan vaalea, suositellaan 
varoitusalueena toimiva kaikkein vaalein reunavyöhyke erotettavaksi tummalla kontrastirai-
dalla muusta katupinnoitteesta.

Kuva 126. Auton portaikon hyvä valaistus auttaa sisäänkäynnin tasoerojen havain-
nointia. Ulkotilassa saisi olla enemmän valoa. Esimerkki Belfastista.

Kuva 127. Bussin sisäänmenokohdan havaittavuutta voisi tässä kohteessa parantaa 
pidentämällä laiturialuetta ja lisäämällä linjakylttiin aluevalaisimen.
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Pysäkin sisäänmenovyöhyke olisi hyvä valaista kontrastit esiin tuovalla sivuvalolla. Myös 
linja-auton portaikko on kompastusvaaran vuoksi valaistava hyvin. Jos valaistus tulee käyt-
täjän takaa, varjostaa käyttäjä itse portaikon. Tasainen, yläpuolelta tuleva valo taas ei muo-
dosta riittäviä, tasorot esiin tuovia tummuuskontrasteja. Pysäkkialueen sivuvalo ja autoon 
asennettu porrasvalo korjaavat epäkohdan.

Selkeä reitti linja-autopysäkiltä asema-alueelle
Rautatieasema on perinteisesti ollut yksi kaupunkitilan julkisia kohokohtia. Nykyisin liiken-
neympäristöt ovat tehokkaasti valaistuja, joten asemarakennuksenkin tulisi erottua pimeällä 
ympäristöstään hahmottuakseen julkisena arvorakennuksena. Asemarakennuksen puuttues-
sa tulisi laituri- tai pysäkkikatoksen toimia julkisen liikenteen valaistuna palvelupisteenä.

Heikkonäköisen käyttäjän on hahmotettava reitti pysäkiltä asemalle pystyäkseen suunnis-
tautumaan omatoimisesti. Suunnistautumista helpottaa, jos pysäkiltä on asemalle suora nä-
köyhteys ja asema erottuu muusta kaupunkiympäristöstä selkeästi julkisena rakennuksena.

 Kuva 129. Yöllä  saman rakennuksen muodon tulisi 
erottua selkeämmin.

Kuvat 128. Jyväskylän matkakeskuksen henkilö-
liikenneasema erottuu päivällä ympäristöstään 
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Kuva 130. Jyväskylässä ohjataan kulkua paikal-
lisliikenneasemalta matkakeskukseen katupin-
noitteen taktiiliopasteilla.

Kuva 131. Ohjaavan materiaalin kontrastin on 
oltava riittävä erottuakseen ympäristöstään. Ku-
vassa vaaleaaan graniittiin upotetut samaa ma-
teriaalia olevat ohjaavat pinnoitteet eivät erotu 
riittävästi toimiakseen ohjaavina elementteinä.

Ohjaavuus voidaan turvata aluekartalla, opasteilla tai ohjaavilla materiaaleilla. Ohjaavilla 
materiaaleilla on oltava tietty kontrasti ympäristöönsä, jotta ne toimisivat pimeään aikaan. 
Jalkakäytävän valaistusvoimakkuudeksi suositellaan yleisiä katualueiden valaistussuosituk-
sia suosituksia korkeampia valaistustehoja ellei ohjaavien tummuuskontrastien toimivuutta 
voida taata myös lumiolosuhteissa. Jalankulku- ja polkupyöräliikenne pitää erottaa toisis-
taan selkeästi, ettei synny vaaratilanteita. Tästä löytyy ohje SuRaKu -ohjekortissa numero 
2: Kävelykadut ja aukiot. Eri liikennemuotojen risteämiskohdissa tarvitaan voimakkaampi 
valaistus tai jokin muu 
merkkivalo.

Sisäänkäyntiaukion muut elementit (pyörätelineet, pysäköintialueen valaisinpylväät, mai-
nostelineet, julkisivun mainokset, viereiset kaupat jne) voivat vaikeuttaa aseman sisäänkäyn-
nin löytämistä. Ongelmallisia elementtejä ovat pyörätelineet, joita joudutaan sijoittamaan 
lähelle sisäänkäyntiä, etteivät pyörät jäisi sekaisin kulkuväylälle ja olisi vaaraksi kaikkien 
kulkijoiden, mutta erityisesti heikkonäköisen liikkumiselle. Pyöräpysäköintiä suositellaan 
valaistavaksi myös varkauksien estämiseksi, mutta pysäköintialueen valaistus ei saa olla 
tehokkaampi kuin esimerkiksi sisäänkäynnin valaistus. Aseman edustan pysäköintitila tulee 
valaista  huomaamattomasti näkyviä valopisteitä välttäen (kuva 138).
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Kuva  132. Esteettömän valaistuksen tehosuosituksia Jyväskylän matkakeskusympäristöön sovitettuna.

Kuvat 133. Jyväskylän asema-alue koostuu eri tyyppisistä toiminnallisuusalueista, joita koskevat omat va-
laistussuositukset.
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Aseman sisäänkäynnin tulee kutsua käyttäjiä
Asemarakennusten pääsisäänkäyntiä on arkkitehtuurissa pyritty korostamaan niin, että si-
säänkäynti erottuu selkeästi sekä päivällä että yöllä. Pääsisäänkäyntiä korostava katos paran-
taa havaittavuutta, mikäli se erottuu riittävästi mittakaavallisesti tai muotokieleltään raken-
nuksen muista sisäänkäynneistä. Lasijulkisivujen arkkitehtuuriin kuuluvat laajat yhtenäiset 
lasipinnat, joista sisäänkäyntejä on vaikea hahmottaa. Lasipinta voi heijastaa ympäröivää 
maisemaa hukuttaen sisäänkäynnin osaksi heijastuvaa maisemaa. Oven yläpuoliset opasteet 
ovat nykyisen ohjeistuksen mukaisesti varsin pienikokoisia. 

Yöllä lasijulkisivussa sijaitseva sisäänkäynti ei erotu muusta julkisivusta ilman oviaukkoa 
ympäröivää kehyskontrastia. Lasijulkisivun läpi näkyvästä voimakkaasti valaistusta sisäti-
lasta sisäänkäynti saadaan erottumaan kehystämällä ovi tummalla valaisemattomalla kont-
rastivyöhykkeellä. Tummassa seinäpinnassa oleva ovi on vastaavasti kehystettävä valoisalla 
kontrastivyöhykkeellä.

Aseman sisäänkäynti on valaistava muuta ympäristöä voimakkaammin. Sisäänkäyntialueen 
valaistusvoimakkuussuositus  on 100-300 luksia ympäristön valaistusvoimakkuudesta riip-
puen. Lisäksi suositellaan valaistavaksi joko sisäänkäyntisyvennys (Kuva 135) tai oviaukon 
ympärys muusta ympäristöstä poikkeavasti.

Kuvat134-135 Iiriksen sisäänkäyntikatos muodostaa kontrastimateriaalilla erotetulle ovelle kehyk-
sen, joka erottuu kauempaakin hyvin pääsisäänkäynniksi etenkin valaistuksella korostettuna. 
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Kuvat 136 ja 137 Jyväskylän matkakeskuksen sisäänkäynnin erottumista tulisi korostaa 
huomattavasti lisäämällä sisäänkäyntikatoksen valaistusta.

Kuva 138. Pysäköintialueen valaistus on tehty huomaamattomilla ja häikäisemättömillä  valaisi-
milla. (Helsingin Eteläsatama , Johnny Korkman.)
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Aseman sisätilan valaistus vaihtuu vuorokaudenaikojen mukaan
Sisätiloista erityisesti aulatilojen vaihtelevat valaistusolosuhteet ovat heikkonäköisille käyt-
täjille ongelmallisia. Nykyarkkitehtuurissa suositut suuret lasipinnat päästävät päivällä si-
sään paljon luonnonvaloa. Luonnonvaloa voidaan säädellä valoa suodattavilla pinnoitteilla 
tai valaistuksen mukaan säätyvillä verhorakenteilla. Sisätilojen pitäisi olla vaaleat, ettei si-
sä- ja ulkovalaistuksen välille tulisi liian suurta kontrastia. Vaaka- ja pystypinnoilla olisi ol-
tava tummuusero. Sisätiloissa tulee välttää kiiltäviä, häikäisevästi luonnonvaloa heijastavia 
pintoja. Tumma sisätila ei heijasta keinovaloa riittävästi, joten suurten, tummien aulatilojen 
valaiseminen on hyvin haasteellista. Sisätila on valaistava niin, että heikkonäköinenkin käyt-
täjä löytää lipunmyyntitilat, opasteet, aikataulut, uloskäyntiovet, hissit sekä liukuportaat.Si-
sätiloissa noudatetaan valaistusstandardia  EN 12464-1, jonka mukaisesti esimerkiksi aulan 
valaistusvoimakkuussuositus on 200 luksia ja lipunmyyntitilan valaistusvoimakkuussuosi-
tus 300 luksia.

Tuulikaapissa on yleensä kohtuullisen voimakas valaistus. Tuulikaapin valaistuksen tulisi 
olla ulkotilan valaistuksen mukaan säätyvä, jotta vuorokaudenaikojen mukaan vaihteleva 
ulko- ja sisävalaistuksen suuri valoero ei aiheuttaisi  tuulikaapin kohdalla turhaa silmän mu-
kautumisrektiota. 

Suositeltavaa on valaista aseman sisäänkäynti muuta ympäristöä voimakkaammin. Sisään-
käyntialueen valaistusvoimakkuussuositus  on 100-300 luksia ympäristön valaistusvoimak-
kuudesta riippuen. Lisäksi suositellaan valaistavaksi joko sisäänkäyntisyvennys tai oviau-
kon ympärys muusta ympäristöstä poikkeavasti.

Kuvat 139. Tuulikaapin ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan säätyvällä valaistuksella paran-
netaan näön sopeutumismahdollisuuksia ulko- ja sisätilan valaistuseroihin. Kuvassa Jyväskylän 
henkilöliikenneaseman tuulikaappi, jossa säädettävyys parantaisi sisääntulon toiminnallisuutta.
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Laiturialueella hyvä valaistus on tärkeä turvallisuustekijä 
Laiturialueella on pystyttävä odottamaan junaa turvallisesti joutumatta liian lähelle  laiturin 
reunaa. Laiturialueella heikkonäköisen käyttäjän on kyettävä erottamaan opasteet ja niiden 
tekstit sekä lukemaan aikatauluja. Käyttäjän on myös pystyttävä erottamaan pinnoitekont-
rastit, jotka varoittavat raiteista tai muista tasoeroista. Laiturialueen reunan turvavyöhyke on 
pinnoitettava yksivärisellä vaalealla pinnoitteella ja sen jälkeen on oltava tummuuskontras-
tinen turvaraita erottamassa turvavyöhyke alueen muusta yksivärisestä pinnoitteesta. Pysty-
pintojen on oltava vaakapintoja tummempia, jotta ne erottuisivat vaaleasta pinnoitteesta. 

Kuva 140.  Itäkeskuksen metroaseman 
laiturialueen 100 luksin yleisvalo ja 
300 luksin laiturin reuna-alueen valais-
tusteho koettiin käyttäjätutkimuksessa 
riittävän tehokkaaksi. 

Kuva 141. Leppävaaran asemalaiturin reuna-alueella va-
laistusteho on noin 150 luksia, jonka heikkonäköinenkin 
käyttäjä kokee riittäväksi. Valonlähteen värintoistokyky on 
riittävä värien erottumiselle. Opasteiden lohdalla  valoteho 
on noin 70 luksia ja opasteet ovat helposti luettavissa.

Kuva 142- 143. Jyväskylän laiturialue valaistuu lumen sataessa tummalle katupinnoitteelle. Laiturialu-
een katoksen alla valoteho on RHK:n suositusten mukaisesti 100 luksia, mutta tumma pinnoite antaa pi-
meämmän vaikutelman. Tummassa ympäristössä valaistusta tulee olla suositustehoa enemmän.
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Värikontrastien erottumiseksi on valon värintoistokyvyn oltava asemalaiturialueella sisäti-
loissa standardin EN12464-1 mukaisesti vähintään Ra 80 ja ulkotiloissa värintoistokyvyksi 
suositellaan esteettömyyden parantamiseksi vähintään arvoa Ra 65. Sisätilassa oleva laituri-
alue on valaistava sisätilan valaistussuosituksia noudattaen, valaistustehosuositus katetulla 
laiturialueella on 100 luksia. Ulkotiloissa katetuilla laiturialueilla valaistussuositus on ase-
man koosta riippuen 15 - 100  luksia.

Portaiden käytettävyyttä on lisättävä
Portaiden valaistussuositukset vaihtelevat sen mukaan ovatko kyseessä ulko-, sisä- vai liu-
kuportaat. Ulkoportaat ovat tärkeä elementti kaupunkikuvassa, ja siksi niiden korkeaa laatua 
korostetaan usein voimakkaasti. Tämä tarkoittaa usein luonnonkiven käyttöä ja jopa kaune-
usarvojen ylikorostumista käytettävyyden kustannuksella. Mikäli portaiden käytettävyys on 
huono, muuttuvat ne turvattomiksi ja vähän käytetyiksi, jolloin niiden ilme rapistuu herkäs-
ti.

Sisäportaiden ja katettujen ulkoportaiden valaistuksessa ongelmana on ollut korkealla sijait-
sevien valaisimien vaikea huollettavuus, mutta nykyisin on saatavissa valaisinhissejä, joilla 
huoltotoimenpiteet ja lampunvaihdot voidaan suorittaa maantasolla. Portaiden valaistukses-
sa on käytettävä pitkäikäisiä, hyvän värintoiston omaavia valonlähteitä. 

Porrasaskelmien käytettävyyttä eri valaistusolosuhteissa voidaan parantaa  porrasaskelmien 
havaittavuutta tukevilla kontrasteilla. Tässä työssä tehdyssä käyttäjätutkimuksessa ilmeni, 
että vaalean porrasaskelman tumma raitakontrasti havaitaan helpommin kuin tummalla tai 
vaalealla pohjalla oleva vaalea raita. Vaalean askelman ja tumman kontrastiraidan kontras-
tieroksi suositellaan 20-50%. Tumman askelman vaaleaksi kontrastiraidan kontrastieroksi 
suositellaan 50-80 %. Vaalea raita likaantuu herkemmin kuin tumma raita, joten ensisijaises-
ti suositellaan tummaa raitakontrastia. Vaaleat portaat heijastavat hyvin valoa, jolloin hyvän 
yleisvalaistustason saavuttaminen on vaaleassa tilassa helpompaa. Portaiden ala- ja yläpää-
hän suositellaan kontrastipinnoitealuetta. 

Julkisessa sisätilassa asemalla sijaitseville portaille suositellaan suurilla asemilla 300 luk-
sin yleisvalaistusvoimakkuutta.Sisätilan valaistussuosituksen EN 12464-1 mukainen 150 
luksia on hyvä sisävalaistuksen tehosuositus myös heikkonäköisen kannalta ja sitä voidaan 
suositella noudatettavaksi. Liukuportaiden poistumistasoille suositellaan 300 luksin valais-
tusvoimakkuutta. Ulkotilassa sijaitsevat portaat vaativat vähintään 50 luksin, suuret asemat 
100 luksin valaistusvoimakkuuden suhteutettuna ympäröivän tilan valaistukseen. Esteettö-
myyden kannalta suositellaan kaikille asema-alueilla sijaitseville ulkoportaille 100 luksin 
valaistusvoimakkuutta. 
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Kuva 145-146. Iriksen vaaleat portaat heijastavat hyvin valoa. Vaalea kontrastiraita erottuu uutena hy-
vin, mutta kontrastivaikutus vähenee käytetyn massan likaantuessa, kuten vuotta myöhemmin otettu kuva 
osoittaa. Kontrastiraidaksi vaaleaan portaaseen suositellaan tummaa raitaa. 

Kuva 144. Espoon Leppävaaran asemalta Kehä I:lle 
johtavat valoisat portaat, jotka erottuvat hyvin ympä-
ristöstään ja myös niiden toiminnallisuus näkyy.

Kuva 147-148. Portaiden valaistusvoimakkuudeksi suositellaan 150 luksia. Liukuportaiden ala- ja ylä-
päähän suositellaan kontrastimateriaalialuetta ja 300 luksin valaistusvoimakkuutta. Itäkeskuksen metro-
aseman portaikkoihin lisättiin valaisimia keväällä 2006 valotehon lisäämiseksi ja portaiden käytettävyys 
parani huomattavasti.
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Alikulkutunneli yhdistää asema-alueen jalankulkualueet
Alikulkutunnelit ovat asemaympäristöissä usein betonipintaisia tiloja, joiden valaistus on 
perinteisesti suunniteltu siltarakenteeseen upotettavilla valaisimilla. Alikulkutunneleihin tai 
niiden suulle muodostuu helposti pelottavia tiloja, eri tilojen valaistusvoimakkuuden vaih-
teluista johtuen, jolloin ihmisen silmä ei kävellessäkään ennätä adaptoitua riittävän nopeasti 
vaihtuviin valaistusolosuhteisiin. Alikulkutunnelit on valaistava yhtenäisenä valotilana, jos-
sa seinät ovat valossa eikä tilaan tai tunnelin suuaukoille muodostu pimeitä piilopaikkoja. 
Pitkässä alikulkutunnelissa on keinovalaistus sekä päivällä että yöllä. Valaistuksen tulee tu-
kea ympäristön vaihtelevaa värimaailmaa (Ra 65). 

Valaistusvoimakkuussuositus riippuu ympäristön valaistuksesta suositeltava valaistusteho 
esteettömällä jalankulkureitillä on 20 luksia, lyhyessä alikulussa 50 luksia ja pitkässä sisäti-
laan tai katettuun portaikkoon johtavassa alikulussa 100- 150 luksia. Valaistusta olisi säädet-
tävä luonnonvalon mukaan alikulkutunnelin suulla kuten autoliikennetunneleissa tehdään.

Kuva 149. Peräkkäin sijoittuvien alikulkujen ja 
ympäristön valaistuksen on muodostettava yh-
tenäinen valotila. Kuva Leppävaarasta, jonka 
kuvassa näkyvää epätasaisuutta on tasattu myö-
hemmin.

Kuva 150 Alikulun valonlähteillä on oltava hyvät 
värintoisto-ominaisuudet, koska valaistus toimii 
yötä päivää ja ympäristön valaistuolosuhteet vaih-
televat paljon. 

Kuva 151.  Alikulkuun suositellaan noin 50-100 
luksin  yleisvalaistusta. Liittyminen vanhaan valais-
tukseen on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava 
epätasaista valaistusta .
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Kuva 152. Ylikulkusillan yleisvalaistussuositus on 30-
50 luksia tilan avaruudesta riippuen. Kuvassa Pasilan 
Opastinsilta, jossa valoteho, noin 20 luksia, tuntuu hä-
märässä ympäristössä riittävältä.

Ylikulkusillalle ympäristöön sopeutuvaa häikäisemätöntä valoa
Asemien ylikulkusiltojen ongelmana on yleensä miten saada häikäisemätöntä valaistusta la-
siseinäiseen tilaan, jossa halutaan käyttää esim. puuta lattiamateriaalina. Aurinkoisella säällä 
sillan rakenteet muodostavat voimakkaita varjoja etenkin vaalealle kulkupinnalle. Pimeällä 
taas tumma kulkupinta imee valon ja jos ulkopuolella ei ole paljon valaistusta tila voi ol-
la hyvinkin hämärä. Ongelman poistamiseksi suositellaan 30-50 luksin häikäisemättömän, 
mielellään epäsuoran yleisvalaistuksen lisäksi tasoerojen korostusvalaistusta.

1   Pysäkkikatos
2   Jalkakäytävä
3   Suojatie
4   Aseman jk-alue
5   Autojen pysäköintialue
6   Pääsisäänkäynti
7   Tuulikaappi
8   Katetut ulkoportaat
9   Sisäportaat
10 Hissi (mittaustaso 90 cm)
11 Katettu ylikulkusilta

12 Linja-autoasema
13 Kattamaton 
     rautatielaituri
14 Katettu 
     rautatielaituri
15 Yleisötilat
16 Sisäaula
17 Lipunmyynti
18 Liukuportaat
19 Liukuportaiden 
     poistumistasot

20-50 lx
10-20 lx
30-50 lx
30-50 lx
10-20 lx
100-300 lx
100-300 lx
50-100 lx
150 lx
300 lx
20-50 lx

50 lx
50 lx

100 lx

200 lx
300 lx
300-500 lx
150-300 lx
300 lx

6.3  YHTEENVETO ASEMA-ALUEIDEN VALAISTUSVOIMAKKUUKSISTA
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