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1 JOHDANTO

Tämä työ käsittelee asemien ja niiden ympäristöjen valaistuksen suunnittelua heikkonä-
köisten kannalta tarkasteltuna. Nykyiset sisä- ja ulkotilojen suunnitteluohjeet on laadittu 
keskivertokäyttäjää ajatellen. Suunnitteluohjeistosta puuttuvat kokonaisvaltaisesti tilaa kä-
sittelevät valaistussuunnitteluohjeet. Heikkonäköisten joukkoliikenteen käyttäjien määrä li-
sääntyy väestön ikääntyessä, jolloin esteettömyyden vaatimukset korostuvat tulevaisuudessa 
yhä enemmän.  Usein asemaympäristöt ovat Suomessa pimeällä vaikeasti hahmotettavia 
ja turvattoman oloisia. Käyttäjien on vaikea havaita sisäänkäyntejä levottoman liikenne-
ympäristön seasta. Tasonvaihdot ovat pelottavia riittämättömän valaistuksen tai kontrastien 
puuttumisen vuoksi. 

Työssä on aluksi lyhyt selvitys siitä mitä valo on, miten näköaisti toimii ja miten valo vai-
kuttaa näkemiseen. Valaistussuunnittelun perusteista on käsitelty ne nykyisin käytössä ole-
vat ohjeet ja suositukset, joita asemien ja niiden ympäristöjen valaistusta suunniteltaessa 
noudatetaan.

Esteettömän valaistuksen suunnittelun lähtökohdiksi on taustatietoselvityksen lisäksi sel-
vitetty mitä lisävaatimuksia heikkonäköisten käyttäjien huomiointi tuo asemavalaistuksen 
suunnitteluun. Jotta ympäristö on esteetön myös pimeällä, on ympäristön oltava hyvä kaikil-
le käyttäjille. Esteettömyyden lisäksi on asema-alueen valaistuksen oltava myös teknisesti 
toimiva ja sopeuduttava ympäröivien kiinteistöjen ja muun ympäristön valaistukseen. Jul-
kisessa tilassa valaistuksen on muodostettava eräänlainen katkeamattomasti toimiva valais-
tusverkko. Lisäksi asemalla on oma kaupunkikuvallinen roolinsa pimeän ajan kaupunkitilan 
imagoa korottavana tekijänä. Aseman symbolinen merkitys kaupunkiin saapujalle on suuri 
luoden ensivaikutelman koko kaupungista  ja muodostaen käyttäjille yhden tärkeimmistä 
orientoitumispisteistä kaupungin kartalla.

Aseman sisätilaa tarkastellaan matkustustapahtuman välttämätön osana. Asema on matkus-
tustapahtuman kannalta keskeinen solmukohta, jossa liikkumis- ja toimimisesteisten henki-
löiden itsenäinen selviytyminen on tärkeää. Sosiaalikustannuksissa haetaan jatkuvasti sääs-
töjä taksi- yms kuljetuspalveluiden käyttöä rajoittamalla ja matkoja yhdistämällä. Joukko-
liikennepalvelujen omatoiminen käyttömahdollisuus myös pimeällä tuo yhteiskunnallisten 
säästöjen ohella liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille vapauden tunnetta. 

Ympäristön hahmottamiseen vaikuttavat mm. muodot, pintojen materiaalit, värit ja opasteet, 
jotka saadaan toimimaan yhdessä vain tarkoituksenmukaisella valaistusratkaisulla. Onnis-
tuneen valaistussuunnittelun edellytyksenä on kaikkien osatekijöiden huomiointi suunnitte-
luprosessin aikana. Kokonaisuuden hahmottamiseen tarvitaan varsinkin sisätiloissa kolmi-
ulotteista mallinnustekniikkaa ja visuaalista valaistussuunnittelua. Simulointitekniikoiden 
avulla on mahdollista selvittää erilaisten käyttäjien selviytymistä asema-alueilla. 
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 2 TYÖN KUVAUS

Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää, mitä vaatimuksia asemaympäristön käyttö ja jouk-
koliikenteen erilaiset käyttäjäryhmät asettavat asemien valaistukselle ja miten kyseiset vaa-
timukset täyttäviä valaistusratkaisuja suositellaan suunniteltaviksi. 

Työssä on selvitetty mallinnusvälineiden käyttömahdollisuuksia valaistussuunnittelun apu-
na ja suunnitelmien arvioinnissa. Kartoituksen tavoitteena on ollut löytää apuvälineitä, jotka 
olisivat helposti, pienin kustannuksin kaikkien suunnittelijoiden käytettävissä.

Ikääntyvien ja näkövammaisten matkustajien toimintamahdollisuuksien parantamista jouk-
koliikenneympäristön valaistusta kohentamalla on selvitetty:

valaistuksen määrälliset ja laadulliset tarpeet esteettömässä joukkoliikenneym-
päristössä, erityisesti asemilla ja niiden lähiympäristössä.
suunnitteluvaiheessa käytettävien mallinnusapuvälineiden käytettävyys ikään-
tyneiden ja heikkonäköisten käyttäjätestauksessa. Työssä on etsitty ratkaisua 
yhden valaistuksen keskeisen ongelman eli häikäisytilanteen mallinnusvälineen 
löytämiseksi.
tummuuskontrastin vaikutus tasoerojen, esimerkiksi portaiden havaitsemiseen 
eri valaistusolosuhteissa.

Pilottikohteina  on tarkasteltu Helsingin Itäkeskuksen metroasemaa ja lisäksi erityiskohtee-
na Näkövammaisten toimintakeskus Iiriksen portaita, Espoon Leppävaaran asemaa ja Jy-
väskylän Matkakeskusta sekä reittiä matkakeskuksesta tulevalle paikallisliikenneasemalle. 
Tavoitteena on ollut:  

kartoittaa mahdollisuuksia aseman ja sen ympäristön esteettömyyden, saavutet-
tavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi valaistuksen avulla
parantaa kartoitusta apuna käyttäen kohteisiin tehtyä ulkovalaistussuunnitelmaa 
huomioimalla heikkonäköiset käyttäjät sekä 
toimia esimerkkikohteina, joiden suunnitteluratkaisujen pohjalta voidaan laatia 
asemien ja niiden ympäristöjen valaistussuunnitteluohjeet.

Selvitys- ja suunnittelutyön tuloksena on tehty:
selvitys valaistuksen suunnitteluohjeistuksen nykytilanteesta esteettömyyden 
kannalta tarkasteltuna
selvitys valaistuksen mallinnusvälineiden nykytilasta
pilottikohteiden maastokatselmukset ja käyttäjätutkimus
pilottikohteiden valaistussuunnitelmien tarkastelu esteettömyysnäkökulmasta 
toimenpidesuositukset pilottikohteisiin
käyttäjätutkimus mallinnusvälineen avulla
heikkonäköiset huomioivan valaistuksen suunnitteluohjeet asemaympäristöi-
hin. 

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Lähtötilanteen kartoitus on tehty selvittämällä kirjallisuustarkastelulla mitä valo ja näkemi-
nen tarkoittavat, miten ikääntyminen vaikuttaa näkemiseen sekä miten  väri- ja valoisuus-
kontrastit  vaikuttavat havainnon syntymiseen. Sisä- ja ulkovalaistussuunnittelua ohjaavien 
suositusten lisäksi on selvitetty mitä esteettömyysongelmia valaistuksella voitaisiin paran-
taa.

Pilottikohteiden nykytilanteen selvityksessä on tarkasteltu valaistustilanne syksyllä ja talvel-
la 2004-2005. Lisäksi on esitelty työssä käytetyt mittausvälineet ja selvitetty vuonna 2005 
saatavissa olevia valaistuksen mallinnusvälineitä.

Työmenetelminä on käytetty maastokatselmusta, käyttäjätutkimuksia, valaistusmittauksia, 
suunnitelmien esteettömyyskatselmuksia, valittujen erikoiskohteiden tarkempaa tarkastelua 
sekä mallinnusta.  Erityiskohteina on tarkasteltu sisääntuloaukio, laiturialue, alikulku ja por-
taat. Tavoitteena on ollut tarkastella miten kohteiden valaistukset vastaavat nykyisiä suosi-
tuksia ja mitä parannuksia niihin olisi tehtävä taustaselvitysten, sekä käyttäjätutkimuksen 
johtopäätösten perusteella.

Edellä mainituista työvaiheista on tehty johtopäätökset, joiden perusteella on laadittu asemi-
en ja niiden ympäristöjen esteettömän valaistuksen suunnittelusuositukset.
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3 KIRJALLISUUSSELVITYS
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Kuva 1. Sähkömagneettisen säteilyn spektri ja sen näkyvä osa (Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, 
Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 13.)

3 KIRJALLISUUSSELVITYS

3.1 VALO JA NÄKEMINEN

Kirjallisuusselvityksen tavoitteena on löytää perusteita asemaympäristöjen esteettömän va-
laistuksen suunnittelulle. Esteetön valaistus tarkoittaa valaistusta, jossa valon laatu ja määrä 
sekä valaisimien sijoittelu tukevat kaikkien ihmisten omatoimista selviytymistä. Ihmisen 
näkökyky vaihtelee valaistussolosuhteiden mukaan silmän anatomiasta johtuen. Eri ihmis-
ten näkökyky vaihtelee myös iästä ja näköaistin puutteista johtuen. Kirjallisuuskatsauksen 
aluksi selvitetään valaistukseen ja näkemiseen liittyviä käsitteitä, kuten mitä valo on, mi-
ten näköaisti toimii, miten väri-ja valoisuus kontrastit vaikuttavat näkemiseen sekä miten 
ikääntyminen ja silmäsairaudet vaikuttavat näkökykyyn. Lisäksi suomalaisesta valaistusalan 
lähdekirjallisuudesta on selvitetty nykyisin noudatettavia suunnittelusuosituksia sekä mil-
lainen valaistus olisi ihanteellinen, jotta ikääntyvä tai näkövammainen pystyisi liikkumaan 
julkisessa ympäristössä myös pimeään vuorokaudenaikaan.

MITÄ VALO ON?

Valo on sekä aistittua valoa että näkyvää säteilyä. Arkikielessä valolla tarkoitetaan visuaa-
lisesti aistittua valoelämystä, johon vaikuttavat sekä säteilyteho, että näköjärjestelmän vas-
taanottokyky. Näkyvää valoa kuvataan sekä fysiikan sähkömagneettisella aaltoliiketeorialla, 
että termisenä säteilynä Planckin kvanttiteorian avulla. Valon heijastuminen tarkasteltavasta 
pinnasta tekee pinnasta näkyvän ja värillisen.

Fysiikassa valon siirtymistä väliaineessa kuvaavan aaltoteorian mukaan näkyvä valo on säh-
kömagneettista säteilyä aallonpituuksilla 400-780 nm (1 nm= 10-9 ),joka jakautuu kuuteen 
rajoiltaan sekoittuvaan perusväriin; violetti, sininen, vihreä, keltainen, oranssi, punainen. 
Ihmissilmä on herkkä vain näille aallonpituuksille.  Valoalueen molemmin puolin sijaitsevat 
lyhyiden aaltojen puolella ultraviolettisäteily (100-400 nm) ja pitkien aaltojen puolella infra-
punasäteily (780-106 nm), joka aistitaan lämpönä. (Halonen & Lehtovaara 1992, 25 – 29; 
Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 13).
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Sähkömagneettinen aaltoliiketeoria ei kuvaa kaikkea valonsäteilyn tuottamista. Kun valoa 
tuotetaan muuntamalla toisia energiamuotoja, kuten lämpöä, sähköä tai ultraviolettisäteilyä 
suoraan valoksi, ilmiöitä kuvataan Planckin kvanttiteorian avulla. Valonlähteiden ja valoa 
vastaanottavien materiaalien valontuotto tapahtuu yleensä termisenä säteilynä, eli lämpö-
liikesäteilynä tai luminesenssisäteilynä. Termisen säteilijän lähettämän näkyvän valon voi-
makkuus on verrannollinen säteilijän lämpötilaan. Termisen säteilyn yhteydessä käytetään 
käsitettä Planckin säteilyn lähde. Musta kappale eli Planckin säteilyn lähde absorboi kaiken 
siihen tulevan säteilyn tämän aallonpituudesta ja polarisoitumisesta riippumatta ja säteilee 
lämpötilastaan riippuen.  Läpäisyä tai heijastusta ei tapahdu. Koska absorbtio on täydellistä, 
on myös säteily täydellistä. Planckin säteilyn lähteen säteilemä teho kaikilla aallonpituuksilla 
ja sen säteilemä kokonaisteho on suurempi kuin millään muulla termisellä säteilijällä, jonka 
pinta-ala ja lämpötila ovat samat. Planckin teorian mukaan emittoituva (lähtevä, säteilevä) 
energia muodostuu tietyn suuruisista paketeista, joita kutsutaan kvanteiksi (=kvanttiteoria ). 
Tämän mukaan valo syntyy alkeisprosesseissa tiettyjen hiukkasluonteisten alkeismäärien, 
energiakvanttien eli fotonien kerrannaisina. Säteilylähteen lämpötilan kasvaessa säteilykäy-
rän huippu siirtyy lyhyemmille aallonpituuksille (siniseen ja violettiin päin) ja säteily lisään-
tyy huomattavasti. Esimerkiksi hehkulampun säteily tuotetaan kuumentamalla hehkulanka 
riittävän korkeaan lämpötilaan langan läpi kulkevalla sähkövirralla. Luminesenssisäteily on 
näkyvää valoa, joka ei ole suoraan sidottu säteilijän lämpötilaan. Neonkilvet, loistelamput, 
purkauslamput, elektroluminesenssipaneelit, valoa lähettävät diodit eli LEDit ja laserit kuu-
luvat tähän ryhmään. (Halonen & Lehtovaara 1992, 47-50; Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, 
Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 15, 46). 

Kuva 2. Mustan kappaleen säteilyeksistanssi
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Tietyt aallonpituudet heijastuvat värillisestä pinnasta voimakkaammin kuin toiset ja kohdet-
ta kutsutaan sen väriseksi mitä aallonpituuksia se voimakkaimmin heijastaa. Havaittu vä-
ri muodostuu sekä kohteen heijastusominaisuuksista että kohdetta valaisevan valonlähteen 
spektristä. Valkoiselta, mustalta ja harmaalta pinnalta heijastunut valo ei muutu koostumuk-
seltaan. Esimerkiksi punainen väripinta ei heijasta takaisin lyhytaaltoista, spektrin sinisen 
pään säteilyä, mutta heijastaa takaisin pääosan spektrin punaisen alueen säteilystä. Valais-
tessa punaista maalipintaa valolla, josta punaiset aallonpituudet puuttuvat emme tunnista 
väripintaa punaiseksi. Väripinta menettää väriään ja tummuu pinnan luminanssin laskiessa. 
(Verhe 1996, 39.)

MITEN NÄKÖAISTI TOIMII?

Jotta osaisimme valaista kohteet näkemisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, on 
tiedettävä miten näköaisti toimii eri valaistusolosuhteissa. Näköelin muodostuu silmästä, 
näköhermosta ja tietyistä aivojen osista. Näkeminen ei ole mahdollista ilman valoa, joten 
valaistuksen on oltava mahdollisimman hyvin silmän toimintoja tukevaa. Ihminen ei ha-
vaitse sähkömagneettista säteilyä, vaan sauva- ja tappisolut aistivat näkökentässä olevasta 
kohteesta tulevat valonsäteet. Sauvasolut toimivat hämärässä ja tappisolut valoisassa. 

Näkemisen osatoimintoja ovat näkökenttä, värinäkö, kontrastiherkkyys ja kontrastinäkö, 
sopeutuminen eli adaptoituminen, mukautuminen eli akkomodoituminen, yhteisnäkö ja sy-
vyysnäkö, silmien liikkeet, johtavan silmän toiminta ja keskeinen näöntarkkuus eli kyky 
erottaa lähellä toisiaan olevat yksityiskohdat erillisinä (detaljinäkö).

Näkökentässä olevasta kohteesta tulevat valonsäteet taittuvat silmän optisten osien läpi sil-
män takaosassa olevalle verkkokalvolle. Sarveiskalvon ja mykiön taittamat valonsäteet kul-
kevat verkkokalvon solukerrosten läpi valoa aistiviin tappi- ja sauvasoluihin, jotka sisältävät 
valoa absorboivaa näköpigmenttiä. Sauvasolut toimivat hämärässä (skotooppinen näkö) ja 
tappisolut valoisassa (fotooppinen näkö). 

Valon aallonpituuksien absorbtioherkkyyden mukaan tappisolut jakautuvat sini-, viher- ja 
punaherkkiin soluihin. Väriaistimuksesta vastaavat noin 7 miljoonaa tappisolua sijaitsevat 
pääosin silmän akselilla sijaitsevan verkkokalvon herkimmän osan, keltatäplän, alueella. 
Keltatäplän keskialueella on silmän tarkan näön keskus verkkokalvon keskikuopassa (fo-
vea) ja siellä on lähes yksinomaan tappisoluja. Kolme eri tappisolutyyppiä jakautuvat tasai-
sesti verkkokalvolle lukuun ottamatta foveaa, jossa lyhyen aallonpituuden (violetti, sininen) 
tappisoluja on harvassa tai ei ollenkaan. Sauvasoluja on noin 123 miljoonaa  ja niiden mää-
rä suhteessa tappisoluihin  kasvaa etäännyttäessä keltatäplästä. Valo- ja värierot muuttuvat 
verkkokalvolla hermoimpulsseiksi, jotka siirtyvät näköhermoa pitkin aivojen näkökeskuk-
seen. (Halonen & Lehtovaara 1992, 85,88,98.)
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Kuva 3. Näkökenttä molemmilla silmillä yhtä aikaa katsottaessa. Valkoinen keskialue esittää 
kunmmallakin silmällä yhteisesti nähtävää aluetta. Oikeanpuoleinen tummennettu alue nähdään 
yksin oikealla silmällä ja vasemmanpuoleinen tummennettu alue yksin vasemmalla silmällä. (Suo-

Näkökenttä
Näkökentän laajuus vaikuttaa näöntarkkuuteen ja liikkeiden havaitsemiseen. Värit nähdään 
vain näkökentän keskiosilla. Näkökentän laitaosilla havaitaan liikkeitä. Tarkka näkeminen 
ei ole mahdollista hämärässä, koska silmän tarkan näön keskuksessa ei ole lainkaan sauva-
soluja. 

Näkökentän laajuus vaakatasossa on molemmilla silmillä yhtä aikaa katsottaessa noin 190°. 
Vaakatason alapuolelle näkökenttä ulottuu 70-80° ja yläpuolelle 50-60°.  Värien näkemisen 
osalta laajimmalle (40°) ulottuu keltaisen ja sinisen värin näkökenttä. Tarkat kuvat synty-
vät näkökentän keskialueella sijaitsevassa keltatäplässä etenkin verkkokalvon keskikuopan 
keskuksessa. Tarkka kokonaiskuva ympäristöstä syntyy kohdistamalla silmä useisiin pis-
teisiin kohteessa silmiä liikuttamalla ja päätä kääntelemällä. Näkökentän äärialue on tärkeä 
liikkumisessa ja käytännön toimissa. Erilaiset silmäsairaudet ja rappeumat voivat aiheuttaa  
näkökentän puutoksia.  Näkökentän laidan puutoksista menetetään liikkumisnäköä. Lukunä-
kö kärsii, jos näkökenttämuutokset ovat kentän keskiosassa. (Halonen & Lehtovaara 1992, 
94,95; Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 57,58.)
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Spektriherkkyys
Ulkotiloissa jalankulkualueiden valotasot ovat usein  matalia, jolloin silmä on herkempi si-
nisemmälle spektrille tai aistii vain valoisuuseroja. Voimakkaassa valaistuksessa näkeminen 
tapahtuu pääosin tappisolujen avulla, jolloin syntyy sekä valoisuus-, että väriaistimuksia. 
Päivänäkemisessä silmä on herkin kellanvihreälle valolle, heikossa valaistuksessa silmä her-
kistyy siniselle valolle. Hämärässä silmä ei aisti värejä vaan pelkkiä valoisuuseroja. 
 
Väriaistimuksista vastaavat sini- (absorbtiohuippu 447 nm), viher- (540 nm) ja punaherk-
kiin (577 nm) valon aallonpituuksien absorbtioherkkyyden mukaan jakaantuvat tappisolut. 
Väriaistimus syntyy eri tyyppisten tappien erilaisesta ärsytyksestä. Valkoisen värin aistimus 
syntyy eri tyyppisten tappien yhtäaikaisesta tietynasteisesta ärsytyksestä. Tappinäkemises-
sä normaalisti toimiva ihmissilmä muodostaa valoisuusaistimuksen, jota ilmaistaan sanoilla 
kirkas, valoisa, vaalea ja tumma silmän spektriherkkyyden vaihtelun mukaisesti. Valoisuus-
aistimuksen voimakkuus riippuu valon aallonpituudesta silmän spektriherkkyyden (kuva 5, 
V(λ)-käyrä) mukaan. Tappinäkemisessä (päivänäkemisessä) silmä on herkin kellanvihreälle 
valolle, jonka aallonpituus on 555 nm. Heikossa valaistuksessa silmän herkkyysmekanis-
mi siirtyy lyhyempiin aallonpituuksiin, sinisempään päin, ja hyvin heikossa valaistuksessa 
näkeminen tapahtuu ainoastaan sauvasolujen avulla (hämäränäkeminen), jolloin herkkyys-
maksimi on aallonpituudella 507 nm (kuva 5, V′(λ)-käyrä). (Halonen & Lehtovaara 1992, 
96; Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 17, 58). 

Kuva 4. Oikea silmän näkökenttä värien näkemisen osalta. 1 keltaisen ja sinisen raja, 2 punaisen 
raja, 3 vihreän raja, 4 sokea täplä. (Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen valoteknillinen Seu-
ra ry 1996, 57.)
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Kuva 5. Silmän spektriherkkyys (monokromaattisen säteilyn suhteellinen valotehokkuus) aallonpi-
tuuden funktiona. V(λ)-käyrä päivänäkemisessä ja V′(λ)-käyrä hämäränäkemisessä. ( Suomen säh-
köurakoitsijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 58.)

Valaistustason laskiessa silmä herkistyy siniselle valolle samalla kun herkkyys punaiselle 
valolle pienenee (ns. Purkinjen ilmiö). Skotooppisen (hämäränä-) ja fotooppisen (päivä-) 
näkemisen erilaisten spektriherkkyyksien takia värillisten kohteiden aistittu valoisuusvai-
kutelma saattaa muuttua. Sinivihreät kohteet, jotka vaikuttavat päivällä tummemmilta kuin 
kellanvihreät kohteet, voivat vaikuttaa hämärässä valoisammilta. Valaistustason laskiessa 
värien kylläisyys vähenee. Näkökentän laitaosat eivät aisti värejä voimakkaassakaan valais-
tuksessa. Silmän väriherkkyys vaihtelee ihmisillä. Puna -vihersokeilla on vaikeuksia punai-
sen ja vihreän erottamisessa. Valotekniikan suureet ja yksiköt perustuvat yleensä tappinäke-
miseen, ellei erikseen ole toisin mainittu. (Halonen & Lehtovaara 1992, 96, 97). 

Siirryttäessä tappinäkemisestä pitemmälle sauvanäkemisen alueelle, värit menettävät kyl-
läisyyttään. Silmä ei aisti hämärässä lainkaan värejä, vaan se välittää pelkkiä valoisuusai-
stimuksia. Aistimuksen suuruus riippuu valon aallonpituudesta V′(λ)-käyrän mukaan. Nä-
kökentän laitaosat eivät aisti värejä ollenkaan voimakkaassakaan valaistuksessa. Kuvassa 
4 näkyvän värien näkemisen rajan ja näkökentän rajan (kuva 3) väliselle alueelle lankeava 
valo näyttää värittömältä. (Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura 
ry 1996, 58,59).

Luminanssikynnys
Nopeasti katsottaessa ihminen havaitsee vain  suuren luminanssin omaavan pienen koh-
teen.

Luminanssi (cd/m2) on valoa lähettävän kappaleen pintakirkkauden tunnus. Pienintä havait-
tavissa olevaa luminanssia kutsutaan luminanssikynnykseksi. Pitkään katsottuna voidaan 
laaja kohde nähdä vielä kun sen luminanssi on 10-6 cd/m2. Luminanssikynnys on sitä suurem-
pi mitä pienempi ja mitä nopeammin havaittava yksityiskohta on. (Suomen sähköurakoitsi-
jaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 59).
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Sopeutuminen (adaptoituminen)
Ulkotilasta sisätilaan ja päinvastoin siirryttäessä silmä joutuu sopeutumaan valaistustason 
muutoksiin. Silmän sopeutumiskykyyn vaikuttavat mm. ikä ja tilojen valaistusvoimakkuu-
det .

Silmä sopeutuu hyvin erilaisiin näkökentän luminansseihin. Pupilli supistuu ja laajenee va-
laistuksen mukaan. Voimakkaassa valaistuksessa ja vaaleassa ympäristössä pupilli on pieni 
ja heikossa, häikäisemättömässä valaistuksessa suuri. Pupillin koon muuttuminen säätää sil-
mään pääsevää valon määrää. (Kuva 6.) Nuorilla pupillin koko on valoisassa 2 mm avautuen 
heikossa valaistuksessa 8 mm:n. Ikääntyessä pupillin koko pienentyy. Verkkokalvo säätää 
itse valoherkkyyttä. Sopeutumistasolla (=luminanssiarvo) tarkoitetaan sitä tilaa, johon sil-
mä joutuu näkökentässä vallitsevan keskimääräisen luminanssin vaikutuksesta.  Silmä so-
peutuu noin 10-6   cd/m2  luminanssitasosta yli 105 (10.000) cd/m2  luminanssitasoon. Pelkän 
sauvanäkemisen alue on välillä 10-6 -10-2 cd/m2 , sauva- ja tappinäkemisen yhteinen alue on 
välillä 10-2 –10 cd/m2. Yli 10 cd/m2 luminanssitaso on pelkän tappinäkemisen aluetta, jonka 
yläraja on silmän häikäisykestossa noin 10 000 cd/m2. Silmä sopeutuu kaikkiin luonnossa 
esiintyviin valaistustilanteisiin auringonpaisteesta  (100 000 luksia), kuunvaloon (muutama 
kymmenesosa luksia).

Silmän sopeutuminen erilaisiin luminanssitasoihin riippuu sopeutumisen aloitustasosta, 
päättymistasosta ja verkkokalvon toimivuusosasta. Valoisasta hämärään sopeutuminen (hä-
märäadaptoituminen) on kaksivaiheinen (Kuva 7). Aluksi herkkyys lisääntyy nopeasti noin 
satakertaiseksi tappisolujen sopeutuessa pimeään. Sauvasolut sopeutuvat tämän jälkeen 20-
30 minuutissa, jolloin herkkyys lisääntyy 1000 -10 000 -kertaiseksi. Sopeutuminen hämä-
rästä valoisaan (valoadaptoituminen) tapahtuu nopeammin. Ensimmäinen vaihe tapahtuu se-
kunnin kymmenesosassa ja tätä seuraava hitaampi fotoherkkyyden muutos noin minuutissa. 
Näöntarkkuus paranee pupillin pienentyessä.  Valon määrän lisäämisen tiedetään pienentä-
vän pupillia. (Halonen & Lehtovaara 1992, 101; Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen 
Valoteknillinen Seura ry 1996, 60.)

Kuva 7. Hämärään sopeutumisajan ilmeneminen 
havaittavissa olevan luminanssieron avulla, kun 
luminanssi 100 cd/m2  on hetkellä t=0 pienen-
tynyt nollaan.( Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, 
Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 60.) 

Kuva 6. Pupillin halkaisijan ja näkökentän luminan-
siin välinen riippuvuus. ( Suomen sähköurakoitsija-
liitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 60.) 
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Mukautuminen (akkommodoituminen)
Hyvässä valaistuksessa lukiessa näköhavainto tehdään muutamassa sadasosasekunnissa, 
koska voimakkaassa valossa pupilli on koko ajan pieni, eikä silmän tarvitse mukautua juuri 
ollenkaan. Hämärässä lukiessa havainnon tekemiseen kuluva aika voi olla kaksin- tai kol-
minkertainen.

Silmä tarkentaa eri etäisyyksillä sijaitsevista yksityiskohdista syntyvän kuvan verkkokalvol-
le. Silmä mukautuu kaukokatselusta lähikatseluun ja päinvastoin noin 0,7 sekunnissa. Sil-
män mukautuminen eri etäisyyksille katseluun perustuu silmän taittovoiman muuttamiseen. 
Mukautuessaan silmän sädelihakset muuttavat silmälinssin kuperuutta ja samalla sen taitto-
voimaa sen mukaan, millä etäisyydellä silmästä tarkasteltavat yksityiskohdat ovat. Silmän 
optiikka taittaa valonsäteet terävinä verkkokalvolle. Valo taittuu pääasiassa sarveiskalvon 
etupinnalla ja mykiössä. Sarveiskalvon taittovoima on noin 43 dioptriaa (43 d) ja mykiön 
19 d. Etäisimmän (kaukopiste) ja lähimmän (lähipiste) silmän tarkasti näkemän kohteen 
ero (mukauttamistaajuus) ilmaistaan mykiön taittovoiman yksikkönä (d). Nuoren henkilön 
silmä mukauttaa mykiön taittovoimaa noin 10 d:llä. Ikääntyessä mykiön mukauttamiskyky 
heikkenee, jolloin lähipiste siirtyy kauemmaksi silmästä. Heikossa valossa kaukopiste siir-
tyy lähemmäksi ja lähipiste etääntyy silmästä ja samalla mukautumisnopeus ja mukautumis-
tarkkuus pienenevät. (Halonen & Lehtovaara 1992, 102, 103; Suomen sähköurakoitsijaliitto 
ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 61.)

Syvyysnäkeminen
Etäisyyksiä ja etäisyyseroja arvioidaan katselemalla kohdetta molemmilla silmillä (stere-
onäkö). Tarkasteltavien esineiden koko, valoisuus, ääriviivojen terävyys ja varjot auttavat 
etäisyyksien arvioinnissa. Huono valaistus saattaa johtaa virhearviointeihin.

Tehokkaimmillaan stereonäkö on alle 20 m:n lähietäisyyksillä. 1m:n etäisyydellä silmästä 
on mahdollista erottaa korkeintaan 0,4 mm:n syvyysero ja  10 m:n etäisyydeltä korkeintaan 
4 cm:n syvyysero. Yli 1,3 km:n etäisyydeltä syvyyserojen havaitseminen ei ole enää mah-
dollista. ( Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 61.)

Välkyntä ja yhteensulautuminen
Silmä aistii luminanssin tai värin vaihtelun pienellä taajuudella välkyntänä.

Ärsykkeen muuttumistaajuuden kasvaessa suureksi välkyntä häviää ja peräkkäin verkkokal-
volle lankeavat kuvat sulautuvat yhteen. Yhteensulautumistaajuus riippuu pinnan luminans-
sista. Sauvanäkemisen alueella alhaisella sopeutumistasolla hämärässä yhteensulautumis-
taajuus on alle 10 Hz. Valoisassa (luminanssi laajalla alueella 1000 cd/m2) tai jos sykkivä 
valokenttä on suuri yhteensulautumistaajuus on lähellä raja-arvoa 45-60 Hz. 
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Kuva 8. Painojäljeltään hyvänlaatuisen kirjan lukemiseen tarvittavan suhteellinen valontarve ikään 
suhteutettuna. (Juslen, 2002, 34.Valo 2/2002, 34.)

Ikääntyminen ja silmäsairaudet lisäävät valontarvetta 
Ikääntyessä mykiö vanhenee, jolloin silmän taittovoima muuttuu. Näkökentän lähipiste siir-
tyy kauemmaksi, mukautuminen hidastuu ja verkkokalvon valaistusvoimakkuus pienenee 
mykiön samentumisen johdosta. Silmäsairauksissa näkötoiminnot voivat vaurioitua ja va-
lontarpeen muutokset vaihtelevat eri sairauksilla ja eri yksilöillä. 

Mykiön vanhetessa sen taittovoima muuttuu, mykiö samentuu, mukautuminen hidastuu ja 
verkkokalvon valaistusvoimakkuus pienenee. Mykiön samentuminen aiheuttaa verkkokal-
volle harsoluminanssia (harsoluminanssi = valon taittuminen mykiön sisällä aiheuttaen häi-
käisyä) mikä heikentää kontrastien erottamiskykyä. Mykiön kellastumisen johdosta violet-
tien ja sinisten värien erotuskyky heikkenee.

Verkkokalvon valaistusvoimakkuus on 60-vuotiaalla noin kolmasosa 20-vuotiaan vastaa-
vasta arvosta. Valaistusvoimakkuuden kasvaessa vanhojen ja nuorten välinen ero valontar-
peessa pienenee. Esimerkiksi 1000 luksin valaistusvoimakkuudella ikääntynyt tarvitsee noin 
20% enemmän valoa kuin 20-vuotias suoriutuakseen näkötehtävistä yhtä hyvin.(Halonen & 
Lehtovaara 1992, 109; Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 
1996, 64). 

Ikääntyessä silmän läpäisykyky valon kaikilla aallonpituuksilla pienenee, ja lyhyiden aallon-
pituuksien läpäisykyky alenee huomattavasti mykiön kellastumisen johdosta. Valon lyhyi-
den aallonpituuksien absorboitumisen seurauksena violettien ja sinisten värien erotuskyky 
heikkenee. Pitkäaaltoinen säteily saavuttaa verkkokalvon suunnilleen yhtä hyvin vanhoilla 
kuin nuorillakin. Vanhemmiten ei ympäristöä nähdä yhtä värikkäänä violettien ja sinisten 
värien osalta kuin nuorena. (Halonen & Lehtovaara 1992, 109; Suomen sähköurakoitsijaliit-
to ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 64).
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Kuva 9. Silmän linssin läpäisykyky eri ikäluokissa. Arvot on esitetty prosentteina  560 nm läpäisy-
kyvystä vastasyntyneellä. (Juslen, 2002, 34.Valo 2/2002, 34.)

Verkkokalvolle muodostuvan kuvan laatu heikkenee ikääntymisen myötä. Verkkokalvon 
kontrastien heikkenemistä saattavat aiheuttaa kuvan epäselvyys sarveiskalvon ja mykiön 
taitto-ominaisuuksien muuttuessa, tai valon hajonta silmässä. Valon hajonnan vuoksi silmä 
altistuu estohäikäisylle, jota edesauttavat mm. näkökentässä olevat kirkkaat valonlähteet. 
Valon hajonta lisääntyy ilmeisesti mykiön lisääntyvän samentumisen takia minkä seurauk-
sena verkkokalvolle syntyvä, kontrasteja heikentävä harsoluminanssi kasvaa. Vanhoilla hen-
kilöillä estohäikäisyä aiheuttava harsoluminanssi voi kolminkertaistua nuoriin verrattaessa. 
Näkemistä voidaan helpottaa näkökohteiden kontrasteja parantamalla.  Iän myötä lisääntyy 
myös mykiön fl uoresenssi vihreässä valossa UV- ja lyhytaaltoisen säteilyn vaikutuksesta 
lisäten häikäisyalttiutta. Hiussuoniston osittainen hidas sulkeutuminen aiheuttaa muutoksia 
verkkokalvolla, jolloin näkötietoja välittävien solujen määrä pienenee. Tarkan näön alueen 
rakenne saattaa myös muuttua heikentäen näöntarkkuutta. Ikääntyessä erityisesti hämärään 
sopeutuminen hidastuu. Vanhemmiten silmä ei siedä yhtä suuria ja nopeita luminanssivaih-
teluja näkökentässä kuin nuorena. Näön heikkeneminen aiheuttaa tasapaino- suunnistautu-
mis- ja liikkumisvaikeuksia. (Halonen & Lehtovaara 1992, 110, 111; Suomen sähköurakoit-
sijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 64; Verhe 1996, 20).

Yleisimpiä näkövammaisuutta aiheuttavia sairauksia ovat 1) silmänpohjan tarkan näön rap-
peuma, 2) silmänpainetauti, 3) diabetes, 4) perinnöllinen verkkokalvon rappeumasairaus, 5) 
harmaakaihi sekä 6) näköhermon ja näköratojen viat. Lisäksi erilaiset päänsäryt aiheuttavat 
hetkellisiä näköpuutoksia.
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1) Silmänpohjan tarkan näön rappeumassa (ikärappeuma, makuladegeneraatio) tappisolut 
tarkan näön keskuksessa verkkokalvon keskellä eivät toimi normaalisti. Keskeinen näön-
tarkkuus heikkenee ja näkökentässä on keskeinen puutos. Ikärappeuma alkaa noin 60 vuo-
den iässä ja etenee hitaasti. Ikärappeumaa sairastava näkee näkökentän reuna-alueilla, joten 
yleensä liikkumisnäkö säilyy. Parhaiten hän näkee sivullaan olevan kohteen tai katsoessaan 
sen ohi. Valontarve lisääntyy. (Halonen & Lehtovaara 1992, 112; Verhe 1996, 17).

2) Silmänpainetaudissa (glaukooma, ent. viherkaihi) silmänpaine nousee normaalia kor-
keammalle yleisimmin silmään etukammiokulmasta erittyvän kammionesteen ulosvirtauk-
sen heikkenemisen johdosta. Korkea silmänpaine vaurioittaa verkkokalvon hermosäieker-
rosta ja näköhermon pään hermosäikeitä aiheuttaen toiminnallisesti epätasaisen näkökentän. 
Tauti saattaa aiheuttaa hämäränäön heikkenemistä, häikäisyä ja värierotusvirheitä ja esiintyy 
yleensä vanhuksilla. (Halonen & Lehtovaara 1992, 112).

3) Diabetes aiheuttaa muutoksia mykiöön ja verkkokalvoon. Korkean verensokeritason 
vuoksi mykiö turpoaa ja siihen voi kehittyä pysyviä samentumia. Silmänpohjan muutoksista 
seuraa näöntarkkuuden alenemista, värien erottamisen vaikeutta ja häikäistymisherkkyyttä 
sekä näkökentän rajoittumista. Nuorille voi tulla eriasteisia näkökenttävaurioita, vanhem-
malle tulleessa taudissa näkökenttäpuutokset ovat tavallisesti keskialueella. Ongelmia on 
liikkumisessa ja lähityössä. (Halonen & Lehtovaara 1992, 112; Verhe 1996, 17).

4) Perinnöllinen verkkokalvon rappeumasairaus (retinitis pigmentosa) alkaa yleensä jo en-
nen kouluikää hämäränäön heikkenemisellä. Näkökenttään ilmaantuu puutoksia aluksi kes-
kialueen ympärille kehittyen hitaasti rengasmaiseksi alueeksi, johtaen lopulta putkikenttään, 
jossa näkökentän reuna-alueet ovat hävinneet. Tällöin liikkuminen on vaikeaa. Koska hei-
kon valaistuksen aistinsolut, sauvasolut, sijaitsevat pääosin verkkokalvon laidoilla, henkilö 
on useimmiten hämäräsokea. Silmien sopeutuminen valaistustason muutoksiin heikentyy ja 
häikäistymisalttius kasvaa. Optimaalinen valaistusalue on kapea. (Halonen & Lehtovaara 
1992, 112).

5) Harmaakaihissa linssi samenee aineenvaihdunnan häiriöistä johtuen niin, ettei sen läpi 
näe. Lähes kaikilla yli 65-vuotiailla on mykiön samentumaa. Linssin laitaosien samentumat 
haittaavat vain hämärässä, keskiosan samentumat vääristävät kuvaa ja lisäävät häikäisty-
mistaipumusta. Linssin ruskettuminen muuttaa värisävyjä. Yleisin harmaakaihi on linssin 
vanhentumisesta aiheutuva. Kaihi estää valon pääsyn silmään ja lisää häikäistymisherkkyyt-
tä. Jos linssin keskiosa on samentunut, henkilö näkee huonosti kirkkaassa valossa pupillin 
ollessa pieni ja tällöin tarvitaankin normaalia alhaisempi valaistustaso. (Halonen & Lehto-
vaara 1992, 112).
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6) Näköhermon ja näköratojen vikojen syinä voivat olla synnynnäinen kehityshäiriö, vaikea 
yleissairaus, perinnöllinen surkastuma, tulehdus tai pään vamma. Ne voivat aiheuttaa näön-
tarkkuuden heikkenemistä, näkökenttäpuutoksia ja värinäköhäiriöitä. (Verhe 1996, 17).

Lamppujen välkyntä voi aiheuttaa päänsärkyä tai stressiä. Silmille näkyvä värinä aiheuttaa 
muutoksia aivosähkökäyrään (EEG) muotoon. Värisevä valo voi aiheuttaa epileptisen koh-
tauksen tai migreenikohtauksen herkille ihmisille. (Juslen 2002, 36). 

Epilepsia, päänsäryt, erityisesti migreeni ovat valaistuksen kannalta vähän tutkittuja alueita 
ja onkin syytä tutkia tarkemmin eri valonlähteiden ominaisuuksien vaikutusta päänsäryn 
syntyyn. Häikäisy ja heijastukset sekä suuret luminanssivaihtelut voivat aiheuttaa migreeni-
kohtauksen. Kuulovammaisille riittävän voimakas ja kontrastinen valaistus on huulioluvun 
onnistumisen vuoksi tärkeä. Erityisesti ihanteellinen varjonmuodostus tukee huuliltalukua.

Valon vaikutus näkemiseen
Havainto syntyy, kun yksityiskohdan ja sen taustan välillä on tietty vähimmäisvaloisuus- tai 
vähimmäisvärikontrasti sekä tietty vähimmäiskoko. Joko yksityiskohdalla tai sen taustal-
la on oltava tietty vähimmäisluminanssi (luminanssi = kappaleen näkyvän pintakirkkauden 
tunnus), ja silmän on oltava sopeutunut näkökentän keskimääräiseen luminanssiin. Tarkas-
teltavan yksityiskohdan on oltava riittävän kauan näkyvissä. Jos kontrastiin ja yksityiskoh-
tien kokoon ei voida vaikuttaa, voidaan havaittavuutta parantaa valaistusta lisäämällä. 

Näöntarkkuus tarkoittaa silmän kykyä erottaa lähellä toisiaan olevat yksityiskohdat erillisinä. 
Näöntarkkuus paranee sopeutumisluminansiin kasvaessa eli kun siirrytään sauvanäkemisen 
alueelta tappinäkemisen alueelle valomäärän lisääntyessä. Näöntarkkuus on parhaimmillaan 
jos luminanssi jakautuu tasaisesti koko näkökentän alueelle. Jos ympäristö on tumma, näön-
tarkkuus pienenee silmän sopeutumisluminanssin ylittäessä tietyn maksimiarvon.

Näöntarkkuus riippuu ympäristön luminanssitasosta. (Kuva 10.) Erityisesti alhaisilla sopeu-
tumistasoilla pienikin luminanssitason korotus parantaa näöntarkkuutta merkittävästi. Nä-
öntarkkuus on huipussaan noin 100 cd/m2 sopeutumistasolla, vähintään 1000 luksin valais-
tusvoimakkuudessa keskivaaleassa ympäristössä. Luminanssin jakautuminen näkökentässä 
vaikuttaa näöntarkkuuteen. Tummassa ympäristössä näöntarkkuus pienenee sopeutumislu-
minanssin ylittäessä tietyn maksimiarvon, joten alhaista ympäristön valaistustasoa ei voida 
täysin kompensoida kohteen luminanssia lisäämällä. Näöntarkkuus on suurimmillaan tarkan 
näön keskuksessa ja huononee nopeasti, jos yksityiskohta siirtyy keskeisen näön alueelta 
sivummalle. Näöntarkkuus on parempi yksitaajuisessa valossa kuin vastaavan värisessä mo-
nitaajuisessa valossa, koska yksitaajuisessa valossa ei voi syntyä silmän optisen järjestelmän 
heikkoudesta johtuvaa väripoikkeamaa. (Kuva 11.) Myös valon spektrikoostumus vaikuttaa 
näöntarkkuuteen. Suurten esineiden ja pintojen näkeminen perustuu näkötoimintoihin mata-
lilla näöntarkkuuksilla. Näöntarkkuuden heikkenemistä aiheuttavat silmänpohjan keskeinen 
rappeuma, samentumat sarveiskalvossa, mykiössä tai lasiaisessa tai häiriöt näköhermon tai 
aivojen toiminnassa. (Halonen & Lehtovaara 1992, 94,95; Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, 
Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 65-67).
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Kuva 10. Näöntarkkuuden riippuvuus ympäristön luminanssista kohteen luminanssin pysyessä sama-
na. ( Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996, 58.)

Kuva 11. Suomen sähköurakoitsijaliitto ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry 1996 - julkaisussa 
sivulla 58 esitetään näöntarkkuus erilaisten lamppujen valossa. Kaaviosta puuttuvat esimerkiksi 
monimetalli-, kylmäkatodi-, induktiolampun ja LED:n käyrät.
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Kontrastiherkkyys
Näkeminen ja ympäristön hahmottaminen sekä muotojen ja yksityiskohtien erottaminen pe-
rustuvat luminanssi- ja värierojen havaitsemiseen. Tärkein kohteiden näkyvyyttä säätelevä 
tekijä on niiden luminanssikontrasti. Kontrasti ilmaisee, kuinka paljon kohteen eri osien 
luminanssit eroavat toisistaan. 

Hahmojen, muotojen ja yksityiskohtien erottaminen perustuu kontrastien havaitsemiseen. 
Silmä havaitsee helposti luminanssieroja. Kontrastiherkkyyteen vaikuttavat kohteen koko, 
valaistustaso, varjonmuodostus ja värit. Mitä suurempi on kohteen ja taustan välinen lumi-
nanssikontrasti, sitä paremmin kohde näkyy. Voimakkaat värierot parantavat kontrastia ja 
kohteen näkyvyyttä. Varjot luovat kontrasteja, jolloin varjonmuodostuksen avulla kohteen 
hahmottaminen helpottuu. Epäedullinen varjonmuodostus heikentää kohteiden kontrastia. 
Suurempi kohde näkyy paremmin kuin pieni, koska silmän erottelukyky on suhteellisesti 
parempi laajalla alueella. Kontrastiherkkyys kasvaa aluksi taustan luminanssin kasvaessa, 
kunnes suurilla luminanssitasoilla alkaa esiintyä häikäisyä ja kontrastiherkkyys huononee. 
Kontrastiherkkyys on suurimmillaan, kun koko näkökentän luminanssi on yhtä suuri. Ha-
vaitsemisnopeus kasvaa sopeutumisluminanssin kasvaessa, näkökohteen koon kasvaessa 
sekä kohteen ja taustan välisen kontrastin lisääntyessä. Näöntarkkuuden alentuessa kontras-
tien erotuskyky voi alentua. Tällöin kohteiden hahmottaminen ja värien erottaminen, sekä 
hämärässä näkeminen vaikeutuvat. Heikkonäköisille ei riitä pelkkä väriero, vaan kohteella 
on oltava myös tummuusero. (Halonen & Lehtovaara 1992, 99, 100; Verhe 1996, 40). 

Pimeässä autoilija näkee jalankulkijan, jos hän on pukeutunut vaaleisiin vaatteisiin. Ympä-
ristö on tumma, koska auton valot ei sitä pysty valaisemaan, joten kontrasti syntyy valojen 
valaistessa vaaleata jalankulkijaa. Ihmiset eivät näe valoa vaan kontrasteja. Siis valoa ei voi 
nähdä mutta ilman valoa ei voi nähdä.  Positiiviseksi kontrastiksi sanotaan vaaleata kohdetta 
tummalla taustalla. Vastaavasti negatiiviseksi kontrastiksi sanotaan tummaa kohdetta vaale-
alla taustalla. Ihmiset ovat kaksi kertaa herkempiä negatiiviselle kontrastille. Sitä kutsutaan 
silhuetiksi. (Mark Green seeing pedestrians at night).

Häikäisy
Näkemistä heikentävää häikäisyä kutsutaan estohäikäisyksi. Estohäikäisyssä näkeminen hei-
kentyy, koska silmän verkkokalvolla olevan kuvan päälle syntyvä harsoluminanssi pienentää 
kuvan kontrasteja. Näkemiseen epämukavuutta aiheuttavaa häikäisyä kutsutaan kiusahäikäi-
syksi, johon vaikuttavat yksilölliset seikat, kuten ikä, asenne, mieliala ja yleiskunto. 

Häikäisy (yksikkö GR) vaikeuttaa yksityiskohtien näkemistä ja aiheuttaa epämukavuutta 
näkemisessä. Häikäisyä esiintyy, kun näkökentän luminanssitaso  tai luminanssijakauma on 
sopimaton tai muuttuu nopeasti. Lampun tai valaisimen valoisien pintojen suora näkyminen 
aiheuttaa suoraa häikäisyä. Heijastumishäikäisyssä (epäsuora häikäisy) kirkas valonlähde 
heijastuu silmiin peilaavasta pinnasta. Heijastumat aiheuttavat myös kontrastien huonon-
tumista, jolloin ilmiötä kutsutaan kiiltokuvastumiseksi.  Ulkoalueilla pinnat ovat yleensä 
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hajaheijastavia. Häikäisevä valonlähde häikäisee vähiten sijaitessaan näkökentän laitamil-
la etenkin yläosassa, ja eniten sijaitessaan näkökentän keskellä. Hyvän näkötehokkuuden 
ja näkömukavuuden saavuttamiseksi häikäisyn rajoittaminen on välttämätöntä. Häikäisyyn 
vaikuttavat valaisimien valonjako (valovoima katsojan silmää kohti), asennuskorkeus, va-
laisimien sijoituspaikat ja suuntaukset sekä näkökohteen taustan luminanssi, joka pääosin 
määrää silmän sopeutumistason (Suomen Valoteknillinen seura ry:n julkaisuja, 1990, 18).

3.2 VALAISTUSSUUNNITTELUN TEKNISIÄ PERUSTEITA

Aseman ja sen ympäristön valaistuksen hallinta ja huolto jakaantuu yleensä useiden eri 
toimijoiden alueelle. Tästä aiheutuu ongelmia esimerkiksi huoltovälien vaihtelevuudesta 
johtuen. Aseman ympäristön valaistuksen on sovelluttava teknisesti kaupungin valaistusjär-
jestelmään ja kaupungin käyttämään valaisinperheeseen, jotta valaistuksen rakentaminen ja 
huolto olisivat helppoja. Valaistuksen energiankulutuksen on oltava suhteessa laadulliseen 
panostukseen esteettömyyden tuomat arvot erityisesti huomioiden.

Valonlähteet korostavat valaistavaa kohdetta tai toimintaa. Valon spektri, valon väri- ja vä-
rintoisto-ominaisuudet  ja valaistuksen energiatehokkuus suhteessa valaistuksen laatuun 
on arvioitava heikkonäköisen henkilön näkökulmasta. Valaisimien ominaisuuksista tärkei-
tä ovat erityisesti valon suuntausmahdollisuudet, häikäisemättömyys ja muodon sopivuus 
käyttökohteeseen. Valaisimia tulee käyttää ohjaavina elementteinä, niin että heikkonäköinen 
kulkija voi käyttää pylväsrivejä, valaisinjonoja, pystysuoria valojuovia tai muita ohjaavia 
elementtejä suunnistautumisen apuna.

Valaistusjärjestelmän on oltava kohtuullisen helposti rakennettavissa ja huollettavissa. 
Yleensä portaiden yläpuolistten ja korkeiden tilojen valaistusta pidetään vaikeasti huolletta-

Kuva 12. Korkeiden tilojen ja portaiden valaisimien huoltoa helpottaa hissimekanismi. Kuvassa 
esimerkkinä Lux-Lift. (www.fl inkenberg.fi ) 

vana. Huollon helpottamiseksi on kehitetty esim. 
valaisinhissejä, joilla valaisimet saadaan lasket-
tua maantasoon huolettavaksi eikä huoltoon tar-
vita erikoiskalustoa. 

Valonlähteiden värintoisto-ominaisuuksista, vä-
rilämpötiloista, käyttöiästä saa tietoa lamppuval-
mistajien tuoteluetteloista ja useimpien valaisin-
valmistajien tuoteluetteloista. Heikkonäköisen 
henkilöiden, erityisesti ikääntyneiden, kannalta 
valon spektrin on oltava mahdollisimman hyvin 
spektrin kaikkia värejä toistavia, jolloin ympäris-
tön esteiden havaittavuus pienilläkin valotehoilla 
on parhaimmillaan.
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3.3 ASEMIEN SISÄ- JA ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJEITA

Valaistuksen suunnittelua ohjataan Suomessa useilla eri ohjeilla. Vaikka monia erilaisia suo-
situksia on olemassa olisi syytä tukeutua yhteen mahdollisimman kattavaan suositukseen, 
jotta ristiriitaisuuksilta vältyttäisiin. Euroopassa voimassa oleva standardi sisävalaistuksen 
osalta EN 12464-1 on toimiva suositus myös näkövammaisten kannalta. Olisi tärkeää, et-
tä muutkin suositukset noudattaisivat samoja arvoja. Ulkovalaistuksen osalta EN 12464-2 
suosituksia ei voida pitää täysin toimivina. Ulkovalaistuksen standardia olisi tarkasteltava 
kriittisesti, koska tekemämme tutkimukset eivät tue suositeltujen arvojen toimivuutta esteet-
tömyyden näkökulmasta etenkään asemalaitureiden valon värintoistosuositusten osalta.

Suomessa asemien ja niiden ympäristöjen  ulkovalaistuksen suunnittelua ohjaavat mm. seu-
raavat ohjeet ja suositukset:

Sisätyöpaikkojen valaistussuosituksina käytetään EN 12464-1, Light and ligh-
ting –Lighting of work places – Part 1: Indoor work places. CEN European 
Comittee sor Standardisation. March 2002. 
Ratahallintokeskus noudattaa ohjetta: Ratapiha- ja matkustaja-aluevalaistussuo-
situkset RHK 1380/733/98.
Ulkotyöpaikkojen valaistuksen suunnittelua ohjaa Suomen Valoteknillisen 
Seuran (SVS) suosituksia vuodelta 1990. Uusi eurooppalainen standardi prEN 
12464-2, Light and lighting –Lighting of work places – Part 2: Outdoor work 
places. CEN European Comittee sor Standardisation. February 2003. on ilmes-
tynyt luonnoksena, jonka arvot voivat vielä muuttua. 
Katu- ja liikennealueiden valaistussuunnittelua ohjaavat CIE:n (Comission   In-
ternationale de l”Eclairage) ohjeet ja kansalliset Suomen Valoteknisen seuran  ja 
Kuntaliiton suositukset sekä Tielaitoksen ohjeet. 
Puistovalaistuksen, julkisivu- tai pihavalaistussuunnitelmien sisältöä tai tavoit-
teita lainsäädäntö tai normisto ei ohjaa täsmällisesti. Helsingin kaupungilla on 
ohje Julkisivujen ja pihojen valaistusohje.
Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella valomainokselle on aina haettava ra-
kennusvalvontavirastosta toimenpidelupa. 
Kaupungit, esim. Helsinki ja Jyväskylä, ovat tehneet valaistuksen kaupunkiku-
valliset periaatesuunnitelmat, jotka tulee huomioida paikkakuntakohtaisesti.

Esteettömän valaistuksen suunnittelusuosituksia esitetään Rakennustietosäätiön julkaise-
massa suunnitteluoppaassa Esteetön rakennus ja ympäristö, jossa esitetään suunnittelu- ja 
mitoitusperusteita Suomen rakentamismääräyskokoelman osien ”F1 Liikkumisesteetön ra-
kentaminen, määräykset ja ohjeet 1997” ja ”G1 Asuntosuunnittelu, määräykset” sovelta-
misalalta. Opas perustuu määräysten ja ohjeiden vaatimustasoon, mutta sen tavoitteena on 
ohjata suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennukset ja niiden ympäristöt vähimmäistasoa 
paremmin.

•

•

•

•

•

•

•
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Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK F1) annetaan liikkumisesteettömän ra-
kentamisen toteuttamisesta valaistuksen osalta seuraava ohje: Tekstiopastuksen tehostami-
seen käytetään ääni- ja valosignaaleja sekä audiovisuaalisia viestintäjärjestelmiä. Havain-
noinnin tehostamiskeinoja ovat myös valaistuksen kohdentaminen sekä materiaali, väri- ja 
pintakuviokontrastien käyttö.

3.4 KÄYTTÄJÄLLE HYVÄ YMPÄRISTÖ

Tässä työssä asemien ja niiden ympäristöjen valaistusta tarkastellaan esteettömästi asemaa 
käyttävän jalankulkijan näkökulmasta. Esteettömän valaistuksen suunnittelussa ja toteutta-
misessa on huomioitava toiminnallisuus, tekninen toimivuus, kaupunkikuva sekä soveltu-
vuus kaikille käyttäjille, myös heikkonäköisille. Aseman käyttäjäryhmistä esitellään ne ryh-
mät, joiden jokin liikkumis- tai toimimiseste asettaa aseman hyvälle valaistussuunnittelulle 
haasteita. Käyttäjäryhmittely pohjautuu LVM:n julkaisuun Esteetön matkakeskus.

Asema matkan osana
Asema tai matkakeskus on joukkoliikenteen monitoimipaikka, jossa eri liikennemuotojen 
käyttäjät kohtaavat. Matkakeskuksilla on tärkeä rooli kehitettäessä joukkoliikennepalveluja 
ympäristön, yhteiskuntatalouden ja tasa-arvon kannalta edulliseen suuntaan. Väestön ikään-
tyminen ja keskittyminen taajamiin lisää toimivan joukkoliikenteen kysyntää. Matkustajan 
on voitava tehdä koko haluamansa matka vaivattomasti ja turvallisesti. Matkakeskuksen ti-
lojen ja palveluiden on oltava kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä. Matkustaminen pai-
kasta toiseen työn tai harrastusten puitteissa on jokapäiväistä elämää. Vain kaikille tasapuoli-
set ja turvalliset liikkumismahdollisuudet tarjoava ratkaisu on sosiaalisesti kestävä; liikkujan 
iästä, kunnosta ja varallisuudesta riippumatta. Matkakeskuksen käyttäjä voi olla ihminen, 
jonka toimintakyky voi olla syystä tai toisesta alentunut. Liikkumisen esteitä vähennetään 
järjestämällä ympäristö kaikille sopivaksi. Toimintojen mitoituksen lähtökohtana on kor-
kealuokkainen ja tasa-arvoinen, myös liikkumis- ja toimintaesteisille soveltuva ympäristö. 
(Sivenius 2000, 9).

Käyttäjäryhmät
Liikkumis- ja toimimisesteisiä ovat henkilöt, joiden kyky liikkua, toimia, suunnistautua tai 
kommunikoida on joko pysyvästi tai tilapäisesti rajoittunut vamman, iän tai sairauden ta-
kia. Vammaisuus on yksilön ominaisuus, esimerkiksi heikentynyt liikkumis- tai näkökyky. 
Vammaisuudesta aiheutuva haitta riippuu ympäristöstä. Mitä vähemmän ympäristössä on 
liikkumis- ja toimimisesteitä, sitä vähemmän vammaisuudesta on haittaa yksilölle. On ar-
vioitu, että tulevaisuudessa väestön ikääntyessä jopa 30%:lla suomalaisista on ongelmia tai 
hankaluuksia liikkumisessaan. 

Liikuntaesteisiä ovat henkilöt, joiden on nivel-, lihas- tai hermovamman vuoksi vaikea liik-
kua sekä henkilöt, jotka pystyvät liikkumaan hitaasti, esimerkiksi vanhukset. Ryhmään kuu-
luvat myös pyörätuolia ja apuvälineitä käyttävät, sekä liikkumisessaan avustajaa tarvitsevat 
henkilöt.
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 Näkövammaisia ovat henkilöt, joilla on erilaisia hetkellisiä tai pysyviä vaikeuksia näkemi-
sessä. Vamma voi vaihdella lievästä heikkonäköisyydestä sokeuteen ja on yleisintä ikään-
tyneillä. Suurimmalla osalla on osittainen näkökyky ja monet aistivat valoa ja värejä. Osa 
näkövammaisista havaitsee liikettä, suurten kohteiden tai esineiden hahmoja,  mutta ei näe 
yksityiskohtia. Heikkonäköiselle on tyypillistä heikentynyt näöntarkkuus, hämäräsokeus, 
kaventunut näkökenttä, hidastunut ja puutteellinen silmien mukautuminen valotason muu-
toksiin ja häikäistyminen. Kontrastien, värien ja yksityiskohtien erotuskyky on heikentynyt 
ja valontarve on lisääntynyt. Tasoerojen arviointi, suunnan löytäminen ja suunnistautuminen 
on vaikeaa. Näkövammaisuuteen liittyy usein värien näkemisen vaikeus. Mitä himmeäm-
piä ja heikompia värit ovat ja mitä lähempänä värisävyt ovat toisiaan, sitä vaikeampi niitä 
on erottaa. Näkövammaisen kannalta erityisesti huomioitavia matkakeskuksen kohtia ovat 
sisäänkäynnit, aulatilat, kulkuväylät, portaat, liukuportaat sekä hissit. Näiden valaistus, väri-
tys ja kontrastit ovat erityisen tärkeitä. (Sivenius 2000, Liite 6)

Kuulovammaiset ovat eri ikäisiä henkilöitä, joilla on eriasteista kuulon heikkenemistä osit-
taisesta kuulon puuttumisesta tietyillä äänitaajuuksilla kuurouteen saakka. Huonokuuloisille 
ovat tilan akustiikka, valaistusolosuhteet, tilalliset ratkaisut sekä näkö- ja tuntohavaintoihin 
perustuvat informaatiojärjestelmät tärkeitä. Kuuroutuneelle ovat lisäksi tärkeitä esteettömät 
näköyhteydet, jolloin huuliltaluku ja viittomien seuraaminen ovat mahdollisia. (Sivenius 
2000, Liite 6) 

Asemien esteettömyysongelmia
Esteettömyys ei ole vain liikuntarajoitteiden poistamista vaan myös näkemisen ja kuulemisen 
ongelmat on huomioitava kaikissa olosuhteissa. Ikääntymisen myötä silmäsairaudet yleis-
tyvät, valontarve lisääntyy ja motorinen toimintakyky heikkenee. Erityisesti hämäräsokeus 
kasvaa iän ja silmäsairauksien kautta. Sopeutuminen valotason muutoksiin pitenee, jolloin 
esimerkiksi valoisasta sisätilasta ulos tultaessa hämärään ulkovalaistukseen sopeutuminen 
kestää pitkään. (Sivenius 2000, 11; Jokiniemi 2003, 24.)

Rakennettu ympäristö ja liikennevälineet ovat  ongelmallisia eri liikkumis- ja toimimisestei-
sille. Heikkonäköiselle vaikein ongelma on vieraisiin kohteisiin, jalankulkuaukioihin sekä 
monimutkaisiin ja suuriin rakennuksiin liittyvä orientoitumisongelma. Tasapaino-ongelma 
esiintyy varsinkin liukkailla pinnoilla, portaissa, luiskissa sekä liikennevälineissä etenkin  
vanhuksilla, sekä sauvojen ja keppien kanssa liikkuvilla. Turvallisuusongelma liittyy taso-
erojen, varsinkin portaiden, ohella teräväsärmäisiin varusteisiin ja laitteisiin. Se koskettaa 
näkövammaisia epileptikkoja, cp-vammaisia ja pikkulapsia. Hämärät ja epämääräiset tun-
nelit sekä muut vastaavat tilat pelottavat lapsia, naisia ja etenkin vanhuksia.  Liikkumis-
ympäristöä parannetaan hyvällä yleisvalaistuksella sekä tasoerojen ja pelottavien kohteiden 
kohdevalaistuksella. (Sivenius 2000, 11.)
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Esteettömän valaistuksen ominaisuuksia
Valaistuksen on tuotettava näkemisen kannalta  riittävä valaistus näkötehtävän luonne huo-
mioiden.  Tarvitaan siis valoa näkemiseen. Paikkaan orientoituminen on myös tärkeää ja 
silloin erilaiset julkisivuvalaistukset korostuvat. Tämä tarjoaa valoa katsomiseen. Valaisimet 
voivat toimia majakoina, jolloin ne ohjaavat hyvinkin vaikeasti heikkonäköisiä henkilöitä  
suunnistautumisessa. Tämä on valoa katsottavaksi.

Esteettömän ympäristön suunnittelusuosituksissa suositellaan yleensä kohteisiin hyvää va-
laistusta. Hyvässä valaistuksessa havaintojen teko on helppoa ja ympäristöstä saatu infor-
maatio on luotettavaa helpottaen tilan hahmottamista ja suunnistautumista. Valon avulla 
ympäristön yksityiskohdat, kontrastit ja opasteet korostuvat. Värit vaikuttavat tilan viihtyi-
syyteen, turvallisuuteen ja valoisuuteen. Näkeminen, ympäristön hahmottaminen sekä muo-
tojen ja yksityiskohtien erottaminen perustuvat väri- ja tummuuskontrastien havaitsemiseen. 
Mitä suurempi kohteen ja taustan tummuus- tai värikontrasti on, sitä paremmin kohde erot-
tuu. Valaistuksessa on vältettävä häikäisyä, suuria valaistusvoimakkuuden muutoksia ja lii-
an voimakasta valaistusta. Ulko- ja sisätilojen välistä valaistuseroa on pyrittävä tasaamaan. 
(Sivenius 2000, 13,14,16.)

Ulkovalaistusta käytetään luonnonvalon valaistustason laskettua hämäränäkemisen alueelle. 
Näköaistimme sopeutuu hämäränäkemiseen ja silmä aistii parhaiten spektrin sinertäväm-
mällä aallonpituudella 507 nm tuotettua valoa. Ulkovalaistuksessa riittävä valoteho on väy-
lillä yleensä 10 lx, risteyskohdissa ja luiskissa 20-50 lx. Hyvä valaistus korostaa kontrasteja, 
portaiden ja luiskien alkamista, ei häikäise ja toistaa hyvin värejä. Valaistuksen suunnitte-
lussa on huomioitava pinnan heijastavuus ja ympäristön valoisuus sekä valaisimien soveltu-
vuus ympäristöön. Suunnistautumista ja tilojen hahmottamista parantaa tiloja, kulkuväyliä, 
opasteita sekä kompastumis- ja törmäysvaaraa aiheuttavia rakennusosia havainnollistava 
valaistus, kulkuväylän suuntainen valaisinlinja ja valoa heijastamaton kulkupinta. (Raken-
nustietosäätiö 1998, 26,28,69.)

Kuva 13. Väestön ikääntyessä  joukkoliikennympäristön esteitä on pyrittävä vähentämään omatoi-
misen liikkumisen turvaamiseksi. Kuva on otettu Jyväskylän kävelykadun avajaisissa.
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Hämäräsokeuden raja on noin 1-5 luksin valotasolla. Näkövammaiselle 5 luksin valossa 
asfalttipinnalla näkeminen on vaikeaa. Valaistusluokat K1 ja K2 ovat riittäviä sekä näkö-
vammaisten että ikääntyvien kannalta.  Luokka K4 riittää tervesilmäiselle henkilölle, mutta 
itsenäistä liikkumista ei siinä koeta houkuttelevaksi. Valaistusluokissa K4 ja K5 on ympä-
ristöön sijoitettava lisäksi opastavia materiaaleja liikkumisen kannalta tärkeille alueille. Jos 
alue jätetään hämärämmäksi on valaisimet sijoitettava majakoiden tavoin, jolloin heikkonä-
köinen voi suunnistautua niitä kohden. Valaistut julkisivut helpottavat rakennusten tunnista-
mista  ja orientoitumista paikkaan. Tilan hahmottamista helpottaa tasoerojen hyvä valaistus 
erityisesti ulkoportaissa. Jos valaistava kohde on päivittäisen elämän kannalta keskeisellä 
paikalla, kuten joukkoliikennealueella, pitää valoa olla runsaasti. Heikkonäköisellä ongel-
mana on myös märän asfaltin pintakirkkauden puute eikä pelkästään valon määrän vähyys. 
(Jokiniemi 2003, 24.)

Sisävalaistuksessa sopiva valomäärä vaihtelee 300 – 500 luksin tasolla. 200 luksin sisäva-
laistus on heikkonäköiselle liian hämärä ja 50 luksia on pimeä. Yli 500 luksin valomäärä ei 
sovellu yleisvaloksi. Heikkonäköisille soveltuvia tilakohtaisia valaistusvoimakkuuksia ovat 
odotustiloissa, hisseissä, kahviloissa, ravintoloissa, myymälöissä 300 lx. Valotaso voi vaih-
della kunhan turvallisuuden kannalta tärkeät kohdat, kuten tasoerot, ovat  valoisia. Epäsuora 
sisävalaistus on kontrastintoistosuhteen ja kiiltokuvastumien puuttumisen kannalta  heik-
konäköiselle hyvä. Epäsuoraa, usein varjotonta valoa voidaan käyttää vain tiloissa, joissa 
varjonmuodostus ei ole tilan hahmottamisen kannalta välttämätöntä. ( Jokiniemi 1998.)

Valaistun pinnan riittävä pintakirkkaus helpottaa havaitsemista, joten vaaleat, sopivasti va-
loa heijastavat pintamateriaalit helpottavat havaitsemista kaikkien käyttäjien kannalta. Ky-
ky sopeutua muuttuviin valaistusolosuhteisiin alenee iän myötä. Ikääntyvän väestömäärän 
kasvaessa tulee ulkotilojen perusvalaistus toteuttaa ohjaavana ja yllätyksettömänä erityisesti 
vilkkailla kävely- ja liikennealueilla. (Helsingin kaupunki 2003.)

Pintojen suositeltavat heijastumisprosentit katosta ja ikkunaseinästä ovat 80-90 %, muista 
seinistä 40-60 %, lattiasta 20-40% ja ovista 40%. Liikkumisen ja toimimisen kannalta tärkeät 
rakennusosat, kuten ovien puitteet, kahvat, käsijohteet ja törmäysvaaraa aiheuttavat kohdat 
heikkonäköinen havaitsee, jos taustan ja tumman rakennusosan valon heijastumisprosent-
tien suhde on vähintään 1:3. Vaaleassa seinässä vaaleaa ovea ympäröivät tummat ovipuitteet 
auttavat havaitsemaan aukon myös, kun ovi on kiinni. (Sivenius 2000, 21, 36, 64.)
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Esteetön valaistus asemaympäristössä
Asemaympäristöjen hyvä valaistus koostuu useista eri tekijöistä. Erityisesti valoa tarvitaan 
sisäänkäynnin erottumisessa, portaissa, hisseissä ja muissa tasoeroissa. Asema-alueen ul-
kovalaistuksen tulee tukea kaupunkivalaistuksen liikenteellistä hierarkiaa heikkonäköisten 
edut huomioiden. Eri liikennemuotojen reitit valaistaan niin, että joukkoliikennettä käyttä-
vän jalankulkijan turvallisuus on taattu. Pysäköintialue on valaistava häikäisemättömästi ja 
hillitysti. Tasonvaihdot on valaistava riittävällä valoteholla, kontrastieroja hyödyntäen.

Kulkuväylät pitää kokea miellyttävinä, luonnollisina ja turvallisina. Jalankulun ja ajoneuvo-
liikenteen risteämispaikat on merkittävä suojateiksi ja valaistava hyvin. Jalankulku ja pyörä-
tie on erotettava toisistaan, koska äänettömästi ja suurella nopeudella liikkuvat polkupyörät 
ovat vaaraksi erityisesti huonosti näkeville ja kulkeville jalankulkijoille. Kulkua ohjataan 
korostamalla kulkureittejä ja niiden muutoskohtia, kuten kadunylityksiä ja tasoeroja. Va-
lo suunnataan kulkuväylälle ja valaisimet sijoitetaan samalle puolelle väylää opastavaksi, 
kulkuväylän merkitseväksi valoraidaksi. Vaara- ja muutoskohdat valaistaan voimakkaam-
min. Vaikeasti havaittavia tasoeroja korostetaan tummuuskontrastin ja varjonmuodostuksen 
avulla.  Ympäristön tärkeät yksityiskohdat, kuten sisäänkäynnit, opasteet ja kalusteet valais-
taan hyvin. Opastaulut ja opaspisteet valaistaan yleisvalaistuksen lisäksi hyvin kohdevalais-
tuksella. Merkit ja opasteet valaistaan tarvittaessa ulkoa tai sisältä. Ulkopuolinen valaistus 
suunnataan opasteeseen ylhäältäpäin häikäisysuojatuilla valaisimilla. Sisältäpäin valaistut 
opasteet, joissa on tummalla pohjalla vaalea teksti, eivät häikäise lähietäisyydeltä lukiessa. 
(Sivenius 2000, 21, 36, 64, 72.)

Joukkoliikenteen käyttäjälle on tärkeää erottaa asemarakennus tai matkakeskus helposti kau-
punkitilassa, hahmottaa rakennuksen sisäänkäynnit, nähdä liikkumisympäristönsä kadulla, 
jalankulkualueilla, luiskissa, portaissa, hisseissä ja sisätiloissa sekä tuntea liikkuessaan olon-
sa ja ympäristönsä turvalliseksi. Heikkonäköisille käyttäjille yleisesti noudatettavien ulko-
valaistussuositusten valotehokkuusarvot ovat riittämättömiä.

Sisäänkäynnin on erotuttava julkisivusta kauempaakin, sen on oltava löydettävissä ja tun-
nistettavissa myös pimeällä ja valaistu hyvin ulko- ja sisätilojen valoisuusero huomioiden. 
Sisäänkäyntikatoksen ohjaavuutta voi parantaa johdattavalla valaisinjonolla tai kaikkiin 
suuntiin näkyvällä katosvalaistuksella. Läpinäkyvät lasi- tai muoviovet on varustettava va-
roitusmerkinnällä. Elleivät rakennuksen palvelut ole käytettävissä, on käyttäjä ohjattava kor-
vaavia palveluja tarjoavaan kohteeseen, esimerkiksi ulkotilassa sijaitsevan lippuautomaatin 
luo. Rakennuksen julkisivun mainosvalaistus ei saa kilpailla pääsisäänkäynnin valaistuksen 
kanssa. 

Päivällä sisäänkäyntien ongelmana on usein hämäryys ja siitä aiheutuva hämäräsokeus. 
Pimeällä korkea valotaso aiheuttaa häikäistymistä. Ihanteellisinta olisi ulkovalon mukaan 
säätyvä sisäänkäynnin valaistus. Tuulikaappi  on valaistava hyvin suuresta valaistuserosta 
aiheutuvan häikäisyn estämiseksi siirryttäessä voimakkaasti valaistusta sisätilasta päivänva-
loon. Tuulikaapin lisäksi syvät sisääntuloaulat on valaistava riittävän voimakkaasti. 
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Portailla ja porrastasanteilla on oltava riittävä kontrasti. Portaiden vaihtoehtona oleva hissi 
on valaistava häikäisemättömästi esimerkiksi valokaton avulla, oven on erotuttava seinästä 
ja siinä on oltava valaistu painiketaulu ja pysähdystasolle tulon ilmaisu sekä valolla, että 
synteettisellä ääni-ilmaisimella sisä- ja ulkopuolella. Liukuportaiden valaistusvoimakkuu-
den on oltava sisään - ja uloskäynneissä vähintään 200 luksia lattiatasosta mitattuna. (Joki-
niemi 1998, 101; Sivenius 2000, 26,27, 34, 35, 36, 38.)

Päivänvalon hyödyntämiseksi sisävalaistuksessa on ikkunoita voitava varjostaa ja pimentää, 
jotta niistä ei aiheudu käyttäjälle häikäisyä esim. aulatiloissa. Valaistusolosuhteiden mukaan 
säädettävät sälekaihtimet, pimennysverhot, ritilät ja markiisit estävät häikäisyä. Sijoittamal-
la ikkunat sivuseinälle vältytään suurten  käytävän päässä häikäisyä aiheuttavilta suurilta 
lasipinnoilta. (Sivenius 2000, 21, 36, 64.)

Asemien pystypintojen materiaalivalinnoissa on häikäisyn vuoksi vältettävä kiiltäviä, valoa 
heijastavia ja läpinäkyviä pintoja sekä peiliseiniä, kiiltäväpintaisia kaakeleita ja ruostuma-
tonta terästä suurina pintoina. Lattioissa on vältettävä kiiltäviä ja valoa heijastavia materiaa-
leja. (Sivenius 2000, 21, 36, 64.)

Luonnonvalo vaihtelee vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan, mutta keinovalaistuksen 
avulla voidaan kaupungin erilaisista tiloista tehdä toimivia ja turvallisia liikkua ja oleilla 
myös yön pimeinä tunteina. Valaistuksen tehtävänä on antaa käsitys liikkumisympäristöstä, 
luoda tilaan miellyttävä ilmapiiri ja turvallisuutta. 

Kuva 14. Kampin aseman sisäänkäynti erottuu julkisivusta myös pimeällä.
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Kaunis ja kaikkina vuorokaudenaikoina toimiva asema ympäristöineen luo positiivista ima-
goa joukkoliikenteelle ja kaupungille. Aseman valaistuksen on sovelluttava kaupunkikuval-
lisesti muuhun kaupunkivalaistukseen, paikkaan ja kaupungin julkiskuvaan. Asemaraken-
nus on yksi öisen kaupungin visuaalisista dominanteista. Kaupunkikuvassa asema-alueesta 
muodostuu aukioiden ja reunoja rajaavien rakennusten avulla yksi kaupungin tärkeimmistä 
tiloista, jonka keskeisin rakennus joukkoliikenteen käyttäjän kannalta on asemarakennus. 
Kaupunkikuvassa erottuakseen tai siihen sopeutuakseen on rakennuksen julkisivu valaistava 
rakennuksen arkkitehtuuria ja materiaalia korostaen. Rakennuksen on pimeälläkin välityt-
tävä käyttäjälle julkisena, käytettävissä olevana tilana silloin, kun sen palvelut ovat käytet-
tävissä.

Kuva 15. Helsingin päärautatieaseman sisäänkäynti korostuu julkisivunäkymässä.
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT

4.1 MITTAUSMENETELMÄT JA VÄLINEET

Nykytilan valaistusmittauksilla tutkittiin valon määrää, luminanssia ja valaistuksen aiheut-
tamaa häikäisyä. Tutkimuksen aikana kartoitettiin, millaisia vaatimuksia suunnittelu- ja tes-
tauskäyttöön soveltuvalle näyttölaitteelle joudutaan asettamaan. Lisäksi selvitettiin nykyisin 
saatavilla olevien laitteiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta valaistuksen arviointivälineiksi. 
Suunnitteluvaiheessa olevien kohteiden valaistussuunnitelmia tarkasteltiin mallintamalla 
kohteita. Kirjallisuusselvityksen perusteella kohteiden maastokatselmuksessa ja käyttäjätut-
kimuksessa keskityttiin seuraaviin ongelmakohtiin: erottuminen kaupunkitilassa, liittymi-
nen muuhun kaupunkitilaan, alikulku, silta, aseman sisäänkäynnit, luiskat, portaat, hissit, 
tuulikaapit, sisäaula, laiturialue ja pysäkkikatos.  

Mittausvälineinä käytettiin tässä työssä luminanssimittareita (Gossen Mavo-Monitor ( 
20 astetta) ja Mavo-Spot (1 aste) ) ja luksimittareita (Delta OHM HD 9221 ja Meterman 
LM631). Lisäksi suoritettiin HDR-kuvaus kuvasarjoina digikameran ja peilipallon (Light 
Prope) avulla. Joissakin kohteissa tehtiin myös koeluonteisia äänenvoimakkuusmittauksia 
desibelimittarilla (TES 1352). 
 
Valaistusmittaukset tehtiin pistemittauksina luksimittarilla lattiatasolla ja 85 cm:n korkeu-
della. Mittauspisteiksi pyrittiin hakemaan toiminnan kannalta keskeisiä, kriittisiä kohteita. 
Luminanssimittaukset tehtiin lattiatasolla samoista pisteistä, kuin luksimittaukset. Pintakirk-
kauksien vertailumittaukset tehtiin valkoisen paperin pinnalta.

CCD-kennomittauksessa tutkittava kohde kuvataan erikoiskameralla ja mittaustulos tal-
letetaan HDR-kuvana. HDR-kuva (High Dynamic Range Image) on lineaarinen ja vastaa 
vähintään silmän kontrastinerottelukykyä. (luminanssiarvoina 10−4 … 108) Tämä edellyttää 
vähintään 16-bittistä määrittelyä kullekin kolmelle värikanavalle (RGB). (Normaalissa digi-
kuvassa käytetään 8-bittiä).

HDR-kuvaus voidaan tehdä myös tavallisella digikameralla. Tavanomaisten digikameroi-
den CCD-kennon kontrastinerottelukyky on vain luokkaa 1000:1. Ottamalla useita kuvia 
eri valotusarvoilla ja yhdistämällä tavalliset, epälineaariset digikuvat ohjelmallisesti, esim. 
HDR Shop-ohjelmalla, saadaan aikaan aito, lineaarinen HDR-kuva kohteesta. Tavanomaista 
digikameraa käytettäessä menetelmä on nopea ja halpa.

HDR-kuva toimii luminanssimittarina, kun kuva on kalibroitu jonkin referenssipisteen avul-
la. Referenssinä voidaan käyttää esimerkiksi valopaneelia, jonka pintaluminanssi ja väriar-
vot tunnetaan. Valopaneeli asetetaan kuvaustilanteessa niin, että se näkyy kameraan, mutta 
ei ole mitattavien näkymien edessä. (Kokeiluissa oli referenssipintana skannerin diakansi.)
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Kuvauksissa käytettiin lisäksi peilipalloa (Light Prope), jonka avulla saadaan aikaan pallo-
panoraamakuva, jossa on talletettu kaikki mittauskohteeseen vaikuttavat valolähteet. 

Näin suoritetun mittauksen (kuvauksen) tuloksena saadaan luminanssitasot selville suurelta 
alueelta kerralla.

HDR-kuvien avulla on mahdollista analysoida myös väri- ja luminanssikontrastien yhdis-
telmää. Edelleen HDR-kuvan sisältämä informaatio voidaan käyttää valaistussuunnittelussa 
tilan referenssivalolähteenä, kun tutkitaan muutoksia valaistukseen tai pintamateriaaleihin ja 
väreihin 3D-mallin avulla.

Yhteisenä nimittäjänä tutkimuksessa käytetyille apuvälineille on HDR-kuvatekniikka. Ai-
heeseen liittyen kartoitettiin erilaisia tutkimushankkeita ja niiden sovelluksia esimerkkeinä: 
1) HDR-kuvaus (Recovering High Dynamic Range Radiance Maps from Photographs), 2) 
HDR-valaistus (Image-based Lighting) ja 3) HDR-näytöt (High Dynamic Range Display 
Systems). Yhdistämällä näitä tekniikoita valaistuslaskentaohjelmiin, jotka käyttävät sisäi-
sesti vastaavaa HDR-tekniikkaa, saadaan koko valaistussuunnitteluprosessin läpi menevä, 
lineaarinen ja visuaalinen suunnittelumalli.

Saneeraus ja täydennysrakennuskohteiden suunnitteluvaiheessa voidaan hyödyntää HDR-
kuvaustekniikkaa käyttämällä kohteesta otettua kuvausmateriaalia valolähdetietona (sovel-

Kuva 16.  HDR-kuvaus Itäkeskuksessa.
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taen Image-based Lighting –tekniikkaa). Suunnitteluvälineenä tarvitaan 3D-mallinnusohjel-
maa, joka pystyy käyttämään HDR-kuvia sekä fotometrisia valolähdetietoja. Menetelmällä 
vähennetään työmäärää, joka muutoin tarvittaisiin olemassa olevan tilanteen rekonstruoin-
tiin. Tällä menetelmällä on mahdollista suunnitella visuaalisesti simulaation avulla kohteen 
valaistuksen, pintarakenteiden materiaaliominaisuuksien, värien ja kontrastien muutoksia 
oikeita valolähde- ja materiaalitietoja käyttäen.

Uudisrakennuskohteissa suurempien sisätilojen kokonaisvaltainen valaistussuunnittelu edel-
lyttää käytännössä 3D-mallien käyttöä ja vähintään perusvalaistukseen liittyvien valolähtei-
den yhtäaikaista huomiointia laskennoissa.

Oleellinen tekijä suunnitelmien simuloinnissa on käytettävä näyttölaite. Tietokoneavustei-
sessa valaistussuunnittelussa on näyttölaite ollut perinteisesti laiteketjun heikoin lenkki.

Suunnittelun kaikissa vaiheissa käytetään oikeita valaistusteknisiä arvoja ja laskentatulokset 
ovat varsin luotettavia. Kun suunnitelmaa joudutaan arvioimaan visuaalisesti näyttölaitteen 
tai jonkin tulostusformaatin avulla, joudutaan laskentatuloksia ensimmäisen kerran tulkitse-
maan. Valaistuksen ääritilanteissa, kuten ulkovalaistuksen kohdalla on usein kyse, ei tavan-
omaisten näyttölaitteiden kontrastinerottelukyky ja kirkkaus riitä kuvaamaan aidosti kaikkia 
valaistusolosuhteita, varsinkaan aitoa häikäisytilannetta. Esitystapana onkin usein käytetty 
väärävärikuvia numeeristen tulosteiden lisäksi.

Kuva 17. Väärävärikuva
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Simulointitesteissä oli näkövammaisille tärkeää riittävän suuri katselukulma (kuvakoko), 
resoluutiolla ja kontrastitarkkuudella ei ollut niin suuria vaatimuksia. 
Suunnittelukäytössä on riittävä kuvatarkkuus tärkeämpi kuin suuri katselukulma.

Näytöt:   resoluutio kirkkaus kontrasti     kuvakoko tuumaa
CRT   1600 x1200 200 cd/m2 300:1  19
TFT   1280 x1024 300 cd/m2 700:1  19
LCD-TV  1280 x1024 500 cd/m2 2000:1  32
Plasma-TV  1024 x 768 1300 cd/m2 10000:1 42   
(keskimääräistä parempi tuote)

Projektorit:
LCD / DLP  1024 x 768 1600 Ansi-lumen 2000:1 80

Erikoisnäytöt:
HDR-näyttö  1920 x 1080 3000 cd/m2 200 000:1 37

Tämän ryhmän näyttölaitteet soveltuvat suunnittelukäyttöön ja simulointiin tilanteissa, joissa 
ei tarvita suuria pintakirkkauksia. CRT-näytön (kuvaputkinäyttö) hyviä ominaisuuksia ovat 
hyvä kuvanlaatu ja resoluutio, huonoja ominaisuuksia ovat pieni pintakirkkaus ja kontrasti. 
TFT-näytöllä (aktiivimatriisi nestekidenäyttö, / taulu-TV) on hyvä kuvanlaatu ja resoluutio. 
Lisäksi  TFT-näytön pintakirkkaus ja kontrasti ovat parempia kuin  CRT-näytöllä. Plasma-
näytöllä (taulu-TV) on hyvä kuvanlaatu ja pieni resoluutio sekä parempi pintakirkkaus ja 
kontrasti kuin CRT- ja TFT-näytöillä.

Projisointilaitteet soveltuvat huonosti suunnitteluapuvälineiksi, mutta suuren kuva-alan 
vuoksi ne käyvät hyvin simulointiin, jos ei tarvita suuria pintakirkkauksia. LCD / DLP-pro-
jektorien (nestekide / mikropeili) projisointitekniikan etuna on suuri kuvakoko. Projektori + 
fresnel-taustaprojisointi-tekniikassa hyvällä taustaprojisointipinnalla saadaan kuvaa tarken-
nettua ja näin lisättyä sen kirkkautta ja kontrastia. 

HDR -erikoisnäyttö soveltuu suorituskykynsä puolesta hyvin valaistuksen suunnitteluun ja 
simulointiin, mutta on vielä kallis. 

Suuri kontrastinerottelukyky yhdistettynä suhteellisen suureen pintaluminanssiin edellyttää 
toisentyyppistä kuvaformaattia, kuin nykyisin käytössä olevissa laitteissa on mahdollista 
käyttää. Hyvälaatuisen kuvan tuottamiseen näillä lähtöarvoilla vaaditaan n. 900 JND-stepin 
(just noticeable difference) (Kuva 18) luminanssitason erottelukykyä ja se taas edellyttää 16 bittistä 
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tai parempaa kuvapisteen määrittelykykyä (HDR-kuvaformaatti). Tämän tyyppiset näyttö-
laitteet ovat vasta tulossa markkinoille. Tutkimuksen loppuvaiheessa näitä HDR-näyttöjä oli 
markkinoilla vasta yksi tyyppi (Brightside DR37-P). (Kuva 19.)

Tutkimuksen aikana tehtiin HDR-näytön prototyyppi, jonka avulla päästiin kokeilemaan 
suurten luminanssierojen simulointia. Laitteen kontrastinerottelukyky on luokkaa 200 000:1 
ja luminanssin huippuarvo n. 10 000 cd/m2. 
Laite perustuu TFT-näyttöön, jonka taustavalolähde on korvattu data-projektorilla, jolla 
moduloidaan TFT-paneelin läpi kulkevaa valoa. Lisäksi syntynyt kuva on fokusoitu fres-
nel-linssin avulla katsojan näkökenttään. Näyttö on kooltaan pieni, 15 tuumaa, ja katse-
lukulma hyvin kapea, joten laite soveltuu tältä osin huonosti valaistuksen simulointiin 
näkövammaisille.(Kuvat 20 ja 21.)

Työssä käytettiin seuraavia  ohjelmistoja mallinnusvälineinä: panoraamakuvaus (Realviz 
Stitcher), HDR-kuvaus (HDR Shop), 3D-mallit (AutoCad, 3D-Studio Max), valaistuslas-
kenta (3D-Studio Max, LightScape) ja esitysvälineinä dataprojektori, Fresnel-taustaproji-
sointitaulu, TFT-näyttö ja HDR-näyttöprototyyppi.

Kuva 19, DR37-PKuva 18, JND-steps

Kuva 20. Prototyyppi häikäisyn havainnointiin.
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4.2 MAASTOKATSELMUS

Maastokatselmuksissa tavoitteena oli havainnoida esimerkkikohteiden avulla kirjallisuus-
selvityksessä havaittuja esteettömyyden ongelmakohteita ja etsiä mahdollisia muita ongel-
makohtia. Maastokatselmuksen yhteydessä tehtiin valaistusmittauksia ja kuvattiin kohteet. 
Päivätarkastelussa selvitettiin luonnonvalon toimivuutta asemaympäristössä, yöllä tarkastel-
tiin valon määrää, ohjaavuutta ja laatua.  

Maastokatselmuksia tehtiin suunnittelijoiden toimesta päivällä ja yöllä sekä kesä- että talvi-
aikaan Espoon Leppävaaran asemalle, Itäkeskuksen metroasemalle ja reitille metroasemal-
ta Näkövammaisten toimitalo-Iirikseen sekä Jyväskylän matkakeskukseen. Tavoitteena oli 
löytää kohteista erityyppisiä  valaistuksella mahdollisesti korjattavissa olevia ongelmakoh-
tia, joiden korjaamiseen tässä työssä etsitään ratkaisumalleja. Suunnittelijoiden tekemien 
maastokatselmusten perusteella valittiin kustakin tutkimuskohteesta käyttäjätutkimuksen 
tarkastelukohteet.

4.3 KÄYTTÄJÄTUTKIMUS

Käyttäjätutkimuksen tavoitteena oli selvittää pystyvätkö heikkonäköiset käyttäjät  hahmot-
tamaan asemaympäristön ongelmakohteita pimeällä ja liikkumaan ympäristössä omatoimi-
sesti. Tässä tutkimuksessa käyttäjien edustajina toimivat henkilöt, joiden näkökyky on taval-
la tai toisella alentunut. Tutkimushaastattelut  suorittivat projektin tutkijat apunaan yritysten 
muut työntekijät. Käyttäjätutkimuksen apuna käytettiin kysymyslomaketta, jonka laativat 
Jukka Jokiniemi ja Lari Latvala.

Kuva 21. Kaavio koetilanteesta, jossa koehenkilö havinnoi näyttöruudulla  näkyviä häikäiseviä va-
lopisteitä.  
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Käyttäjätutkimuskohteet ovat Espoon Leppävaaran rautatieasema, Helsingin Itäkeskuksen 
metroasema  ja Jyväskylän matkakeskus. Lisäksi vertailukohtana tutkittiin Itäkeskuksen Ii-
riksen portaat, joissa esteettömyys on ollut suunnittelun lähtökohtana.

Käyttäjätutkimuskierrokset tehtiin kolme kertaa Helsingin Itäkeskuksen metroaseman ja 
Espoon Leppävaaran aseman alueella. Kesätilanteen käyttäjätutkimuskierrokset tehtiin päi-
vänvalossa ja hämärässä iltavalaistuksessa syksyllä 2004. Talvitilanteen käyttäjätutkimukset 
lumen ollessa maassa tehtiin tammikuussa 2005 vain iltavalaistuksessa. 

Koehenkilöinä Helsingin ja Espoon kierroksilla oli neljä näkövammaista työikäistä itsenäi-
sesti liikkuvaa  henkilöä. Lisäksi saimme koehenkilöiksi kaksi ikääntynyttä, joilla oli myös 
näön ongelmia. Ikääntyneet eivät olleet turvallisuussyistä mukana talvikierroksella.

Jyväskylän koehenkilökierros tehtiin 8.12.2004. Tutkimuksen koehenkilöt saatiin vammais-
neuvoston, paikallisen näkövammaisten alueyhdistyksen  kautta sekä Jyväskylän näkövam-
maisten koululta. Kierros tehtiin iltahämärässä, joka on tutkimuksen kannalta mielenkiin-
toisin ajankohta. Kierrokselle osallistui näkövammaisten lisäksi muitakin vammaisryhmiä, 
joten tulokset ovat muihinkin esteettömyyskysymyksiin kantaa ottavia. Jyväskylästä ei tehty 
muita käyttäjäkierroksia.

Kenttätutkimuskierrosten lisäksi tehtiin mallinnusvälineen testaus. Siinä keskityttiin portai-
den mallinnukseen ja koekohteiden analysointiin. Näitä seikkoja arvioitiin koehenkilöiden 
kanssa sisätiloissa.

Porraskontrasteja tutkittiin käyttäjätutkimuksella laboratorio-olosuhteissa. Tutkimusmene-
telmästä on kerrottu luvussa 4.4 Portaiden kontrastitutkimus.
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ELSA Kysymyslomake

Arviointikohde: Itäkeskus / Leppävaara    :    _________________________

Kellonaika:  ____.____

Valaistus

Valaistuksen määrä:   ei riittävä      1   2   3   4   5   6   riittävä

Valaistuksen häikäisevyys:  häikäisevä      1   2   3   4   5   6   häikäisemätön

Valaistuksen tasaisuus:  epätasainen    1   2   3   4   5   6   tasainen

Miten värit erottuvat tässä valaistuksessa? huonosti      1   2   3   4   5   6   hyvin

Luonnehdi valaistuksen hyviä puolia: ____________________________________
    ____________________________________
                    ____________________________________

Luonnehdi valaistuksen huonoja puolia:  ____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________

Värit

Onko kulkupintojen väritys mielestäsi selkeä? ei 1   2   3   4   5   6   kyllä

Onko muiden pintojen väritys mielestäsi selkeä? ei 1   2   3   4   5   6   kyllä
(seinät, pylväät, penkit, jne.)

Ovatko kontrastit tilassa mielestäsi riittävät? ei 1   2   3   4   5   6   kyllä

Luonnehdi värienkäytön hyviä puolia:  ____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________

Luonnehdi värienkäytön huonoja puolia:  ____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________

Opasteet

Löytyvätkö opasteet mielestäsi hyvin?  ei 1   2   3   4   5   6   kyllä

Ovatko opasteet mielestäsi helposti luettavissa? ei 1   2   3   4   5   6   kyllä

Onko kohteessa tuntoaistin kannalta merkittäviä ominaisuuksia?
   ___________________________________
Onko kohteessa taustamelun tai kaikuisuuden kannalta merkittäviä ominaisuuksia?

                                                    ___________________________________
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Kuvat 22-24 Portaiden kontrastien havaittavuuden testausta mallintamalla 3D-kuvaan erilaisia 
valaistusasennuksia.
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4.4 PORTAIDEN KONTRASTITUTKIMUS

Tutkimuksen yksi lähtökohdista oli selvittää miten yleisesti vaikeasti hahmotettavien por-
taiden valaistusta voitaisiin parantaa. Kaikissa esimerkkikohteissa oli portaita ja suunnitte-
lijoiden ja käyttäjien suorittamissa tarkasteluissa havaittiin niiden olevan yleensä huonos-
ti valaistuja. Portaissa oli käytetty erilaisia havaittavuutta parantavia kontrastimateriaaleja 
erilaisilla väriyhdistelmillä. Tässä työssä tarkastellaan pelkästään väri- ja valoisuuskontras-
tia. Työn aikana todettiin, ettei löydy selkeää tutkimusmateriaalia, jonka avulla voitaisiin 
valita erilaisia porrasratkaisuja valaistuksen vertailukohteiksi. Siksi tässä työssä päädyttiin 
selvittämään käyttäjätutkimuksella kuvamateriaalin avulla testaamalla, millainen  portaiden 
valaistustyyli auttaa parhaiten porrasaskelmien havaitsemisessa. Visualisointeja tehtiin eri 
kontrasteilla ja valoisuusasteilla. Kontrastitestaus on kontrastin erottelukyvyn testausmene-
telmä, jossa mallin avulla pyritään selvittämään millaisia kontrastiraitayhdistelmiä (väri- ja 
valoisuuskontrasti) heikkonäköinen voi hahmottaa, jotta saataisiin selville portaissa käytet-
tävien kontrastiraitojen suositeltavia tummuuskontrastisuhteita. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten heikkonäköiset hahmottavat kontrastit por-
taissa. Kontrastien suhteen ei ole löytynyt käyttökelpoisia ohjeita heikkonäköisten kannalta. 
Toimintakyvyn kannalta riittävä kontrasti  on heikkonäköiselle eräs keskeisimmistä asioista  
esim. portaissa liikuttaessa. (Valaistustekniikan käsikirja, Suomen sähköurakoitsijaliitto ja 
Valotekninen seura s. 36). Kohteen ja taustan välillä on oltava joko väri tai luminanssiero. 
Luminanssikontrasti on näistä tärkeämpi näkyvyyttä arvioitaessa.  

Testaus suoritettiin marraskuussa 2005 Näkövammaisten keskusliitto ry:n Iiris-talossa. Tes-
tauksia tehtiin kahtena eri päivänä ja koehenkilöitä oli yhteensä 34. Koehenkilöt olivat kaikki 
eri tavoin heikkonäköisiä. Kokeilimme testiä myös silmälaseja käyttävillä muuten normaa-
listi näkevillä henkilöillä, mutta heillä ei ollut ongelmia kontrastinäkemisessä. Koehenkilöt 
olivat eriasteisesti heikkonäköisiä, mutta näkökyvyn oli oltava riittävä testin suorittamiseen. 
Testin suorituksen aikana ei käytetty silmälaseja, ellei se ollut testin suorittamisen kannalta 
välttämätöntä.

Kontrastien erottelukykyä pyrittiin testaamaan porrasta kuvaavan 3D-mallin avulla, joka oli 
valotettu heikolla hajavalolla, jolloin portaan muodon aikaansaama varjokontrastisuus oli 
erittäin pieni (Kuvat 22-24). Tilanne vastaa myöhäistä iltapäivää pilvisen taivaan valossa. 
Laskennassa käytettiin päivänvalosimulointia. Näissä olosuhteissa laskettiin porrasta las-
keutuva animaatio erilaisilla askelmien ja kontrastiraitojen kontrastisuhteilla. Todella koetut 
kontrastierot olivat kuvasarjoista mitattavissa. 

Kuvasarjat pysyivät kokonaisuudessaan n. 0,5 - 30 cd/m2 pintaluminanssin rajoissa ja tes-
tauksen ainoa vaatimus laitteistolle oli riittävän suuri, 90 asteen näkökartion peittävä kuva-
koko.

Heikkonäköisen on vaikea havaita kontrastisuhteiden eroja, joten koe päätettiin muuttaa yk-
sinkertaisemmaksi, mitaten vain luminanssikontrastien erottelukykyä tasomaisessa pinnas-
sa. 
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Koesarja tehtiin neljällä pinnan taustavärin (porras-askelman) eri pintakirkkaustasolla  5, 10, 
20 ja 40 cd/m2. Kontrastiraitoina käytettiin portaattomasti tummenevia ja vaalenevia väri-
pintoja.  Apuvälineenä käytettiin TFT-laajakuvanäyttöä, jonka pinnalta voitiin mitata tarkat 
luminanssitasot, jotka koehenkilö oli hyviksi havainnut.

Kontrastien tutkiminen on hyvin monimutkainen asia, koska samanaikaisia muuttujia on pal-
jon. Varjon muodostus auttaa kolmiulotteisuuden hahmottamista ja valon suunta vaikuttaa 
erityisesti varjoihin.  Kontrastit vaikuttavat portaiden hahmottamiseen kaikissa valaistusolo-
suhteissa. Kysymys on taustan ja kontrastiraidan hahmottumisesta. Porrasaskelman ja raidan 
välillä on oltava merkittävä pinta-alaero,  koska askelman reuna on saatava erottumaan taus-
tasta. Esimerkiksi lauta-askelmaiset portaat muodostavat suuren määrän poikkiraitoja lauto-
jen väleihin eikä askelmia pysty niistä erottamaan. Selkeää viestiä ei myöskään tuoteta, jos 
joka toinen askelma tehdään eriväriseksi. Kun visuaalisesti yksi askelma on jaettu kahteen 
osaan, on vaikeaa hahmottaa, kumpi väreistä on tausta ja kumpi kontrasti. 

Suorittamassamme kokeessa  teimme taustan ja raidan suhteeksi 1/10, jolloin porrasaskel-
man pituus oli katseluetäisyydellä 300 mm ja raidan leveys 30 mm.  Kuvaruudulla tausta-
raidan leveys oli 200 mm ja raidan leveys 20 mm. Koetilanteessa katseluetäisyys oli 1,5 m 
kuvaruudusta. Portaan taustatummuusasteita  valittiin neljä erilaista: 5, 10, 20 ja 40 cd/m2. 
Askelmien tummuusaste on tyypillinen sisätilojen valaistuksessa ja yleisimmissä lattiapin-
noissa. Kontrastiraitoja kuvaruudulla oli kaksi ja niiden sävyä säädettiin tummempaan ja 
vaaleampaan suuntaan. Koehenkilö ilmoitti ensimmäisen kerran kun havaitsi jotain kont-
rastia ja toisen kerran kun koki kontrastiraidan selkeänä. Testi suoritettiin yhdestä kolmeen 
hengen ryhmissä. 

Koe suoritettiin Näkövammaisten keskusliiton palvelu- ja toimintakeskus- Iiriksessä 22–
23.11.2005. Koehenkilöitä testattiin yhteensä 34 ja tulokset on yhteensä 32 henkilön osalta. 
Koehuone oli tummaseinäinen ja siellä oli normaali noin 100 luksin yleisvalaistus. Koe suo-
ritettiin Hyundai 32” laajakuva LCD TV näytöllä. Tietokone oli IBM thinkpad T42. Mallin-
nus oli tehty Adoben Photo Shop -ohjelmalla. Mittaukset tehtiin Gossen mavo-monitorilla, 
joka on tarkkuusluminanssimittari.

Valitsimme kontrastin laskemiseksi Michelsonin kaavan, jossa Kontrasti = Lmax-Lmin/
Lmax+Lmin. Ukkonen 1995, Contrast Sensitivity for Complex and Random  Gratings - mu-
kaan portaiden kaltaisten jaksollisten raitojen kuvailuun kaava sopii parhaiten.  Michelsonin 
kaava antaa kontrastin prosenttilukuna, joka on ohjeiden antamisen kannalta helppo hahmot-
taa. Näkevien henkilöiden kohdalla 2 % muutos tummuusasteessa on havaittavissa. Meidän 
tekemissä kokeissa tulos oli sama, joten suoritimme kokeet ainoastaan heikkonäköisille. 

Michelson kontrastin arvo ilmoitetaan lukuna, joka on kahden eri pinnan välinen tummuusas-
te-ero. Se lasketaan siten, että kahden pinnan pintakirkkauserotus jaetaan niiden summalla. 
Jos askelman pintakirkkaus on 30 cd/m2 ja raita on 10 cd/m2, on niiden erotus 20 cd/m2. Si-
ten erotus 20 cd/m2 jaetaan niiden summalla 30 cd/m2+10 cd/m2 eli 40 cd/m2. Kontrastiksi 
tulee tällöin 0,5 eli kontrastiarvo on 50 %. Koemittauksissamme valkoisen paperin ja mustan 
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kankaan väliseksi kontrastiksi saimme noin 96 % joten 100 % kontrastia ei ole mahdollista 
saavuttaa. 

Tutkimuksen tuloksina havaittiin, että tummimmalla taustalla olevat raidat erottuivat no-
peammin siirryttäessä tummaan kontrastiraitaan päin. Taustan ollessa 5 cd/m2 alkoi raita 
hahmottua 3 cd/m2 kohdalla ja erottui selkeänä 1,5 cd/m2 kohdalla. Vaikka kulkupinta onkin 
hämärä ollessaan 5 cd/m2, on siihen mahdollista saada kontrastia tummalla raidalla. 

Siirryttäessä vaaleaan kontrastiraitaan on muutoksen oltava huomattavasti suurempi. Vaa-
leampi poikkiraita alkoi hahmottua 16,5 cd/m2 kohdalla ja erottui selkeänä 72 cd/m2 koh-
dalla. Selkeän raidan aikaansaaminen edellyttää hyvin vaalean raidan käyttöä normaaleissa 
valaistusolosuhteissa. Raidan likaantuminen huomioiden kävelypinnoilla kyseisen raidan 
käyttö tuntuu lähes mahdottomalta.

Kun taustaväriksi tulee 10 cd/m2, saadaan erottuva raita jo 8,5 cd/m2 tummuisena. Selkeästi 
taustasta erottuva raita syntyy 3 cd/m2 tummuisella raidalla. Tämän suuruiset tummat raidat 
ovat teknisesti helppoja toteuttaa. Jos kontrastiraita on vaalea, on jotenkin hahmottuva raita 
saatavissa 32 cd/m2 raidalla. Selkeä kontrasti syntyy 109,5 cd/m2 raidalla. Näin vaaleiden 
raitojen toteutus on hyvin vaikeata.

Kun portaiden taustaväriksi valittiin 20 cd/m2, alkoi kontrastia tulla 17 cd/m2 tummalla 
raidalla. Selkeäksi raita muuttui 4,5 cd/m2 kohdalla.  Edelleen raitojen tekninen toteutus on 
varsin helppoa siirryttäessä tummaan raitaan keskivaalealla taustalla. Jos raita toteutetaan 
vaalealla raidalla, on hahmotuskynnys 47 cd/m2 kohdalla. Selkeän hahmottamisen raja kul-
kee 117,5 cd/m2 kohdalla. 

Kaikkein vaalein porrastausta oli 40 cd/m2 ja siinä tumman raidan erotuskynnys on 32,5 cd/
m2. Selkeäksi raita muuttui 11 cd/m2 kohdalla. Vaaleassa raidassa erotuskynnys oli 75 cd/
m2 kohdalla ja selkeän raidan raja oli 157 cd/m2 kohdalla.  Vaalean raidan toteutus onnistuu 
ainoastaan itsevalaisevalla materiaalilla kuten led nauhalla. Tumma raita sen sijaan syntyy 
hyvin helposti esimerkiksi hieman tummemmalla karhennusteipillä.

Kaikissa neljässä taustassa helpoimmin kontrastiraita saatiin aikaiseksi tummalla raidalla. 
Näin voidaan suositella, että portaissa kannattaa käyttää vaaleaa askelmaa, johon on helppo 
toteuttaa kontrasti tummemmalla raidalla.

Kokeissamme 100 luksin valaistuksessa mustan kankaan pintakirkkaus on 0,7 cd/m2. Val-
koisen paperin pintakirkkaus oli 33 cd/m2. Kun annamme tälle arvon 0 % eli täysin valkoi-
nen ja mustalle 0,7 cd/m2 arvon 100 % eli täysin musta. 

Kehitimme oman laskentamenetelmän kontrastien ilmaisemiseen. Mittasimme eri valaistus-
voimakkuuksilla valkoisen ja mustan pintakirkkauden. Vertasimme näitä lukuja mittauksis-
samme saatuihin arvoihin. Näin pystyimme tekemään indeksin jossa valkoinen saa arvon 0 
ja musta arvon 100. Jos kontrastiarvo menee yli 100 tai alle 0 ei kontrastia voida toteuttaa. 
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Jos halutaan etsiä valkoiselle ja mustalle tausta, jossa voidaan valita yhtä hyvin kumpi tahan-
sa raita, on taustan oltava tummuudeltaan alueella 80–85. Kun taustan väri on keskiharmaa 
50, saadaan riittävä kontrasti tummalla raidalla alueella 80–90. Jos kontrastiraita on vaa-
leampi kuin tausta ei selkeätä kontrastia saada aikaseksi. Hahmottumiskynnys 3 cd/m2 saa 
indeksin 90 ja selkeän kontrastin raja indeksin 95. Kun raita on vaalea, erottumiskynnys on 
16 cd/m2. Tällöin indeksiluvuksi tulee 51. Selkeän erottumisen raja 72 cd/m2 ja valkoinen 
ei riitä kontrastiksi. Kun askelman tausta on 10 cd/m2, tulee sen indeksiksi 69. Havaintokyn-
nys saa indeksin arvon 75 ja selkeäksi se tulee arvolla 90.

Askelman taustalle 20 cd/m2 tulee indeksiluvuksi 39. Tumman raidan erottumiskynnys on 
17 cd/m2 joten indeksi 48. Selkeän erottumisen raja on 4,5 cd/m2, jolloin indeksi on 85. Val-
koisilla raidoilla ei ylitetä havaintokynnystä lainkaan. Kun valaistus on 100 lx, ei edes täysin 
valkoinen pinta saavuta 40 cd/m2 pintakirkkautta, joten tuloksia ei ole.

Kuva 25  Testissä käytetty vaalean harmaalla pohjalla oleva tumma kontrastiraita.
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5 ESIMERKKIKOHTEIDEN
TUTKIMUS
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Kuva 26. Espoon Leppävaaran asema-alue. Käyttäjätutkimuskohteet on numeroitu 1-6.

5 ESIMERKKIKOHTEIDEN TUTKIMUS

Esimerkkikohteet ovat Espoon Leppävaara, Helsingin Itäkeskus ja Jyväskylän matkakeskus 
ja reitti paikallisliikennekeskukseen. Valaistuksen tutkimus suoritettiin maastokatselmuksil-
la, valaistusmittauksilla ja käyttäjätutkimuksilla.

5.1 ESPOO, LEPPÄVAARAN ASEMA

Leppävaaran asema-alue käsittää katetun asemalaiturialueen, jossa on paikallisliikenne-
bussiyhteys ja jalankulkuyhteys bussiterminaalin poikki kauppakeskukseen. Syksyllä 2005 
avattiin uusi alikulku kauppakeskus Selloon. Asemarakennusta ei ole. Laiturilta on hissi- ja 
porrasyhteys rautatiealikulkuun, sieltä maantiealikulun kautta kaupunkiaukiona toimivalle 
Läkkitorille ja sieltä edelleen yhteys jalankulkuraiteille. Tarkempana tarkastelukohteena 
Leppävaarassa oli rautatiealikulku, jonka valaistustasuunnitelmia tarkasteltiin tutkimuksen 
alkuvaiheessa ja toteutunutta kohdetta tarkasteltiin uuden valaistun tunneliosuuden valmis-
tuttua talvella 2006.
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Maastokatselmus Leppävaaran asemalla
Maastokatselmuksessa päivällä kesäolosuhteissa puiden alustat erottuivat hyvin Läkkitorin 
aukion vaaleasta betonikivipinnoitteesta. (Kuva 27) Puistovalaisimissa (Albertsund mini , 
Louis Poulsen) on valonlähteenä suunnitelmassa HSE-E 70 W. Läkkitorilta asemalle joh-
tavan jalankulkureitin pinnoite on punertavanruskeaa betonikiveystä. Pyörätie on erotettu 
jalankulusta pienellä värikontrastilla ja viistoon upotetulla luonnonkiviraidalla. 

Maantiealikulun vierestä johtavat avoportaat yläpuolisen ajoväylän bussipysäkille. Maantie-
alikulun ja rautatiealikulun välissä on yksi puistovalaisin ja luiskaa pitkin johtavat katetut, 
verkkoseinäiset upotetuin seinävalaisimin varustetut portaat ylös asemalaiturille.

Kuva 28. Leppävaara, Läkkitori pimeälläKuva 27. Leppävaara, Läkkitori päivällä

Kuva 29. Leppävaara, ulkoportaat päivällä. Kuva 30. Ulkoportaat talvella 
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Kuva 32. Maantiealikulku yölläKuva 31. Maantiealikulku päivällä

Maantiealikulkusillan reunapalkkiin on kiinnitetty VR:n asemaopasteet. Maantiealikulun 
seinät ovat harmaata betonia. Kattoon on upotettu  siltavalaisimet. 

Rautatiealikulun seinät ovat tummalla ja vaalealla luonnonkivilaatalla vertikaaliraidoin pin-
noitettua luonnonkiveä. Kulkupinta on vastaava kuin maantiealikulussa. Kattovalaisimet 
ovat siltaan pinta-asennuksena asennettuja suunpainenatriumlampuin varustettuja siltavalai-
simia Elektroskandia H-808/4-50W. Tavoitteellinen valaistusteho 100 lx. Aseman alikulun 
Kauppakeskus-Sellon puoleinen pää toimii pyöräpysäköintialueena, mutta siihen tulee myö-
hemmin rakentumaan uusi alikulkuyhteys.

Alikulusta laiturialueelle johtavat tummanharmaat luonnonkiviportaat, joissa ei ole käytetty 
kontrastiraidoitusta. Myös portaiden viereiset seinäpinnat ovat tummaa luonnonkiveä. Por-
taikon kattovalaistus ei ollut tarkastelussa toiminnassa.

Kuva 33.  Rautatiealikulku yöllä
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Kuva 34. Hissiaula ja portaat rautatiealikulusta laiturille.

Kuva 35. Laiturilta johtavat portaat ylös Kehä I:lle. Sekä portaat että pysäkkialue ovat 
tehokkaasti valaistut.
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Lasikatteella varustetun laiturialueen pinnoite on vaaleaa betonikiveä ja sen reunassa on 
kapealla tummalla luonnonkiveyksellä tehty kontrastiraita. Valaisimet on upotettu lasikat-
toon. Laiturialueella on sisä- ja ulkopuolelta valaistuja matkustajainformaatiotauluja sekä 
valaistuja mainostelineitä. 

Yöllä aukiolla on varsin hämärää. Tummat puunalusritilät ja tummat valaisinpylväät erot-
tuvat vaaleasta katupinnoitteesta. Portaat yläpuoliselle bussipysäkille ovat hämärät. VR:
n asemaopaste on valaisematon, eikä erotu ympäristöstään. Maantiealikulun valaistus on 
voimakas. Jatkettaessa matkaa rautatiealikulkuun silmä joutuu adaptoitumaan uudelleen 
hämärämpään tilaan. Rautatiealikulussa valaistus on kelmeänruskea muuhun ympäristöön 
verrattuna. Alikulusta laiturille nousevat portaat ovat pimeät, koska valaisimet eivät pala. 
Rautatiealikulussa valoteho oli  04.11.2004 mittauksissa 13 - 24 luksia valaisimen sijainnista 
riippuen ja luminanssi 1 - 2 cd/m2. 

Laiturialueella valaistus vaikuttaa riittävän tehokkaalta ja ympäristön värit erottuvat hyvin. 
Lasikatokseen upotetuista valaisimista ei aiheudu häikäisyä. Valaistustehot olivat laiturialu-
eella 150 luksia ja laiturialueen opasteiden luona 70 luksia. Valaistut sinivalkoiset laitu-
riopasteet erottuvat hyvin. Valaisemattomia opasteita pystyy lukemaan hyvin yleisvalossa. 
Linja-autojen pysäköintialueen ja kulkuväylien valaistus on hämärä. Jalankulkijat käyttävät 
pysäköintialueen läpi kulkevia väliaikaisia valaisemattomia reittejä mennessään Kauppa-
keskus-Selloon. Reitit eivät hahmotu selkeästi ja ihmiset kulkevat hallitsemattomasti aukion 
poikki. 

Kuva 36. Leppävaaran aseman laiturilalue 
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Kuva 37. Jalankulkuylitys Leppävaaran asemalaiturilta laiturilta kauppakeskus Selloon 
keväällä 2005.

Käyttäjätutkimus Leppävaaran asemalla
Käyttäjätutkimuksessa tarkasteltiin maastokatselmuksessa ilmenneitä ongelmakohtia. Lep-
pävaaran asemalla tarkastelukohteita oli 6 eri tyyppistä kohdetta.   

1. Läkkitori
Läkkitorin aukiolla tarkasteltiin aukiotilan hahmottumista ja asemalle menevän reitin löyty-
mistä. Tilassa on puunalusritilöillä ja puunsuojilla varustettuja puurivejä.

Päivällä kulkupinnat Läkkitorilla olivat väritykseltään hyvät. Muidenkin pintojen väritys ja 
kontrastit olivat varsin hyvät. Junalle ohjaavat opasteet olivat vaikeasti löydettävissä eikä 
luettavuus ollut riittävä. 

Illalla Läkkitorin valaistus koettiin kohtalaisen hyväksi eikä häikäisykään haitannut. Myös 
tasaisuus oli riittävä, ainoastaan värien erottuvuus häiritsi. Illalla kulkupintojen erottuvuus 
pysyi hyvällä tasolla ja kontrastitkin saivat kiitosta. Opasteiden havaittavuus heikentyi illalla 
entisestään, koska niissä ei ollut valaistusta.
umen tultua valaistuksen määrä säilyi edelleen hyvänä  ja ainoastaan värien erottuminen 
koettiin lumen tultua huonommaksi. Värien suhteen lumi heikensi tilannetta ja erityisesti 
kontrastien hahmottuminen koettiin vaikeaksi. Lumi romahdutti opasteiden luettavuuden lo-
pullisesti eikä niistä saanut mitään tolkkua.
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2. Ulkoportaat maantien linja-autopysäkille
Asemalle johtavalta reitiltä nousevat ulkoportaat portaat sekä maantien linja-autopysäkille, 
että asemalaiturille. Päivällä portaiden kulkupinnat koettiin keskinkertaisiksi, vaikka yleensä 
kulkupinnat saivat päivällä hyvän arvosanan. Muut pinnat eli teräskaiteet olivat hieman pa-
remmin havaittavia, mutta kontrastit puuttuivat kokonaan. Opasteita ei käytännössä ollut.

Illalla  ulkoportaiden valaistus oli lähes keskinkertainen eikä valaistusta muiltakaan osin 
koettu ongelmalliseksi, tosin ei hyväksikään. Kulkupinnat olivat illalla edelleen keskinker-
taisia värien osalta. Kontrasteja ei tullut illalla esiin, koska niitä ei edelleenkään ollut havait-
tavissa.

Lumen tultua valaistusta ei koettu yhtään paremmaksi, mikä on hämmästyttävä tulos. Koe-
henkilöiden määrä putosi pienemmäksi, koska vanhukset eivät olleet mukana lumikierrok-
sella ja siten tuloskin muuttui. Värien erottuvuus romahti lumen vuoksi ja kulkupintojen sel-
keys heikentyi samalla. Koska lumi oli kinoksena portaiden lähellä ei pystypinnoilla aikaan 
saatava kontrasti vaikuttanut tilanteeseen parantavasti. Lumi siis teki portaista koehenkilöi-
den kannalta suorastaan vaikeat.

3. Maantien alikulkutunneli
Maantiesillan alikulkutunnelista tarkasteltiin voimakkaan ulkopuolelta tulevan luonnonva-
lon vaikutusta alikulkutunnelin hahmottamiseen päivällä ja tunnelissa olevan valaistuksen 
vaikutusta tilan käyttöön. Maantiesillan alikulku toimii läpikulkureittinä rautatiealikulkuun. 

Päivällä valaistuksen määrä koettiin todella riittämättömäksi. Valot eivät olleet päällä ja siksi 
tunneli oli todella pimeä myös mittausten perusteella. Tunnelin päistä tuleva valo oli häikäi-
sevää voimakkaan vastavalo efektin vuoksi. Valaistuksen tasaisuus oli huono ja eikä värien 
erottuminen onnistunut. Kulkupintojen selkeys ja kontrastien erottuminen oli keskitasoa. 
Opasteita ei tahtonut löytyä eikä luettavuuskaan saanut kehuja.   

Illalla valaistus oli suorastaan loistavan hyvä. Häikäisy sai huippuarviot ja väritkin erottuivat 
kohtuullisesti. Kulkupintojen väritys oli kohtuullinen ja muidenkin pintojen osalta tilanne 
oli kunnossa. Opasteiden osalta tilanne ei korjaantunut illallakaan.

Tunnelin valaistus oli niin hyvä, että ongelmaksi tulikin sen ulkopuolinen valaistus, joka oli 
aivan toista tasoa. Sopeutuminen tunnelista ulos tultaessa oli vaikeaa. Tunnelissa valon mää-
rä oli tasainen ja yli 200 luksia, mutta ulkona oltiin pääosin alle 20 luksin tasolla.
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4. Rautatiealikulku
Rautatiealikulusta tutkittiin etenkin suurpainenatriumvalaisimilla valaistun tilan hahmottu-
mista. Rautatiesillan alikulkutunneli toimii sekä läpikulkureittinä että aikatauluinformaation 
pikalukupaikkana. Tila on valaistu kattoon upotetuilla suurpainenatriumlampuilla varuste-
tuilla perinteisillä siltavalaisimilla. Tarkasteltavana oli tilan hahmottumisen lisäksi infor-
maation löytäminen ajoittain ruuhkaisesta tilasta. 

Valaistuksen määrä oli kohtuullisen hyvä. Häikäisystä ei kärsitty, mutta tasaisuus olisi saanut 
olla parempi. Värien erottuvuus oli huono suurpainenatrium -valojen värintoistosta johtuen. 
Tasaisuus heikkeni luultavasti siksi, koska tutkimushetkellä lamppuja oli paljon sammunee-
na. Värien ja kontrastien osalta ei kohde ollut kovinkaan selkeästi hahmotettavissa. Opastei-
den löytyminen oli keskinkertaista ja luettavuus oli huono.

5. Portaat asemalaiturille
Rautatiealikulusta asemalaiturille johtavat tummat graniittiportaat. Niistä tarkasteltiin por-
taiden hahmotettavuutta. Portaisiin on kiinnitetty alumiiniset listat lastenvaunujen kuljetusta 
varten. Ruuhka-aikoina listat muodostavat kompastumisvaaran. Portaissa ei ole kontrastirai-
toja. Portaiden valaistus on hoidettu lasikattoon kiinnitetyillä alaspäin valaisevilla valoilla.

Asematunnelista laiturille noustavien portaiden valaistuksen määrä oli liian vähäinen ja se 
oli epätasainen mikä johtui luultavasti siitä, että tutkimushetkellä kaikki kattolamput olivat 
sammuneet. Värien erottuvuus oli heikkoa ja kulkupintojen värityksen selkeys ja kontrastit 
saivat heikot arvosanat. (Tutkimusryhmä oli tässä kohteessa pienempi kuin muissa kohteis-
sa.)

Kuva 38. Portaat asemalaiturille
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6. Asemalaituri
Laiturialueella tarkasteltiin pintamateriaaleilla tehtyjen kontrastiraitojen erottumista sekä 
opasteiden havaittavuutta. Asemalaituri on avoin katoksella varustettu tila, jonka laiturialu-
etta valaisevat monimetallivalonlähteellä varustetut valaisimet on  upotettu lasikattoon. 
Kohteessa tarkasteltiin erityisesti laiturialueen reunan erottumista ja lasikaton vaikutusta 
tilan muodostumiseen.

Asemalaituri oli päivällä väritykseltään kohtuullisen hyvä. Kontrastin osalta tilanne oli myös 
melko hyvä.

Illalla opasteet saivat melko hyvän arvion ja luettavuus oli kohtalainen.  Valaistus oli mää-
rältään hyvä  eikä häikäisykään ollut ongelma. Valaistuksen tasaisuutta pidettiin hyvänä ja 
värit erottuivat riittävästi. Illalla kulkupinnat olivat myös kohtuullisen hyvät ja kontrastit 
keskinkertaiset. Opasteet  erottuivat illalla hyvin ja valaistuina ne olivat myös luettavissa. 
Opasteiden heijastuminen lasikatosta oli hieman häiritsevää.

Lumen tultua valaistus oli edelleen hyvä  ja häikäisevyyden ja tasaisuuden osalta tilanne 
jopa parani. Värien erottuvuus heikkeni hieman lumettomaan tilanteeseen verrattuna. Kul-
kupintojen värien selkeys heikkeni merkittävästi lumen tultua. Muiden pintojen väritys ei 
juuri muuttunut lumen vuoksi, mutta kontrastit heikkenivät hieman.

Lumen tultua opasteiden luettavuus heikkeni ja sille on hieman vaikeata löytää selkeätä syy-
tä. Sininen väritys saattaisi olla lumen tultua  hankalammin luettavissa.

Kuva 39. Leppävaaran asemalaiturin opasteet 
heijastuvat lasikatosta tummaa taustaa vasten 

Kuva 40 Asemalaituri kesäyönä.
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Kuva 41. Leppävaaran asemalaiturin kontrastiraidat häviävät talvella lumen alle.

Leppävaaran valaistuksen esteettömyystilanne

Päivällä syksy 2004
+Läkkitorin aukio on valoisa
+pystypinnat erottuvat aukiolla tummina vaaleasta katupinnoitteesta 
+laiturialueen tumma kontrastiraita erottuu vaaleasta pinnoitteesta
+lasikattoisen laiturikatoksen alla valoisaa
+asemalla hyvä näkyvyys
+laiturialueen opasteet ovat helposti luettavissa
-laiturilta bussiaseman läpi kauppakeskukseen johtaa väliaikainen epäselvä 
reitti
-maantiealikulku on hämärä ilman valoja
-rautatiealikulku on hämärä, valo on kellertävää 
-alikulun portaat ovat hämärät ilman valoja
-laiturilta alikulkuun aseman opasteet heikosti havaittavissa

Pimeällä
+laiturialue on valoisa
+/-opastus riittävä laiturialueella valoisassa tilassa, muualla riittämätön ja va-
laisematon
+hissi on valoisa
-Läkkitorilla hämärää, mutta pystypinnat erottuu vaaleasta pinnoitteesta
-maantiealikulku on liian valoisa verrattuna hämärään ympäristöön
-rautatiealikulku hämärä, valo kellertävää
-ulkoportaat ja alikulun portaat ovat liian hämärät
-eri hallintokuntien alueilta puuttuu yhdistetty valaisinhuolto
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Kuva 42. Pallopanoraamakuva Leppävaaran aseman laiturialueelta.

Leppävaaran aseman valaistuksen erikoistarkastelu
Leppävaaran aseman laituritason valaistusta tarkasteltiin käyttämällä pallopanoraama- ja 
HDR-kuvaa yhdessä 3D-mallin kanssa. Tavoitteena oli vertailla vaihtoehtoisia pintamateri-
aaleja ja kontrastieroja. Maan ollessa sula laiturin reunan kontrastialue erottuu hyvin ympä-
ristön muista pinnoitteista.

Leppävaaran alikulun valaistuksen yhdeksi suurimmista ongelmista todettiin valaisinvaih-
don hitaus. Alikulkujen ja portaiden valaisimista oli ajoittain suuria määriä sammuneina. 
Tutkimuksen yhteydessä todettiin, että asema-alueen valaistuksen huolto kuuluu usealle 
eri hallintokunnalle. Yhteinen koko asema-aluetta koskeva huoltosopimus hallintokunnasta 
riippumatta takaisi lamppujen säännöllisen vaihdon. Tutkimuksen tekoaikana käyttäjätutki-
musta vaikeuttaneet rautatiealikulun palaneet lamput vaihdettiin uusiin ja heikko valoteho 
parani sekä portaissa, että alikulussa. Käyttäjätutkimuksessa havaittu maantiealikulun suuri 
valoteho suhteessa ympäristön hämärään valaistukseen tasoittui, kun osa lampuista sam-
mui.

Varsinaiseksi valaistuksen tarkastelukohteeksi valittiin valmistumassa oleva rautatiealikulku 
ja yhteys alikulusta kauppakeskus Selloon, joka valmistui vuoden 2005 lopulla. Alikulussa 
valonlähteinä olevat suurpainanatriumlamput on suunnitelmassa korvattu induktiolampuil-
la varustetuilla valaisimilla (Idman Genesis 692HCK QL85/830). Käyttäjätutkimuksessa 
vuonna 2004 rautatiealikulun valaistus oli todettu riittämättömäksi ja valon värintoistokyky 
huonoksi. Induktiolampun  tuottamalla valolla on suurpainenatriumlampun valoa parempi 
kyky toistaa spekrin eri värejä.

Maastotarkastelussa 13.12.05 klo 20 tarkasteltiin väliä maantiealikulusta rautatiealikulun 
kautta kauppakeskus Selloon johtavalle uudelle luiskalle. Maantiealikulussa valaistusteho 
vaihteli välillä 55 - 115 luksia (Kuvat 31 ja 32). Jalankulkuraitilla rautatiealikulun ja maan-
tiealikulun välissä valaistusteho oli valaisimen vaihdon jälkeen (Albertsund mini, Louis 
Poulsen)  7-11 luksia (aiemmin alle 1 luksia).
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Kuva 43.  Leppävaaran rautatiealikulun valaistussuunnitelmassa 2005 valonlähteeksi vaihdettiin 
induktiolamppu.

Kuva 44.  Leppävaaran maantiealikulun valai-
simista oli osa sammunut, taustalla näkyy rautatie-
alikulku.

Kuva 45.  Valkoinen maalattu raita erottuu 5 luk-
sin valaistuksessa hyvin punertavasta betonikive-
yksestä.
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Suurpainenatriumilla valaistua rautatiealikulkua aiemmin tarkasteltaessa osa valonlähteistä 
oli sammunut. Uudelleen tarkasteltaessa kaikki lamput paloivat. Keskimääräinen valaistus-
voimakkuus vaihteli 30-140 luksiin. Suurpainenatriumlampuilla valaistuilla alueilla vaa-
leanharmaan betonikiven luminanssi oli 6, vaalean raidan luminanssi 10, tumman luonnon-
kivilaatan luminanssi 5 cd/m2 ja valkoisella maalilla tehdyn ohjaavan raidan luminanssi 13 
cd/m2. (Kuva 45)

Induktiovalaisimella valaistulla alueella keskimääräinen valaistusteho on 45 luksia, huippu-
arvoiksi valaisimien alla mitattiin 85 luksia ja pienimmillään tehot olivat 20 luksia. Pysty-
pintojen valoteho vaihteli valaisimesta poispäin siirryttäessä valonjaon mukaan 40-14 luk-
siin. Luminansiiarvot olivat valaisimen alta 4,5 cd/m2, seinästä 2,5 cd/m2, ja maan pinnasta 
punaisesta betonikivestä 1,8 cd/m2, harmaasta betonikivestä 2,8 cd/m2 ja luonnonkivestä 
2,25 cd/m2. Katselmuksessa todettiin, että uudessakin alikulussa on hämärän tuntuista, joh-
tuen ilmeisesti siitä, että valaisimen valonjako on kapea ja seiniä ei ole valaistu (Kuva 49) 
Valaisin ei häikäise ja värit toistuvat luonnollisempina kuin suurpainenatriumvalaistuksen 
alueella. 

Kuva 46. Suurpainenatriumvalo muuttaa tilan kellertävänruskeaksi.

Kuva 48.  Kauppakeskus Sellon edessä rautatiea-
likulussa induktiolampun valossa toistuvat siniset 
värisävyt paremmin kuin suurpainenatriunvalossa.

Kuva 47. Rautatiealikulun opastaulu kaipaa valais-
tusta. 
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Lisäksi tarkasteltiin Rautatiealikulusta Selloon menevän uuden luiskan valaistusta. Luiskan 
liittymäkohta tunnelista luiskaan on valaistu kapeakeilaisilla alasvaloilla, jolloin vaakapin-
nasta tulee todella valoisa  60- jopa 400 luksiin. Pystypinnoille valoa tulee 6-28 luksia. 
Alikulun kohdalla tunnelin puolella valoteho on 20-60 luksia ja liittymäkohta on heikkonä-
köiselle ongelmallinen, koska alikulun seinät ovat varjoisat, eikä tila anna viestiä suunnis-
tautumiselle (Kuva 50). 

Luiskassa valotehoa on keskimäärin 20 luksia ja valo on tasaista. Valo tulee seinään sijoite-
tuista pintaa valaisevista valonlähteistä, jotka tuovat seinän ja kulkupinnan rajan hyvin esiin. 
Lisää valoa tulee katuvalaismista lasikaton kautta. Pystypinnoilla valotehoa on 6-12 luksia. 
Maan luminanssi on luiskassa 8 cd/m2. Rautatiealikulusta pääsee lasiovista voimakkaasti 
valaistuun kauppakeskukseen ja sisäänkäynnin eteen suositellaan lisättäväksi valoa, niin et-
tei kauppakeskuksesta tunneliin tultaessa silmän tarvitsisi sopeutua liian suureen valaistus-
tason muutokseen.

Kuva 49. Luiskan valaistus on rautatiealikulun al-
kupäässä korostetun voimakas, jolloin silmä joutuu 
turhaan adaptoitumaan voimakkaaseen valoon.

Kuva 50. Rautatiealikulku on luiskan voimakkaasta 
valosta tultaessa hämärä.

Kuva 51. Kauppakeskus Sellon  sisätilan valaistustaso on paljon 
alikulkuvalaistusta voimakkaampi.
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5.2 HELSINKI, ITÄKESKUKSEN METROASEMA

Itäkeskuksen metroasema sijaitsee Itä-Helsingissä. Itäinen sisäänkäynti on Itäkeskuksen 
kauppakeskuksen yhteydessä ja läntiset sisäänkäynnit ovat paikallisliikenteen linja-auto-
aseman yhteydessä. Taksiasema ja polkupyörien pysäköintialue sijaitsevat linja-autoaseman 
itäpäässä. 

Helsingin Itäkeskuksen metroasemalla esteettömyysongelmat olivat nousseet esiin, kun nä-
kövammaisten käyttäjien määrä lisääntyi asemalla läheisen Näkövammaisten palvelu- ja toi-
mintakeskus Iiriksen valmistuttua. Itäkeskuksessa tarkastelukohteena olivat erityisesti ase-
man laiturialueen valaistus, tasonvaihdot portailla ja liukuportailla, sisäänkäynnit ja aseman 
liittyminen katutilaan bussiaseman kautta. Lisäksi tarkasteltiin reitti metroasemalta Iirikseen 
ja Iiriksen portaat. Tallinnanaukiota ja metroaseman sisäänkäyntiä tarkasteltiin suunnitelmi-
en pohjalta.

Linja-autolaiturit on katettu länsipään sisääntulokatoksia vastaavilla muovisilla kupukatok-
silla, jotka on valaistu pallovalaisimilla. Aluevalaistus on tehty tievalaisimilla, joissa valon-
lähteenä on käytetty suurpainenatriumlamppuja. 

Itäkeskuksen metroasema on vilkas joukkoliikenteen vaihtoasema. Itäkeskuksen metroase-
malla valaistuksen tarkastelualueisiin kuuluvat sisätiloista metron laiturialue, sieltä ylös 
lipunmyyntitiloihin johtavat portaat ja hissit sekä lipunmyyntiaulat. Ulkotiloista tarkaste-
lukohteita ovat metron sisäänkäynti  lipunmyyntihalliin Tallinnanaukiolla ja metron sisään-
käynnit Itäkeskuksen metroasemalle linja-autoaseman puolella, sekä jalankulkureitti välillä 
Itäkeskuksen metroasema - Itäkatu - Marjaniementie - Itäpolku - Näkövammaisten palvelu-
keskus Iiris. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin em. reitti ja tarkemman tarkastelun koh-
teiksi valittiin Iiriksen portaat, metroaseman sisäänkäynti Itäkadun puolelta, metron laituri-
alue ja Tallinnanaukion sisäänkäynti.

Kuva 52.  Itäkeskuksen metroaseman sijainti kartalla. 
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Kuva 53. Itäkeskuksen metroasema linja-autoterminaalin suunnasta saavuttaessa. 

Kuva 54. Itäkeskuksen metroasema Iiriksestä saavuttaessa. 
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Itäkeskuksen metroaseman valaistuksen maastotarkastelu päivällä
Itäkeskuksen metroaseman laiturihalliin itään menevien raiteiden laiturialue on valaistu lai-
turialueen reunalle ja seinän viereen sijoitetuilla, betoninharmaaseen kattoon ripustustetulla 
loisteputkirampilla (Kuva 55). Länteen menevävien raiteiden laiturialue on valaistu keskus-
laiturin reunoille sijoitetuilla valaisinriveillä (Kuva 56). Valaistusteho tuntuu laiturialueella 
hyvältä. Laiturialueen lattiapinnoite ja seinät ovat vaaleat ja heijastavat hyvin valoa. Lisää 
valoisuutta alueelle antavat sisältä valaistut informaatiolaitteet ja ruostumattomalla teräksel-
lä päällystetyt tukipilarit sekä vaaleat istuimet.

Laiturialueelta lippuaulaan johtavat portaat ovat tummanharmaata luonnonkiveä ja seinät 
ovat betonia eikä niitä ole valaistu erikseen. Liukuportaiden itäpäässä oleville portaille tulee 
päivällä luonnonvaloa. Hissille johtavan reitin kattovalaistus valaisee riittävästi. Tallinnan-
aukiolle johtavat portaat ovat päivälläkin hämärät. 

Kuva 55.  Itäkeskuksen metroaseman itäsuunnan laiturialue luonnonvalossa. Seinän vierellä  ja lai-
turin reunalla olevat valaisinrampit valaisevat hyvin laiturin reunan ja seinäpinnan.  
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Kuva 56.  Itäkeskuksen läntisen suunnan metrolaituri sijoittuu raiteiden keskelle . Valaisinrivit ovat 
laiturin reunoilla valaisten hyvin oven edustaa.

Kuva 57. Portaat alas metrolaiturille.
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Kuva 30 Lippuaula.

Lippuaulan kattomateriaali on vaaleaa peltiä ja siihen on upotettu kulkusuuntaan nähden 
poikittain loisteputkivalaisinrampit. Itäpään lippuaulan valaistus on teholtaan hyvä. Seinä-, 
lattia- ja kattopinnat ovat vaaleat. Ovien edustan tummat matot erottuvat ympäristöstään. 
Kalusteet ovat ruostumatonta terästä ja vaaleaa puuta. Lasiovissa on rajauksena leveät ruos-
tumattomat teräskehykset ja punaiset ympäristöstään erottuvat painikkeet.

Vuosaaren suunnan sisääntuloaukion katos on kaarevista läpinäkyvistä elementeistä tehty 
matala katos, jossa tummanpunaisia kattorakenteita kannattavat tummanpunaiset pystypal-
kit. Pystyrakenteet eivät erotu kovin selkeästi tummanpunaisesta betonikiveyksestä. Näkö-
vammaisten kulkua ohjaamaan on alueelle lisätty ohjaavia taktiililaattoja, joiden pinta on 
osittain kulunut. Ovien edessä on metalliritilä. Katoksen alle on sijoitettu elohopealampuilla 
varustetut pallovalaisimet, joiden kuvut ovat likaantuneet ja kellastuneet.

Reitti metroasemalta Iirikseen kulkee suojatietä linja-autoaseman yli jalkakäytävälle, josta 
se jatkuu kapeana Itäpolun ylittävän valo-ohjatun suojatien yli edelleen Marjaniementien 
jalkakäytävää pitkin toisen valo-ohjatun ylityksen kautta Iirikseen. Jalkakäytävän pinnoite 
on useasta kohtaa rikkoutunut ja aiheuttaa kompastumisvaaran.

Kuva 58. Metroaseman lippuaula on valoisa.
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Kuva 60.  Näkymä metroasemalta bussipysäkkien suuntaan ja Iirikseen.

Kuva 59. Sisääntulo Itäkeskuksen metroasemalle Iiriksen suunnasta.
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Kuva 61. Iiriksen portaat päivällä. Kuva on keväältä 
2006, jolloin valkoinen massapinnoitteinen kontrastirai-
ta on jo varsin kulunut.

Iiriksestä alas Marjaniementien alikulkuun johtaa harmaasta luonnonkivestä rakennetut por-
taat, joihin on lisätty valkoisella massalla päivällä hyvin erottuva kontrastiraita. Tallinnan-
aukion sisäänkäynti suunniteltiin uudelleen tämän työn aikana, siitä tehtiin suunnitelmaarvi-
ointi sekä katselmus valmiina keväällä 2006.

Päiväajan valaistusmittaukset tehtiin 5.10.04 klo 15. Valaistusvoimakkuudet olivat laituri-
alueella 100-300 luksia, valaisimesta 7000 luksia, valomainos 180-250 luksia ja luminanssit 
laiturialueen lattiasta 32 cd/m2, lattian kiillosta 54 cd/m2, lattian himmeästä kohdasta 28 cd/
m2 , asemalaiturin reunasta 11 cd/m2, keltaisesta varoitusnauhasta 33 cd/m2 (vertailuarvona 
valkoinen paperi 45 cd/m2). Ylä-aulassa valaistusvoimakkuus oli 1100 luksia ja luminanssi 
lattiasta 25 cd/m2, mustasta matosta 5 cd/m2 (valkoinen paperi 50 cd/m2 ja musta paperi 1,3 
cd/m2). Ulkona valkoisen johdattavan raidan luminanssi oli 550 cd/m2 ja punertavan laatan 
luminanssi 125 cd/m2. 

Itäkeskuksen metroaseman tarkastelu pimeällä
Pimeällä linja-autojen pysäköintialueella on kohtuullisesti valoa, mutta tievalaisimien tuot-
tama valo on kellertävää eikä toista riittävästi ympäristön värejä. 
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Kuva 62. Vuosaareen lähtevän laiturialueen sisääntulo.

Kuva 63. Sisäänkäynnin valaistus on yöllä liian heikkotehoinen sisäaulan valaistukseen 
verrattuna (syksy 2004).
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Kuva 64. Itäkeskuksen metroaseman laiturialue on  pimeällä hyvin valaistu.

Kuva 65. Tallinnan aukion sisääntuloalue on pimeä ja ulko-ja sisätilan valoisuusero on 
suuri (syksy 2004). 
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Pimeällä Itäpolun puoleisten pysäkkien sisääntulossa on vain heikosti valoa eivätkä tum-
manpunaiset pystypilarit erotu ympäristöstään. Opasteet ovat valaistut, mutta niiden teksti 
on pientä ja sitä on vaikea lukea. Sisäaula on riittävästi valaistu, mutta alas laiturille johta-
vat portaat ovat pimeät. Liukuportaissa on hieman valoisampaa, koska seinien ruostumaton 
teräspinta heijastelee paremmin valoa kuin betoniportaiden harmaat betoniseinät. Portaiden 
askelmien kulmiin on kontrastimateriaaliksi lisätty keltaiset teipit, mutta ne ovat osittain 
kuluneet pois ja auttavat vain vähän portaiden hahmottamisessa alaspäin laskeuduttaessa. 
Ylöspäin noustessa niistä ei ole apua.

Metron laiturialueella tilanne on yöllä sama kuin päivällä. Valoa on riittävästi, mutta laitu-
rialueen raiteiden reunasta varoittava kontrastialue ei erotu riittävästi liian pienen heijas-
tuskerroineron vuoksi. Alueita erottava keltainen raita erottuu, mutta on osittain likantunut. 
(Kuva 64)

Reitti Iirikseen on hämärä. Iiriksen portaiden valkoiset kontrastiraidat erottuvat uusina hyvin 
syksyllä 2004.

Pimeän ajan valaistusmittaukset tehtiin 5.10.04 klo 19. Valaistusvoimakkuus oli laiturialu-
eella 100-300 luksia ja luminanssi lattiasta 25 cd/m2 (valk. paperi 70), laiturin reuna 8-10 
cd/m2. Yläaulassa valaistusvoimakkuus oli 100-300 luksia luminanssi lattiasta 20 cd/m2, 
ruskeasta matosta 6 cd/m2 ja mustasta matosta 0,9 cd/m2 (valk. paperi 45). Ulkona valais-
tusvoimakkuus oli illalla lipan alla 12-20 luksia ja luminanssi valkoisesta raidasta 3 cd/m2, 
punertavasta betonikivestä 0,3 -0,8 cd/m2 ja pallovalaisimen pinnasta 900-1000 cd/m2.

Kuva 66. Pallovalaisin häikäisee vaikka valoteho on pieni eikä siten ole heikkonäköisen 
käyttäjän kannalta suositeltava valaisintyyppi.
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Käyttäjätutkimus Itäkeskuksessa
Helsingin Itäkeskuksen käyttäjätutkimuksessa tarkasteltiin 5 kohdetta.  

1. Iiriksen ulkoportaat

Porrastarkastelua varten aluksi vertailukohteena Iiriksen portaat, jossa etureunaan on lisät-
ty vaaleat kontrastiraidat. Iiriksen portaat ovat lämmitettävät maalatuilla kontrastiraidoilla 
varustetut ulkoportaat, joita valaistaan matalilla pollarivaloilla. Päivänvalossa arvioitiin lä-
hinnä värejä ja ne saivat  käyttäjiltä erittäin hyvän arvosanan. Kontrastit saivat hyvän arvion. 
Seinälle on sijoitettu Aktivon opaste, joka erottui hyvin ja  sen luettavuutta kiiteltiin. Päivän-
valossa Iiriksen portaita voidaan pitää tutkimushetkellä esimerkillisinä (askelmien kontrasti 
väheni tutkimuksen kuluessa niiden likaantuessa ja kuluessa). 

Iltaisin ei arvioitu erikseen lumi- ja sulan maan tilannetta, koska lämmityksen vuoksi portaat 
ovat aina sulat. Valaistus todettiin melko hyväksi eikä häikäisykään paljoa haitannut koe-
henkilöitä. Illalla ympäröivien pintojen selkeys heikkeni merkittävästi. Kontrasteista tuntui 
kuitenkin olevan merkittävästi hyötyä vielä iltavalaistuksessa vaikka se ei  päivätilanteen 
tasolle yltänytkään.Opasteet olivat illalla pimeät eikä niitä siten voinut arvioida.

2. Sisääntulo paikallisliikenneasemalta Itäkeskuksen metroasemalle
Itäkeskuksen metroaseman käyttäjätutkimuksessa tutkittiin metron sisäänkäyntejä sekä pi-
kallisliikenneterminaalin puolelta että Tallinnanaukion puolelta.  Bussiaseman sisääntulossa 
tarkastelukohteena oli Itäväylän puoleinen sisäänkäynti, jossa pinnoitteeseen on upotettu 

Kuva 67. Käyttäjätutkimuskohteet Itäkeskuksessa.
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Kuva 70. Iiriksen ulkoportaat 
ovat talvella sulat. Pollariva-
laistus ei riitä valaisemaan hä-
märiä portaita tasaisesti.

heikkonäköisiä ohjaavia taktiiliopasteita. Tilaan on sijoitettu aikatauluopasteita. Valonläh-
teinä on pallovalaisimiin sijoitetut elohopealamput. 

Päivällä kulkupintojen selkeys värien osalta oli kohtuullisen hyvä. Muut pinnat kuten pyl-
väät erottuivat  myös kohtalaisen selkeästi. Sama tilanne oli kontrastien osalta. Opasteet 
saivat erittäin hyvän arvion löytymisen osalta. Luettavuuskin oli hyvä.

Kuva 68. Iiriksen ulkoportaiden arvioinnissa päi-
vällä vaaleat kontrastiraidat erottuivat hyvin.

Kuva 71.  Kesällä hämärässä vaaleat portaiden 
kontarastiraidat erottuvat kohtuullisesti.

Kuva 69. Ruostumattomasta teräksestä 
oleva kiiltävä opaste erottuu päivällä hyvin 
seinäpinnasta.

Kuva 72. Talvella hämärässä lämmitettyjen-
kin portaiden vaaleat kontrastiraidatt häviä-
vät lähes kokonaan kulumisen ja likaantumi-
sen johdosta
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Illalla valaistus oli epätasainen eikä valaistustehoa ollut riittävästi. Häikäisevyys ei ollut suu-
ri ongelma, mutta valaistus ei ollut riittävän tasainen. Siksi myös värien erottuminen oli on-
gelmallista. Illalla kulkupintojen väritys oli siedettävää, mutta pystypintojen hahmottaminen 
ei toiminut. Siten myös kontrastit olivat kehnot. Illalla opasteiden löytyminen ja luettavuus 
heikkeni  huomattavasti.

Lumen tultua valaistuksen riittävyys parani hieman ja vastaavasti häikäisevyys huononi.  
Katetulla alueella ei lunta ollut juurikaan maassa. Vain katos oli  lumen peittämä. Se heijasti 
valoa  ja siten muutti hieman valaistusolosuhteita.

Lumen tultua kulkupintojen selkeys heikkeni merkittävästi ja oli lumitilanteessa huono. Lu-
men koettiin vaikuttavan muidenkin kontrastien huonontumisena.

3. Itäkeskuksen metroaseman portaat
Porrasesimerkkinä tarkasteltiin lippuhallista asemalaiturille johtavat harmaat graniittipor-
taat, joissa ei ole erillistä valaistusta vaan keinovalaistus tulee metroaseman laiturialueen 
loisteputkivalaisimista (Kuvat 75 ja 76). Portaat ovat ajoittain ruuhkaiset. Tummanharmaat 
graniittiportaat laskeutuvat lippuaulan tasolta laiturialueelle. Sisätilaa arvioitiin vain keino-
valossa, koska sinne ei tule mainittavasti luonnonvaloa.

Valaistuksen osalta portaat olivat pimeät eikä siten myöskään häikäisy ollut haittana.  Tasai-
suus ja värien erottuminen olivat myös huonolla tasolla. Värityksen selkeys ja kontrastit sai-
vat raatilaisilta kehnot arviot. Laiturille ohjaava opaste oli  kohtuullisen hyvä sijainniltaan, 
mutta luettavuus olisi voinut olla parempi.

Kuva 73. Metroon bussiasemalta IItäväylän 
puolelta päivällä.

Kuva 74.  Metroon bussiasemalta Turunlinnan-
tien puolelta yöllä.
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4. Metrolaituri
Lisäksi tarkasteltiin metron laiturialuetta, jossa on aikatauluopasteita. Laiturialueella on 
ajoittain ruuhkaista ja ongelmallinen kohta portaiden lisäksi on laiturin reuna-alue. Laituri-
alueen valaistuksen määrä oli erinomainen. Häikäisevyys oli osalle koehenkilöistä ongel-
ma.  Tasaisuus  ja värien erottelu toimi  hyvin. Kulkupintojen yms. selkeys oli kohtalainen ja 
kontrastit koettiin keskinkertaisiksi. Opasteet löytyivät melko hyvin ja niiden luettavuus oli  
kohtalainen.

Kuva 75. Metroon bussiasemalta päivällä Kuva 76. Metrosta bussiasemalle päivällä

Kuva 77. Metroon laiturialueen valoramppi 
katossa toimii ohjaavana  elementtinä ja valoa 
on riittävästi.

Kuva 78. Opasteiden luettavuutta  metrolai-
turilla hyvässä valaistuksessa toivottiin vielä 
parannettavksi.
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Kuva  79.  Tallinnanaukiolla ei ole riittävästi 
valoa 

Kuva  80.  Metroaseman sisäänkäynnin valais-
tus Tallinnanaukiolta pitäisi ulottua kauem-
mas pimeällä.

5. Tallinnanaukion sisäänkäynti
Tallinnanaukion sisääntulossa tarkastelukohteina olivat aukiotilan hahmottuminen  ja si-
säänkäynnin ja opastuksen havaittavuus. Valonlähteinä ovat elohopealampuilla varustetut 
puistovalaisimet.

Tallinnanaukion sisääntulometroaseman lippuhalliin arvioitiin vain illalla lumen ollessa 
maassa.  Valaistuksen määrä ja tasaisuus oli kehno, joten häikäisystäkään ei tullut valituksia. 
Värien erottaminen ei ollut helppoa. Kulkupintojen ja muiden pintojen väritys oli huonoin 
koko tutkimuksessa. Tumma väritys yhdistettynä huonoon valaistukseen johti todella huo-
noon lopputulokseen.

Metron sisääntulo-opasteet  olivat löydettävyydeltään keskitasoa, mutta luettavuus ei  käyt-
täjiä miellyttänyt.

Itäkeskuksen valaistuksen esteettömyystilanne

Päivällä
+metron laiturialue valoisa
+laiturin reunan vähäistä tummuuskontrastia on kohennettu keltaisella merk-
kiraidalla
+metroaseman yläaula on valoisa
+ovien punaiset painikkeet erottuvat hyvin
+Iiriksen portaiden kontrastiraita erottuu päivällä
-liikennereitti Iirikseen on kapea ja kuoppainen
-portaissa hämärää
-sisääntulo ei erotu kauempaa riittävästi

Pimeällä
+metron lippuhalleissa ja laiturialueella on valoisaa
-liukuportaissa hämärää
-portaat pimeät, kontrastit riittämättömät
-sisäänkäyntien valaistus riittämätöntä
-ulkoalueen pallovalaisimet häikäisee
-ulkoalue hämärä
-ulkoalueen kulku- ja pystypintojen kontrasti riittämätön
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Tallinnanaukion valaistusuunnitelman esteettömyystarkastelu 

Itäkeskuksessa erityistarkastelua tehtiin metroaseman laituritasolta ja lippuhallista panoraa-
makuvauksella (Kuva 81). Yhdistämällä panoraamakuva, 3D-malli ja HDR-kuvattu valais-
tus voidaan vertailla esimerkiksi vaihtoehtoisia pintamateriaaleja ja kontrastieroja. 

Sisäänkäynnin valaistusta tarkasteltiin suunnitteluvaiheessa olevan Tallinnanaukion valais-
tussuunnitelmien avulla. Tallinnanaukiosta tehtiin ympäristön HDR-kuvaus ja sen avulla 
tarkasteltiin mainoslaitteiden vaikutusta ympäristön valaistukseen.  Tutkimusryhmän teh-
tävänä oli valaistussuunnitelmien arviointi ja kommentointi. Tallinnanaukion nykytilan va-
laistusmittaukset tehtiin 5.4.2005. Mittauksen tarkoituksena oli selvittää ulkovalaistussuun-
nitelman arviointia varten aukion muun valaistuskalustuksen aiheuttamia kontrastisuhteita. 
Mittauksia varten aukiolta oli vanha katuvalaistus pimennetty. Kuvaukset tehtiin metroase-
man sisäänkäyntiaulassa ja sisäänkäynnin ulkopuolella, aukion keskellä.

Kuva 81. Itäkeskuksen lippuaulan panoraamakuva

Kuva 82. Tallinnanaukion torin suunnitelmakuva. 
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 Kuva 83. Tallinnanaukion  360 asteen panoraamakuvan avulla tarkasteltiin näyteikkunoiden ja muiden 
mainoslaitteiden muodostamia valopintoja

Kuva 84. Tallinnanaukion valaistusuunnitelma Helen . 
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Tilannearviointina todettiin yleisesti, että mainoslaitteet olivat suurelta osin rikkinäisiä, osa 
oli pimeinä, osassa valolähteet olivat paljaina. Kiinteistöjen valaisimet arkadien alueella oli-
vat sekalaisessa kunnossa. Alueella oli paljon rikkinäisiä kalusteita ja lamppuja. Mittaus-
hetkellä todettu tilanne on korkeintaan suuntaa antava verrattuna tilanteeseen, kun aukio on 
saneerattu ja kiinteistötkin ovat korjanneet omat laitteensa.

Alustava valaistussuunnitelma (kuva 84) saatiin arvioitavaksi 1.6.05. Suunnitelman mukai-
sesti aukion valaistus toteutetaan valaisinpylväillä, joiden korkeus on 5 m yksi- ja kaksivar-
tisena asennuksena. Lisäksi oli käytetty muutamia rakennusten seinäpintoihin asennettavia 
valaisimia. Polkupyöräkatoksen valaistus oli toteutettu samantyppisillä rakenteisiin asenne-
tuilla valaisimilla. Suunnitelmissa esiintyi  ensimmäisessä versiossa metron sisäänkäynnin 
edustalla maavalaisimia, jotka oli poistettu seuraavassa versiossa.

Suunnitelmassa oli esitetty seuraavia valaisin- ja lampputyyppejä 
-pylväsvalaisimiksi Bega 8298 (2 valaisinta) ja Bega 8258 (1 valaisin) (elohopealamput 
80/125 W) ja
-seinävalaisimiksi Bega 7492 (elohopealamput seinäasennuksessa 125 W, katoksessa 80 
W). 

Suunnitelmaa tarkasteltiin 3D-mallin ja suoritettujen ympäristömittausten avulla. 
Valaisinpylväiden alta mitatut tehot (elohopealamppu 125 W) ovat 
- Pylvään alla / 2 valaisinta    70 lx
- Pylvään alla / 1 valaisin    38 lx
- Pylväiden välissä pituussuunnassa / 2 valaisinta 32 lx
- Pylväiden välissä leveyssuunnassa / 2 valaisinta 15 lx
- Pylväiden välissä pituussuunnassa / 1 valaisin 11 lx

Kuva 85. Tasokuva mittausmallista
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Polkupyöräkatoksessa  valonlähteenä on 80 W:n elohopealamppu ja valaistusteho keskellä, 
valaisimien välissä on 150 lx. Metron sisäänkäynnin edessä 5 m:n etäisyydellä ovesta va-
laistustaso on 6 lx.

Pylväsvalaistuksen tarkastelussa havaittiin että Bega 8298 / 58  valojako on hyvin erikoi-
nen ja antaa myös erikoisen valaistustuloksen. Valaisimen fyysinen muoto antaa mielikuvan 
valojaosta, jonka huippuarvot olisivat valaisimen etupuolella ja etuviistossa, kuten kohteen 
pisteiden sijoittelu edellyttäisikin. Huiput ovat todellisuudessa hyvin voimakkaasti sivuilla 
ja voimakkaat erilliset huiput sivuilla yli 60 asteen kulmassa. Valojaon muodosta johtu-
en valon määrä summautuu voimakkaasti kaksivartisessa asennuksessa pylvään juurelle ja 
yleisvaikutelma on helposti hyvin epätasainen.Pylväsvalaisintyyppi oli jo päätetty, mutta 
lampputyypiksi ehdotettiin 830 sarjan 70 W:n  monimetallilamppuja ellipsin muotoisella 
kuvulla. Monimetallilampuilla toteutettuna riittäisi yksivartinen asennus.

Polkupyöräkatoksessa valaistustaso oli huomattavasti suurempi kuin metron sisäänkäynnis-
sä. Pyöräkatoksen valaisimiin suositeltiin vaihdettavaksi 50 W:n HQL Super de luxe eloho-
pealamput, jotta katoksen valaistustaso laskisi hieman suhteessa pääsisäänkäyntiin.

Seinävalaisimien valojaosta suurin osa suuntautuu seinäpintaan. Suunnitelmissa esiintyi 
vielä tekstinä maavalaisimet metron sisäänkäynnin edessä. Niitä ei suositella kulkuväylälle 
häikäisyn vuoksi. 

Suunnitelmissa ei otettu kantaa kulissiseinään asennettaviin valaisimiin. Metron sisäänkäyn-
nin edustalle ei saada riittävän tehokasta valaistusta pelkästään pylväsvalaistuksen avulla. 
Riittävän valaistustason aikaansaamiseksi sisäänkäynnin yläpuolella olevaan katokseen eh-
dotettiin lisättäväksi alasvaloja. Kulissiseinä vaatii julkisivuvalaistuksen, jotta sisäänkäynti 
erottuisi pimeälläkin riittävästi ympäristöstään. 

Kuva 86.  Bega 7292 -valonjako.



94

Tallinnanaukion valaistus toteutettiin pääosin tämän tutkimuksen loppuvaiheessa vuoden 
2006 alussa. Alkuperäistä suunnitelmaa oli muutettu niin, että pylväsvalaisimet on toteutettu 
kaikki yksivartisena ratkaisuna ja monimetallilampuilla (lampputyyppi tosin kirkas putki 
ehdotetun opaloidun ellipsoidin tilalla). Aukion valaistustasot ovat esitetyn vaihtoehdon mu-
kaiset ja valon väri aikaisempaa toteutusta miellyttävämpi. 

Kuva 87.  Väärävärikuva aukiosta 70W monimetallilampulla toteutettuna.

Kuva 88. Toteutettu valaistuskohde tammikuuussa 2006.
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Metron sisäänkäynti on toistaiseksi vielä pimeä ja kulissiseinä valaisematta. Kulissin verk-
kopinta on läpinäkyvämpi, kuin suunnitelmista saatu mielikuva oli. Aivan sisäänkäynnin 
edustalla oli mitattavissa vain 4.5 luksin valaistustaso, joka oli laskelmien pohjalta jo tie-
dossa. Ehdotettua alasvaloratkaisua katokseen ei kuitenkaan oltu toteutettu tässä vaiheessa 
ilkivaltaongelmien vuoksi. Asia on kuitenkin luvattu hoitaa kuntoon.

Kuva 90. Itäkeskuksen metroaseman kulissiseinän valaistus 3D-mallissa.

Kuva 89  Itäkeskuksen kulissiseinä toteutettuna tammikuussa 2006.
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Polkupyöräkatokseen oli asennettu alkuperäisen suunnitelman mukaiset lampputehot ja –
tyypit. Valaistustaso on korkea ja valon värilämpötila kylmä 4000K ja valovirta lähes 2.5 
kertainen suositeltuun nähden. Polkupyöräkatos on huomattavasti voimakkaammin valais-
tu, kuin metron sisäänkäynti. Lapputyyppi ollaan vaihtamassa suositeltuun pienempään te-
hoon.

Kuva 92. Kuva  Pyöräkatoksen valaistus 3D-mallissa, lampputehot 50 W.

Kuva 91. Polkupyöräkatoksen valaistus keväällä 2006 toteutettuna 80 W :n lampputeholla.
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5.3 JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUS JA PAIKALLISLIIKENNEKESKUS

Jyväskylässä on vuonna 2001 valmistunut matkakeskus, joka toimii rautatie- ja kaukolii-
kennebussiliikenteen palveluasemana. Aseman rinnakkaiskadulle on suunniteltu paikal-
lisliikenneterminaali, jonka käyttäjät kulkevat matkakeskukseen Asemakatua ja vilkkaasti 
liikennöityä Hannikaisenkatua pitkin. Asemilla ei ole toisiinsa näköyhteyttä. Jyväskylässä 
tarkasteltavia kohteita olivat matkakeskuksen sisävalaistus, jossa oli ilmennyt valon riittä-
vyys- ja häikäisyongelmia, portaat sekä aseman sisäänkäynnit. Paikallisliikenneasemaa on 
tarkasteltu suunnitelmien pohjalta. 

Jyväskylässä tämän työn valaistuksen esteettömyystarkastelun kohteena ovat matkakes-
kuksen henkilöliikenneasema ja joukkoliikennettä käyttävän jalankulkijan yhteydet sieltä 
edelleen tulevalle paikallisliikenneasemalle. Matkakeskusta tarkasteltiin suunnittelijoiden 
toimesta useaan otteeseen ja sinne tehtiin yksi käyttäjätutkimuskatselmus. 

Erikoiskohteena Jyväskylässä tarkasteltiin suunnitteilla olevan paikallisliikennekeskuksen 
suunnitelmia ja niistä erityisesti asemapisteiden välistä katuyhteyden ja  laiturikatoksen va-
laistussuunnitelmia.

Jyväskylän matkakeskus sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa Hannikaisenkadun varrella 
kaupunkikuvallisesti merkittävällä ja liikenteellisesti keskeisellä paikalla.  Katettu Messu-

Kuva  93. Jyväskylän matkakeskuksen sijainti kaupunkitilassa
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silta yhdistää matkakeskuksen ratapihan toisella puolella sijaitsevaan messu- ja kongres-
sikeskukseen. Messusillalle pääsee esteettömästi hisseillä, pyöräiltäviä luiskia pitkin sekä 
matkakeskuksen sisällä liukuportaita käyttäen. Taksiasema ja saattopysäköintialue sekä pol-
kupyöräpysäköinti ovat henkilöliikenneaseman vieressä. Paikallisliikenteen pysäkeille on 
matkaa 200 metriä. Linja-autojen laiturialueella sekä jalankulkualueilla on katulämmitys. 
Linja-autojen laiturit ovat läpiajettavia ja bussien lastaus- ja pysäköintialue on pysäköinti-
kannen alla. Linja-autolaiturit ovat kattamattomia, mutta junaan päästään katoksen alta.

Matkakeskus on yksi kaupunkikeskustan tärkeitä  julkisia tilakokonaisuuksia. Joukkoliiken-
teen käyttäjän näkökulmasta tärkein rakennus on henkilöliikenneasema, jonka pitäisi erottua 
sekä päivällä että yöllä muusta ympäröivästä rakennuskannasta, jotta käyttäjä osaisi suun-
nistautua sinne tarvitsemanaan vuorokaudenaikana. 

Kuva 94. Jyväskylän matkakeskus iltavalaistuksessa.
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Jyväskylän matkakeskuksen valaistuksen esteettömyyden arviointi 
Päivällä aurinkoisella ilmalla matkakeskuksen henkilöliikenneasemarakennus erottuu hyvin 
ympäristöstään ja sen hahmottaa helposti julkiseksi rakennukseksi. Katuvalaisimien mitta-
kaava ilmentää autoilijoiden hallintaa Hannikaisenkadulla.  Matkakeskuksen kohdalla on 
vilkas liikennevaloin varustettu suojatieylitys Väinönkadun kautta kävelykeskustaan.
 
Lähestyttäessä asemaa linja-autojen pysäköintilaitureiden suunnasta rakennuksen  lasijulki-
sivu hahmottuu pääjulkisivuksi, josta pääsisäänkäynnin olettaa löytyvän. Lasijulkisivussa 
sijaitseva sisäänkäynti on heikkonäköiselle vaikeasti hahmotettavissa heijastusten ja julkisi-
vun yhtenäisen lasimateriaalin vuoksi. Ylös ohjautuva jalankulkuluiska erottuu hyvin. 

Kuva 95. Linja-autoasema-aukio rajautuu rauhalliseksi kokonaisuudeksi vaijeriverkkorakenteisen 
valaistusratkaisun ansiosta. 
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Kuva 96. Lähestyttäessä matkakeskusta Hannikaisenkatua pitkin vanhalta asemalta päin si-
säänkäyntiä on vaikea hahmottaa.

Kuva 97. Väinönkadun sisäänkäyntinäkymänä on pääsisäänkäynti keskustasta saavuttaessa.
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Vanhalta rautatieasemalta Hannikaisenkatua pitkin lähestyttäessä henkilöliikenneasema 
hahmottuu hyvin julkisena rakennuksena. Käyttäjän on vaikea erottaa julkisivusta pääsi-
säänkäyntiä ja hahmottaa sinne johtava jalankulkureitti pysäköintialueen valaisinpylväiden 
ja pyöräpysäköinnin ohitse. Luiskan alustan matalimmassa päässä  sijaitseva sisäänkäynti on 
tästä suunnasta lähestyttäessä hyvin huomaamaton (Kuva 96).

Väinönkadulta lähestyttäessä pääsisäänkäynnin edessä on kadun päätteenä liikennevalo/va-
laisinpylväs ja sen takana on pääjalankulkureitille sijoittuva pyöräkeskittymä. Sisäänkäynnin 
voi olettaa sijaitsevan suuren kellon alle sijoittuvan lipan alla, mutta ovi ei erotu viereisten 
liikkeiden ovista (Kuva 97).

Lutakon suunnasta lähestyttäessä asemalle  mennään sisään radan ylittävän jalankulkusillan 
kautta. Sisäänkäynti erottuu selkeästi messuaukiolla, mutta sisäänkäynti sillalta matkakes-
kukseen on vaikeammin havaittavissa. Hissiin, liukuportaisiin tai saattoliikenneaukiolle oh-
jaava opastus on sivuseinässä oven yläpuolella ja erottuu vasta viime hetkellä (Kuva 98).

Jyväskylän matkakeskuksessa on erityyppisiä sisäänkäyntejä. Laitureilta sisäänkäynnit ovat 
lasiseinässä olevia lasiovia, joiden yläpuolella on matkakeskusilmeen mukaiset opasteet. 
Heikkonäköisille oviaukon erottaminen julkisivusta on vaikeaa, koska erityisesti kirkkaalla 
ilmalla taivas peilautuu ikkunan kiiltävään pintaan sekoittaen oven hahmottamista. Tuuli-
kaapin jälkeen aulassa on varsin paljon päivänvaloa, joten vain osa sisävalaisimista on päi-
visin päällä tasoittamassa valaistustilannetta sisemmälle mentäessä (Kuva 99).

Kuva 98. Lutakolta tultaessa laiturialueelle pääsee hissillä. Kuva talvelta 2005. 
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Kuva 99. Laiturin lasioviseen sisäänkäyntiin peilautuu päivällä taivaankansi ja muuta ym-
päristöä vaikeuttaen sisäänkäynnin havaitsemista.

Kuva 100. Ylikulkusillalta sisään. 
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Sillalta laiturille menevä hissi ei erotu kovin selkeästi. Hissin sisällä on kohtuullinen va-
laistus ja hissistä ulos laiturille tullessa ovi avautuu päivänvalon suhteen hyvään suuntaan 
(Kuva 100).

Luiskalta sisään mentäessä yläkerran tuulikaapin valaistus tasaa hyvin valoa. Yläkerran au-
lan valaistus on etuosassa riittävä, ja liukuportaissa näkee hyvin. Hissille johtavalla käy-
tävällä seinien harmaa mattapinta ei erotu lattiapinnoitteesta ja heikkonäköisen on vaikea 
hahmottaa tilaa. Käytävän varrella sijaitsevat katon kautta valoa heijastavat voimakkaat 
valonheittimet häikäisevät ohitettaessa tietyssä kulmassa erittäin voimakkaasti. Hississä on 
riittävästi valoa, jotta hissin painikkeet erottuvat. 

Pääsisäänkäynnin tuulikaapin valaistus on suositusten mukainen ja valoa on riittävästi heik-
konäköisellekin. Ongelmallisinta ovat viereisen liikehuoneiston häikäisevät kattovalaisimet, 

Kuva 101. Uloskäynti yläkerran aulasta ulos Lutakon sillalle.
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joihin katse lasiseinän läpi hakeutuu. Tuulikaapissa sijaitsevat ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut puhelinkopit heijastelevat jonkin verran häikäiseviä valopisteitä (Kuva 102).

Aulaan tullessa häikäistyy herkästi molempien uloskäyntien vierellä sijaitsevista valaisimis-
ta. Hissi ja yläkertaan johtavat liukuportaat hahmottuvat hyvin ja ne ovat päivällä valoisia 
(Kuva 103).

Kuva 103.  Aulan uloskäynnin viereiset valaisimet häikäisevät. 

Kuva 102. Tuulikaapin kattovalaisimissa on esteettisiä ongelmia, mutta valotehoa 
riittävästi.
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Aulan valaisimissa on epäsuorasti heijastavat peilit, jotka häikäisevät tietystä kulmasta voi-
makkaasti ja vaikeuttavat silmän sopeutumista sisävalaistukseen. Katon kautta heijastuva 
epäsuora valaistus muodostaa kattoon kirkkaammin valaistuja alueita vaikeuttaen tilan muo-
don hahmottumista. Aulan keskellä tai lipunmyyntitilan viereisillä penkeillä istuvat, aika-
taulunäyttöjä seuraavat käyttäjät häikäistyvät ja  siirtyivät seinien viereen seisomaan pois 
häikäisevien valopisteiden vaikutuspiiristä. Myös pikapankin loisteputkivalaisin erottuu häi-
käisevänä. Valaistu suurikokoinen kello on hyvin havaittavissa. Bussien ja junien liikkeitä 
pystyy hyvin seuraamaan sisätiloista (Kuva 104).

Kuva 104. Isoista ikkunoista tulvii luonnonvaloa.
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Päivällä heikkonäköisen käyttäjän suurin ongelma sisätilassa on tumma, kiiltävä lattia, joka 
heijastaa suurista ikkunoista lattian kautta suuren määrän luonnonvaloa. Yleisesti heijastuu 
80 luksia, mutta tietystä kulmasta mitattuna heijastuu lattiasta 190 luksia aiheuttaen häikäi-
syä. Kattovalaisimet heijastuvat myös lattian kautta (Kuva 105).

Ulkotilassa pahin ongelma on laiturialueen tummahkon vanerikaton ja katoksen alla olevan 
tumman katupinnoitteen vastakohtana oleva taivaankannen suuri luminanssi, joka aiheuttaa 
häikäistymistä (Kuva 106).

Kuva 105. Kiiltävä lattia häikäisee luoonnonvalon ja keinovalon heijasteilla.

Kuva 106. Katoksen alla on päivälläkin hämärää.
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Matkakeskuksen sisä- ja ulkotilan valaistusmittaukset tehtiin 30.9.04 klo 15 alkaen. Päivällä 
auringonpaisteessa ulkona valaistusvoimakkuus 23 000-70 000 luksia,  pilvisellä säällä 4000 
luksia ja laiturilipan alla 140-650 luksia. Sisäaulassa valaistusvoimakkuus on 180-300 luksia 
ja lattiakiilloissa 80-180 luksia.

Jyväskylän matkakeskuksen valaistuksen arviointi yöllä 
Yöllä asema-alueesta ei muodostu viereisiin rakennuksiin rajautuvaa valaistua kaupunki-
tilakokonaisuutta. Tärkein kaupunkikuvassa erottuva elementti on henkilöliikenneaseman 
valaistu lippa.  Linja-autoaseman laitureiden ja raiteiden puolella lipan alusta on valaistu 
asemalle persoonallisen luonteen luovalla valaisintyypillä, joka luo kohtuullisen tasaisen 
valon lipan alle maan pinnalle. Aulan sisätilan valaistus erottuu linja-autoaseman ja radan 
suunnasta lasijulkisivun kautta muodostaen kaukonäkymässä houkuttelevan suunnistautu-
miskohteen. Asemakadulta katsottaessa lippa erottuu valaistuna, mutta valo on epätasaisesti 
jakautunut.

Julkisivun valaistuksessa käytettyjen valonlähteiden värintoistokyky ei riitä toistamaan ra-
kennuksen pintastruktuuria eikä epätasaisesti jakautunut valo korosta  rakennuksen pyöreää 
muotoa (Kuva 107).

Katuvalaistus hallitsee henkilöliikenneasemaa ympäröivää jalankulkualuetta.  Jalankulun 
ohjautuvuus henkilöliikenneaseman sisätiloihin on puutteellista. Hannikaisenkadun valon-
lähteet piiloutuvat  tasolasivalaisimien sisään, jolloin häiritsevää häikäisyä ei katuvalais-
tuksesta aiheudu. Valonlähteenä käytettyjen suurpainenatriumlamppujen valon väri ei ole 
jalankulkuympäristölle riittävän hyvä. Valaisintyyppi mahdollistaisi myös monimetallilam-

Kuva 107.  Pimeällä Hannikaisenkadun julkisivusta erottuu valaistuna vain katoksen lippa.



108

Kuva 108. Katuvalaistus hallitsee Jyväskylän matkakeskusalueen jalankulkualuetta.

Kuva 109. Pääsisäänkäynti jää liikehuoneistojen valaistuksen varjoon.
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pun käytön mikä olisi näin keskeisessä kaupunkiympäristössä suositeltavaa. Linja-autoase-
man vaijeriasennuksen valaisimissa kuvut näkyvät jonkin verran häikäisevinä valopisteinä. 
Pahiten häikäisyä aiheutuu saattoliikenteen pysäköintialueen valaisimista, jotka sijaitsevat 
häiritsevästi ja sekavasti sisäänkäynnin edessä vanhalta rautatieasemalta ja Väinönkadulta 
pääsisäänkäyntiä lähestyttäessä. Häikäisyvaikutus korostuu henkilöliikenneaseman tumman 
julkisivun edessä. 

Henkilöliikenneaseman sisäänkäynnit eivät erotu muusta julkisivusta pimeälläkään. Matka-
keskuksen pääsisäänkäynti jää viereisen kiinteistön voimakkaammin valaistun sisäänkäyn-
nin ja näyteikkunan valaistuksen varjoon. Sisäänkäynnin yläpuolella oleva lippa on valaistu 
liian heikkotehoisella valaisimella toimiakseen ohjaavana elementtinä (Kuva 109). Sateella 
katto vuotaa. Osa valaisimista oli tarkasteltavalla hetkellä sammunut ja valaisimien kuvut li-
kaantuneet heikentäen valotehoa. Tuulikaapissa on kohtuullisen voimakas valaistus,  joskin 
viereisen liikkeen sisävalaistus häikäisee. 

Laitureiden sisäänkäynnit erottuvat lasiseinästä yöllä päiväsaikaan paremmin sisätilaa voi-
makkaammin valaistujen tuulikaappien ansiosta. Sisääntullessa silmä joutuu sopeutumaan 
tuulikaappien voimakkaampaan valoon ja sisällä taas uudelleen heikkoon valotehoon. 

Luiskan yläosassa, portaiden edessä ja sillalla hissin edessä on varsin heikko valaistus. Pime-
ässä valaistut opasteet näkyvät hyvin. Sisätilassa aulan epäsuorat valonheittäjät häikäisevät 
pimeällä enemmän kuin päivällä. Ikkunoista näkyvä pimeä ulkotila muodostaa voimakkaan 
kontrastin valonlähteen ja taustan kesken.
 
Pimeän ajan valaistusmittauksia tehtiin matkakeskuksessa 30.9.04 noin klo 21 luksi- ja lu-
minanssimittareilla. Valaistusvoimakkuus oli pääoven edustalla 370 luksia, luiskassa 30 -
40 luksia ja sillalla 20-26 luksia. Katupinnoitteen heijastavuus pääoven edustalla 14 cd/m2 
(vertausarvona valkoinen paperi 85 cd/m2) ja sillalla lattian luminanssi 0,5 cd/m2 (valkoi-
nen paperi 5 cd/m2). 

Sisällä ala-aulan valaistusvoimakkuus vaihtelee välillä 15 - 40 -100 luksia ja pintojen hei-
jastavuus on ala-aulan lattiasta 1 cd/m2 (valk..... paperi 14 cd/m2 , ylä-aulan luminanssi oli 
lattiasta 8 cd (valk..... paperi 32 cd/m2. 

Taksiaseman vierestä ylikulkusillalle johtavat portaat ovat etenkin alaspäin laskeutuessa 
vaaralliset. Portaissa ei ole tummuuskontrasteja, seinärakenteet ovat diagonaaliset ja luovat 
päivällä auringonpaisteessa voimakkaat varjot porrasaskelmille. Umpinainen seinäpinta vä-
henee portaiden alapäässä. Seinän ikkunalinja ei tue portaiden muotoa ja kokonaisuus vai-
kuttaa syvältä kuilulta. Nämä tekijät yhdessä aiheuttavat etenkin heikkonäköiselle käyttäjäl-
le koordinaatio-ongelmia. Valaisimet on sijoitettu diagonaalisesti tukirakenteisiin ja niiden 
valoteho on heikko, jolloin pimeällä portaissa liikkuminen on turvatonta ilman käsijohteesta 
saatavaa tukea. Rautatieltä heijastuva valaistus luo pimeitä varjoja porrasaskelmille (Kuvat 
110, 111). Laituritasolle portaiden alapuolelle muodostuu pimeitä pelottavia kulmauksia. 
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Kuvat 110-111. Portaat ylikulkusilta laiturialueelle päivällä ja yöllä.
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Käyttäjätutkimus
Jyväskylän matkakeskuksessa käyttäjätutkimuksen valaistuksen tutkimuskohteina olivat 
sisäaula, ylikulkutunneli, pääsisäänkäynti ja suojatieylitys. Tutkimus tehtiin lumen ollessa 
maassa illan hämärtyessä. Käyttäjätutkimukseen osallistui sekä heikkonäköisiä että muita 
liikuntaesteisiä. Tavoitteena oli tarkastella suojatien toimivuutta esim. raidoituksen erottu-
vuutta ja liikennevalojen ja opasteiden toimivuutta heikkonäköisen käyttäjän kannalta. Si-
säänkäynnistä tarkasteltiin sen erottuvuutta  ja ohjausraitojen toimivuutta suunnistautumisen 
apuna. Sisätilasta tarkasteltiin aulatilaa. 
Rautatien laiturialueelta ja ylikulkusillalta tarkasteltiin valaistuksen riittävyyttä ja kontraste-
ja. Portaille ei tehty käyttäjätestausta, koska niiden valaistus oli riittämätön heikkonäköisille 
käyttäjille, joten tasonvaihtoon valittiin vaihtoehtoiset liikuntamuodot, hissi, liukuportaat tai 
luiska, joiden kaikkien valaistus koettiin toimivaksi.

1. Hannikaisenkadun suojatieylitys matkakeskukseen
Suojatieylitys arvioitiin lumen ollessa maassa loskaisena. Valon määrä ja tasaisuus arvioitiin 
yleisesti hyväksi ja häikäisemättömäksi. Muutamille heikkonäköisille suojatien ylityksessä 
tuli pimeyden tunne ja värien erottaminen koettiin vaikeaksi. Kulkupintojen ja pystypintojen 
väritystä pidettiin keskimäärin suojatielle kohtuullisina. Kontrasteja jotkut pitivät riittämät-
töminä. 

Opasteita ei ollut helppo löytää ja ne olivat vaivoin luettavissa. Talviolosuhteissa tuntoaistin 
avulla liikkuminen ei ole helppoa. Sokealle käyttäjälle sulan kadun ja lumialueiden rajapin-
nat toimivat opasteina. 

Liikenteen melu häiritsee liikennevalojen kuulumista ja sokea käyttäjä toivoi äänien olevan 
selkeämpiä.

Kuvat 112-113. Hannikaisenkadun suojatieylityksessä valoa on riittävästi, mutta kontrastit ovat riittämät-
tömiä etenkin talviaikaan.
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2. Hannikaisenkadun pääsisäänkäynti Matkakeskukseen
Sisäänkäynti tapahtuu lipan alta lasioviseen tuulikaappiin. Sisäänkäyntialueen ympäristö 
koettiin pimeäksi, mutta lipan alla valaistuksen määrä oli erinomainen. Valaistus ei häikäis-
syt ja se oli tasainen. Värien erottumista pidettiin hyvänä. 

Sisäänkäyntialueen kulkupintojen väritystä pidettiin kohtuullisena, samoin muiden pintojen 
erottumista, mutta ohjaavia kontrasteja ei kuitenkaan pidetty riittävinä.

Ohjausraidat huomattiin yleisesti, mutta niiden kontrastia pidettiin riittämättömänä. Sokea 
käyttäjä yritti seurata ohjausraitaa, mutta se loppuu kesken ennen selkeää ohjauksen muutos-
kohtaa eikä siten ole toimiva. Liikenteen melu häiritsee kuulon käyttöä suunnistautumisen 
apuna, mutta katoksen sijainnin pystyi sokeakin käyttäjä erottamaan. Sisäänkäynnin ovi on 
heikkonäköisen vaikea löytää (Kuva 114).

Kuva 114. Pääsisäänkäynnistä erottuvat Hannikaisenkadun suojatielle pimeällä  kello, pääopastei-
den sininen väri ja heijasteet kiiltävään kattoon sekä viereisen liikkeen ikkunavalaistus.
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3. Matkakeskuksen aula
Aulan valaistustaso ei ole keinovalolla heikkonäköiselle riittävä, valaistus on joissakin koh-
dissa häikäisevä ja sen tasaisuus vaihtelee. Osalle käyttäjiä värien erottaminen oli kohtuulli-
sen vaikeaa osalle helppoa (Kuva 115).

Kulkupintojen väritystä osa käyttäjistä piti hyvänä, heikkonäköiset kohtuullisena, mutta 
muiden pintojen väritys ei ollut kenellekään selkeää eikä kontrasteja pidetty riittävinä.

Opasteet löytyivät sisätilassa kohtuullisen helposti ja olivat kohtuudella luettavissa. Tun-
toaistin avulla ei sisätiloissa voi suunnistaa, mutta ovensuussa olevat matot tuntee kepin 
avulla. Tilassa ei ole pahaa kaikuisuutta. Induktiosilmukkaa ei ole.

4. Rautatien laiturialue
Laiturilla valaistuksen määrää pidettiin riittävänä ja tasaisena. Kaksi heikkonäköistä käyt-
täjää piti katoksen valaistusta häikäisevänä, muut eivät kokeneet häikäisyä. Värien koettiin 
erottuvan hyvin.

Kulkupintojen väritys koettiin selkeäksi, mutta muut pinnat eivät erottuneet kulkupinnoista 
riittävästi ja kontrastit olivat osalle käyttäjiä riittävät osalle täysin riittämättömiä. Opasteet 
löytyivät laiturialueilla kohtuullisen hyvin ja olivat kohtuudella luettavissa. Heikkonäköiset 
eivät kyenneet lukemaan laituriopasteiden tekstejä.

Laiturialueella on tuntoaistin avulla tunnistettavia taktiileja. Sokealta käyttäjältä kohteen 
taktiilit vaativat herkkyyttä ja taitoa lukea taktiileja. Ohjaajan kommenttina opasraita joh-
dattaa junasta ovelle, mutta ei opasta riittävän hyvin junaan päin. Sisäänkäynnin löytäminen 
lasiseinästä on haasteellinen tehtävä. Laiturin reunasta puuttuu riittävä kontrasti.

Kuva 115. Tummat seinä- ja katto ja lattiapinnoitteet vähentävät matkakeskuk-
sen aulan valotehoa ja valaistus vaikuttaa epätasaiselta.
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5. Ylikulkusilta
Ylikulkusillan valaistus oli kaikille heikkonäköisille riittämätön ja vain normaalinäköiselle 
nuorehkolle käyttäjälle riittävä. Häikäisyä ei koettu ja suurin osa piti tasaisuutta hyvänä. 

Kulkupintojen ja pystypintojen väritystä ei pidetty riittävän selkeänä eikä tilassa havaittu 
riittävästi kontrastisia ominaisuuksia. Sokealle käyttäjälle kulkupintojen materiaalierot, puu, 
betoni ja metalli tuntuivat keppiin ja kuulostivat erilaisilta.

Opasteet olivat heikkonäköisille vaikeasti löydettävissä ja vaikeita lukea. Normaalinäköinen 
nuorehko käyttäjä löysi opasteet helposti ja kykeni myös lukemaan ne. Tila ei ole kaikuisa, 
mutta liikenteen melu kuuluu sillalle jonkin verran.

Kuva 116. Matkakeskuksen lipan alusta on valaistu eri valaistustyyppejä yhdistellen joka vaikeut-
taa rakennuksen hahmottumista kokonaisuutena.

Kuva 117. Ylikulkusilta päivällä Kuva. 118 Yöllä sillalle kaivattaisiin lisää valoa.
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KÄYTTÄJÄTUTKIMUS
Jyväskylän matkakeskuksen esteettömyystilanne 

Päivällä
+yläkerran aulassa ja tuulikaapissa on hyvä valaistus
+liukuportaiden ylätasanne erottuu portaista
+liukuportaissa on riittävästi valoa
-sisäänkäynnit on vaikea havaita
-yläkerran seinä- ja lattiapinnoissa on liian pieni kontrastiero
-odotusaula on hämärä
-odotusaulan kattovalaisimet häikäisee
-lattian kiillot häikäisee
-laiturilipan ja -pinnoitteen liian suuri tummuuskontrasti taivaankannen valoi-
suuteen verrattuna häikäisee

Pimeällä
+tuulikaapeissa on kohtuullinen valaistus
+liukuportaissa ja hisseissä on riittävästi valoa
+luiskassa on kuivalla säällä riittävästi valoa, ja tila on hahmotettavissa
+katualueella on riittävästi valoa, mutta värikontrastit ovat riittämättömiä
+junien laiturialueella on riittävästi valoa
+linja-autoaukiolla on riittävästi valoa
-pääsisäänkäynti ei erotu riittävästi ympäröivistä ovista ja ikkunoista
-pysäköintialueen valaisimet häikäisevät
-sisävalaistus on riittämätön
-aulan valaisimet häikäisevät
-portaat ovat pimeät ja vaikeasti hahmotettavat
-silta on hämärä
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Kuvat 119. Paikallisliikennekatos valaistaan katon kautta heijastamalla, ja osittain alaspäin suun-
natulla valolla.

Jyväskylän paikallisliikennekeskuksen pysäkkikatos
Jyväskylän erikoistarkastelukohteeksi valittiin suunnitteilla olevan paikallisliikenneaseman 
pysäkkialueen valaistusuunnitelmien tarkastelu. Työn aikana yhteysvälille matkakeskus-Va-
paudenkadun paikallisliikennekeskus toteutettiin pieni osuus katuvalaistusta ja sitä tarkas-
teltiin paikan päällä. Tavoitteena oli havainnoida, miten kaupungin yleisten valaistusuunnit-
teluperiaatteiden mukaan toteutettu, valaistuslaskelmiin perustuva valaistus, vastaa suunnit-
telijan mielikuvaa ja asetettuja estettömyyssuosituksia.

Paikallisliikenneterminaaliin on suunniteltu erikoisrakenteinen katos (Kuva 119), ja sen va-
laistusratkaisua arvioitiin suunnitelman pohjalta. Katoksessa on laminoitu lasikatto, seinis-
sä tuulensuojana laminoitua lasia ja puurimoitusta sekä loisteputkilla valaistu mainosteline. 
Katupinnoitteena on harmaa luonnonkivilaatta. Valaistuksen ideana on korostaa katosta ja 
erityisesti kattorakennetta ympäristöstään erottuvana elementtinä ja toimia turvallisesti va-
laistuna odotustilana. Valaistussuositus AL3/K2 luksia ja suojateillä 50 lx.

Mallinnustyön tavoitteena oli arvioida tehtyä bussikatoksen valaistussuunnitelmaa 3D-mal-
lin avulla (Kuvat 120 ja 121). Katoksen valaistusratkaisussa valaistaan koko katoksen osalta 
lasikattoa loisteputkivalaisimella iGuzzini Linealuce 7891 21W, 4000 K. Puurimoituksen 
kohdalla, jossa seinäpinnalla sijaitsevat aikataulukehikot ja josta noustaan linja-autoon, va-
loa suunnataan myös alaspäin toisella samanlaisella valaisinrivillä. Tarkastelun perusteella 
suositeltiin kattoa valaisevan valaisinrivin sijoittamista hieman nykyistä alemmaksi, jolloin 
kattoon suunnattu valo saataisiin jakaantumaan tasaisemmin kattopintaan ja siten myös hei-
jastumaan enemmän katutilaan. 
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Kuvat 121. Luminanssiarvokuvasta ilmenee käyttäjien näkyvyys heidän seisoessaan katoksen alla. .

Kuvat 120. Väärävärikuvasta näkyy, että katon kautta suunnattu valaistus tuottaa alueel-
le noin 12 luksin valotehon .
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Katualueen valaistusta tarkasteltiin myös väärävärikuvien avulla (Kuva 122). Kuvasta ha-
vaitaan, että valaisimien valoteho riittää suositusten mukaisen valotehon saavuttamiseen, 
mutta valaisimien väliä pitää hieman tasata, jotta valaistustuloksesta saataisiin tasaisempi. 
Valaistustehosuositus jalankulkualueella 10-15 luksia ja katualueen luminanssisuositus on 
1,0 cd/m2.

Kuvat 122. Väärävärikuvasta havaitaan, että vasemmanpuoleista valaisinta pitää siirtää , jotta va-
laistuksesta saadaan riittävän tasainen ja tehokas. Jalkakäytävällä on valoa suosituksen mukaisesti 
keskimäärin 10 luksia .

Kuvat 123. Luminanssisuositus 1 cd/m2 suositus täyttyy katualueen valaistuksessa, tasai-
suutta pitää lisätä siirtämällä vasemmalla olevaa valaisinta.
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6 VALAISTUS- JA KONTRASTI-
SUUNNITTELUOHJE
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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.



122

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. 
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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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