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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.




