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5

ESIMERKKIKOHTEIDEN TUTKIMUS

Esimerkkikohteet ovat Espoon Leppävaara, Helsingin Itäkeskus ja Jyväskylän matkakeskus
ja reitti paikallisliikennekeskukseen. Valaistuksen tutkimus suoritettiin maastokatselmuksilla, valaistusmittauksilla ja käyttäjätutkimuksilla.
5.1 ESPOO, LEPPÄVAARAN ASEMA
Leppävaaran asema-alue käsittää katetun asemalaiturialueen, jossa on paikallisliikennebussiyhteys 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 valmistuttua talvella 2006.

Kuva 26. Espoon Leppävaaran asema-alue. Käyttäjätutkimuskohteet on numeroitu 1-6.
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Kuva 27. Leppävaara, Läkkitori päivällä

Kuva 28. Leppävaara, Läkkitori pimeällä

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 johtavan jalankulkureitin pinnoite on punertavanruskeaa betonikiveystä. Pyörätie on erotettu
jalankulusta pienellä värikontrastilla ja viistoon upotetulla luonnonkiviraidalla.
Maantiealikulun vierestä johtavat avoportaat yläpuolisen ajoväylän bussipysäkille. Maantiealikulun ja rautatiealikulun välissä on yksi puistovalaisin ja luiskaa pitkin johtavat katetut,
verkkoseinäiset upotetuin seinävalaisimin varustetut portaat ylös asemalaiturille.

Kuva 29. Leppävaara, ulkoportaat päivällä.

Kuva 30. Ulkoportaat talvella
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Kuva 31. Maantiealikulku päivällä

Kuva 32. Maantiealikulku yöllä

Maantiealikulkusillan reunapalkkiin on kiinnitetty VR:n asemaopasteet. Maantiealikulun
seinät ovat harmaata betonia. Kattoon on upotettu siltavalaisimet.
Rautatiealikulun seinät ovat tummalla ja vaalealla luonnonkivilaatalla vertikaaliraidoin pinnoitettua luonnonkiveä. Kulkupinta on vastaava kuin maantiealikulussa. Kattovalaisimet
ovat siltaan pinta-asennuksena asennettuja suunpainenatriumlampuin varustettuja siltavalaisimia Elektroskandia H-808/4-50W. Tavoitteellinen valaistusteho 100 lx. Aseman alikulun
Kauppakeskus-Sellon puoleinen pää toimii pyöräpysäköintialueena, mutta siihen tulee myöhemmin rakentumaan uusi alikulkuyhteys.
Alikulusta laiturialueelle johtavat tummanharmaat luonnonkiviportaat, joissa ei ole käytetty
kontrastiraidoitusta. Myös portaiden viereiset seinäpinnat ovat tummaa luonnonkiveä. Portaikon 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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Kuva 36. Leppävaaran aseman laiturilalue

Lasikatteella varustetun laiturialueen pinnoite on vaaleaa betonikiveä ja sen reunassa on
kapealla tummalla luonnonkiveyksellä tehty kontrastiraita. Valaisimet on upotettu lasikattoon. Laiturialueella on sisä- ja ulkopuolelta valaistuja matkustajainformaatiotauluja sekä
valaistuja mainostelineitä.
Yöllä aukiolla on varsin hämärää. Tummat puunalusritilät ja tummat valaisinpylväät erottuvat 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 laiturialueella 150 luksia ja laiturialueen opasteiden luona 70 luksia. Valaistut sinivalkoiset laituriopasteet 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 Kauppakeskus-Selloon. Reitit eivät hahmotu selkeästi ja ihmiset kulkevat hallitsemattomasti aukion
poikki.
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Kuva 37. Jalankulkuylitys Leppävaaran asemalaiturilta laiturilta kauppakeskus Selloon
keväällä 2005.

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

1. Läkkitori
Läkkitorin aukiolla tarkasteltiin aukiotilan hahmottumista ja asemalle menevän reitin löytymistä. 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 lopullisesti 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 paremmin 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 keskinkertaisia värien osalta. Kontrasteja ei tullut illalla esiin, koska niitä ei edelleenkään ollut havaittavissa.
Lumen tultua valaistusta ei koettu yhtään paremmaksi, mikä on hämmästyttävä tulos. Koehenkilöiden määrä putosi pienemmäksi, koska vanhukset eivät olleet mukana lumikierroksella ja siten tuloskin muuttui. Värien erottuvuus romahti lumen vuoksi ja kulkupintojen selkeys heikentyi samalla. Koska lumi oli kinoksena portaiden lähellä ei pystypinnoilla aikaan
saatava kontrasti vaikuttanut tilanteeseen parantavasti. Lumi siis teki portaista koehenkilöiden kannalta suorastaan vaikeat.
3. Maantien alikulkutunneli
Maantiesillan alikulkutunnelista tarkasteltiin voimakkaan ulkopuolelta tulevan luonnonvalon 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 häikäisevää 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 määrä 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 hahmottumista. Rautatiesillan alikulkutunneli toimii sekä läpikulkureittinä että aikatauluinformaation
pikalukupaikkana. Tila on valaistu kattoon upotetuilla suurpainenatriumlampuilla varustetuilla perinteisillä siltavalaisimilla. Tarkasteltavana oli tilan hahmottumisen lisäksi informaation 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 sammuneena. Värien ja kontrastien osalta ei kohde ollut kovinkaan selkeästi hahmotettavissa. Opasteiden löytyminen oli keskinkertaista ja luettavuus oli huono.
5. Portaat asemalaiturille
Rautatiealikulusta asemalaiturille johtavat tummat graniittiportaat. Niistä tarkasteltiin portaiden hahmotettavuutta. Portaisiin on kiinnitetty alumiiniset listat lastenvaunujen kuljetusta
varten. Ruuhka-aikoina listat muodostavat kompastumisvaaran. Portaissa ei ole kontrastiraitoja. 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 kohteissa.)

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 laiturialuetta 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 määrältään 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. Kulkupintojen 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 syytä. 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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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 valaisematon
+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

Kuva 41. Leppävaaran asemalaiturin kontrastiraidat häviävät talvella lumen alle.
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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 pintamateriaaleja ja kontrastieroja. Maan ollessa sula laiturin reunan kontrastialue erottuu hyvin ympäristön muista pinnoitteista.
Leppävaaran alikulun valaistuksen yhdeksi suurimmista ongelmista todettiin valaisinvaihdon 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 käyttäjätutkimusta 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 sammui.
Varsinaiseksi valaistuksen tarkastelukohteeksi valittiin valmistumassa oleva rautatiealikulku
ja yhteys alikulusta kauppakeskus Selloon, joka valmistui vuoden 2005 lopulla. Alikulussa
valonlähteinä olevat suurpainanatriumlamput on suunnitelmassa korvattu induktiolampuilla 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 maantiealikulun 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 valaisimista oli osa sammunut, taustalla näkyy rautatiealikulku.

Kuva 45. Valkoinen maalattu raita erottuu 5 luksin valaistuksessa hyvin punertavasta betonikiveyksestä.
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Kuva 46. Suurpainenatriumvalo muuttaa tilan kellertävänruskeaksi.

Suurpainenatriumilla valaistua rautatiealikulkua aiemmin tarkasteltaessa osa valonlähteistä
oli sammunut. Uudelleen tarkasteltaessa kaikki lamput paloivat. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus vaihteli 30-140 luksiin. Suurpainenatriumlampuilla valaistuilla alueilla vaaleanharmaan betonikiven luminanssi oli 6, vaalean raidan luminanssi 10, tumman luonnonkivilaatan luminanssi 5 cd/m2 ja valkoisella maalilla tehdyn ohjaavan raidan luminanssi 13
cd/m2. (Kuva 45)
Induktiovalaisimella valaistulla alueella keskimääräinen valaistusteho on 45 luksia, huippuarvoiksi valaisimien alla mitattiin 85 luksia ja pienimmillään tehot olivat 20 luksia. Pystypintojen valoteho vaihteli valaisimesta poispäin siirryttäessä valonjaon mukaan 40-14 luksiin. 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, johtuen 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 47. Rautatiealikulun opastaulu kaipaa valaistusta.

Kuva 48. Kauppakeskus Sellon edessä rautatiealikulussa induktiolampun valossa toistuvat siniset
värisävyt paremmin kuin suurpainenatriunvalossa.
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Kuva 49. Luiskan valaistus on rautatiealikulun alkupäässä korostetun voimakas, jolloin silmä joutuu
turhaan adaptoitumaan voimakkaaseen valoon.

Kuva 50. Rautatiealikulku on luiskan voimakkaasta
valosta tultaessa hämärä.

Lisäksi tarkasteltiin Rautatiealikulusta Selloon menevän uuden luiskan valaistusta. Luiskan
liittymäkohta tunnelista luiskaan on valaistu kapeakeilaisilla alasvaloilla, jolloin vaakapinnasta 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 heikkonäköiselle ongelmallinen, koska alikulun seinät ovat varjoisat, eikä tila anna viestiä suunnistautumiselle (Kuva 50).
Luiskassa valotehoa on keskimäärin 20 luksia ja valo on tasaista. Valo tulee seinään sijoitetuista 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 ettei kauppakeskuksesta tunneliin tultaessa silmän tarvitsisi sopeutua liian suureen valaistustason muutokseen.

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-autoaseman yhteydessä. Taksiasema ja polkupyörien pysäköintialue sijaitsevat linja-autoaseman
itäpäässä.
Helsingin Itäkeskuksen metroasemalla esteettömyysongelmat olivat nousseet esiin, kun näkövammaisten käyttäjien määrä lisääntyi asemalla läheisen Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen valmistuttua. Itäkeskuksessa tarkastelukohteena olivat erityisesti aseman 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 suunnitelmien pohjalta.
Linja-autolaiturit on katettu länsipään sisääntulokatoksia vastaavilla muovisilla kupukatoksilla, jotka on valaistu pallovalaisimilla. Aluevalaistus on tehty tievalaisimilla, joissa valonlähteenä on käytetty suurpainenatriumlamppuja.
Itäkeskuksen metroasema on vilkas joukkoliikenteen vaihtoasema. Itäkeskuksen metroasemalla valaistuksen tarkastelualueisiin kuuluvat sisätiloista metron laiturialue, sieltä ylös
lipunmyyntitiloihin johtavat portaat ja hissit sekä lipunmyyntiaulat. Ulkotiloista tarkastelukohteita ovat metron sisäänkäynti lipunmyyntihalliin Tallinnanaukiolla ja metron sisäänkäynnit Itäkeskuksen metroasemalle linja-autoaseman puolella, sekä jalankulkureitti välillä
Itäkeskuksen metroasema - Itäkatu - Marjaniementie - Itäpolku - Näkövammaisten palvelukeskus Iiris. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin em. reitti ja tarkemman tarkastelun kohteiksi valittiin Iiriksen portaat, metroaseman sisäänkäynti Itäkadun puolelta, metron laiturialue 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 laiturialueen reunalle ja seinän viereen sijoitetuilla, betoninharmaaseen kattoon ripustustetulla
loisteputkirampilla (Kuva 55). Länteen menevävien raiteiden laiturialue on valaistu keskuslaiturin 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 teräksellä 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. Tallinnanaukiolle johtavat portaat ovat päivälläkin hämärät.

Kuva 55. Itäkeskuksen metroaseman itäsuunnan laiturialue luonnonvalossa. Seinän vierellä ja laiturin 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 58. Metroaseman lippuaula on valoisa.

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 ruostumattomat teräskehykset ja punaiset ympäristöstään erottuvat painikkeet.
Vuosaaren suunnan sisääntuloaukion katos on kaarevista läpinäkyvistä elementeistä tehty
matala katos, jossa tummanpunaisia kattorakenteita kannattavat tummanpunaiset pystypalkit. Pystyrakenteet eivät erotu kovin selkeästi tummanpunaisesta betonikiveyksestä. Näkövammaisten 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.
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Kuva 59. Sisääntulo Itäkeskuksen metroasemalle Iiriksen suunnasta.

Kuva 60. Näkymä metroasemalta bussipysäkkien suuntaan ja Iirikseen.
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Kuva 61. Iiriksen portaat päivällä. Kuva on keväältä
2006, jolloin valkoinen massapinnoitteinen kontrastiraita on jo varsin kulunut.

Iiriksestä alas Marjaniementien alikulkuun johtaa harmaasta luonnonkivestä rakennetut portaat, joihin on lisätty valkoisella massalla päivällä hyvin erottuva kontrastiraita. Tallinnanaukion sisäänkäynti suunniteltiin uudelleen tämän työn aikana, siitä tehtiin suunnitelmaarviointi sekä katselmus valmiina keväällä 2006.
Päiväajan valaistusmittaukset tehtiin 5.10.04 klo 15. Valaistusvoimakkuudet olivat laiturialueella 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 tuottama 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 tummanpunaiset pystypilarit erotu ympäristöstään. Opasteet ovat valaistut, mutta niiden teksti
on pientä ja sitä on vaikea lukea. Sisäaula on riittävästi valaistu, mutta alas laiturille johtavat 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 laiturialueen raiteiden reunasta varoittava kontrastialue ei erotu riittävästi liian pienen heijastuskerroineron 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 laiturialueella 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 valaistusvoimakkuus 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 lisätty vaaleat kontrastiraidat. Iiriksen portaat ovat lämmitettävät maalatuilla kontrastiraidoilla
varustetut ulkoportaat, joita valaistaan matalilla pollarivaloilla. Päivänvalossa arvioitiin lähinnä värejä ja ne saivat käyttäjiltä erittäin hyvän arvosanan. Kontrastit saivat hyvän arvion.
Seinälle on sijoitettu Aktivon opaste, joka erottui hyvin ja sen luettavuutta kiiteltiin. Päivänvalossa 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 koehenkilöitä. 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 pikallisliikenneterminaalin puolelta että Tallinnanaukion puolelta. Bussiaseman sisääntulossa
tarkastelukohteena oli Itäväylän puoleinen sisäänkäynti, jossa pinnoitteeseen on upotettu

Kuva 67. Käyttäjätutkimuskohteet Itäkeskuksessa.
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Kuva 68. Iiriksen ulkoportaiden arvioinnissa päivällä vaaleat kontrastiraidat erottuivat hyvin.

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

heikkonäköisiä ohjaavia taktiiliopasteita. Tilaan on sijoitettu aikatauluopasteita. Valonlähteinä on pallovalaisimiin sijoitetut elohopealamput.
Päivällä kulkupintojen selkeys värien osalta oli kohtuullisen hyvä. Muut pinnat kuten pylväät erottuivat myös kohtalaisen selkeästi. Sama tilanne oli kontrastien osalta. Opasteet
saivat erittäin hyvän arvion löytymisen osalta. Luettavuuskin oli hyvä.

Kuva 70. Iiriksen ulkoportaat
ovat talvella sulat. Pollarivalaistus ei riitä valaisemaan hämäriä portaita tasaisesti.

Kuva 71. Kesällä hämärässä vaaleat portaiden
kontarastiraidat erottuvat kohtuullisesti.

Kuva 72. Talvella hämärässä lämmitettyjenkin portaiden vaaleat kontrastiraidatt häviävät lähes kokonaan kulumisen ja likaantumisen johdosta
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Kuva 73. Metroon bussiasemalta IItäväylän
puolelta päivällä.

Kuva 74. Metroon bussiasemalta Turunlinnantien puolelta yöllä.

Illalla valaistus oli epätasainen eikä valaistustehoa ollut riittävästi. Häikäisevyys ei ollut suuri ongelma, mutta valaistus ei ollut riittävän tasainen. Siksi myös värien erottuminen oli ongelmallista. 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. Lumen koettiin vaikuttavan muidenkin kontrastien huonontumisena.

3. Itäkeskuksen metroaseman portaat
Porrasesimerkkinä tarkasteltiin lippuhallista asemalaiturille johtavat harmaat graniittiportaat, 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 keinovalossa, koska sinne ei tule mainittavasti luonnonvaloa.
Valaistuksen osalta portaat olivat pimeät eikä siten myöskään häikäisy ollut haittana. Tasaisuus ja värien erottuminen olivat myös huonolla tasolla. Värityksen selkeys ja kontrastit saivat raatilaisilta kehnot arviot. Laiturille ohjaava opaste oli kohtuullisen hyvä sijainniltaan,
mutta luettavuus olisi voinut olla parempi.
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Kuva 75. Metroon bussiasemalta päivällä

Kuva 76. Metrosta bussiasemalle päivällä

4. Metrolaituri
Lisäksi tarkasteltiin metron laiturialuetta, jossa on aikatauluopasteita. Laiturialueella on
ajoittain ruuhkaista ja ongelmallinen kohta portaiden lisäksi on laiturin reuna-alue. Laiturialueen valaistuksen määrä oli erinomainen. Häikäisevyys oli osalle koehenkilöistä ongelma. 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 77. Metroon laiturialueen valoramppi
katossa toimii ohjaavana elementtinä ja valoa
on riittävästi.

Kuva 78. Opasteiden luettavuutta metrolaiturilla hyvässä valaistuksessa toivottiin vielä
parannettavksi.

