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The functional part of my final thesis is the lighting plan for Ruokolahti church hill. The 
plan was finished in March 2008. It was ordered by the congregation of Ruokolahti and 
implemented by Valolaterna, the lighting design office that I work for. The lighting plan 
itself consists of three planning stages, including meetings in which the plan’s progress 
was presented. In addition, separately from the main lighting plan, Christmas lighting for 
the Ruokolahti church was also implemented with the help of Valolaterna. It also worked 
as a lighting experiment for the main lighting plan. 
 
In the written part of my thesis I introduce the basis of the design process of the 
Ruokolahti churc hill lighting plan and analyse the results in relation to the goals of the 
project. The final lighting plan is presented as an appendix at the end of the thesis. 
Furthermore, I consider the general problems of lighting design as a profession referring 
to my own experience and the lighting design process of the Ruokolahti churc hill. The 
main focus lies on the relation between an individual designer and the business, and the 
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1 Johdanto 
Valaistussuunnittelijan työ ei ole pelkkää luonnoskuvien piirtämistä, vaan 

suunnitteluprosessi sisältää laaja-alaista työtä suunnitelmaselosteiden tekstien 

luomisesta aina kustannusarvioiden tekemiseen saakka. Valaistussuunnittelijalta 

odotetaan taiteellisten näkemysten lisäksi myös ryhmätyötaitoja ja nykyaikaisen 

valaistustekniikan hallitsemista. Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa avaan 

ajatuksiani valaistussuunnittelijan työstä Ruokolahden kirkonmäen 

valaistussuunnitteluprosessia esimerkkinä käyttäen. Kirkonmäen valaistussuunnitelma 

on valaistussuunnittelutoimisto Valolaternalle syyskuun 2007 ja maaliskuun 2008 

välisenä aikana tekemäni projekti, joka on samalla myös lopputyöni Tampereen 

ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmaan. 

Pohdinnan keskeinen paino on suunnitteluprojektin lähtökohtia kuvaavassa osiossa, 

jossa avaan suunnitelmaa pohjustavaa työskentelyä sekä yleisesti että Ruokolahden 

kirkonmäen valaistussuunnitelman kannalta. Lisäksi esitän ajatuksiani 

valaistussuunnittelijan suhteesta tuloksellisuutta tavoittelevaan liiketoimintaan sekä 

suunnittelutyön asiakkaaseen. Omat alalukunsa saavat myös pyhinä pidettyjen 

rakennusten ja valon suhde sekä nykyaikaisen valaistussuunnittelun pohjaa 1900-luvun 

puolivälissä luonut Richard Kellyn teoria valon eri muodoista (ks. Ganslandt ja 

Hoffman 1992). Lopuksi teen lyhyen arvion lopullisesta Ruokolahden kirkonmäen 

valaistussuunnitelmasta, minkä ohella uppoudun omien työtapojeni arvosteluun sekä 

etätyöskentelyn hyötyihin ja haittoihin. 

Tämä työ on yhteenveto Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelman myötä 

heränneistä ajatuksistani. Se on ennen kaikkea muistio suunnitteluprosessista sekä 

tilannekatsaus omasta suhteestani valaistussuunnittelijan työhön. Esimerkkiprojektin 

myötä työ toimii yhdenlaisen suunnitteluprosessin esittelynä, mutta yhtälailla se 

voidaan nähdä keskustelun avauksena suunnittelijan työstä yleisesti.  
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2 Taustatietoa 

2.1 Oma tietopohja 

Ensimmäiset kokemukseni valaistussuunnittelusta alkavat syksyltä 2003, jolloin aloitin 

alan opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa. Ensimmäisten vuosien aikana olin 

mukana monenlaisissa projekteista teatterista aina sirkukseen ja valotaiteeseen saakka. 

Aluksi minulla oli vaikeuksia löytää oma paikkani valaistussuunnittelun laajalta 

kentältä, mutta viimeisten kouluvuosien aikana kiinnostuin ympäristö- ja 

arkkitehtuurivalaistussuunnittelusta. Alalla tuntui olevan selkeä yhteys työelämään ja 

arkkitehtuurista kiinnostuneena sain työskennellä arkkitehtuurin parissa täysin minulle 

uudesta näkökulmasta. Innostavien kurssien myötä hakeuduin työharjoitteluun 

Ljubljanaan valaistusarkkitehtuuriin keskittyneeseen toimistoon nimeltä Arcadia 

Lightwear. Myöhemmin, kesällä 2007, suoritin loput työharjoittelustani kuopiolaisessa 

Valolaternassa, joka on yksi tämän hetken johtavista toimistoista ympäristö- ja 

arkkitehtuurivalaistuksen alalla Suomessa.  

2.1.1 Oma roolini Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnittelussa 

Työharjoittelujakson jälkeen syksyllä 2007 olen jatkanut työskentelyä Valolaternassa. 

Tässä esiteltävä Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelma on yksi Valolaternalle 

tekemistäni valaistussuunnitteluprojekteista. Oma työnimikkeeni Valolaternassa on 

valaistussuunnittelun assistentti. Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnittelu 

nimettiin omaksi vastuuprojektikseni. Suunnittelutyö kuitenkin eteni tiiviissä 

yhteistyössä työryhmän kanssa, johon minun lisäkseni kuuluvat Valolaternan 

pääsuunnittelija ja toimitusjohtaja Jere Ruotsalainen sekä visualisointikuvista ja osasta 

teknisistä kuvista vastaava graafinen suunnittelija Pekka Laasanen.  

Suunnittelutyö alkoi syyskuussa 2007 ja lopullisen muotonsa suunnitelma sai 

20.3.2008. Tein suunnittelutyötä pääosin kotoa käsin Jyväskylästä, minkä lisäksi 

kokoonnuimme Kuopiossa Valolaternassa yhteenvetokokouksiin tasaisin väliajoin. 

Lisäksi vierailimme Ruokolahdella esittelemässä ideoitamme kolmeen otteeseen. 

Vierailujen aikana saimme samalla kerättyä arvokasta pohjatietoa alueen historiasta 

sekä dokumentoitua valaistuskohteet sekä valoisan että pimeän aikaan. 



  4 

2.2 Ruokolahden kirkonmäki lyhyesti 

2.2.1 Historiaa 

Ruokolahden kunta perustettiin vuonna 1572, kun Jääsken kunta jaettiin kahtia. 

Viipurin linnan käskynhaltija Antti Niilonpoika Sabelfana katsoi tarpeelliseksi perustaa 

Karjalaan uusia seurakuntia, koska silloisia seurakuntia oli vaikea hoitaa niiden 

laajuuden vuoksi. Uudelle seurakunnalle tarvittiin myös uusi kirkko. Uuden kirkon 

paikaksi Sabelfana valitsi ruokoa kasvavan lahden rannalta paikan, joka oli 

maisemallisesti kaunis, jonka kulkuyhteydet olivat vesistöjä pitkin hyvät, ja jonka 

maaperä oli sopiva hautausmaata varten. Tuolla paikalla on sittemmin ollut jo neljä 

kirkkoa, joista uusin, nykyisin käytössä oleva kirkko rakennettiin vuonna 1854. 

Nykyisen kirkon todennäköisenä piirtäjänä pidetään Albert Edelfeltin isää Carl 

Edelfeltiä, mutta kirkon suunnittelun tiedetään kuuluneen yli-intendentti Ernst 

Lohmannille. Ruokolahden seurakunta ja kunta erosivat toisistaan vuonna 1868. 

(Auvinen, 2007, 1-3) 

Kirkonmäen ylpeyden aiheena voidaan pitää kolmatta kirkkoa varten rakennettua, 

vuonna 1752 valmistunutta kellotapulia, joka on edelleen alkuperäisellä paikallaan. 

Puisen kellotapulin suunnitteli ensimmäisenä kirkollisena rakennuksenaan 

ruokolahtelainen kirvesmies Tuomas Ragvaldinpoika Suikkanen. Alueella on myös 

monia aluehistoriallisesti merkittäviä muistomerkkejä sekä Ruokolahden kolmannen 

kirkon kivijalka. Palaneen pitäjätuvan paikalle rakennettiin vuonna 1934 Viktor Einolan 

suunnittelema seurakuntakoti joka toimii edelleen seurakuntatalona.  

(Auvinen, 2007, 1-3) 

2.2.2 Kirkonmäki tänään  

Kauniilla paikalla vesistöjen äärellä sijaitseva kirkonmäki on säilynyt erillään 

asutuksesta, mikä korostaa mäellä sijaisevien rakennusten yhteyttä toisiinsa. Mäen 

korkeimmalle paikalle rakennettu kirkko näkyy kauas sitä ympäröivistä korkeista 

männyistä huolimatta. Vanha kellotapuli sekä vanha hautausmaa on pidetty hyvässä 

kunnossa tähän päivään saakka, mutta erityisesti talvella pimeän aikaan vanhan 

hautausmaan alue jää hämärän peittoon. Alueella ei ole aiempaa valaistussuunnitelmaa, 

mutta osa kirkon ympäristöstä on valaistu katuvalaisimilla. Luonnonläheinen 

kirkonmäki on Ruokolahden ylpeyden aihe. Siksi alueen huolellista valaistusta 
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voidaankin pitää hyvin perusteluna. Yhtenäinen valaistus lisää kirkonmäen esteettistä 

arvoa turvallisesta liikkumisesta puhumattakaan. Ruokolahden kunnan asukasluku on 

5750, mutta kesäisin väkimäärä Ruokolahden lähialueella moninkertaistuu matkailun 

ansiosta. Alueen matkailuvaltteja ovat 500 pientä järveä Ruokolahden ympäristössä 

sekä alueen halki lounaasta koilliseen suuntautuvat Salpausselät. 
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3 Asiakassuhteesta yleisesti 

3.1 Miten valaistussuunnitteluprojekteja hankitaan? 

Suurin osa Valolaternan valaistussuunnitteluprojekteista saadaan tarjouskilpailujen 

kautta. Yksinkertaisuudessaan tarjouskilpailun periaate etenee seuraavalla tavalla: 

kaupungit, seurakunnat tai suuret yritykset järjestävät valaistavasta kohteesta 

tarjouskilpailun, josta ilmoitetaan suoraan alan toimistoille sekä julkisesti lehdissä tai 

muilla alan foorumeilla. Kilpailuun osallistuvien yritysten on tehtävä suunnittelutyöstä 

tarjous, joka sisältää alustavia luonnoksia mahdollisista toteutusmalleista, suuntaa-

antavan kustannusarvion sekä toimintasuunnitelman alustavine aikatauluineen. Asiakas 

valitsee parhaiten toiveitaan vastaavan tarjouksen ja vasta tästä alkaa varsinainen 

asiakassuhde työn tilaajan ja toteuttajan välille. Ennen sopimuksen syntymistä 

suunnittelutoimiston työ on pääosin markkinointia, josta ei makseta palkkaa. 

Tarjouspyyntöihin on vastattava huolellisesti, jos haluaa voittaa kilpailun, mikä teettää 

paljon töitä. Mikäli tarjous ei tule valituksi, tarjouksen eteen tehdyn työn arvo jää 

pieneksi, muttei täysin turhaksi, sillä aikaisemmin tehdyt tarjoukset voivat olla 

ratkaiseva tekijä seuraavissa saman asiakkaan tarjoamissa projekteissa. 

Tarjouskilpailujen lisäksi suunnitteluprojekteja saadaan jonkin verran myös muuta 

kautta. Esimerkiksi yrityksille myytäviä jouluvalaistussuunnitelmia markkinoidaan 

lähettämällä yrityksille esitteitä tarjolla olevista suunnittelupalveluista. Aloite 

suunnittelusopimuksen syntymiseen voi siis olla lähtöisin niin asiakkaalta kuin 

suunnittelutoimistoltakin. Osa Valolaternan asiakkaista on hyvin hoidetun projektin 

kautta vakituisiksi yhteistyökumppaneiksi jääneitä yrityksiä joiden kanssa projekteja 

suunnitellaan yhdessä kilpailuttamislain puitteissa. 

Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelma on esimerkki kolmannesta tavasta saada 

asiakas valaistussuunnittelutoimistolle. Joskus markkinointityöksi riittää aiemmin 

toteutettu valaistussuunnitteluprojekti, joka herättää asiakkaan kiinnostuksen. Näin kävi, 

kun Valolaternan suunnittelema Parikkalan kirkon julkisivuvalaistus herätti 

kiinnostuksen naapurikunnassa Ruokolahdella. Ruokolahden seurakunta teki itse 

tarjouspyynnön Valolaternalle Parikkalan kirkon kaltaisesta suunnitelmasta, ja hyvin 
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pian sopimus Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelmasta oli allekirjoitettu – 

vieläpä kirkon julkisivuvalaistusta huomattavasti laajemmassa mittakaavassa.  

Aiemmin toteutetut suunnittelutyöt ovat valaistussuunnittelutoimiston referenssejä ja 

tärkeä osa markkinointia. Parhaassa tapauksessa ne voivat poikia uusia 

suunnitteluprojekteja aivan kuten Ruokolahden kirkonmäki osoittaa. Yksinkertaistaen 

voisi siis todeta valaistussuunnittelutöiden markkinoinnin käyvän sitä helpommaksi, 

mitä enemmän toteutettuja projekteja tietyllä toimistolla on nimissään. Oletettavasti 

sama ilmiö on todettavissa markkinoinnissa ylipäätään, mutta niinkin spesifillä alueella 

kuin valaistussuunnittelu Suomen kokoisessa maassa, ilmiö on erityisen selkeästi 

nähtävissä. Tämä puolestaan lisää yksittäisen toimiston paineita segmentoida 

tarjoamansa suunnittelupalvelut pienelle alueelle – luoda brändi tietyntyyppisestä 

valaistussuunnittelusta. Rajattuun asiakaskuntaan panostaminen luo ajan kuluessa 

yritykselle tietynlaisen imagon, joka helpottaa tuotteen, tässä tapauksessa 

suunnittelutyön, myymistä omalle asiakasryhmälle. Se voi toisaalta vaikeuttaa 

asiakassuhteiden solmimista oman asiakastyypin ulkopuolelta. 

3.2 Valaistussuunnittelija on sekä taiteilija että asiakaspalvelija 

Jos valaistussuunnittelutoimisto tekee valaistussuunnitelman tilaustyönä esimerkiksi 

maisemasuunnittelutoimistolle, asiakassuhde on kahden suunnittelutyön 

ammattiryhmän välinen. Tällöin kummankin ammattiryhmän tiedot ja näkemykset 

täydentävät toisiaan. Esimerkiksi maisemasuunnitelmaan osana kuuluvaa 

valaistussuunnitelmaa voidaan tällöin täydentää molemminpuolisessa 

vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Suurimmalla osalla Valolaternan asiakkaista ei 

kuitenkaan ole aiempaa ammatillista tietoa valaistussuunnittelusta. Valolaternan ja 

Ruokolahden seurakunnan välinen työsopimus on esimerkki tällaisesta spesialistin ja 

noviisin suhteesta. Ruokolahden seurakunta on valaistussuunnittelijan työnantaja, joka 

ei tarkalleen ottaen tiedä mitä on tilaamassa – kirkon julkisivuvalaistuksesta syntyvät 

mielikuvat voivat olla hyvin erilaisia eri ihmisten välillä. Siksi suunnittelijan on tärkeää 

selittää ja perustella ideansa kansantajuisesti tekstin ja havainnollistavien kuvien avulla.  

Suunnittelutyö on jatkuvaa kompromissien tekoa. Valaistussuunnittelija on samaan 

aikaan sekä taiteilija että asiakaspalvelija. Asiakkaan toiveita huomioidessa 

suunnittelijan on joustettava omista taiteellisista periaatteistaan ja pyrittävä sellaisiin 
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ratkaisuihin, jotka ovat tyydyttäviä niin omien taiteellisten mieltymysten kuin asiakkaan 

toivomuksienkin suhteen. Asiakkaan toivomusten lisäksi myös käytettävissä oleva 

rahamäärä asettaa rajoituksia suunnittelulle, minkä vuoksi suunnittelijan on hyvä olla 

tietoinen valaistusratkaisujen kustannuksista. Kaikista suunnittelua rajoittavista 

tekijöistä huolimatta on kuitenkin hyvä muistaa, että suunnittelun alkuvaiheessa 

rajoittavat tekijät on hyvä hetkeksi unohtaa ja antaa luovuuden virrata vapaasti. 

Suunnitelman edetessä valaistusratkaisuja voidaan muokata vastaamaan tarkemmin 

esitettyjä vaatimuksia. Viime vuosikymmenen aikana tapahtuneen nopean kehityksen 

vuoksi tekniikka rajoittaa yhä vähemmän suunnittelijan työtä. Olipa valaistusratkaisu 

millainen hyvänsä, niin sopiva tekninen ratkaisu sen toteuttamiseen löytyy, kunhan 

suunnittelija on itse tietoinen teknisistä sovellusmahdollisuuksista ja osaa hyödyntää 

niitä luovasti. 

 Työssä kuin työssä on tehtävä myönnytyksiä, mutta taiteellisessa työssä omista 

näkemyksistä luopuminen voi olla erityisen hankalaa. Ympäristö- ja 

arkkitehtuurivalaistussuunnittelu on yleensä hyvin kiinteästi sidottu yritystoimintaan ja 

taloudellisen menestyksen tavoitteluun, jolloin suunnittelijan omista taiteellisista 

näkemyksistä joustaminen on välttämätöntä. Tällainen joustavuus on yksi 

ammattitaitoisen valaistussuunnittelijan tärkeistä ominaisuuksista. Toki omien 

näkemysten eteen on hyvä nähdä vaivaa ja esittää uskottavia perusteluja, mutta rahan 

puhuessa – onhan asiakas välillisesti suunnittelijan ensisijainen palkanmaksaja – on 

osattava tehdä myönnytyksiä ja suostua myös itseä vähemmän miellyttäviin ratkaisuihin 

suunnittelussa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että nykypäivän valaistussuunnittelijan tulee taiteellisten 

näkemystensä lisäksi olla tietoinen uusimman valaistustekniikan 

sovellusmahdollisuuksista ja erilaisten valaistusratkaisujen aiheuttamista 

kustannuksista. Ennen kaikkea pitää kyetä joustavaan vuorovaikutukseen asiakkaan 

kanssa – olipa asiakkaana sitten noviisi tai toinen valaistussuunnittelun asiantuntija. 

Joustavalla vuorovaikutuksella tarkoitan kykyä perustella omat ratkaisut ja yhtä lailla 

kykyä osata luopua omista näkemyksistä tai muokata suunnitteluun liittyviä 

periaatteitaan asiakkaan niin vaatiessa. Oikean balanssin löytäminen omien 

periaatteiden takana seisomisen ja asiakkaan esittämien vaatimusten välille on todellista 

ammattitaitoa! 
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Valaistussuunnittelijan kannalta ihanteellinen tilanne olisi sellainen, jossa suunnittelija 

keskittyy ainoastaan suunnittelutyöhön ja muu ohella tapahtuva työ kuten markkinointi 

sekä talousarvioiden laskeminen jää niistä vastaavien henkilöiden harteille. Käytännössä 

tällainen tilanne toteutuu vain suurissa valaistussuunnittelutoimistoissa. Toisaalta 

pienissä toimistoissa, kuten myös Valolaternassa, yksittäisen suunnittelijan työ voi olla 

monipuolisempaa ja kokonaisvaltaisempaa kuin toimistoissa, joissa jokaisen työtekijän 

rooli on tarkoin rajattu. On helpompaa muodostaa kokonaiskuva koko 

suunnitteluprosessista asiakassuhteineen, jos on mukana suunnitelman kaikilla osa-

alueilla alusta loppuun saakka. Olipa suunnittelutoimisto minkä kokoinen tahansa, on 

selvää, että suunnittelijan on aina pidettävä mielessä, ketä varten työtä tehdään ja 

kyettävä yhteistyöhön suunnitteluprojektin eri osapuolten kanssa. 

 

 

 

”Huono taiteilija näkee vaikeutta joka tehtävässä, hyvä tehtävää joka vaikeudessa.”       

– Jussi Helminen, Espoon kaupunginteatterin johtaja  
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4 Suunnittelun lähtökohdat 

 

Kuva 1. Ruokolahden kirkko 

4.1 Tavoitteet 

Ruokolahden kirkonmäen valaistusuunnitelman ensisijaisena tavoitteena oli luoda 

alueelle miellyttävä, turvallinen ja kokemuksellinen ympäristö. Kirkonmäellä ei ole 

aikaisemmin tehtyä valaistussuunnitelmaa, johon uuden suunnitelman tulisi pohjautua. 

Tämä helpotti suunnittelun aloittamista, sillä suunnittelutyö voitiin aloittaa niin 

sanotusti tyhjältä pöydältä. Ruokolahden kirkko on rakennettu kauniille paikalle mäen 

korkeimpaan kohtaan, ja se näkyy kauas moneen suuntaan. Siksi myös pimeän ajan 

näkyvyys kauas kirkon ympäristöön oli yksi suunnitelman tavoitteista. 

Valaistussuunnitelma pyrittiin luomaan siten että koko kirkonmäestä, joka kattaa 

vanhan hautausmaan, seurakuntatalon parkkipaikkoineen sekä kirkon ja kirkkopihan, 

muodostuisi yhtenäinen ja harmoninen kokonaisuus. Esteettisyyden lisäksi turvallisuus 

ja kulkuväylien selkeys kuuluivat suunnitelman tavoitteisiin. Varsinaista ilkivallan 

uhkaa Ruokolahden kirkonmäellä ei aiempien kokemuksien pohjalta ole havaittu, mutta 

erityisesti talvella pimeän aikaan kasvava tapaturmariski liukkailla kulkureiteillä oli 
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huomioitava. Suuri osa kirkon aktiivisista käyttäjistä on iäkkäitä ja senkin vuoksi 

kulkureittien valaistuksessa otettiin huomioon myös henkilöt, joilla näkökyky on 

heikentynyt ja liikkuminen on vaivalloisempaa. Lisäksi suunnitelman tavoitteisiin 

kuului huollettavuudeltaan helppojen ratkaisujen suosiminen asiakkaan toivomusten 

mukaan. 

4.2 Alueen historia ja kerronnallisuus 

Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelman teko aloitettiin tutustumalla alueen 

historiaan sekä valokuvaamalla valaistavat kohteet valoisan ja pimeän aikaan. 

Ruokolahden seurakunnan historiasta oli saatavilla niin painettua kuin sähköistäkin 

aineistoa, johon tutustumalla oli helppo muodostaa yksinkertaistettu kertomus alueen 

syntyhistoriasta. Historia näkyy alueella edelleen: vanhan hautausmaan alueella on 

runsaasti vanhoja muistomerkkejä sekä vanhoja hautakiviä, joista vanhimmat ovat 

peräisin 1700-luvun alusta. Myös Ruokolahden kolmannen kirkon kivijalka sekä sitä 

varten rakennettu puinen kellotapuli ovat alkuperäisellä paikallaan. Kirkonmäen pitkälle 

ulottuva mielenkiintoinen historia haluttiin ottaa mukaan suunnitteluun, ja alustava 

ideointi lähtikin liikkeelle seurakunnan historiaa koskevan aineiston pohjalta luodun 

tarinan myötä.  

Kerronnallinen lähestymistapa tuntui luontevalta lähtökohdalta valaistussuunnitelman 

ideointiin. Monista historiallisesti merkittävistä kohteista oli valaistaviksi valittava 

tärkeimmät ja niiden välille täytyi löytää yhteys, jotta kirkonmäki säilyisi harmonisena 

kokonaisuutena, eikä siitä tulisi irrallisia valaistuskohteita sisältävä ja tunnelmaltaan 

epätasapainoinen ympäristö. Vanhan hautausmaan läpi kulkeva kävelyreitti oli 

luonnollinen eri kohteiden välillä linkkinä toimiva valaistava elementti. Kulkureitti oli 

puolestaan helposti yhdistettävissä kirkonmäen syntyhistoriaan pohjautuvaan tarinaan. 

Hyvin pian suunnittelun alkuvaiheessa historiaan pohjautuvaa tarinaa päätettiinkin 

käyttää tukena kirkonmäen läpi kulkevan kulkureitin suunnittelussa. Idea tuntui niin 

hyvältä, että mielessä kävi jopa painattaa kirkonmäen läpi kulkevan kävelyreitin 

opasteeksi lehtinen, joka sisältäisi historian tapahtumia mukailevan tarinan Tuomas 

Ragvaldinpojan seikkailuista Ruokolahdella. Tarinan ohella opaslehtisessä olisi voinut 

olla valaistuskohteiden esittelyä. Opaslehtistä ei näillä näkymin aiota painaa, mutta näin 

mainiota ideaa voidaan kenties käyttää tulevaisuudessa jonkin vastaavanlaisen alueen 

suunnittelussa. 
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Seuraavassa on alkuperäisessä muodossaan tarinaluonnos, jota käytettiin ensimmäisen 

ideasuunnitelman esittelytilanteen tukirankana: 

RUOKOLAHDEN TARINA 

Viipurin linnan käskynhaltija Antti Niilonpoika Sabelfana oli matkalla Saimaan vesillä etsimässä 
paikkaa uudelle kirkolle. Vene rantautui okrankeltaisten ruokojen välistä rantatöyräälle. Tässä oli 
seuraavan kirkon paikka tuleva, ajatteli Antti. Ensimmäinen kirkko oli pieni ja intiimi, mutta se palveli 
ensimmäisiä seurakuntalaisia hyvin ensimmäiset 69 vuotta. Yhteisö oli syntymässä.  

Tuomas Ragvaldinpoika Suikkanen näki vanhan kirkon mäellä ja kuuli uuden kirkon rakentamisen 
suunnitelmasta. Tälle paikkaa sopisi hyvin taidokkaasti veistetty kellotapuli, hän aprikoi mielessään ja 
pian teki ideasta totta. Siitä syntyikin koko alueen komein tapuli. 

Vanhan hautausmaan puistossa elää vuosisatainen henki, josta voi aistia monen sukupolven työn 
jäljet: sammaleisen kirkon kivijalan ja monien muistomerkkien arvoituksellisen elämän.  

Sankarit nousivat täältä siivilleen ja saivat arvolleen graniittiin hakatun muiston. Portin pieliä 
vartioivat kivikasvot kertovat unohtumatonta tarinaa, niin kuin Ilmari Virkkala sen muisti. 

Ruokojen peittämä lahden ranta ja järvestä nouseva maisema, niin kuin sen koki jo Antti Niilonpoika 
Sabelfana, heijastuvat seurakuntatalon seinästä kullan keltaisena valona. Hautausmaan tunnelma 
lämpimänä oikealla ja uuden kirkon torni kirkkaana vasemmalla taustalla. 

Uuden kirkon puistossa kohtaavat vanha ja uusi – mennyt ja tuleva. Hiipuva lämpö ja nouseva 
kirkkaus. Historiallinen takorautainen perinne ilmenee valaisinpylväissä. 

Lähestyttäessä kirkkoa kuljetaan myös kohti valoa. Valon kirkkaus lisääntyy ylöspäin mentäessä ja 
kirkkaimpana erottuvat tornin huippu ja risti. Tätä henkeä ja yhteisön kirkkautta kuvasi myös Albert 
Edelfelt. 

Kerronnallisuuden yhdistäminen lopullisiin valaistusratkaisuihin ei ole helppoa, mutta 

se voi helpottaa yksittäisten valaistusratkaisujen tai koko valaistuskonseptin 

perustelemista. Asiakas haluaa perusteluja tilaamalleen valaistussuunnittelulle, ja onhan 

myös suunnittelijan kannalta miellyttävämpää perustella valaistusratkaisut johonkin 

aineistoon vedoten sen sijaan, että tekisi suunnittelua ihan muuten vaan – siitä 

huolimatta että taiteelliset näkemykset voivat usein perustua intuitioon eikä taide 

sinänsä aina kaipaa perusteluja. Tämän vuoksi esimerkiksi tällainen kertomukseen 

pohjautuva lähestymistapa suunnitelman ideointiin voi olla oiva apuväline 

suunnittelijan tueksi. Tämän lisäksi kerronnallisuus tekee suunnitelman 

esittelytiulanteesta mielenkiintoisen ja helposti ymmärrettävän. Ei tule kuitenkaan 

unohtaa, että valaistussuunnittelijan on osattava perustella ratkaisunsa myös teknisiin 

tosiasioihin vedoten, mutta erityisesti ideasuunnitteluvaiheessa valaistusluokkien ja 

tarkkojen luksimäärien esitteleminen on turhaa. Tärkeimpänä huomiona voin todeta, 

että suunniteltavaan alueen historiaan perehtyminen on tärkeää ja peräti välttämätöntä 
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valaistussuunnitelman alkuvaiheessa. Ruokolahden kirkonmäen kohdalla tarinaan 

pohjautuva ideasuunnitelma oli onnistunut ja tuoreelta tuntuva ratkaisu. 

 

Kuva 2. Luonnos Ruokolahden kirkonmäelle suunnitellusta valaisinmallista 

4.3 Pyhä valo 

Uskonnollisilla rakennuksilla on kautta aikain ollut tiivis yhteys valoon. Uskon 

kokemukset rinnastetaan usein valon näkemiseen ja uskoon tulemista kuvataan 

valaistumisena. Vaikka eri uskonnoilla onkin erilaisia suhtautumistapoja valon ja 

uskonnon yhteydessä, on pyhien palvontapaikkojen arkkitehtuurilla samat perinteet 

uskonnosta riippumatta. Jo klassismin aikaan Kreikassa ja Roomassa tajuttiin, että 

ikkunoiden tarkoitus ei ole tuoda vain suoraa auringonvaloa sisään pyhään 

rakennukseen, vaan ulkoa tulevan valon kokemusta haluttiin korostaa sijoittamalla 

ikkunat pylväsrivistöjen taakse samalle korkeudelle rakennuksen sisäänkäynnin kanssa. 

Tällöin myös rakennuksen keskelle jäävä tyhjän tilan tuntu korostui ja silmän 

mukautuminen hämärään tilaan kävi helpommaksi. Keskeinen palvontapaikka saattoi 

olla jopa tilan pimein paikka. Buddhalaisten ja hindulaisten palvomat patsaat saattavat 

olla lähes pimeässä ympäröivän rakennuksen suojaamina. Tämän takana on ajatus siitä, 

että pimeys suojaa jumalaa tai jumalatarta. Silmän mukautuessa pimeään myös 
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pyhyyden kokemus asteittain kasvaa – palvoja ikään kuin tuo mukanaan oman valonsa. 

Länsimaisessa kristinuskon perinteessä pyhän rakennuksen kirkkain kohta on yleensä 

itään päin suunnattu ikkuna kaukana alttarin takana aivan kuten Ruokolahden 

kirkossakin. (Ball, 2005, 170–177)  

Pyhien rakennusten sisätilojen suhde valoon vaihtelee eri uskontojen välillä 

yksinkertaistaen siinä, miten valo tulee rakennukseen sisään ja mistä suunnasta, vai 

onko valo tilassa kaikkialla ilman suuntaa, kuten hindutemppelien tunnelmaa on 

kuvattu. Auringonvalon määrän vaihteluissa eri uskontojen pyhissä rakennuksissa on 

tosin myös käytännöllinen selityksensä. Pääosin trooppisilla leveyspiireillä sijaitsevat 

sisätiloiltaan hämärät Buddha ja hindutemppelit toimivat samalla viileinä suojina 

polttavalta päiväauringolta. Kristinuskon kirkoissa puolestaan valoa on enemmän, koska 

pohjoinen ilmasto on viileämpi ja auringonvalo on himmeämpää, toisin kuin 

päiväntasaajalla, missä aurinko paistaa suoraan ylhäältä. (Ball, 2005, 170–177) 

Miten tämä kaikki liittyy Ruokolahden kirkkoon ja sen julkisivuvalaistukseen? Ei 

välttämättä mitenkään. Silti näinkin suppea tietomäärä pyhien rakennusten suhteesta 

valoon voi antaa eväitä suunnitelman päälinjauksiin. On selvää, että valaistussuunnittelu 

on aina pohjimmiltaan valon ja varjon vuoropuhelua, mutta pohdiskelemalla valon 

suhdetta uskonnollisiin kokemuksiin – vaikka itse ei olisi koskaan pyhyyden 

tuntemuksia kokenutkaan – valo ja varjo saavat laajempia ulottuvuuksia. Niin kuin 

edellä kävi ilmi, jollekulle kirkkain paikka on pyhin, toiselle taas kaikkein hämärin 

nurkka voi olla tärkein paikka rauhoittumista varten.  

Ruokolahden kirkon julkisivuvalaistuksen suunnittelussa lähtökohtana oli keveys ja 

korkealle kohoava kirkkaus, mikä oli myös yksi asiakkaan esille nostamista suunnittelua 

koskevista toivomuksista. Rakennuksen julkisivu on väritykseltään voimakkaita 

kontrasteja sisältävä. Vaaleanvihreitä seiniä rajaavat tummat räystäät ja peltikatto, 

minkä vuoksi päivällä näkyvät kontrastierot jäävät helposti samankaltaisiksi myös 

pimeän aikaan. Kirkon julkisivuvalaistuksen suunnittelun tärkeimpiä kysymyksiä olikin, 

mitä halutaan korostaa ja miksi. Joka tapauksessa osa julkisivun elementeistä haluttiin 

jättää varjoon ja osaa puolestaan korostaa voimakkaammin. Suunnitteluvaiheessa 

Ruokolahden kirkon ajateltiin olevan arvokkaan valaistuksen ansaitseva rakennus, ei 

niinkään pyhä ja erityisen varovaisesti käsiteltävä valaistuskohde. Tällaiseen 

suhtautumistapaan kannusti osaltaan myös Ruokolahden seurakunnan henkilökunta, 
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sillä heidän toivomuksensa oli saada kirkolle näyttävä ja nykyaikainen 

julkisivuvalaistus moderneja ratkaisuja kaihtamatta. Ehkäpä toivomuksena oli saada 

Ruokolahdelle komeampi ja kauemmas näkyvä kirkko kuin naapurikunnilla? 

Leikkimielisesti suhtautuen tämä olikin yksi valaistussuunnitelman päämääristä. Eihän 

Etelä-Karjalan pienten seurakuntien välinen kilpavarustelu kirkkojen 

julkisivuvalaistuksessa olisi Valolaternan liiketoiminnan kannalta yhtään hassumpi 

ilmiö? 

 

Kuva 3. Näkymiä Ruokolahden kirkon sisätiloista 

4.4 Suunnitelman jako alueisiin 

Yleinen käytäntö suurempien valaistuskokonaisuuksien hallitsemiseen on massoitella 

alueet sopiviksi kokonaisuuksiksi. Ruokolahden kirkonmäen jakaminen kolmeen 

keskeiseen valaistusalueeseen onnistui luontevasti, sillä alueet ovat fyysisesti erillään 

toisistaan, minkä lisäksi jokaisella alueella on selkeä oma käyttötarkoituksensa. 

Kirkonmäki jaettiin vanhaan hautausmaahan, seurankuntataloon ja sen piha-alueeseen 

sekä kirkkoon ja sen ympäristöön. 

Tärkein ja haastavin alue oli luonnollisesti kirkko ja sitä ympäröivä piha (ks. sininen 

kuvassa 4). Vanhalla hautausmaalla keskeisin valaistuskohde oli vanha kellotapuli, 

minkä lisäksi vanhan hautausmaan alueelta päätettiin valaista yksi keskeinen kulkuväylä 

sekä muutamia muistomerkkejä ja puita (ks. pinkki kuvassa 4). Seurakuntatalo ja sen 
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edessä oleva parkkipaikka päätettiin jättää omaksi alueekseen vanhan hautausmaan ja 

kirkon väliin (ks. violetti kuvassa 4).  

Parkkipaikan valaistus päätettiin uusia, mutta seurakuntatalon julkisivuvalaistus koettiin 

vähemmän tärkeäksi ja sen valaistusratkaisujen pohtiminen jäi suunnitelman 

alkuvaiheessa pienemmälle huomiolle. Ajateltiin, että kahden valaistussuunnitelman 

kannalta keskeisemmän alueen väliin jäävä alue voisi toimia yhdistävänä tekijänä 

tunnelmaltaan erilaisten alueiden välillä. Sen lisäksi kirkonmäen toiminnallisimpana 

rakennuksena seurakuntatalo jäisi sopivasti kahden tunnelmallisen kokonaisuuden 

väliin. 

 

Kuva 4. Kirkonmäen massoittelu. Pinkki: kellotapuli ja vanha hautausmaa. Violetti: 

seurakuntatalo ja parkkipaikka. Sininen: kirkko ja sen ympäristö. 

Kokonaisuuksien hahmottamista helpottavan aluejaon jälkeen alueiden 

valaistussuunnitelmia voidaan käsitellä itsenäisinä kokonaisuuksinaan, mikä helpottaa 

erityisesti suunnittelutyön alkuvaiheessa laajan kokonaisuuden hallitsemista. 

Kirkonmäen valaistussuunnitelman konseptia päätettiin alkaa muodostaa siten, että 

jokaisen alueen oma valaistustapa mietittäisiin ensin itsenäisesti, jonka jälkeen 

ideakokonaisuudet pyrittäisiin yhdistämään yhtenäiseksi koko kirkonmäen kattavaksi 

konseptiksi. Jokaisen alueen käyttötarkoitus ja historia selvitettiin erikseen. 

Valaistussuunnitelmasta pyrittiin tekemään kolme erillistä aluetta käsittävä siten, että 

yhdessä ne muodostaisivat luontevan kokonaisuuden, mutta tarvittaessa jonkin alueen 

valaistussuunnitelma voitaisiin toteuttaa myöhemmin tai jättää kokonaan toteuttamatta 
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esimerkiksi kustannusten noustessa ylivoimaisen suuriksi. Toisin sanoen tärkein ja 

ensisijaisesti toteutettava suunnitelma oli kirkon julkisivuvalaistus ja suunnitelman 

muiden alueiden valaistus toteutettaisiin myöhempinä vuosina, jos koko suunnitelman 

mukaista valaistusta ei olisi mahdollista toteuttaa kerralla. Yksittäisen alueen, kuten 

kirkon julkisivun, valaistusratkaisuista ei kuitenkaan tingittäisi. 

Alueiden välisiä eroja etsittiin esimerkiksi jokaiselle alueelle tyypillisen värilämpötilan 

ja valon suunnan avulla. Ideasuunnitelman alkuvaiheessa valon värilämpötilan 

suunniteltiin muuttuvan sitä kylmemmäksi, mitä lähemmäksi vanhalta hautausmaalta 

kohti kirkkoa siirryttäisiin (ks. kuva 5). Tarkoituksena oli yhdistää kirkastumisen 

symboliikkaa konkreettiseen kirkkauden kokemukseen kirkkoa lähestyttäessä. Tämä oli 

kuitenkin vain yksi ideointivaiheen toteutusvaihtoehto; lopullisessa suunnitelmassa 

värilämpötilan vaihtelut toteutettiin toisenlaisella periaatteella.  

 

Kuva 5. Luonnos kirkonmäen valaistuksen värilämpötilojen vaihtelusta 

4.4.1 Tärkeimmät näkymät 

Valaistavien kohteiden ja alueiden ryhmittelyn ohella tärkeimpien katselusuuntien 

määritteleminen on tärkeä suunnittelun alussa tehtävä toimenpide. Se, että kirkko 

näyttää hyvältä sisäänkäynnin edestä katsottuna, ei välttämättä tarkoita, että se olisi 

miellyttävän näköinen myös kilometrin päästä, lahden takaan katsottuna. On siis 

huomioitava kaikki tärkeät katselusuunnat jo suunnittelun alussa, jotta vältyttäisiin 

ikäviltä erehdyksiltä. 



  18 

Ruokolahden kirkonmäki on katselusuuntien kannalta helposti hallittava kokonaisuus, 

sillä se on ympäröivästä alueesta selkeästi erillään oleva kukkula, jolla ei ole muuta 

asutusta. Kirkonmäen kahdella sivulla kulkee tie, yhdellä sivulla on pääosin metsää, ja 

neljännellä sivulla on lahden poukama, jonka takana kulkee vilkasliikenteisempi tie. 

Tärkeimmät katselusuunnat kirkonmäen kaikkiin valaistuskohteisiin aukenevat vieressä 

kulkevilta teiltä sekä lahden takaa kulkevalta tieltä, jonne korkean mäen päällä oleva 

kirkko sekä seurakuntatalo sen vieressä näkyvät hyvin. Sen lisäksi, että katselusuuntien 

pohtiminen auttaa keskittymään valaistuksen kannalta keskeisimpiin alueisiin, auttaa se 

myös ehkäisemään häikäisevien valopisteiden syntymistä. Autotien läheisyydessä 

häikäisy voi aiheuttaa riskin liikenneturvallisuudelle, ja muutenkin häikäisy aiheuttaa 

kokemuksen epämiellyttävästä ympäristöstä. Valaistussuunnittelijan vastuu ulottuu 

toisinaan siis myös liikenneturvallisuuden alueelle. 

4.5 Richard Kellyn teoria 

Ensimmäiseksi kvalitatiiviseksi valaistussuunnittelijaksikin nimetyn Richard Kellyn 

1950-luvulla kehittelemä teoria valaistuksen eri tasoista (ks. Ganslandt 1992) ei ollut 

tietoinen lähtökohta Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnittelussa. Kellyn 

perustavanlaatuinen kuvaus valon kolmesta muodosta ihmisen käyttämässä tilassa 

(ambient light, focal glow, play of brilliance) on kuitenkin niin käyttökelpoinen ja 

sovellettavissa oleva ajatus valaistussuunnittelukonseptin luomisesta, että sen 

olemassaoloa ainakaan omissa valaistussuunnitelmissani on mahdotonta kieltää. Siispä 

nimeän yhdeksi Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelman yhdeksi keskeiseksi 

pohjalla vaikuttavaksi tekijäksi Kellyn teorian. Vaikka Kellyn teoriaa ei pyrkisikään 

tarkoituksellisesti käyttämään suunnittelun lähtökohtana, on Kellyn kuvaamat kolme 

valon toiminnallista ja tilan kokemista luovaa tasoa helposti löydettävissä kaikista 

nykyaikaisista valaistuskonsepteista. Mielestäni näiden valon eri muotojen välinen 

tasapaino on jopa välttämätöntä miellyttäväksi koettavan tilan luomisessa.  

Ensimmäinen taso, jota Kelly kuvaa nimellä ambient light, tarkoittaa ympäristön 

yleisvalaistusta. Se tarkoittaa, että ympäristö ja ympäristössä liikkuvat ihmiset ovat 

pimeälläkin näkyviä. Toisin sanoen tällaisessa valaistuksessa pystymme liikkumaan 

turvallisesti ja selviytymään meille välttämättömistä toiminnoista. Tämä valaistuksen 

perustaso on tärkeää huomioida valaistuskonseptin suunnittelussa, vaikka se ei olisikaan 
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konseptin keskeinen osa-alue, sillä se on kaiken samaa valaistuskonseptia koskevan 

suunnittelun perusta. (Ganslandt, 1992, 116) 

Erotteleva valaistussuunnittelu perustuu pitkälti siihen tosiasiaan, että huomio kiinnittyy 

ympäristössä automaattisesti muuta ympäristöä kirkkaammin valaistuun alueeseen. 

Tällaista valaistuksen tasoa, joka välittää tärkeää tietoa ympäristöstä, tosin sanoen auttaa 

valitsemaan ympäristöstä tarkkaavaisuuden piiriin ihmisen toiminnan kannalta oleellisia 

asioita, Kelly nimittää sanoilla focal glow. Korostavan, valaistuksen yleistasoa 

kirkkaamman valaistuksen tarkoituksena onkin kiinnittää huomio ympäristössä 

liikkujan kannalta oleellisiin kohteisiin. Esimerkiksi rakennuksen pääsisäänkäynnin 

valaiseminen sivusisäänkäyntiä kirkkaammin on rakennuksen käyttäjälle selkeä viesti 

siitä, mitä sisäänkäyntiä on ensisijaisesti käytettävä. 

Ympäristössä valon avulla korostettavien kohteiden valinta on siis tiiviissä yhteydessä 

tietyn ympäristön käyttötarkoitukseen ja siinä toimiviin ihmisiin. Siksi visuaalisen 

aineiston keräämisen ohella valaistussuunnittelijan on tutustuttava tarkasti 

suunnittelemansa alueen ja siinä toimivien ihmisten väliseen suhteeseen. (Ganslandt, 

1992, 116) 

Kolmas valaistuksen taso, play of brilliance, tarkoittaa valaistusta, joka ei ainoastaan 

välitä toiminnan kannalta tärkeää informaatiota ympäristöstä, vaan voi itsessään olla 

informaation lähde. Nimensä mukaisesti tämä valaistuksen taso on sellaista, minkä 

koemme miellyttäväksi ylimääräiseksi loistoksi ja arvokkuuden korostamiseksi. Eihän 

esimerkiksi rakennuksen ikkunanpielien korostaminen kymmenien metrien korkeudessa 

ole ympäristössä toimimisen kannalta millään tavalla välttämätöntä. Silti kauniiden 

yksityiskohtien korostaminen vaikuttaa kokemukseemme miellyttävästä ympäristöstä, 

olettaen että yksityiskohdat on tasapainoisessa suhteessa muun ympäröivän valaistuksen 

kanssa. Korostuksen kohteena voi toimia mikä tahansa ympäristön elementti tai 

vaikkapa kauniisti muotoiltu valaisin itsessään aivan kuten koristeelliset kyntteliköt 

ennen nykyaikaista valaistustekniikkaa (Ganslandt, 1992, 116.) 

4.6 Suunnittelukokoukset ja tapaamiset Ruokolahdella 

Vuorovaikutus asiakkaan sekä suunnittelutyöryhmän kanssa on suunnittelua eteenpäin 

vievä voimavara valaistussuunnitteluprojekteissa, niin myös Ruokolahden kirkonmäen 

valaistuksen suunnittelussa. Itsenäinen puurtaminen voi aiheuttaa tiettyyn ratkaisuun 
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takertumisen, ja siksi ideoita on tärkeä purkaa auki välillä työryhmän kanssa, ja 

toisinaan myös täysin ulkopuolisen henkilön kanssa, mikäli se on mahdollista. Näin 

suunnittelussa säilyy laajakatseisuus ja ideoinnissa tulee huomioitua myös asioita, jotka 

ovat jääneet itseltä vaille huomiota. 

Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelman aikataulutus suunniteltiin siten, että 

työskentely oli pääosin itsenäistä, mutta yhteyttä työryhmän jäsenten kesken pidettiin 

tasaisesti sähköpostin välityksellä ja puhelimitse. Lisäksi muutaman kuukauden välein 

pidettiin suunnittelukokouksia Kuopiossa Valolaternan toimistolla sekä Ruokolahdella 

valaistussuunnitelman esittelytilaisuuksien yhteydessä. Suunnittelukokouksien sekä 

asiakkaalta saamien palautteiden myötä suunnitteluaineistoa pyrittiin muokkaamaan ja 

täsmentämään vaatimuksia vastaavaksi. Näin kontakti asiakkaaseen säilyi tasaisin 

välein koko suunnitteluprosessin ajan sen sijaan, että puolen vuoden suunnittelun 

jälkeen asiakkaalle toimitettaisiin valmis, vaikeammin muokattavissa oleva 

valaistussuunnitelma. 

 

 

Kuva 6. Suunnittelukokouksen pohjalta luotu muistio alkuperäisessä muodossaan 
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5 Suunnitelma vakiintuu 
”Arkkitehtuuri on suurta arkkitehtuuria auringon laskettua” – G. K. Chesterton 

Lopullinen suunnitelma on nähtävillä tämän työn lopussa liitteet-osiossa. Siksi en 

esittele tässä lopullista Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelmaa vaan kerron 

lyhyesti niistä asioista, jotka lähtökohdat-luvussa esiteltyjen tekijöiden ohella 

vaikuttivat valaistuskonseptin lopulliseen muotoutumiseen. 

Ensimmäinen ideasuunnitteluvaihe Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnittelusta 

aloitettiin syyskuussa 2007, ja lopullinen, yksityiskohtaiset tekniset tiedot sisältävä 

valaistussuunnitelma luovutettiin asiakkaalle maaliskuun 2008 lopussa. Asennustöiden 

alkaessa aikaisintaan syksyllä 2008 teknisen suunnitelman luovuttaminen asiakkaalle 

olisi ollut välttämätöntä viimeistään toukokuun aikana. Näin asiakkaalle jää riittävästi 

aikaa etsiä sopiva sähköurakoitsija asennustöitä varten. 

5.1 Esimakua lopulliseen ratkaisuun jouluvalaistuksesta 

Koko kirkonmäen kattavan valaistussuunnitelman lisäksi Ruokolahden seurakunnan 

kanssa tehtiin erillinen sopimus Valolaternan valokalustolla toteutettavasta 

väliaikaisesta jouluvalaistuksesta. Jouluvalaistukseen kuului kirkon julkisivun lisäksi 

muutamia kirkkopihalla olevia puita. Ensisijaisesti jouluvalaistuksen tarkoituksena oli 

luoda juhlava tunnelma kirkkovuoden vilkkaimman sesongin ajaksi, mutta samalla se 

toimi asiakkaalle suuntaa antavana esimerkkinä mahdollisesta lopullisesta 

valaistussuunnitelmasta. Jouluvalaistuksen oli tarkoitus olla käytössä jouluajan 

marraskuun lopusta tammikuun alkuun. Käytännöllisistä syistä johtuen valaisinkalusto 

oli Ruokolahdella kuitenkin maaliskuun 2008 alkuun saakka. 

Jouluvalaistuskokeilu oli erittäin hyödyllinen myös varsinaisen valaistussuunnitelman 

kannalta. Ennen jouluvalaistuksen toteuttamista suunnitelma kirkon pysyvästä 

julkisivuvalaistuksesta oli edennyt jo niin pitkälle, että suunniteltuja valaistusratkaisuja 

oli jo mahdollista kokeilla käytännössä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan voida puhua 

koevalaistuksesta sen varsinaisessa merkityksessään, koska Valolaternan 

valaisinkalustossa ei ole täsmälleen suunnitelmaan kuuluvia valaisimia, vaan 

korvaavien valaisimien avulla voitiin tehdä suuntaa antavia kokeita valon tehoon, 

värilämpötilaan, suuntaan ja avauskulmiin liittyen. Kaikesta huolimatta 
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jouluvalaistuksen yhteydessä tehdyt kokeilut antoivat arvokasta tietoa kirkon julkisivun 

pysyvää valaistussuunnitelmaa varten. Kokeilusta saadut tiedot olivat niin tyydyttäviä, 

että varsinaista koevalaistusta ei katsottu tarpeelliseksi järjestää uudestaan keväällä. 

Jouluvalaistus paljasti sellaisiakin yllättäviä piirteitä, joita oli ollut vaikea etukäteen 

totuudenmukaisesti havainnollistaa tietokoneohjelmien avulla. Esimerkiksi 

vaaleanvihreille seinäpinnoille suunniteltu värilämpötilaltaan kylmä valo vaihtui 

jouluvalaistuskokeilun myötä paljon suunniteltua lämpimämpään valoon, koska kylmä 

valo vaaleanvihreällä puupinnalla osoittautui paremminkin kummituslinnan 

julkisivuvalaistukseen sopivaksi vaihtoehdoksi. 

Jouluvalaistus sai kiitoksia kirkon käyttäjiltä ja Ruokolahden seurakunnan 

työntekijöiltä. Koko joulunajan kirkkoa komistanut valaistus lisäsi entisestään 

positiivista suhtautumista pysyvää valaistussuunnitelmaa kohtaan ja antoi asiakkaalle 

mahdollisuuden arvioida uudestaan mielikuviaan toivotusta pysyvästä 

julkisivuvalaistuksesta. Samanlainen kokeilu olisi ollut hyödyllinen myös muille 

kirkonmäen valaistussuunnitelmaan kuuluville alueille, mutta erillisen koevalaistuksen 

järjestäminen esimerkiksi vanhalla hautausmaalla sijaitsevaa kellotapulia varten olisi 

ollut liian vaivalloista suhteessa siitä saatuun hyötyyn. Kirkon julkisivun koevalaistus 

puolestaan saatiin järjestettyä ilman erillisiä kustannuksia jouluvalaistuksen ohella, tosin 

Valolaternan valaisinkaluston puitteissa. 

 

Kuva 7. Ruokolahden kirkon väliaikainen jouluvalaistuskokeilu 
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5.2 Teknisiä tarkennuksia 

Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelmassa eniten päänvaivaa aiheuttivat kirkon 

julkisivuvalaistuksen tekniset yksityiskohdat, vaikka kirkon julkisivun valaistusperiaate 

vakiintuikin jo hyvissä ajoin tammikuun aikana. Pääosin julkisivuvalaistus päätettiin 

järjestää kirkon ulkopuolelle sijoitettavien pylväiden avulla (ks. kuva 9). Pylvääksi 

valittiin erilaisista valaistuselementeistä koostuva pylväs, Hess Night Elements, joka on 

ulkoisesti aina samannäköinen riippumatta siihen asennettujen valaisinelementtien 

määrästä tai tyypistä. Alkuperäisistä laskelmoinneista huolimatta valaistuselementtien 

saatavilla olevat avauskulmat osoittautuivat kuitenkin liian rajallisiksi tätä suunnitelmaa 

varten ja pylväs oli vaihdettava toisen valaisinvalmistajan vastaavaan tuotteeseen. Tämä 

Schreder Modullum oli tuoreudessaan vaihtoehtoisten valaisinelementtien suhteen vasta 

kokeiluasteella, ja valaisimen soveltavaa käyttöä koskevien puutteellisten tietojen 

vuoksi jouduimme turvautumaan valaisinelementtien valinnassa maahantuojan apuun. 

Asiantuntijan avulla sopiva ratkaisu kuitenkin löytyi nopeasti ja alkuperäinen 

valaistuskonsepti oli mahdollista säilyttää. Screder Modullumin lisäksi maahantuojan 

asiantuntija-apua käytettiin myös Aldabra Matrix -led-valaisimien valinnassa. 

Vanhan hautausmaan alueen valaistusta koskevat muutamat tekniset ongelmat koskivat 

pääosin tarkkojen asennusohjeiden kuvaamista. Seurakuntatalon parkkipaikalla 

valaisinpylvästä vaihdettiin suunnitelman loppuvaiheessa, sillä sen haluttiin olevan 

identtinen kirkonjulkisivuvalaistuksessa käytettävä pylvään kanssa. Yleisen käytännön 

mukaan asennustöiden jälkeen syksyllä 2008 kirkonmäelle tehdään tarkastuskäynti, 

jolloin valaisimet suunnataan tarkasti ja tarkistetaan valaisimien suunnitelman 

mukainen asennus. Tämä on suunnitelman viimeinen vaihe, jonka tarkoituksena on 

tehdä asennustöiden jälkeinen hienosäätö sekä poistaa mahdollisten väärinkäsitysten 

vuoksi tehdyt virheet valaisimien asennuksessa. 

Valaistussuunnittelussa usein suunnittelun loppuvaiheessa tehtävät tekniset muutokset 

näyttävät olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Uusia ongelmia ilmenee juuri 

silloin kun suunnitelma tuntuu olevan viimeistä silausta vaille valmis, ja tulevat 

muutokset voivat joskus olla hyvinkin työläitä. Siksi suunnittelijan on tärkeää tiedostaa 

se tosiasia, että aina suunnitelmassa on jokin asia, jonka voisi toteuttaa vielä paremmin. 

Valmis valaistussuunnitelma on aina erilaisten vaihtoehtojen kompromissi.  



  24 

6 Toteutuivatko tavoitteet? 
Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelmalle asetetut tavoitteet toteutuvat 

lopullisessa valaistussuunnitelmassa hyvin. Kaikki suunnitelman alueet toimivat omina 

valaistuskokonaisuuksinaan, ja yhdessä ne muodostavat kirkonmäelle tasapainoisen 

valaistuskokonaisuuden. Asiakas on osoittanut tyytyväisyytensä valaistussuunnitelmaan 

ja itsekin voin todeta olevani varsin tyytyväinen lopputulokseen – ainakin tässä 

vaiheessa. Lopullinen tulos suunnitelmasta on nähtävillä vasta ensi syksynä uuden 

valaistuksen ollessa käytössä.  

Vaikka nykyisillä valaistuslaskenta- ja mallinnusohjelmilla saadaankin hyvin 

totuudenmukaisia tuloksia valaistussuunnitelmista, on valaistua aluetta käyttävien 

ihmisten mielipiteitä mahdotonta ennustaa etukäteen. Jo ideasuunnitelmavaiheessa 

valaistussuunnittelijan on yritettävä asettua suunniteltavaan tilaan ja pohtia 

valaistusympäristön yhteyttä siinä toimivaan ihmiseen. Kokemuksen myötä karttuu tieto 

siitä, mikä koetaan miellyttäväksi ja mikä ei, ja erilaisten valaistusvaihtoehtojen 

vertaileminen käy helpommaksi. Jokainen valaistuskohde on kuitenkin ainutlaatuinen 

kokonaisuutensa, jolla on yksilöllinen suhde siinä tietyssä ympäristössä toimiviin 

ihmisiin. Kaiken lisäksi koristeellinen valaistus on makuasia siinä missä valaistuksen 

kohteena oleva arkkitehtuurikin, joten kaikkia yhtä paljon miellyttäviin 

valaistusratkaisuihin valaistussuunnittelija tuskin voi yltää. 

Valaistussuunnittelu on tietyllä tapaa siis laskelmoivaa ennustamista, jonka tulee 

pohjautua kokemukseen ja selvitystyöhön perustuviin tosiasioihin. Todelliset tulokset 

Ruokolahden kirkonmäen valaistuksesta kuullaan vasta sen jälkeen, kun Ruokolahden 

asukkaat ja kirkonmäellä vierailevat turistit esittävät kokemuksiaan kirkonmäen 

tunnelmasta. Kommentteja tullaan varmasti kuulemaan valaistuksen puolesta ja vastaan, 

ja saattaapa monelta jäädä uusi valaistus kokonaan huomaamattakin. Kaikesta 

huolimatta olen varma, että kirkonmäen valaistussuunnitelma on saavuttanut sen 

tärkeimmän tavoitteensa: Ruokolahden kirkonmäki näyttää syksystä 2008 alkaen 

kauniimmalta kuin koskaan aikaisemmin – ainakin auringon laskettua! 

Richard Kellyn ajatuksia valon eri muodoista mukaillen jokaisella suunnitelman 

alueella on tasainen perusvalaistus sekä erikseen korostetut valaistuskohteensa. Lisäksi 

jokaisessa valaistuskohteessa on nähtävissä omat koristeelliset yksityiskohtansa. 
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Valaisimien pitkät huoltovälit on otettu suunnitelmassa huomioon käyttämällä led-

valaisimia erityisesti sellaisissa paikoissa, joissa valaisimien huoltaminen on erityisen 

vaivalloista, kuten esimerkiksi korkealla kirkontornissa. Led-polttimoiden polttoikä on 

moninkertainen esimerkiksi monimetallipolttimoihin verrattuna, mikä puolestaan 

vaikuttaa suoraan esimerkiksi siihen, kuinka usein Ruokolahden seurakunnan on 

vuokrattava nosturi huoltotoimenpiteitä varten. 

Tärkeimmät katselusuunnat sekä turvallisen liikkumisen takaava valaistustaso on 

huomioitu suunnitelmassa, vaikka kulkuväylien valaistus ei olekaan täsmällisesti 

ohjeistusten mukaisten valaistusluokkien mukaisesti suunniteltu. Valaisimien 

aiheuttama häikäisy on otettu huomioon valaisimien sijoittelussa, minkä lisäksi osassa 

valaisimista on erilliset häikäisysuojat. Keskeisimpien kohteiden valaistus on 

suunniteltu tärkeimpiä katselusuuntia silmällä pitäen mukaan lukien näkymät kaukaa 

lahden takaa, mutta suunnitelmasta löytyy myös yllätyksellisiä valaistuselementtejä. 

Esimerkiksi osa vanhan hautausmaan valaistuskohteista paljastuu katsojalle vasta 

hautausmaan läpi kulkevalla polulla käveltäessä. Seurakuntatalon julkisivu on valaistu 

ainoastaan lahden puolelta, jolloin parkkipaikalta katseltaessa huomio kiinnittyy kirkon 

julkisivuvalaistukseen, ja kauempaa lahden takaa katseltaessa seurakuntatalon 

julkisivuvalaistus näyttäytyy luonnollisena osana koko kirkonmäen valaistuskonseptia.  

6.1 Vaihtoehtoisia toteutustapoja 

Valaistussuunnitelman toteutukselle on aina olemassa vaihtoehtoisia toteutustapoja. 

Erityisesti suunnittelun alkuvaiheelle on tyypillistä, että ideasuunnitelmaan kerätään 

erilaisia ideoita vertailua varten. Ruokolahden kirkonmäen ideointi säilyi 

perusperiaatteiltaan lähes samanlaisena koko suunnitelman ajan. Ideointivaiheessa 

suunnitelmassa oli kuitenkin sellaisia elementtejä, jotka jäivät lopullisessa 

suunnitelmassa kokonaan toteuttamatta.  

6.1.1 Mittatilaustyönä suunniteltu valaisinpylväs 

Keskeisin vaihtoehtoinen valaistustapa oli loppuvaiheessa suunnitelmasta pois jäänyt, 

yksinomaan Ruokolahden kirkonmäkeä varten suunniteltu valaisinpylväs. 

Käsityöläishistoriaan viitaten valaisinmalli oli suunniteltu takorautaiseksi pylvääksi, 

jonka päässä olevan heijastinosan syövytetty kuvio oli saanut aiheensa nykyisen kirkon 

saarnatuolin koristeesta (ks. kuva 2, s.13). Aluksi samaa valaisinpylvästä suunniteltiin 



  26 

käytettävän koko kirkonmäen alueella, jonka jälkeen sen käyttöä suunniteltiin 

ainoastaan seurakuntatalon parkkipaikalla, kunnes idea lopulta hylättiin kokonaan 

suunnitelman vakiintuessa. Alueen historiasta aiheensa saaneen valaisinpylvään käyttö 

oli erinomainen ajatus kerronnallisen suunnitelman tueksi. Oman valaisinmallin käyttöä 

ei kuitenkaan saatu luontevasti mukaan suunnitelmaan, sillä kirkonmäen valaisinmallit 

haluttiin pitää kauttaaltaan samankaltaisina ja vähän huomiota herättävinä. 

Suunnitelman pääpaino oli yksinomaan valossa ja varjossa, ei niinkään valaisimien 

muotoilussa. Toisaalta erikoinen valaisinmalli olisi tuonut historiallisen aspektin 

näkyville myös valoisan aikaan, minkä lisäksi valaisinpylväät olisivat toimineet 

kulkureittien merkkipaaluina yhtälailla myös päivällä. 

Tällaisia ratkaisumalleja pohdittaessa valaistussuunnittelijan vastuualue laajenee 

valaistuksen suunnittelusta ympäristösuunnittelun muille osa-alueille, mikä tuo 

suunnittelutyöhön vaihtelua ja laajakatseisuutta. Vaikka itse suunniteltua valaisinmallia 

ei Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelmassa käytettykään, vastaavanlaisille 

ratkaisuille löytyy varmasti käyttöä tulevissa valaistussuunnitteluprojekteissa. 

6.1.2 Kirkon julkisivuvalaistus 

Kirkon julkisivuvalaistukseen oli toteutuneen vaihtoehdon lisäksi olemassa muitakin 

keinoja. Ensisijaisesti valaistussuunnittelun tulisi mielestäni palvella ympäristön 

esteettisiä tarpeita, ja siksi onkin sääli että käytännöllisillä asioilla, kuten esimerkiksi 

valaisimien huollettavuudella on usein niin suuri painoarvo suunnittelussa. 

Suunnitelman mukainen Ruokolahden kirkon julkisivuvalaistus on ilman muuta 

esteettinen ja arvokas, mutta sen toteutuksessa näkyy myös helpon huollettavuuden 

tavoittelu. Valaisinelementtien sijoittaminen symmetrisesti kirkon ympärille ei ehkä ole 

kaikkein kekseliäin ratkaisu kirkon julkisivuvalaistukseen, mutta toisaalta se ei ole 

vaihtoehdoista tyypillisinkään. Ainakaan tässä suunnitelmassa käytettävien erilaisista 

valaistuselementeistä koostuvien pylväiden käyttö ei ole vielä yleistä vastaavien 

kohteiden valaistuksessa, sillä vastaavia pylväitä ei ole ollut aikaisemmin saatavilla. 

Nykyisessä valaistusratkaisussa eniten huolta aiheutti valon suunta. Antaako näkymästä 

symmetrisesti kohtisuoraan julkisivua päin suunnattu valo rakennuksesta litteän 

vaikutelman? Kirkon julkisivuvalaistuksessa on toki suuriakin kontrastieroja, ja 

yksityiskohtia on korostettu myös seinäpintaa myötäilevästi suunnatulla valolla, mutta 
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näin kokonaisvaltainen kohtisuoran valon käyttö herätti epäilykseni. Ensimmäisissä 

kirkon julkisivuvalaistusta koskevissa luonnoksissa ajattelin valon olevan lähes 

yksinomaan alhaalta ylöspäin suunnattua. Nämä luonnokset olivat lopullista ratkaisua 

epäsymmetrisempiä ja niiden valaistuskokonaisuus muodostui lukuisia yksityiskohtia 

yhdistelemällä. Jälkeenpäin ajateltuna huomaan ensimmäisten luonnosten olleen 

nimenomaan tyypillisiä ratkaisuja kirkon julkisivuvalaistukseen – olipa se sitten hyvä 

asia tai ei. Valaistuksen tulee kunnioittaa alkuperäistä arkkitehtuuria ja korostaa 

arkkitehtuurin keskeisiä elementtejä. Sitä ei kuitenkaan aina tarvitse tehdä sijoittamalla 

jokaisen yksittäisen ikkunan ja räystään alle omaa valaisinta, niin kuin usein toimitaan. 

Siksi, epäilyksistä huolimatta, kirkon ulkopuolelle sijoitettujen valaisinpylväitten avulla 

toteutettava ratkaisu tuntui kokeilemisen arvoiselta. Tällainen toimintatapa lisäksi 

vähentää rakennukseen kiinnitettävien valaisimien määrä, mikä on suotavaa erityisesti 

historiallisesti arvokkaiden rakennusten kohdalla. Kokeilujen myötä suunnitelmaan 

vakiintunut konsepti osoittautui onnistuneeksi ja mainiosti koko kirkonmäen konseptiin 

sopivaksi ratkaisuksi.  
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7 Lopuksi 

7.1 Etätyöskentelystä 

Ruokolahden kirkonmäen valaistuussuunnittelun tekeminen oli opettavainen projekti. 

Suunnitelman tavoitteet saavutettiin hyvin ja suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

Omasta osuudestani kirkonmäen valaistusuunnitelman tekemisessä suoriuduin omien 

odotusteni mukaisesti. Itse lopputulokseen olen hyvin tyytyväinen, mutta erityisesti 

omassa ajankäytössäni on parannettavaa. Työskentelin suurimmaksi osaksi kotona ja 

töiden sovittaminen yhteen muiden kiireiden kanssa oli välillä vaikeaa. Usein 

valaistussuunnitelman tekemiseen liittyvät kiireelliset työjaksot ajoittuivat päällekkäin 

opintokiireiden kanssa. Tämä vaikutti suunnittelutyöhön keskittymiseen, mutta en 

kuitenkaan usko sillä olleen merkittävää vaikutusta suunnitelman lopputulokseen.  

Itsenäinen etätyöskentely sopii hyvin erityisesti osa-aikaiseen 

valaistussuunnittelutyöhön, mutta se vaatii huolellista ajankäytön suunnittelua. Opinnot 

ja muut työt eivät mielestäni häiritse suunnitteluprosessin etenemistä, vaan ne voivat 

jopa edistää sitä, kunhan työnteko on tasapainoisessa suhteessa muiden elämän osa-

alueiden kanssa. 

Suunnittelutyö vaatii aikaa punnita erilaisia ideoita, ja suunnittelunprosessiin saattaa 

kuulua pitkiäkin aikajaksoja ilman konkreettisia tuloksia. Tällaisten pohdiskelujaksojen 

aikana olisi kuitenkin hyvä säilyttää kosketus meneillään olevaan projektiin esimerkiksi 

piirtelemällä luonnoskuvia tai selailemalla valaisinkatalogeja. Ruokolahden kirkonmäen 

valaistussuunnittelutyö jaksottui omalta osuudeltani epätasaisesti, minkä vuoksi 

pidemmän tauon jälkeen aluksi oli vaikea saada otetta siitä työvaiheesta mihin olin 

aiemmin jäänyt. Vastaisuudessa aion suunnitella ajankäyttöni tarkemmin ja varata 

kalenterista jo etukäteen sopivat ajat suunnittelutyöhön paneutumiselle. Esimerkiksi 

tiettyjen iltojen omistaminen työskentelylle tekee työskentelystä säännöllisempää ja 

takaa sen että työmäärä jakautuu tasaisemmin koko suunnitteluprosessin ajalle.  

Aiempi käsitykseni siitä, että luovaa työtä ei voi tehdä rajattuna aikana, vaan työtä on 

edistettävä silloin kuin hetki tuntuu sille sopivalta, on muuttunut viime vuosina. 

Ensinnäkin, valaistussuunnittelutoimisto on liiketoiminnan tuloksellisuuteen tähtäävä 

yritys siinä missä muut yrityksetkin, ja siksi töitä on edistettävä, vaikka ei sattuisikaan 
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olemaan luovalla tuulella. Toiseksi, valaistussuunnittelu on laaja-alaista työtä, ja sen 

vuoksi suunnitteluprojektia on helppo edistää koko ajan, vaikka luovien ratkaisujen 

löytämisessä olisi vaikeuksia. Ideoinnin tuntuessa vaikealta projektia voi edistää 

teknisiin ratkaisuihin tutustumalla, suunnitelmaselosteen tekstiä laatimalla tai vaikkapa 

kustannusten selvittelyllä – aina on jotain tehtävää. Kolmanneksi voi vielä todeta, että 

kun asennoituu niin, että työlle on oma tietty aikansa, saman työtehtävän saa hoidettua 

tehokkaammin kuin satunnaisesti työtehtäviin paneutuen. Omalla kohdallani olen 

huomannut, että työt etenevät tasaisemmin jo pelkästään sen avulla, että suunnittelen 

työskentelyaikani kerralla aina viikoksi eteenpäin.    

7.2 Toimintatavan käyttökelpoisuus muissa valaistuskohteissa 

Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitteluprosessissa käytetyt toimintatavat ovat 

yleisesti hyväksi todettuja, ja epäilemättä suurin osa valaistussuunnitteluprojekteista 

etenee samankaltaisten perusperiaatteiden avulla. Kirkonmäen valaistussuunnitelmalla 

on kuitenkin myös omaperäiset piirteensä, jotka ovat helposti sovellettavissa muihin 

samankaltaisten alueiden valaistussuunnitelmiin. Alueen historian huomioiminen on 

tärkeää kaikissa valaistuskohteissa, mutta historian yhdistäminen kerronnallisella tavalla 

valaistussuunnitelmaan oli ainakin itselleni uusi lähestymistapa valaistussuunnitteluun 

ennen tätä valaistussuunnitteluprojektia. Erityisesti ideointivaiheessa uusia näkökulmia 

avaava kerronnallinen lähestymistapa on helposti yhdistettävissä erilaisiin projekteihin 

kohteesta riippumatta. Uskon, että ainakin itse käytän kerronnallisuutta ideasuunnittelun 

apuna vastaisuudessakin.  

Kokonaisuudessaan Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitteluprojekti on kattava 

esimerkki valaistussuunnitteluprosessin etenemisestä ensimmäisistä ideoista aina 

toteutukseen saakka. Se ei ole esimerkki siitä, miten valaistussuunnitelma tulisi 

toteuttaa, vaan esimerkki yhdestä toimintatavasta muiden joukossa. Oma käsitykseni ja 

suhteeni valaistussuunnitteluun muuttui tätä työtä kirjoittaessa. Ehkäpä tässä esitetyt 

ajatukset valaistussuunnittelijan työstä herättävät uusia ajatuksia myös lukijassa ja 

avaavat uusia näkökulmia valaistussuunnitteluprojektin lähtökohtiin. 

 

”Light is a communication tool; light is energy; light is magic. Light is life. Our world 

is made of light.” –Anthony Tischhauser 
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Johdanto
Tämä on Ruokolahden kirkonmäen valaistussuunnitelma. Kirkon julkisivuvalaistuksen 
lisäksi suunnitelma sisältää kellotapulin ja sitä ympäröivän hautausmaan 
valaistussuunnitelman. Lisäksi valaistussuunnitelma kattaa kirkonmäen tärkeimpien 
kävelyväylien, seurakuntatalon sekä parkkialueen valaistussuunnitelman. 

Suunnitelman tarkoituksena on luoda alueelle miellyttävä ja kokemuksellinen 
visuaalinen ympäristö. Suunnitelma määrittelee ne valaistustavat ja keinot, joiden 
avulla kirkonmäelle luodaan tasapainoinen ja arvonsa mukainen tunnelma. Kirkko,
kellotapuli ja kellotapulin ympäristö muodostavat suunnitelman keskeiset alueet. 
Yhdessä ne muodostavat koko kirkonmäen kattavan yhtenäisen 
valaistussuunnitelman huomioiden myös seurakuntatalon julkisivun sekä
parkkialueen valaistuksen. Suunnitelman on laatinut Juho Strömmer Valolaternassa, 
jossa pääsuunnittelijana toimii Jere Ruotsalainen. Suunnitelmaa koskevista 
visualisoinneista ja teknisistä kuvista vastaa Pekka Laasanen.

Tausta
Kirkon pohjoinen julkisivu on aiemmin valaistu kevyesti, mutta aikaisempaa 
valaistussuunnitelmaa ei alueella ole. Alueella on kulkuväyliä sekä parkkialuetta 
valaisevia puistovalaisimia, jotka väistyvät uuden valaistussuunnitelman toteutuessa. 
Lisäksi kirkon julkisivun jouluvalaistuksessa on ollut väliaikaisessa käytössä
Valolaternan valaisinkalustoa joulun 2007 ajan.

Tämä valaistussuunnitelma on tehty kirkonmäen historiaa kunnioittaen. 
Valaistustavoissa yhdistyy alueen monimuotoiseen historiaan liittyvä arvokkuus sekä
nykyaikainen tekniikka. Valaistustavoissa on pyritty huomioimaan helppo huollettavuus 
erityisesti korkealle sijoitettavissa valaisimissa. LED-polttimoiden polttoikä on 
moninkertainen perinteisempiin vaihtoehtoihin verrattuna, mikä helpottaa valaisimien 
huoltoa ja laskee käyttökustannuksia. Valaisinvalinnat on tehty siten, että valaisimista 
itsestään olisi mahdollisimman vähän esteettistä haittaa. Tämän valaistussuunnitelman 
pääpaino on ennen kaikkea valossa itsessään sekä valon ja varjon välisessä
vuoropuhelussa. Suunnitelma keskittyy kirkon julkisivuvalaistukseen, johon muut 
suunnitelmassa esiteltävät alueet yhdistyvät muodostaen näin tunnelmaltaan 
yhtenäisen kokonaisuuden koko kirkonmäelle.
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1. KIRKKO

1.1. Tunnelma

Kirkko on kirkonmäen tärkein rakennus ja se näkyy myös valaistuksessa. Kirkon julkisivuvalaistus on juhlavan hillitty. Valo 
on voimakkaammillaan sisäänkäyntien edessä sekä kellotornissa. Pimeällä kirkko näkyy kauas lahden toiselle puolelle 
saakka komeasti kirkonmäeltä kohovana maamerkkinä. Valaistuksen tunnelmaa kuvaa valon ja varjon vuoropuhelu 
nostaen esiin tärkeimmät yksityiskohdat, kuten kellotornin koristeelliset ikkunankarmit. Kirkon valaistuksen tunnelmaa 
kuvaa harmonia, keveys, arvokkuus ja juhlavuus.

1.2. Valaistustapa

Pääosa kirkon julkisivuvalaistuksesta toteutetaan valaisinpylväillä, joihin kuhunkin asennetaan valaisinelementtejä tarpeen 
mukaan. Tällöin jokainen kirkon ulkopuolella oleva valaisinpylväs on ulkoisesti samannäköinen riippumatta siitä
poikkeavatko pylväät toisistaan valaisinmäärältään tai -tyypiltään.  Noin kymmenen metrin korkuiset valaisinpylväät 
sijoitellaan kirkon jokaiseen nurkkaan noin 10-20 metrin päähän kirkosta.  Lisäksi kellotornin sisäänkäynninpuoleiselle 
sivulle sijoitetaan kaksi pylvästä ja itäiseen päätyyn yksi pylväs. Seuraavassa jokaisen kirkon ympärillä olevan 
valaisinpylvään käyttö on havainnollistettu yksityiskohtaisemmin kuvien avulla.



RUOKOLAHDEN KIRKON VALAISTUSSUUNNITELMA 2008 | Valolaterna | Itkonniemenkatu 21 | 70500 Kuopio | 0175810150

KELLOTORNI JA ITÄINEN PÄÄTY, PYLVÄÄT 5-7
Pylväissä 5-7 on samanlainen valaisinelementti. 
Kellotorni valaistaan siten että nurkkaan suunnatut valaisimet 
valaisevat sisäänkäynnin puoleisen päädyn sekä pohjois- ja 
eteläsivut kellotornin julkisivusta. Valo suunnataan 
vertikaalisessa suunnassa siten että se rajautuu noin 22 metrin 
korkeudessa olevan tasanteen alapuoliselle alueelle. Itäisen 
päädyn valaisin suunnataan siten että se valaisee koko päädyn 
katon rajaan saakka.

B.

5

6

7

A.
1 3

2

4

KATTOKUPOLI JA JULKISIVU, PYLVÄÄT 1-4
Kattokupoli sekä kirkon julkisivun nurkat valaistaan samanlaisilla 
elementeillä. Valon kirkkain kohta suunnataan kattokupoliin. 
Julkisivun kulmissa kupolin alapuolella valon määrä jää tällöin 
kupolin valaistusta heikommaksi luoden tarkoituksenmukaisia 
kontrastieroja julkisivun valaistukseen. Vaihtoehtoisesti pylväissä
voidaan käyttää kahta eri elementtiä jolloin toinen suunnataan 
kattokupoliin ja toinen julkisivun nurkka-alueisiin.
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C.
8 9

POHJOINEN SISÄÄNKÄYNTI, VALAISIMET 8-9
Kirkon pohjoisen julkisivun puoleista sisäänkäyntiä korostetaan 
alhaalle n.1 metrin korkeudelle pääsyn molemmin puolin 
sijoitettavilla valaisimilla. Valaisimet suunnataan ylöspäin pohjoisen 
julkisivun alueelle.

HAVAINTOKUVA
Ruokolahden kirkon jouluvalaistuksessa jouluna 
2007 pohjoisen päädyn valaistus toteutettiin 
kahdella molemmin puolin seinän viereen sijoitetulla 
valaisimella, jotka suunnattiin ylöspäin. Valaisimissa 
oli 70W monimetallipolttimot. 
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KELLOTORNIN HUIPPU, VALAISIMET 10-13
Kellotornin huippu valaistaan torniin kiinnitettävillä LED-valaisimilla. 
Katon jyrkän osuuden alareunaan kiinnitetään LED-lista siten että
kahdeksankulmaisen tornin joka toiselle sivulle tulee yksi valaisin. 
Valaisimet suunnataan ylös kohti ristiä.

D.

10

11

12

13
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14
KATTOKUPOLIN RISTI, VALAISIN 14
Kirkon keskimmäinen risti valaistaan pohjoisen sisäänkäynnin 
päälle kattoharjanteelle asennettavalla kohdevalaisimella. Kapea 
valokiila suunnataan tarkasti ristin alueelle. Risti on näyttävä
yksityiskohta kirkossa joka toimii maamerkkinä ja muistuttaa 
samalla rakennuksen hengellisestä luonteesta.
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H.
IKKUNANKEHYKSET KELLOTORNISSA, VALAISIMET 27-32
Kellotornin koristeelliset ikkunankehykset valaistaan ikkunan 
alalaitaan kiinnitettävillä listamaisilla LED-valaisimilla, kuten 
kelloluukkujen valaisimetkin.

F.
KELLOTORNIN KORKEIN JULKISIVU, VALAISIMET 15-22
Noin 23 metrin korkeudelta alkava tasanne (korkein julkisivu 
ennen kattoa) luukkuineen valaistaan leveälle ikkunalaudalle 
kiinnitettävillä LED-valaisimilla. Valaisinlistat kiertävät tornin 
ympäri neljältä sivulta valaisten symmetrisesti koko tornin 
yläosan. 

G.
KIRKON TORNIN KELLOLUUKUT, VALAISIMET 23-26
Kellotornin kelloluukut valaistaan ikkunan alalaitaan 
kiinnitettävillä listamaisilla LED-valaisimilla. Valaisimet ovat 
huomaamattomia mutta niiden antava valo tuo juhlavan lisän 
kellotornin kokonaiskuvaan. 
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KOKONAISKUVA KIRKON VALAISTUKSESTA
(Ilman kellotornin yksityiskohtia)

7
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1.3. Valaisimet

Pylväät 1-4

SHREDER MODULLUM MIDI/1932/SMOOTH POLYCARBONATE/CDM-T/70/-22/83 GRID

Pylväät 5-7

SHREDER MODULLUM MIDI/1936/SMOOTH POLYCARBONATE/CDM-T/70/FAC -52/15
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Valaisimet 8-9

Valaisimet 10-13

ALDABRA 
MATRIX TEKNO POWER LED, 3W, 700mA, 5500K

Pituus 1520mm
Struktuuri A2200.23-152 
Korkeus 50mm, A22043.23X-152

Valaisin asennetaan sitä varten 
rakennettuun erilliseen koteloon 
(ks. liite)

SIMES MINITECHNO RECTANGULAR FLOOD, S.3766, HIT-DE 70W
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Kellotornin korkein julkisivu (kuva F):

ALDABRA 
MATRIX TEKNO POWER LED 3W, 700mA, 3300K

Valaisimet 15-22
JOKAISELLE SIVULLE 2 x:
Pituus 2020mm
Struktuuri A2200.23-202 
Korkeus 100mm, A22023.23Z-202

Valaisin 14
Suunnattava kohdevalaisin, 

SIMES MINIFOCUS S.1060, 6° HIT-TC CRI 20W, + S.1028 kelt. lasi

Kattokupolin risti
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Kellotornin kelloluukut (kuva G):

ALDABRA 
MATRIX TEKNO POWER LED 3W, 700mA, 3300K

Valaisimet 27-32
Pituus 1020mm
Struktuuri A2200.23-102 
Korkeus 100mm, A22023.23Z-102

Valaisimet 23-26
Pituus 3020mm
Struktuuri A2200.23-302 
Korkeus 100mm, A22023.23Z-302

Kellotornin ikkunankehykset (kuva H):

ALDABRA 
MATRIX TEKNO POWER LED 3W, 700mA, 3300K
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2. Kellotapuli ja hautausmaa

2.1. Tunnelma

Kellotapulia ympäröivällä hautausmaalla valaistus on hillittyä. Valon voimakkuus on hautausmaan alueella kirkon valaistusta 
himmeämpää. Alueelta valaistaan vain tärkeimmät kohteet sekä yksi keskeinen kulkureitti. Valolla korostettavista kohteista vanha 
kellotapuli on keskeinen huomionkiinnittäjä. Muut valaistavat kohteet on valittu tasaisin välein hautausmaan läpi kulkevan reitin 
varrelta. Polun valaistus on hautausmaalla suunnannäyttäjän roolissa jolloin päähuomio kiinnittyy kellotapuliin sekä korostettuihin 
puihin ja muistomerkkeihin. Hautausmaan alueella on valaistuksessa suuria kontrastieroja, mutta tunnelma valaistun polun 
varrella tunnelma on harmoninen, pysähtynyt ja turvallinen. 
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2.2. Valaistustapa

Hautausmaan alueella valaisimet pyritään sijoittamaan niin 
että ne eivät kiinnitä huomiota – vain valo näkyy. 
Hautausmaan poikki kulkeva polku valaistaan noin metrin 
korkuisilla valaisimilla, jotka sijoitellaan tasaisin välein polun 
varrelle. Valo rajataan kulkuväylän alueelle.

Kellotapulin lisäksi kulkureitin varrelta valaistaan kaksi 
korkeaa puuta, vanhan kirkon kivijalka ja sen vieressä
kasvavat puut sekä Carl Lojanderin muistomerkki (kuva alla). 
Nämä kohteet valaistaan matalalle lähietäisyydelle 
sijoitettavilla kohdevalaisimilla joissa käytettävät 
monimetallipolttimot ovat teholtaan 35-70W. Puut valaistaan 
alhaalta ylöspäin suunnatuilla valaisimilla. 
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Kellotapuli
Kellotapuli valaistaan kahdelta suunnalta jolloin kolmiulotteisuus korostuu ja tapulin kahdeksankulmainen muoto erottuu myös pimeällä. 
Valaisimissa käytetään värilämpötilaltaan lämpimän sävyisiä monimetalli- tai pienpainenatriumpolttimoita. Valo rajataan alaviistosta 
kellotapulin katon alueelle. Lisäksi kellotapulin ympärillä kiertävä kävelypolku valaistaan pollareilla siten että joka toisen kulman kohdalle 
sijoitetaan yksi pollari polun ulkoreunalle. Pollarit suunnataan kohti tapulia. Tapulin viereen polun sisäreunalle, niiden kulmien kohdalle, 
joissa ei ole pollareita, sijoitetaan pollareiden kaltaiset hyvin matalat tehostevalaisimet. Ne suunnataan maan rajassa tapulista poispäin. 
Tällöin tapulin kahdeksalla kulmalla vuorottelee vuoroin pollarivalaisin ja vuoroin matala tehostevalaisin.

Tapulin yläosassa oleva avoin tasanne valaistaan sen sisään sijoitettavilla LED-valaisimilla. Valaisimet asennetaan (piiloon) tasanteen 
lattialle ja valo suunnataan alhaalta ylöspäin. Valaistu tasanne toimii koristeellisena yksityiskohtana ja kevyenä maamerkkinä. Tämän 
lisäksi kellotapulin huipulla oleva koriste valaistaan kapeakiilaisella kohdevalaisimella.

Tasanne, jonka lattialle LED-
valaisimet asennetaan

Kellotapulin koriste valaistaan 
n. 20 metrin päähän 
sijoitetulla kohdevalaisimella 
joka suunnataan alaviistosta 
tarkasti koristeen alueelle.
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2.3. Valaisimet

Kulkuväylät

Valaisimet 50-53
Osittain maahan upotettava valaisin
kellotapulin ympärillä:

BEGA 8853, HIT-CE 35W, 3200K

Valaisimet 40-49
Pollari:

BEGA 8513, HIT-CE 35W, 3200K
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Kellotapulin julkisivu

Valaisin 55-56
Suunnattava kohdevalaisin:

SIMES FOCUS S.1071 + 1031, 24° HIT-CRI 70W

Valaisin 54
Suunnattava kohdevalaisin, 
joka suunnataan tapulin huipulla olevaan koristeeseen:

SIMES MINIFOCUS S.1060, 6° HIT-TC CRI 20W, + S.1028 kelt. lasi
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Kellotapulin ylätasanne

ALDABRA 
MATRIX TEKNO POWER LED, 3W, 700mA, 3300K

Valaisimet 61-66
Tasanteen lattialle tasaisin välein x 6:

Pituus 1020mm
Struktuuri A2200.23-102 
Korkeus 100mm, A22023.23Z-102
(+amber sävylasi ja pulusuoja*)

*HUOM!
Kellotapuli on pulujen suosima oleskelupaikka ja 
siksi tasanteelle kertyy runsaasti jätettä. Tasanteelle 
asennetavat LED-valaisimet on siksi suojattava 
siten, että pulujen oleskelu valaisimien päällä on 
mahdotonta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi 
piikein tai kaltevan lasin avulla.
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Puut ja muut valaistavat kohteet

Valaisin 57
Muistomerkin valaisemiseen käytettävä kohdevalaisin:

SIMES MICROFOCUS S.1055, 30° ACCENT LED 230V 3W 240V

Maahan upotettavat valaisimet:

Valaisin58
BEGA 8809, HIT-TC-CE 35W, 60° 4200K

Valaisin59
BEGA 8806, HIT-TC-CE 20W, 50° 3000K

Valaisin 60
BEGA 8806, HIT-TC-CE 20W, 50° 3000K (amber)



RUOKOLAHDEN KIRKON VALAISTUSSUUNNITELMA 2008 | Valolaterna | Itkonniemenkatu 21 | 70500 Kuopio | 0175810150

3. Seurakuntatalo ja parkkialue

3.1. Tunnelma

Seurakuntatalon nykyinen valaistus säilytetään ennallaan. Sisäänkäyntien valaistus on nykyisellään riittävä ja parkkialueen 
puoleista julkisivua ei valaista. Seurakuntatalon ei silti jää täysin pimeyteen sillä parkkialueen valaistus yltää aina seurakuntatalon 
sisäänkäynneille saakka. Tunnelmaltaan seurakuntatalon valaistus on hillityin kirkonmäen kokonaisuuksista. Turvallinen ja hillitty 
tila vanhan hautausmaan ja kirkon välissä jättää tilaa ympärillä oleville koristeellisimmille valaistuskokonaisuuksille. Parkkialueen 
tunnelma on ennen kaikkea turvallinen ja valaistukseltaan tasaisen pehmeä.

3.2. Valaistustapa

Parkkialueen valaisin oma ulkoisesti saman näköinen kuin muutkin kirkon läheisyydessä olevat valaisinpylväät. Ne sijoitetaan 
nykyisten parkkialueen valaisinpylväiden paikalle. Parkkialueen valaistus rajataan siten että valoa on tasaisesti koko alueella, 
mutta ei sen ulkopuolella. Parkkialueen valaistus on teholtaan muuta aluetta himmeämpää mutta valoa on kuitenkin riittävästi 
turvallisen liikkumisen takaamiseksi. 

Seurakuntatalon julkisivun valaistusta tehostetaan ainoastaan itäiseltä, järvelle päin näkyvältä puolelta. Itäinen julkisivu 
valaistaan tasaisesti, alhaalta ylöspäin suunnatuilla valaisimilla.
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3.3. Valaisimet

Parkkialue

Seurakuntatalon itäinen julkisivu

Valaisimet 74-79:

SHREDER MODULLUM MINI/?/SMOOTH POLYCARBONATE/HIC-T/35/-?/? GRID

Valaisimet 70-73:

SIMES MINIFOCUS S.1065, 72° TC-TEL 18W 3000K











RUOKOLAHDEN KIRKONMÄKI 20.3.2008

Valaistussuunnitelman laiteluettelo Ve1.

KIRKONMÄKI

nro valaisimet tyyppi polttimo optiikka valon väri valaisin väri lisävarusteet

KIRKON SEINÄT
1.-4. Schreder Modullum Midi 1932 CDM-T 70W 3000K musta
5.-7. Schreder Modullum Midi 1936 CDM-T 70W 3000K musta
SISÄÄNKÄYNTI
8.-9. Simes Rectangular flood s.3766 HIT-DE 70W 3000K musta kustomoitu suojakotelo
KIRKON TORNIN KATTO
10.-13. Aldabra Matrix Tekno Power LED 4200K musta  suunnattava seinäkiinnike
KUPOLIN RISTI
14. SIMES MiniFocus s.1060 HIT-TC CRI 20W 6 ast. 4200K musta s.1022 visiiri + kattokiinnikejalka
KIRKON TORNIN YLÄOSA
15.-22. Aldabra Matrix Tekno Power LED 3000K valkea  suunnattava seinäkiinnike
KIRKON TORNIN KELLOLUUKUT
23.-26. Aldabra Matrix Tekno Power LED 3000K valkea seinäkiinnikkeet varsilla
KIRKON TORNIN ALAIKKUNAT
27.-32. Aldabra Matrix Tekno Power LED 3000K valkea  suunnattava seinäkiinnike

SEURAKUNTATALO
70-73 SIMES Minifocus s.1065 TC-TEL 18W 72 ast. 3000K musta

PARKKIALUE
74-79 Schreder Modullum Mini CDM-T 70W 3000K musta

Valolaterna
Itkonniemenkatu 21, 70500 Kuopio
Jere Ruotsalainen 0407193967



VANHA HAUTAUSMAA

nro valaisimet tyyppi polttimo optiikka valon väri valaisin väri lisävarusteet

POLLARI
40.-49. BEGA 8513 HIT-CE 35W 3000K musta
KELLOTAPULIN ALAOSA
50.-53. BEGA 8853 HIT-CE 35W 3000K musta
KELLOTAPULIN HUIPUN SPOTTI
54. SIMES MiniFocus s.1060 HIT-TC CRI 20W 6 ast. 3000K musta s.1024 shield + s.1028 yellow filter
KELLOTAPULIN SIVUVALOT
55.-56. SIMES Focus s.1071 HIT-CRI 70W 24 ast. 3000K musta s.1031 wide lens + s.1033 barn doors
HAUTAMUISTOMERKKI
57. SIMES MicroFocus s.1055 LED 3W 30 ast. 4200K musta
PUU
58. BEGA 8809 HIT-TC-CE 35W 60 ast. 4200K musta
MUURI
59. BEGA 8806 HIT-TC-CE 20W 50 ast. 3000K
60. BEGA 8806 HIT-TC-CE 20W 50 ast. 3000K amber-lasi
KELLOTAPULIN YLÄOSA
61.-66. Aldabra Matrix Tekno Power LED WB 2500K

Valolaterna
Itkonniemenkatu 21, 70500 Kuopio
Jere Ruotsalainen 0407193967
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