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Sokos ja Kompassi-valoteos

Äijälänsalmen vanha silta

Kirkkopuisto ja Kaupunginkirkko

Kuokkalansilta ja Seppo UuranmäenKeinuja

Pysyvien kohteiden
määrä lähes100



Rantaraitti ja Kylmänoron silta

Moirislampi

Harjun portaat

Lutakonpuisto

Pysyvien kohteiden
määrä lähes100



Ruusupuiston kiinteistö

Energiansäästöhanke, 
Kortesuon valaisinvaihdot

Hyppy, Anne Meskanen-Barman

Muuntamotaiteen valaistus, yhteishankeJE:n kanssa

Uusia pysyviä
valaistuskohteita

vuodelta 2015



Äijälänrannan
asuntomessualue

vuodelta 2014



Valotapahtuman
koevalaistukset
vuonna 2006



VALON KAUPUNKI –TAPAHTUMAT
Elämyksiä valosta



Joen varjot, Valoparta Oy, 2013

VALON KAUPUNKI –TAPAHTUMAT
Elämyksiä valosta



YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINENULKOVALAISTUS-energiansäästöhanke

Heijastinpeilit valaistiin 
aiemmin kuudella 2000
watin lampulla, nyt tilalla 
on ledivalaisin, jonka teho
on 1035W.

Aloitettu vuonna 2009, päättyy vuoden 2016 lopussa
Tavoiteltu 40 %energiansäästö on jo saavutettu
Säästökeinoina: valaisinvaihto (yli 50% valaisinkannasta uusittu) ja erikoishankkeet 
sekäuuden ohjausjärjestelmän mahdollistamat tiukennetut valojen sytytys- ja
sammutusajat, kesäkatko ja yösammutus asuin- ja teollisuusalueilla

LÄNSI-PÄIJÄNTEENTIENKIERTOLIITTYMÄ

Kier tol i i t t ymän vanhan heijast inpeilivalaisimen teho oli 12,8 kilowat t ia ja uuden ledivalaisimen teho on ainoastaan
1,04 kW. Energiansäästö on 92 %. Valaisin tuot t aa saman määrän valoa, mut ta tasaisemmin. Valaisinsaneeraus
maksoi yhteensä noin 21 000 euroa ja energiaa sääst yy vuodessa noin 42 500 kW. Takaisinmaksuaika <4,5 vuott a.



Kuokkalansillan pylväsvalaisim et saneerat t iin vuonna 2013. Vanhat pallovalaisimet uusit t i in muotok ieltä
muut tamat ta, mut ta sisällä on tarkkaan mi toitet t u led-valaistus. Energiansäästö 76%.



Ruutukaavakeskustaan asennetaan katu kerrallaan uutta ledivalaistusta häikäisemättömällä WOW-valaisimella
toteutettuna. Kuvassa Kilpisenkatu, joka saneerat t i in valaistuksen osalta vuonna 2015.







MAISEMANELVYTTÄVYYS



VALAISTUSTAVAT
- Yleisvalaistus (väylä, kenttä)
- Kohdevalaistus (kivet, kalliot, viheraiheet)
- Erikoisvalaistus (taiteen valaistus, valotaide)



Muuratsalon urheilukentän painonappiohjattu led-
valaistus toteutettiin syksyllä 2015. Valot ovat 10 %
teholla kunnes napin painalluksestamenevät
täydelle teholle, lisätietoa: http://goo.gl/JUMTZl

Jyväskylän Ylistönmäen leditestireitillä voi kulkea
”valokuplassa” eli väylällä, jossavalo kirkastuu kun
sehavaitseekulkijan ja himmentyy heti sen jälkeen. 
Video: https://youtu.be/JoMBnsadfmk

https://youtu.be/JoMBnsadfmk


Puuvalaistusta Göteborgissa



VALOSAASTE

”Valosaaste on keinovaloa, josta aiheutuu haittaa ekosysteemeille tai
ihmisten terveydelle tai viihtyvyydelle.”

Jari Lyytimäki & Janne Rinne: 
Valon varjopuolet 
Gaudeamus2013
ISBN978-952-495-309-2
255sivua



HÄIRIÖVALO

”Häiriövalo on valaistavan
alueen ulkopuolelle menevää
valoa, jokamääränsä,
suuntansa tai
spektrijakaumansa takia
kasvattaa epämiellyttävyyttä,
epämukavuutta,
hämmennystä tai rajoittaa
oleellisen informaation
näkymistä.” (s. 11)



ENERGIATEHOKASULKOVALAISTUS
1. VALITSEULKOVALAISINMALLI, JOKAEI PÄÄSTÄVALOA

TAIVAALLE.

2. MITOITAVALONMÄÄRÄOIKEIN, HÄIKÄISEMÄTTÖMÄSSÄ
YMPÄRISTÖSSÄVOI KÄYTTÄÄPIENEMPITEHOISIA
VALONLÄHTEITÄ.

3. SIJOITAULKOVALAISIMETSITEN, ETTEIVÄTNEVALAISE
SISÄTILOIHIN.

4. SUUNTAAVALONHEITINOIKEIN, VÄLTÄHÄIRIÖVALOAJA
HÄIKÄISYÄ.

5. SEINÄÄNKIINNITETTÄVÄTVALAISIMETSUUNNATAAN
MIELUMMINYLHÄÄLTÄALASKUINTOISIN PÄIN.

6. KÄYTÄAJASTIMIAJALIIKETUNNISTIMIA.

7. PIDÄVALAISTUSHYVINHUOLLETTUNA, ÄLÄKÄRAKENNA
VANHANVALAISTUKSENPÄÄLLEUUTTAJATEHOKKAAMPAA.

Kuvat: Pentti Karvinen, http://seula.net/valosaaste/

1.

3.

4.

5.

http://seula.net/valosaaste/


Valon päivä 3.2.2016 
Annukka Larsen

Kuva: http://darksky.org/lighting/lighting-basics/

Valonlähde piiloon!

Valoa..
- jokaei suuntaudu taivaalle
- vain silloin kun sitä tarvitaan
- vain alueilla, joissa sitä tarvitaan
- oikein mitoitettuna

Urakan lopputarkastus myös pimeän
aikaan (tarvittaessa korjataan)

VALOSAASTEETON
ULKOVALAISTUS

http://darksky.org/lighting/lighting-basics/


VALOSAASTEETON
ULKOVALAISTUS

Näkyvän valon
aallonpituusalueella
sirontaa tapahtuu
eniten sinisen valon
alueella (lyhyet
aallonpituudet), siksi
päivätaivas on sininen.

Sironnan vaikutus
vähenee mitä pidempi
on valon aallonpituus
(punertava
auringonlasku).

digimuseo.joensuu.fi

http://digimuseo.joensuu.fi/?lang=fi&amp;menuitem=4&amp;secti=58


VALOSAASTEETON
ULKOVALAISTUS

UV-valo ja siniset aallonpituudet
vaikuttavat ihmisen melatoniinin
eritykseen sekä hyönteisten ja
lepakoiden navigaatioon.

Lämmin 3000 Kelvin-asteen
valo ei yleensä sisällä sinisiä
aallonpituuksia.

Valon väri vs. ympäristön värit
ja luonnonvalo?



Valo 
vs.

lepakot

ONGELMAT:
Lyhytaaltoinen sinertävävalo
houkuttelee hyönteisiä. Lepakoille
helppo saalis, mutta hyönteisille
merkitsee elinmahdollisuuksien
vähenemistä (lisääntyminen estyy).

Liian tehokasvalo estää lepakoiden
kulkuaeli niilläkuluu enemmän aikaa
ruuan metsästykseen.

RATKAISU:
Mahdollisimmanpitkä pylväsväli, 
pieni valoteho, häikäisemätön
optiikka, matalapylväs ja
lämminsävyinen valonlähde!

Valoaenintään 10 luksia
keskiarvoisesti, mielellään pienin
mahdollinen valaistusluokka(P5, 
3lx). (Lepakot liikkuvat huhtikuun
alusta lokakuun puoliväliin.)



Kinakujan silta (2008) 
Design: VALOADesign Oy

Valo 
vs.

lepakot

EI-VALAISTAVIAALUEITA:
Pesintäpaikat (havainnot: puut ja rakennukset)
Rantapuut (sekä ei-urbaanit puut muutenkin)



YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän kaupunki
Kaupunkirakenne

Liikenne- ja viheralueet

Valon kaupunki –hanketta johtaapalvelupäällikköKari Ström

Ulkovalaistuksen ylläpito: JukkaPiispanen
Valaistuksen erityishankkeiden rakennuttaminen: Martti Varis

Valon kaupunki –koordinaattorit: 
Annukka Larsen, valaistushankkeet

Jani Ruotsalainen, Valon kaupunki –tapahtumat

http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/info/yhteys
www.facebook.com/jyvaskylacityoflight

www.twitter.com/Valonkaupunki

http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/info/yhteys
http://www.facebook.com/jyvaskylacityoflight
http://www.twitter.com/Valonkaupunki
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