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Kuva 1: Havainnekuva alueesta 

 

Valaistuksen yleissuunnitelman taustaa 
 

Suunnittelualue on Turrin alueelle Soukonlahteen rakentuva uusi asuinalue, jonka asemakaava ja rakennusten muotokieli tuo mieleen modernin version 
vanhanaikaisesta linnakaupungista. Keskellä asemakaava-aluetta on linnanpihamainen aukio ja kiinteistöjen sisäpihat ovat matalia ja suojaisia paikkoja. 
Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti on rajattu ns. linnan muurien ulkopuolelle. 

Valaistuksen yleissuunitelman on laatinut Despro Engineering Oy yhdessä Pirkkalan kunnan yhdyskuntatekniikan kanssa. 
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Tavoitteet 
 

Valaistuksen yleissuunnitelman tavoite on yhtenäinen 
valaistus Turrin uudelle asuinalueelle sisältäen 
katualueiden, julkisen ulkotilan sekä kiinteistöjen piha-
alueiden valaisun. Valaistuksen tavoitteena on 
visuaalisesti tukea asuinalueessa arkkitehtuurisesti 
haettua modernisoidun linnakaupungin tunnelmaa ja 
olla samalla toimiva ja ohjaava käyttövalaistus.  

Yleissuunnitelmassa esitetään valaistuksen periaatteita 
ja suuntaviivoja valaistuksen toteuttamiseen, 
valaistuslaitteiden ja valaisimien muotokieli sekä 
valaistustaso ja eri alueiden valaistuksen värilämpötila 
huomioiden. Yleissuunnitelman tarkoitus on toimia 
pohjana ja ohjaavana dokumenttina tulevia 
rakennussuunnitelmia varten ja on tarkoitettu myös 
alueen kiinteistöjen käyttöön. 

Suunnitelma käsittää koko uuden asuinalueen 
valaistuksen sekä rantapuiston. Suunnitelman 
periaatteita voidaan soveltuvin osin noudattaa muillakin 
julkisilla lähialueilla.  

Kuva 2:Pimeänajan näkymä 
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Katuvalaistus – parkkipaikkavalaistus – sisäpihavalaistus – puistovalaistus 
 

Katuvalaistus 
Laadukas katuvalaistus mahdollistaa liikennetilojen turvallisen käyttämisen ja katualueen 
hahmottamisen. Hyvän katuvalaistuksen peruslähtökohtia ovat riittävä yleisvalaistus ilman häikäisyä 
sekä yksityiskohtien havaitseminen myös ajoneuvonopeuksilla. 

Suunnitelma-aluetta syöttää Naistenmatkantieltä yksi kokoojakatu, josta on liittyminen myös Turrin 
vanhalle omakotitaloalueelle. Uusi kokoojakatu kiertää korttelialueen ja kulkee rantapuiston ja uuden 
asuinalueen välistä päättyen yhteispysäköintiin tarkoitetulle paikoitusalueelle. 

Katuvalaisimiksi valitaan hienovaraisesti muotoillut LED-katuvalaisimet yksivartisella sinkityllä 
teräspylväällä. Valaistusluokkatavoite on M5. Valaisimiin ohjelmoidaan yöaikahimmennys, jolloin 
valaistuksen teho on pienimmillään hiljaisimpaan aikaan pimeän ajan keskipisteen molemmin puolin.  

Valaisinpylväät sijoitetaan yksirivisesti kadun reunaan, pylväsvälitavoitteena n. 40 metriä. Pylväiden 
suosituskorkeus katutasosta on 8m, joka on ympäristöön ja ajonopeuksiin suhteutettuna sopivan 
pieipiirteinen korkeus. Valaisimina käytetään esim Schrederin Teceo 1 Gen 2 tai vastaava. Valaistuksen 
värilämpötila on 4000K.  

 

  

Kuva 3: Valaisinmalli Schreder Teceo 1 
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Parkkipaikkavalaistus 
Pysäköintialueet ovat tiloja, joissa on suhteellisen runsaasti eri nopeuksilla liikkuvaa ja liikkumatonta 
ajoneuvo- ja jalankulkuliikennettä. Laadukas valaistus ei häikäise ja tuottaa riittävän yleisvalaistuksen 
hahmottamaan kappaleiden sijaintia ja liikettä myös taustapeileistä tarkasteltuna.  

Pysäköintialueet sijaitsevat kokoojakadun jatkeena korttelialueen kehällä ns. linnanmuurien ulkopuolella.  

Asuinrakennuksia lähestyttäessä pyritään kokoojakatua pienipiirteisempään valaistusrakennelmaan. 
Parkkipaikkavalaistus toteutetaan matalahkoilla, varrettomilla ja 6 metriä korkeilla teräspylväillä 
valaistustasoon P4. Kiinteistöjen parkkialueille suositellaan samaa mallia, esim. Schrederin Teceo S. Pylväät 
maalataan valaisimien kanssa samaan värisävyyn tummanharmaaksi. Maalattu teräspylväs tuo 
viimeistellymmän ja rauhallisemman vaikutelman. Valaistuksen värilämpötilana erityisesti kunnan 
omistamilla kaduilla ja parkkipaikoilla olisi hyvä käyttää 4000K, joka auttaa hahmottamaa alueen rajaa ja 
käyttötapaa. Valaisinpylväät asennetaan keskikorokkeille tai viherkaistaleille. Valaistustasoa säädetään 
tarvittaessa liiketunnistuksen ja yöaikahimmennyksen avulla. 

 

 

  

Kuva 4: Valaisinmalli Schreder Teceo S 
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Sisäpihat 
Laadukas piha-aluevalaistus mahdollistaa tilan pimeän ajan toiminnot sekä tuo 
viihtyisyyttä ja tilan käyttömukavuutta. Valaistuksen häikäisemättömyys 
asuinhuoneistojen ikkunoiden välittömässä läheisyydessä on äärimmäisen tärkeää ja 
valaisimien sijoitteluun sekä valonjako-ominaisuuksiin on kiinnitettävä huomiota.  

Linnanpihalle asennetaan vanhahtavan tyyliset puistovalaisimet, esim. Vizulo Lilly tai 
Schrederin Isla tai Stylage varrettomassa puupylväässä. Valaisinpylväinä käytetään 
valitun valaisimen muotoiluun sopivia puupylväitä. Puupylvään teräsjuuri ja pylvään 
pää sekä valaisimet maalautetaan yhteensopiviin harmaan sävyihin, pylvään puun 
väri valitaan samaan sävyyn Linnanpihan muiden ulkokalusteiden kanssa. Pylvään 
korkeus katutasosta on noin 4-6 metriä. Valaisinpylväät sijoitellaan aukion ja 
kävelykadun keskelle siten, että tarvittaessa raskaallakin ajoneuvolla on mahdollista 
päästä kiinteistöille. Valaistustasosuositus Linnanpihalla on P4.  

 

 

 

Kiinteistöjen sisäpihoille suositellaan matalampaa pylvästä, korkeus 3 tai 4 metriä 
ja vastaavanlaista, mutta sirompaa valaisintyyppiä. Pylväs voi olla joko valaisimen 
kanssa samaan sävyyn maalattu tai vastaavanlainen puupylväs kuin Linnanpihalla. 
Valaisimet pyritään sijoittamaan siten, että piha-alueiden valaistus tukisi myös 
kulkuväylien valaistusta. Lisäksi kapeiden kujien ja kulkuväylien valaistus 
toteutetaan kiinteistöjen seiniin asennettavin valaisimin. Myös rakennusten ulko-
ovien välittömään läheisyyteen suositellaan käyttämään teeman mukaisia 
seinävalaisimia.  

Linnanpihalla ja kiinteistöjen piha-alueilla valaistuksen värilämpötilan tulisi olla 
rauhallinen ja kodinomainen 3000K. 

Kuva 5: Isla puupylväässä 

Kuva 6: Stylage puupylväässä 
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Kuva 7: Lilly puupylväässä 

Kuva 10:Schreder Isla 

Kuva 9: Schreder Stylage 

Kuva 8: Vizulo Lilly 
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Kuva 11:Linnanpihan valaisimien sijoittelu 
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Rantapuisto 
Rantapuisto käsittää sekä Rantaraittiin yhdistyvän kevyenliikenteenväylän sekä virkistysalueen venevalkamineen. 
Puistoaluevalaistuksen pääperiaatteita ovat tilan hahmottamista tukeva laadukas yleisvalaistus ja turvallisuuden tunteen 
vahvistaminen myös pimeän aikaan liikuttaessa. Hyvä pystypintojen valaistus on tärkeää väylien tasaisen valaistuksen 
lisäksija tuo myös viihtyisyyttä.  

Puiston pääväylä liitetään Rantaraitin valaistukseen samoilla valaisintyypeillä, Rantaraitin väreihin maalatuin pylväin 
maalatuin pylväin. Puiston muu oleiluvalaistus on visuaalisesti rauhallista levähdyspaikkoja korostaen, matalahkoin 
valaisinpylväin. Puiston pienet urheilukentät valaistaan kohtalaiseen valaistustasoon ja varustetaan 
painonappiohjauksin. Rantaraitin jatkeen värilämpötila sama kuin Rantaraitilla, puiston oleiluvalaistus voi olla 
rauhallinen ja kodinomainen 3000K. 

 

 

 

Valaistuksen ohjaus 
 

Valaistuksen ohjausperiaatteet yleisesti Pirkkalan kunnan ohjaustapaselvityksen mukaan. Alueen valaistuksen sytytys- ja sammutusaikataulussa voidaan 
hyödyntää kunnan alueelle asennettujen valoisuusantureiden mittaustietoja. 

Tie- ja parkkipaikkavalaisimiin ohjelmoidaan valaisintoimittajan toimesta yöaikahimmennys. Yöaikahimmennys suositellaan ohjelmoitavan portaittain 
Väyläviraston Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu -ohjeen taulukon 2 mukaan, liitteenä. 

Puiston urheilualueille ohjelmoidaan käyttöön perustuva valaistuksen säätö, esimerkiksi käyttäjien itsensä sytyttämä tai kirkastama valaistus 
painonappiohjauksella.  

 

 

Kuva 12: Valaisinmalli Schreder Teceo S 
maalatussa pylväässä 
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Kiinteistöjen valaistusohjeistus 
 

Kiinteistöjen piha-alueiden valaistus tulee suunnitella turvalliseksi, viihtyisäksi ja visuaaliselta ilmeeltään alueen teemaan sopivaksi. Kiinteistöjen 
valaistuksen tulee liittyä julkisten alueiden valaistukseen luontevasti ja osaltaan myös tukea korttelivälien kapeiden kulkureittien valaistusta. Valaistuksen 
olisi hyvä olla julkisen alueen valaistusta aavistuksen pienipiirteisempää täten korostaen yksityistilan luonnetta. Kiinteistöjen piha-alueen valaistustason 
tulee olla yhteensopiva julkisen tilan valaistustason kanssa omassa mittakaavassaan.  

Mahdollinen kiinteistöjen julkisivujen valaistus perustuu sisäänkäyntien ja seinävalaisimien luomaan valaistukseen. Rakennusten erityisiä arkkitehtoonisia 
elementtejä voidaan korostaa valolla, mikäli se voidaan toteuttaa alueen teeman mukaisesti. Laajamittaista julkisivujen valaistusta ei tarvitse toteuttaa.  

Julkisivuihin kiinnitettävissä valaisimissa on kiinnitettävä huomiota häikäisemättömyyteen ja valaisinten sijoitteluun, ettei rakennuksen tai viereisten 
rakennusten ikkunoihin suuntaudu häiriövaloa. On suositeltavaa käyttää mieluummin useampaa pienempitehoista valaisinta kuin harvempaa 
tehokkaampaa. 

Kiinteistöjen pysäköintialueiden valaistuksessa pyritään vastaavanlaiseen pienipiirteiseen häikäisemättömään valaistukseen kuin julkisilla 
pysäköintialueillakin. Yhtenäisen ilmeen vuoksi samojen valaisintyyppien ja -pylväiden käyttö on suositeltavaa. 

Piha-alueiden valaisimina voidaan käyttää matalia pylväitä teeman mukaisin puistovalaisimin, kuten Linnanpihalla tai matalia pollarivalaisimia. 
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Valaisimia ja valaistusta koskevat suositukset 
 

Valaisimina käytetään tasolasillisia LED-valaisimia, joiden valo suuntautuu pääasiassa valaisimesta alaspäin eikä täten aiheuta taivaalle tarpeetonta 
valosaastetta tai häikäise. Opaalipintaisia valaisimia on syytä välttää myös kiinteistöjen seinävalaisimissa numerovalaisimet mukaalukien. 

Mikäli kiinteistöjen seinissä käytetään ns. kahteen suuntaan valoaukollisia ylös-alas -valaisimia, on varmistuttava siitä, että ylöspäin osoittava valokeila osuu 
kattolippaan eikä suuntaudu suoraan taivaalle tai ikkunoihin, eikä valoaukkoon ole suoraa näköyhteyttä viereisen kiinteistön ikkunoista. 

Valaisimien tekniset vaatimukset 
- Valaisimien on oltava tarkoitukseen soveltuvia valaistaville pinnoille suoraan suuntaavia valaisimia 
- Valaisimien tulee olla laadultaan, tekniikaltaan ja ulkomuodoltaan tarkoitukseen soveltuvia 
- Häikäiseviä, joka suuntaan valoa antavia opaalipintaisia valaisimia ei saa käyttää 
- Valaistusvoimakkuuksien tulee olla tasapainossa niin julkisella kuin yksityiselläkin alueella 
- Valaisimina käytetään valonlähteeltään valkoista valoa tuottavia LED-valaisimia 
- Valonlähteiden värilämpötilan on oltava sama kuin yleissuunnitelmassa kyseisille alueille suositeltu 
- Alueen värikylläisyydestä johtuen valonlähteiden värintoisto on oltava riittävän laadukas Ra > 80 
- Valaistuksen ohjaukseen tulee kiinnittää huomiota 
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Liiteet 
 

LIITE 1  
Ulkovalaistuksen himmennystaulukko  
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu Väylävirasto 2015 
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LIITE 2 
Valaistusluokat  
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu Väylävirasto 2015 
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LIITE 3 
Häiriövalon raja-arvotaulukko 

 

 

 


