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Katri Helenan laulaessa ”vasten auringon siltaa, säteet 
myöhäiseen iltaan” keksimme konseptin idean. Saimaan 
Sillan tornin seinästä tehdään valotaideteos, joka heijaste-
lee päivällä ympäristöä ja kesäiltaisin maalaa taivaanrannan 
auringonsillan tornin seinään. Puumalan saaristokunta 
herää kesäisin henkiin ja tarjoaa asukkaille kappaleen 
kauneinta suomea. Veden läheisyys ja 3000 rantakilomet-
riä takaavat upeita auringonlaskuja. Puumalan siltatornin 
julkisivu on auringonvalo analyysin mukaan juuri oikeassa 
kulmassa kesäiltaisin heijastaakseen auringonlaskun. Vasten 
auringon siltaa konseptin ideana on luoda Puumalaan 
valotaideteos, joka toimii niin päivällä, kirkkaassa kesäyös-
sä kuin talven pimeässä. Siltatornin keskimmäiseen ikku-
nariviin asennetaan dichroic kalvo joka heijastaa päivällä 
ympäristöä lämpimän sävyisen auringonlaskun eri väreis-
sä riippuen katselukulmasta. Teokseen voi myös kävellä 
sisään ja kuntoilla, sillä parhaiten pääset ihmettelemään 
monokromaattista maailmaa siltatornin eri tasoilta. Erityi-
sesti uskomme lapsi vieraiden innostuvan värien ihmeelli-
sestä maailmasta, sillä myös sisällä maiseman värimaailma 
määräytyy katselukulman mukaan.

Päivä visualisointi

Esimerkki julkisivusta

Esimerkki Sisätilasta

Esimerkki julkisivusta

Esimerkki Sisätilasta



VASTEN AURINGON SILTAA

Yö visualisointi

Pimeän aikaan tornin ilme muodostuu lasipintojen läpi nä-
kyvästä, valaistusta sisätilasta. Välitasojen valaistus voidaan 
jättää ennalleen tai korvasta vastaavan tyyppisellä LED 
valolla. Keskiosan dichroic kalvolla peitettyjen ikkunoiden 
pimeänajan ilme on yksinkertaisen interaktiivinen. Väri-
maailma muuntuu vihreästä sinisen kautta purppuraksi ja 
tilaa valaisemaan riittää valkea valo. Katsoja voi vaikuttaa 
ilmeeseen liikkumalla itse kauemmaksi tai lähemmäksi 
kohdetta. 

Hissi- ja porraskuilujen nykyinen valaistus korvataan 
kahdella, kuilun alaosaan sijoitettavalla tehokkaalla värillis-
tä valoa tuottavalla LED valaisimella. Näiden visuaalisesti 
merkittävien elementtien pimeänajan ilme aktivoituu 
illan hämärryttyä. Tornin sinisävyinen perusilme muistut-
taa tuhansien järvien maan tärkeimmistä elementeistä 
vedestä ja ilmasta. Perusilmeen värimaailma sopii myös 
itsenäisen suomen teemaan. Valaistusilmeessä käynnistyy 
muutos, kun jommastakummasta sisäänkäynnistä astutaan 
sisään. Kulkijan aktivoima värimaailma muuttuu rauhalli-
sesti elämään aktiivisen lämpimiä värinsävyjä palatakseen 
myöhemmin takaisin perusilmeeseen. Erilaisia tapahtumia 
varten, valaistusilme saadaan etähallinnan avulla muuntu-
maan normaalia värikylläisempiin ilmeisiin.
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KLO19-23
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Valaisimien Sijoituskartta 

Hissi- ja porraskuilujen valaisimet sijaitsevat alhaalla, sillä tornia katsotaan pääsääntöisesti 
alaviistosta. Näin suunnattuna valo ottaa ikkunoiden poikkipuolien alapintaan, jolloin valaistus-
vaikutelma on voimakkain. Valaisimet sijaitsevat ulkokulmissa joissa valo pääsee nousemaan ylös 
asti esteettä. Valaisimissa on erittäin kapea valonjako, jotta valo kantaa mahdollisimman hyvin 
ylös asti. Torniin, kahvion yläosaan sijoitetaan kaksi valaisinta levittämään värillistä valoa myös 
tornin  vaakasuuntaiseen yläosaan.

RGBW LED valaisimet toimivat DMX ohjauksella, joten valaisimien ohjaamiseen käytetään 
DMX valonohjainta, jonka muistiin valaistusilmeet ohjelmoidaan. Valaistusilmeet käynnistetään 
kärkitiedolla C2 järjestelmän kautta. C2 valonohjausjärjestelmään liitetään valoisuusanturi joka 
laittaa valot päälle. Liiketunnistimet havaitsevat torniin tulijat ja aktivoivat ilmeen muutoksen. 
C2 järjestelmän kautta mahdollistuu myös valaistuksen etäohjaus. 

VALAISTUKSEN OHJAUSPERIAATE

C2CU keskusyksikkö toimii valojen ohjauksen keskuksena. Järjestel-
mään on kytketty sisäänkäyntien liiketunnistimet sekä valoisuusanturi. 
Sensorien ja etäyhteyden kautta ohjataan DMX valonohjainta johon on 
tallennettu valaisimille tehdyt ohjelmat.

Relelähtö 1 – valoisuusanturin mukaan valot päälle ja pois
Relelähtö 2 – alemman sisäänkäynnin liiketunnistimen tieto
Relelähtö 3 – ylemmän sisäänkäynnin liiketunnistimen tieto
Relelähtö 4 – etäyhteydellä ohjattava relelähtö lisäohjelmalle

DMX OHJAIN: eCue Butler XT2 (ohjaimeen tallennetaan DMX valai-
simille tehdyt ohjelmat jotka käynnistetään kärkitiedolla relelähtöjen 
kautta C2 järjestelmästä)

Teippaus alue n.56m2

Tuote valonlähde kpl € kpl € yht asennus € kpl € yht
Martin Exterior Wash 310, 10astetta RGBW LED, 8800lm, 260W 2 2050 4100 750 1500
Martin Exterior Wash 210, Wide RGBW LED, 4500lm, 146W 2 1500 3000 750 1500
DMX ohjain ecue Butler XT2 1 800 800 500 500
C2CU keskusyksikkö 1 0 0
C2RU releyksikkö 1 0 0
C2 liiketunnistin 2 0 0
C2 smart lumo  2 0 0
C2 valoisuusanturi 1 0 0

m2 €/m2
3M Dichroic ‐kalvo asennettuna pohjoiselle puolelle 56 175 9800

materiaalit yhteensä 17 700 € asennus 3 500 €

Teos asennettuna yht. 21 200 €

Valaisinluettelo & Kustannusarvio

Aurinkoanalyysi


