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SAIMAANMAJAKKA

Valoteos koostuu tornin tasaisista julkisivupinnoista ja lasirakenteiden läpi näkyvistä teräsrakenteista:
kerrostasoista, lasisista hissi- ja porraskuiluista sekä yläkerroksista ja lasisesta kattorakenteesta.
Kokonaisuudessa on huomioitu siltatornin maisemallinen merkitys niin läheltä kuin kaukaa tarkasteltuna.

Julkisivupintojen valaistuksena käytetään valokuviointia, jonka teemana on Saimaan vesistö ja graafnen
ilme koostuu vesistön muodosta karttakuvassa. Sisätilan kerrostasojen kattorakenteet valaistaan värillisellä
valolla, joka näkyy ikkunoista muodostaen tyylikkään kokonaisuuden yhdessä julkisivua valottavien
valokuvioiden kanssa.

Värinvaihdon teemoina ovat paikallisen vesistön tunnusomaiset ja uhanalaiset lajit Saimaannorppa ja
Saimaan nieriä. Näiden lisäksi vesistöihin liitetään vahvaisti myös ilmasto. Teoksen valo-ohjaus toimii
ilmanpainetta mittaavan sensorin välittämän datan mukaan: matalapaineella uidaan nieriän mukana
syvänteissä ja korkeapaineella lekotellaan norpan kanssa luodolla. Teoksessa käytettävä värinvaihto on
rauhallinen ja toteutuksessa huomioidaan tiealueen valaistusmääräykset. 

Portaikon valaistus kunnioittaa alkuperäistä valaistuajatusta, joka päivitetään sekä asennusperiaatteiden
kuin valonlähteiden kannalta. Liittopalkkisillan erikoisuus on maisemahissi, jolla pääsee sillalle salmen
rannalta ja rakennuksen yläosassa sijaitsevaan ravintolatilaan. Valaisinsijoituksissa huomioidaan maiseman
näkyvyy sekä häikäisyn minimoiminen. Lasitornien valaistutasoja ohjataan ulkotilan valoisuuden mukaan ja
pimeällä vältetään liian kirkasta valaistusta. Portaikon puolen valaistusta ohjaa myös liiketunnistin, jolloin
valotasoa nostetaan portaissa kuljettaessa.
 

Saimaan vesistö on suomalainen kansallisaarre ja toimii valoteoksen innoittajana.
Saimaan silta eli Puumalansalmen silta sijaitsee keskellä tätä kansallismaisemaa. 

kuvat: wwf.f

havainnekuva

SAIMAAN VESISTÖ
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VALAISTUSTEEMAT

SAIMAANNORPPA - Pusa hispida saimensis

Saimaannorppa on yksi harvoista makeassa vedessä elävistä
hylkeistä, eikä sitä esiinny missään muualla kuin Suomessa
Saimaan vesistössä. Se on myös Suomen ainoa endeeminen
eli kotoperäinen nisäkäs. Saimaannorppia arvioidaan olevan
nykyisin noin 360. Saimaannorppa on erittäin uhanalainen ja
tarvitsee suojelua vielä pitkään. - wwf.f

SAIMAAN NIERIÄ - Salvelinus alpinus

Saimaan kanta on äärimmäisen uhanalainen ja on Suomen
uhanalaisin kalapopulaatio. Se on olemassa enää lähes
pelkästään istutusten ansiosta. Nieriä on kylmän veden laji,
joka elää syvissä järvissä. Nieriä on rauhoitettu kalastukselta
Kuolimolla ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan
välisellä alueella. - wwf.f

MATALAPAINEELLA 
lämmin sävyinen Saimaan nieriä 

KORKEAPAINEELLA 
viileä sävyinen Saimaannorppa

Valoteoksen teemoina ovat paikallisen vesistön tunnusomaiset ja uhanalaiset lajit Saimaannorppa
ja Saimaan nieriä: matalapaineella uidaan nieriän mukana syvänteissä ja korkeapaineella
lekotellaan norpan kanssa luodolla. 
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VALAISTUSTEKNIIKKA

Teoksessa käytettävä valkoinenvalo on värilämpötilaltaan 4000K  ja värintoisto yli RA80. Laitteiden tulee olla
laadukkaita ja häikäisyn estoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valaistusratkaisussa on huomioitu energian
säästö mm. LED valonlähteiden käytöllä sekä valo-ohjauksen säätömahdollisuuksien hyödyntämisellä. 
Toteutuksessa huomioidaan tiealueen valaistusmääräykset ja mm. lämpimät valonsävyt määritetään erityisen
tarkasti ja vältetään kirkkaita punaisen, oranssin ja keltaisen sävyjä käyttäen RedGreenBlueWhite
-väriseikoituksessa murrettuja välivärejä.

Valaistuksen ohjaus toteutetaan C2 SmartLight tuotteilla Dali-ympäristössä. RGBW valaisimien DMX -
ohjaustapa Dali-yhteensovitetaan erillisen konverterin avulla. Ohjauksessa käytetään liike-, valoisuus- sekä
ilmanpainetta mittaavaa sensoria. Valo-ohjauksessa pyritään langattomuuteen.

VALAISINSIJOITUKSET POHJAKERROS

KUSTANNUSARVIO VALAISINLAITTEET

Valaisimien ja ohjauksen alustava kustannusarvio on yhteensä 19 800€
Kustannusarvio käsittää valaisinlaitteiden kustannukset ilman voimassa olevaa arvonlisäveroa.
Arvio ei sisällä vanhan valaisinkaluston purkua eikä uuden sähköistystä, kaapelointia ja asennusta.

PORTAIKKO
Kulmassa kulkeva valolinja
4000K RA>80
Mikroprismaoptiikka, Dali
Ohjaus: valoisuussensori / liiketunnistus

KERROSTASO
Tasolasillinen seinävalaisin
4000K RA>80
On/off, hämäräkytkin

KERROSTASO - VÄRI
Leveäkeilainen RGBW -valaisin
Ohjaus: C2 SmartLumo 
(DMX to Dali -konverteri),
Ilmanpainetta mittaava sensori

Valaisimet asennetaan nykyiseen
valaisinrakenteeseen 2kpl/krs.

LASITORNI
Tehokas valonheitin, kapea keila
4000K RA>80
Häikäisysuojaus, Dali
Ohjaus: valoisuussensori

VALAISIMET                      YHT. 17 700€
Julkisivut Profiliheitin + valokuvio, IP65, n. 55W, 4000K, asennus pylvääseen (3kpl)  8 500e
Kerrostasot RGBW LED kohdevalaisin, IP22, n. 20W, leveä keila, dmx-ohjaus (dmx -> dali) 2 700e

LED seinävalaisin, IP22, n. 15W, 4000K, keskileveä optiikka, RA>80 1 000e
Lasitorni LED valonheitin, IP44, n. 80W, 4000K, kapea optiikka, häikäisysuojaus, Dali-ohjaus 1 500e
Portaikk, k n. 35m LED lineaarinen jatkettava valaisin, IP22, n. 20W/m, mikroprismaoptiikka, Dali-ohjaus 2 800e
Sisäänkäynnit LED pinta-asenteinen downlight, IP44, n. 20W, 4000K, keskileveä optiikka, RA>80 1 200e

C2  VALAISTUSOHJAUS    YHT. 2 100€
C2 SmartLumo valaisinohjaimet (8kpl), C2 Lumo Manager, DALI/DMX -konvertteri
C2 SmartLight Liiketunnistin (2kpl), C2 SmartLight Valoisuusanturi, Sääasema / ilmanpainesensori
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