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PORVOON KAUPUNKI

SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ ELINA LEPPÄNEN

• Hankkeen taustaa ja miten LUCIA liittyy tähän

SISÄLTÖ

RAMBOLL FINLAND OY 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ REIJA PASANEN

• Suunnittelun ja osallistamisen vaiheet

• Valaistuskonsepti

• Valaistukseen liitetty muu tekniikka



ONNISTUNEEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN 
EDELLYTYKSENÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ



LÄHTÖKOHDAT

HAASTEET:

• Länsirannalla vaativat olosuhteet:

• pima-kohde

• erittäin heikko kantavuus ja stabiliteetti

• asutuksen äärellä, osa uutta keskusta-
aluetta, venepaikkoja

• tulvalle altis alue

• Suunnittelu tehtiin ”valaistus edellä”

• Uuden teknologian hyödyntäminen

• Mukana EU-rahoitteisessa
hankekokonaisuudessa (LUCIA), sidottu
hankkeen aikatauluun, hankintojen aikataulutus

• Budjetti sidottu ennen suunnitelmien
valmistumista



SUUNNITTELUALUE



TYÖRYHMÄ

Porvoon kaupungin kuntatekniikan työryhmä, 
puistosuunnittelu, hankinnat ja alueen toteutus:

• Elina Leppänen, suunnittelupäällikkö, tilaajan 
projektivastaavana

• Matias Pietilä, katurakennuspäällikkö, 
pilottikohteen rakennuttaminen

• Enni Flykt, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö, 
projektin ympäristöasiat ja viestintä

• Mikko Kaunisto, kaupunginpuutarhuri, 
pilottikohteen puistosuunnittelija

• Yolanda Potrykus, LUCIA-projektikoordinaattori

Sähköurakoitsija: 
Jeti-Sähkö 

Posintra, LUCIA-yhteistyö: 
aluekehittämisen johtaja 
Topi Haapanen

Valaistus- ja sähkösuunnittelu: 
Ramboll Finland Oy, 
projektipäällikkö Reija Pasanen

Tasausuunnittelu, rantamuurin 
rakennesuunnittelu, 
geotekninen suunnittelu ja 
pimat: Ramboll Finland Oy

Yhteistoiminta kaupungin olemassa olevan 
sähkö- ja valaistusverkon kanssa:  Porvoon 

Sähköverkko Oy

Rantamuuriurakoitsija: Kreate

Stabiloinnit: YIT

Käyttäjät:

Asukkaat, turistit, veneilijät, 
kulttuuritoimi, matkailu- ja 

markkinointi
Laitetoimittajat, 

sopimus-urakoitsijat, 
valvoja



LUCIA*-HANKE

LUCIA PORVOOSSA

➢ Pilottikohteina uusi vierasvenesatama ja Länsirannan rantaraitti

• Vierasvenesatama pois LUCIA-projektista aikataulullisten ongelmien takia

➢ LUCIA-hankkeen aikana suunnittelussa noin kilometrin mittainen älykkäästi ja 
energiatehokkaasti valaistu jalankulku- ja pyöräilyraitti osaksi Länsirannan 
puisto- ja virkistysaluetta

• Kuuluu myös kansallisen kaupunkipuiston alueeseen

• Noin puolen kilometrin pituinen osuus rantaraitista toteutui LUCIA-
hankkeen aikataulussa

➢ Porvoon kaupungin osuus LUCIA-projektin budjetista 411 576 €

➢ LUCIA-projektissa oli mukana myös Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra 
https://posintra.fi/lucia/

➢ Videodokumentti Porvoon LUCIA -pilottikohteen valmistelusta

Tutustu Länsirannan rantaraitin suunnitteluun tästä.

• Päärahoittajana Interreg Baltic Sea Region – ohjelma.

• LUCIA-hanke tuotti uusinta tietoa kaupunkivalaistuksen 
energiatehokkaista ratkaisuista Itämeren piirissä.

• Tarkastelunäkökulmina ympäristöystävällisyys, uusin 
teknologia, kaupunkivalaistuksen taloudellisuus ja 
liiketoimintamallit sekä sosiaalinen hyväksyntä.

• LUCIA-hankkeen tuella toteutettiin energia-tehokkaita 
valaistusratkaisuja kuudessa eri pilottikohteessa Hampurissa 
(DE), Tallinnassa (EE), Porvoossa (FI), Jurmalassa (LV), 
Albertslundissa (DK) ja Pietarissa (RU).

• Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2019-30.9.2021. 

Lisää tietoa LUCIA – hankkeen sivuilta: lucia-project.eu

*Lighting the Baltic Sea Region –Cities accelerate the deployment of 
sustainable and smart urban lighting solutions (#R096)

Porvoon Länsirannan älykkäästi ja energiatehokkaasti valaistu 
kevyenliikenteen raitti on osa EU:n rahoittamaa LUCIA-hanketta. 

https://posintra.fi/lucia/
https://youtu.be/HXd1Vi1v0go
https://lucia-project.eu/


LUCIA-projekti osallistui Porvoon valot –
tapahtumaan 14-15.2.2020 

Projektin pisteellä oli  pienimuotoinen valoteos, jossa 
värivalojen avulla muodostettiin eri värisiä varjokuvia. 
Teos houkutteli asukkaat ja kävijät mukaan arviointiin 
ja yhteiskehittämiseen valotaiteen innostamana. 

LUCIA-luotaimella kartoitettiin käyttäjien toiveita ja 
tarpeita Länsirannan toimintaan sekä valaistukseen 
liittyen. Lisäksi luotaimessa sai äänestää sydän-
tarroilla esim. reitin käytettävyyteen ja valaistuksen 
ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä.

Luotaimeen saatiin yhteensä 112 vastausta, 
tarratehtävään osallistui arviolta 150 henkilöä.

ASUKASARVIOINTI

Kuvan lähde: itäväylä.fi

Kuvat: Topi Haapanen



Sidosryhmille suunnatussa verkkotyöpajassa 
osallistujat työstivät oman näkemyksensä visiosta 
täydentämällä ”valon visiopyörää” ryhmissä.

Osallistujilla oli mahdollisuus täydentää visiopyörään 
älykkään valaistuksen ratkaisuja sekä omia ideoita ja 
käyttäjätarpeita. Esiin nousivat esimerkiksi uudet 
oivallukset älykkään valaistusinfran mahdollistamista 
esteettömyysratkaisuista sekä äänimaailman 
hyödyntämisestä opastamisessa ja tapahtumissa.

Työpajaan osallistui yhteensä noin 20 henkilöä eri 
ikä- ja käyttäjäryhmien edustajia, yrittäjiä ja 
esteettömyyden kokemusasiantuntijoita. 

ASUKASARVIOINTI



VISIO: Elämyksellinen ja energiatehokas sekä 
monipuolisesti luontoa ja kaikkia käyttäjiään 
palveleva Länsiranta.

Visiossa korostuivat seuraavat asiat:

• Länsirannan monipuolinen käyttö ja 
elämyksellisyys kaikille käyttäjäryhmille

• Energia- ja kustannustehokkuuden toteuttaminen 
vain tarpeeseen valaisemalla sekä energia- ja 
materiaalivalinnoilla

• Valaisinten jatkuvan sähkön hyödyntäminen 
Länsirannan käytettävyyden parantamiseen

• Onnettomuuksien ja rikosten ennaltaehkäisy

• Häiriövalon rajoittaminen sekä Länsirannan 
kulkijoiden, lajiston että lähialueen asukkaiden 
näkökulmasta.

TAVOITTEET JA VISIO



”Värijuhlat” –teos /Petri Hytönen

VARAUS

Suunnittelualueet:

1. Aleksinpuisto

2. Taidetehtaan rantapuisto

3. Uusi vierassatama

4. Kokon rantapuisto

VALAISTUSKONSEPTI



VALAISTUKSEN OHJAUS
Capelon Smart City-ohjausjärjestelmä

Valaisinpylväät on varustettu valaisimeen integroitavilla 
Zhaga-liittimillä. Ohjausjärjestelmässä keskuslaitteisto viestii 
ohjaussignaalin langatonta Wirepas-verkkoprotokollaa pitkin 
valaisimille.

Valaisimille syötetään jatkuva jännite ja valaistuksen ohjaus 
toteutetaan pylväiden välillä langattomasti ja Zhaga-
liittimeltä valaisimille DALI-ohjausväylällä.

Osa pylväistä varustetaan myös toisella Zhaga-liittimellä, 
joihin asennetaan Zhaga-liikesensori. Liikesensoria ei käytetä 
valaistuksen ohjaukseen, vaan sillä kerätään ensisijaisesti 
käyttäjätietoa. 

Ohjausverkossa voidaan valaisinohjauksien lisäksi välittää 
anturidataa, jota voidaan hyödyntää avoimia rajapintoja 
käyttäen kolmannen osapuolen sovelluksissa. 

Kuvan lähde: capelon.se



ÄÄNIOPASTUS
Länsirantaan toteutettiin näkövammaisten kulkua 
ohjaava ääniopastus älykkäiden äänimajakoiden avulla. 
Mobiiliapplikaation signaali käynnistää joka toiseen 
valaisinpylvääseen asennetun äänimajakan yksi 
kerrallaan, eli ns. hiljainen äänimajakka toimii vain silloin, 
kun käyttäjä sitä tarvitsee. 

Äänimajakan ohjaavaksi ääneksi valikoitui satakielen 
laulua, joka on muokattu soimaan väärinpäin, jotta 
linnut eivät häiriintyisi äänestä. Lisäksi äänimajakkaan 
voidaan liittää puhuttua reittiopastusta esimerkiksi 
risteysalueille. 

Vastaavaa ääniohjausta on yleisesti käytössä julkisten 
rakennusten sisäänkäyntien yhteydessä tai 
asemaympäristöissä. Äänimajakoita ei ole aikaisemmin 
Suomessa hyödynnetty kulkuväylillä, joten 
ääniopastamisen jatkokehityksen vuoksi on tärkeää 
saada palautetta ja kokemuksia alueen käyttäjiltä.



VALO-OPASTUS
Ääniopastuksen lisäksi Länsirannan 

älykkään valaistuksen konseptiin kuuluu eri 

alueille asennettuja gobo-väyläopasteita. 

Rantaväylän muutamiin pylväisiin on 

asennettu gobo-projektorit, joilla 

heijastetaan pyöräilijän ja jalankulkijan 

kuviot väylän pintaan ohjaamaan kulkua 

valaistulla reitillä. Valaistut symbolit näkyvät 

kaikissa olosuhteissa, myös silloin kun lumi 

peittää väylän pintaan maalatut merkinnät.



MOBIILILAITTEIDEN 
LATAUSPISTE
Länsirannan rantaraitilla on myös aurinkokeräimillä ja 
mobiililaitteen latauspisteellä varustettu valaisinpylväs. 
Aurinkokennon varaamaa energiaa hyödynnetään USB-
latauspisteellä, joka on integroitu pylvään pöytätasoihin. 

Kuvan lähde: Tehomet Oy



TAIDE JA TAPAHTUMAT
Suunnitelmakonsepti on luonut puitteet alueen kehittämiselle 

erilaisille tapahtumien ja taiteen tarpeille. Valaisinpylväiden 

kaiuttimet palvelevat äänentoistojärjestelmänä tapahtumissa, 

lisäksi niitä hyödynnetään ääniteoksessa, joka toteutetaan 

yhteistyössä kamariorkesteri Avanti!:n kanssa. Ääniteos 

liitetään rantaraitin kaiutinjärjestelmään siten, että teos soi 

muutaman kerran päivässä automaattisesti, lisäksi sen voi 

aktivoida päälle painonapin avulla.

Taidetehdasta vastapäätä sijaitsevan bussipysäkin yhteyteen 

on toteutettu taiteilija Petri Hytösen ”Värijuhlat”-teos, jonka 

valaistuksen ohjaus on mukana Länsirannan 

valaistusjärjestelmässä. 

Tulevaisuudessa alueelle toteutetaan useita pienempiä teoksia 

Länsirannan taideohjelman mukaisesti. Ensimmäisessä 

rakentamisen vaiheessa toteutetaan 3-4 teosta vuoteen 2025 

mennessä.



VALAISTUSVERKKO
Valaistusverkko toimii alustana tulevaisuuden         

Smart City -kehitykselle

Kaupungin ulkovalaistusverkkoa voidaan hyödyntää 

tulevaisuudessa Smart City -kehityksessä yhdessä IoT-

alustan kanssa. 

Älykkäissä kaupungeissa teknologian avulla 

mahdollistetaan asukkaille ja muille toimijoille 

elämisen laatua ja hyvinvointia parantavia sekä 

ajanhallintaa tehostavia ratkaisuja, luodaan yritykselle 

suotuisia liiketoimintaympäristöjä ja varmistetaan 

kaupungin tuottamien palvelujen tuotannon sujuvuus, 

tehokkuus ja saavutettavuus. 

Smart Cityn ytimessä on kestävän kehityksen ajatus, 

jota tavoitellaan mm. resurssien käyttöä tehostamalla 

sekä asumisen ja liikkumisen toimintojen optimoinnilla.




