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VAHVA PERINTÖ VUODESTA 1945

Rambollin ovat perustaneet Johan G. Hannemann
ja Børg J. Rambøll Kööpenhaminassa. Perustajat 
halusivat luoda arvopohjaisen yhtiön, jossa 
rakennetaan yhteiskunnasta kestävämpi 
laadukkaalla insinöörityöllä sekä ensiluokkaisilla 
teknisillä ratkaisuilla.



RAMBOLL SUOMESSA
VUODESTA 1962

Tarjoamme monialaista asiantuntemust
a kestävän yhteiskunnan ratkaisujen 
suunnitteluun, projektinhallintaan 
ja ylläpitoon.

240 M€
(2019)

42 M€
Projektinjohto ja 

kiinteistökonsultointi
82 M€
Infra ja liikenne

26 M€
Ympäristö ja 

terveys

82 M€
Kiinteistöt ja 
rakentaminen

8 M€
Vesi

• 2 500 
asiantuntija

a



RAMBOLL VALOSTUDIO



RAMBOLL VALOSTUDIO 
– monialaisuus on vahvuutemme

Ramboll Valostudio on valaistukseen erikoistunut 

monialainen suunnittelutiimi, yhteensä noin 20 henkilöä

Suomessa. 

Työryhmässämme on asiantuntijoita eri aloilta, kuten:

• arkkitehtuuri

• maisema-arkkitehtuuri

• sähkötekniikka

• muotoilu

• palvelumuotoilu

Suunnittelussa pyrimme valaistuksen kokonaisvaltaiseen 

ymmärtämiseen huomioimalla valon kaikki ominaisuudet: 

kaupunkikuvalliset, toiminnalliset, psykologiset ja biologiset. 

Lisäksi huomioimme suunnittelussamme käyttäjäkokemuksen, 

johon valaistus vaikuttaa monin eri tavoin; viihtyvyys, 

identiteetti, houkuttelevuus, elämyksellisyys ja turvallisuuden 

tunne muodostuvat kokonaisvaltaisesta kokemuksesta!

Asiantuntevalla valaistussuunnittelulla vastataan kestävän 

kehityksen haasteisiin hyödyntämällä viimeisimpiä tekniikan 

suomia mahdollisuuksia niin valaisimien, kuin ohjaustekniikoiden 

osalta. Älykäs valaistus on uusin kuuma puheenaihe 

kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistöhankkeissa.



PALVELUPORTFOLIO

Ulko- ja sisävalaistussuunnittelu

• Konseptit sekä yleissuunnitelmat 

• Toteutussuunnitelmat

• Tarveselvitykset ja ohjeet

• Valaistuksen ohjausjärjestelmien suunnittelu ja 
ohjelmointi

Lisä- ja tukipalvelut

• Valaistuksen havainnollistaminen (2D/3D/VR)

• Valaistuslaskenta ja -mittaus

• Päivänvalosimulaatiot

• Tuote- ja palvelumuotoilu

• Rakennetekninen suunnittelu

Valotaide ja valotapahtumat

• Valoteokset

• Väliaikaiset teokset /valotapahtumat

• Audiovisuaaliset tuotannot

Valostudio on osallistunut LUX Helsinki 2019 –

tapahtumaan valoteoksella H2.0 sekä Alingsås 2019 

–tapahtumaan yhdessä Ramboll DK –työryhmän

kanssa. Lisäksi Valostudion valoteoksia on nähty

Oulun Lumo 2019 –festivaalissa sekä Porvoon Valot

2020 –tapahtumassa.



PORVOON LÄNSIRANTA, RANTARAITTI

Tavoitteena on toteuttaa älykkään valaistuksen 

ratkaisuihin perustuva kevyenliikenteen raitti, joka 

lisää Länsirannan alueen viihtyisyyttä sekä 

turvallisuutta.

LUCIA-hankkeen aikana toteutetaan noin 

kilometrin mittainen älykkäästi ja 

energiatehokkaasti valaistu kevyenliikenteen raitti 

osaksi Länsirannan puisto- ja virkistysaluetta.

Sijainti: Länsiranta, Porvoo

Asiakas: Porvoon kaupunki

Valmistuu: 2021

Havainnekuva: Ramboll Finland



SUUNNITTELUALUE  PORVOON LÄNSIRANTA /PORVOON KAUPUNKI, KUNTATEKNIIKKA 27.9.2019
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https://www.youtube.com/watch?v=AXwf6xqEhzs

https://www.youtube.com/watch?v=AXwf6xqEhzs
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Luotain sisälsi osallistavia tehtäviä sekä valaistusta 

koskevia kysymyksiä. Lisäksi luotaimessa sai 

äänestää sydän-tarroilla esim. reitin 

käytettävyyteen ja valaistuksen ohjaukseen 

liittyvistä kysymyksistä.

LUCIA-luotaimeen saatiin yhteensä 112 vastausta, 

tarratehtävään osallistui arviolta 150 henkilöä.

ASUKASARVIOINTI/ LUCIA-LUOTAIN



ASUKASARVIOINTI/ LUCIA-LUOTAIN

K
U

V
A
: 

T
o
p
i 
H

a
a
p
a
n
e
n

68

39

120

57

0

20

40

60

80

100

120

140

Sujuva liikkuminen Elinvoimaiset ja

houkkuttelevat

palvelut

Tapahtumat ja

taide-elämykset

Porvoon

paikallisidentiteetti

Mitä valaistuksen tulisi erityisesti tukea länsirannalla?



ASUKASARVIOINTI/ LUCIA-LUOTAIN
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Mitä seuraavista arvostat eniten? 
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Ajatuksia valaistuksen mahdollisuuksista rantaympäristössä? 

ASUKASARVIOINTI/ LUCIA-LUOTAIN
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Ajatuksia valaisinpylväiden ominaisuuksista Länsirannalla? 

ASUKASARVIOINTI/ LUCIA-LUOTAIN
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ASUKASARVIOINTI/ LUCIA-LUOTAIN
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Mitä pimeän aikana tapahtuvaa toimintaa toivoisit 
Länsirannalle?



ASUKASARVIOINTI/ LUCIA-LUOTAIN
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Millainen valaistus sopisi mielestäsi

Länsirannalle?



Virtuaalityöpajassa osallistujat työstivät oman 

näkemyksensä visiosta täydentämällä ”valon 

visiopyörää” kolmessa eri ryhmässä. 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, kuten yrittäjiä ja 

esteettömyyden kokemusasiantuntijoita. 

ASUKASARVIOINTI/ VIRTUAALITYÖPAJA



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.

ASUKASARVIOINTI/ VIRTUAALITYÖPAJA



”Värijuhlat” –teos /Petri Hytönen

VARAUS

1.Aleksinpuisto

2.Taidetehtaan rantapuisto

3.Uusi vierassatama

4.Kokon rantapuisto

LÄNSIRANNAN NELJÄ ALUEKOKONAISUUTTA/ VALAISTUSSUUNNITELMA



Alue 1, Aleksinpuisto

LÄNSIRANNAN NELJÄ ALUEKOKONAISUUTTA/ VALAISTUSSUUNNITELMA



Alue 2, Taidetehtaanpuisto

LÄNSIRANNAN NELJÄ ALUEKOKONAISUUTTA/ VALAISTUSSUUNNITELMA

MERKKIEN SELITYKSET:



Rakenteet

LÄNSIRANNAN NELJÄ ALUEKOKONAISUUTTA/ VALAISTUSSUUNNITELMA

Liiketunnistin
Zhaga-liitin Zhaga-liitin



Lisävarusteet

LÄNSIRANNAN NELJÄ ALUEKOKONAISUUTTA/ VALAISTUSSUUNNITELMA

Aurinkopaneeli ja USB-latauspiste

KUVAT ©TEHOMET

Äänimajakka

KUVA ©NAVIGUEO

Kaiutin

KUVA ©SELUX



Valaistuksen ohjaus

LÄNSIRANNAN NELJÄ ALUEKOKONAISUUTTA/ VALAISTUSSUUNNITELMA

Capelon Smart City ohjausjärjestelmä:

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

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

Osa pylväistä varustetaan myös toisella Zhaga-liittimellä, joihin asennetaan 
Zhaga-liikesensori. 

• Liikesensoria ei käytetä valaistuksen ohjaukseen, vaan sillä kerätään 
ensisijaisesti käyttäjätietoa.

Valaistuskeskukseen asennetaan kontaktoriohjaus 
varajärjestelmäksi:

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

Kuvan lähde: capelon.se



http://projektit.ramboll.fi/360/porvoo/lucia/valaistus/

http://projektit.ramboll.fi/360/porvoo/lucia/valaistus/


Porvoon Länsiranta, virtuaalikierros

http://projektit.ramboll.fi/360/porvoo/lucia/valaistus/

