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LÄHTÖKOHDAT

Ramboll Finland on laatinut Porvoonjoen länsirannan satama- ja virkistystoimintoja
yhdistävän uuden vierassataman valaistuksen yleissuunnitelman.
Valaistussuunnitelman tavoitteena on Porvoon kulttuuriympäristöön sopiva ja
alueen pimeän ajan identiteettiä korostava kokonaisuus.

Suunnitelma on osa 30MILES-hanketta, jossa luodaan itäisen Suomenlahden
vesistömatkailuun uusia toimintamahdollisuuksia parantamalla alueen
vierassatamien yhteistyötä ja palvelutasoa. Tavoitteena on kehittää
satamaverkosto, jossa on turvallisuuden ja palvelutason suhteen hyvin varusteltuja
vierassatamia 30 merimailin välein Suomen ja Viron rannikoilla. Hanketta johtaa
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka. Itäisellä Uudellamaalla
hankepartnerina toimii Posintra Oy.
Valaistuksen yleissuunnitelma perustuu WSP Finland Oy:n vuonna 2017 laatimaan
aluesuunnitelmaan. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy:n vuonna 2018 laadittu kävijäinformaatiosuunnitelma. Työn tilaajana
toimi kehitysyhtiö Posintra Oy. Suunnitelma on laadittu kesällä 2018 yhteistyössä
Porvoon kaupungin sekä Porvoon Energian edustajien kanssa. Konsultin
projektipäällikkönä on toiminut Reija Pasanen, Ramboll Finland.
Espoossa, 31.8.2018
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TAVOITTEET

Porvoon uusi vierassatama houkuttelee kävijöitä kaikkina vuodenaikoina.
Valaistussuunnitelma luo puitteet monipuolisten ja laadukkaiden satamapalveluiden
lisäksi ympärivuotiselle virkistystoiminnalle. Lisäksi valaistuksen ohjaus
mahdollistaa alueen käytettävyyden ja viihtyvyyden erilaisten tapahtumien ja
tarpeiden mukaan.
Suunnittelun tavoitteena on ollut toiminnallisesti monipuolinen ja uutta teknologiaa
hyödyntäviä palveluja mahdollistava kokonaisuus. Valaistussuunnitelma perustuu
ohjaus- ja sensoriteknologian muodostamaan järjestelmään, joka toimii alustana
innovatiivisille digitaalisille palveluille. Palvelualusta muodostuu valaistusinfrasta ja
siihen liittyvistä erilaisista sensoreista ja kenttälaitteista. Järjestelmän avulla infran
ja palveluiden hallinnointi helpottuu. Alueen sekä sen osien käyttöastetta ja
energiatehokkuutta pystytään tarkkailemaan jopa reaaliaikaisesti. Uuden
vierassataman valaistussuunnitelma sisältää ratkaisuja myös kävijäopastuksen ja
turvallisuuden haasteisiin.

PORVOON UUSI VIERASSATAMA
VALAISTUKSEN
YLEISSUUNNITELMAKARTTA

MERKKIEN SELITYKSET:

Keskuskohtaisesti ohjattu katuvalaistus, LED 3000K
Käyttäjälähtöisesti ohjattu väylä- ja aluevalaistus, LED 3000K
IoT-alustalla oleva laitureiden valaistus, LED 4000K
IoT-alustalla oleva dynaaminen värivalaistus, RGBW LED
Rakenteisiin integroitu valaistus, LED 2700-3000K
DMX-ohjattava dynaaminen värivalaistus, RGBW LED
Puiden korostusvalaistus, LED 3000K
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PORVOON UUSI VIERASSATAMA
VALAISTUKSEN HAVAINNEKUVA
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PORVOON UUSI VIERASSATAMA
VALAISTUSPERIAATTEET

Katu- ja väylävalaistus
Sataman valaistuksen lähtökohtana on ihmisen mittakaava sekä turvallinen ja
tunnelmallinen virkistysalue kaikkina vuodenaikoina. Valaistus on osittain rakenteisiin
integroitua ja häikäisyn ehkäisemiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

KATUVALAISTUS:
Valaisin: Philips CitySoul gen2
Valon laatu: LED 3000K
Asennusperiaate: Tehomet Pallas, 7m

Uuden vierassataman ulkoalueiden yleisvalaistuksen laatu on valkoinen LED-valaistus, jonka
värilämpötila on lämmin valkoinen noin 3000 kelviniä (K).
Porvoon uuden vierassataman valaistuksenohjaus on määritelty alueittain
Satamaan johtavalla Kokonniementiellä on perinteinen keskuskohtainen, aikaohjattu
valaistuksen ohjaus, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi Capelon -valonohjausjärjestelmällä.
Rantaraitille, puistoväylille sekä satamapaviljongin huolto- ja paikoitusalueelle on määritelty
käyttäjälähtöinen ohjaus. Käyttäjälähtöinen ohjaus perustuu läsnäoloon sekä kohteeseen
sopivan valotason tuottamiseen. Näin valoa saadaan sopivasti silloin, kun sille on tarvetta.
Käyttäjälähtöinen ohjaus toimii automaattisesti. Tarvittaessa valaistusta voidaan kuitenkin
ohjata etäohjauksella, jolloin esimerkiksi tapahtumien yhteydessä valaistuksen tasoa
voidaan muuttaa.
Käyttäjälähtöinen dynaamisesti säätyvä valaistus tarvitsee toimiakseen valaisinkohtaisen
ohjauslaitteen, läsnäolotunnistimen sekä luminanssianturin. Läsnäolotunnistimet
asennetaan jokaiseen valaisinpylvääseen. Rantaraitin luminanssipitoisuutta mittaavat
anturit asennetaan yhdestä kolmeen valaisinpylvääseen. Kaikki kenttälaitteet välittävät
viestinsä toisilleen ja keskusyksikölle langattomasti.
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RANTARAITIN VALAISTUS:
Valaisin: Bega 99407K3,
Valon laatu: LED 3000K
Asennusperiaate: Tehomet Pallas, 5m

DYNAAMINEN VÄRIVALAISTUS:
Valaisin: Meyer Monospot4
Valon laatu: RGBW LED
Asennusperiaate: pylvääseen

Aukion valaistus
Sataman sisääntuloaukion valaistusperiaatteena on dynaaminen värivalaistus, jota voidaan
ohjata tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Aukion yleisvalaistus on valkoinen LED-valaistus
(3000K). Tapahtumien yhteydessä valaistusta voidaan muuntaa esimerkiksi tapahtuman
teemaan sopivalla värivalaistuksella.
Sataman sisääntuloaukion valaisinpylväät on sijoitettu aukion reunalle. Niihin on integroitu
kaiuttimet, tapahtumasähkön ulosottopiste sekä dynaamiset RGBW LED-valaisimet.
Kaiuttimiin on mahdollista kytkeytyä satamapaviljongista. Tapahtumasähköt ovat aukiolle
tulevia yrittäjiä (esim. katuruoka-yrittäjät) tai muita vastaavia varten. Sähköpisteet ovat

GOBO-VALAISTUS:
Valaisin: We-ef gobo-projektori
Valon laatu: RGBW LED
Asennusperiaate: pylvääseen

lukitun luukun takana. Sähkön ulosottopisteiden riittävä määrä tulee varmistaa
sijoittamalla alueelle erillinen pollari, jossa on sähkön ulosotto (myös voimavirta).

Rantapuiston valaistus
Puistoalueella on DMX-ohjattavia RGBW LED-valaisimia (dynaaminen värivalaistus), jotka
saavat ohjauskäskynsä IoT-alustan kautta. DMX-ohjattavat valaisimet mahdollistavat
valopelien ja elämyksellisen alueen toteuttamisen muuntuvan värivalon sekä gobovalokuvioiden avulla.
Puiston valaisinpylväissä on integroidut kaiuttimet, äänisensori, painonappi sekä RGBWvalaisimet. Kaiuttimiin on mahdollista kytkeytyä satamapaviljongista. Äänisensorien ja
painonappien avulla voidaan toteuttaa RGBW-valaisimin toimivia valopelejä.
Puistopuita valaistaan rantaraitin sekä perhepuiston reunalta osaksi pimeän ajan näkymää.
PUIDEN KOHDEVALAISTUS:
Valaisin: Fagerhult OnGround
Valon laatu: valkoinen (3000K) LED
Asennusperiaate: maahan upotettava
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Valaisimet asennetaan maahan ja suunnataan kohti lehvästöä. Valaistus toteutetaan
valkoisen valon LED-valaisimilla, jonka värilämpötila on 3000K.

PORVOON UUSI VIERASSATAMA
VALAISTUSPERIAATTEET
Valaisinpylväät
Rantaraitilla ja puistoväylillä on Tehomet Pallas –
kartiopylväät, jotka ovat 5m korkeita.
Kokonniementien katuvalaisinpylväät ovat 7m
korkeita Tehomet Pallas -kartiopylväitä. Kun

Luminanssimittari
ja läsnäolotunnistin

Kokonniementie muuttuu kevyen-liikenteen
väyläksi, Pallas-pylvään korkeus on 5m.
Satama-aukion ja perhepuiston valaisinpylväät
ovat ns. älypylväitä, jotka mahdollistavat
Valaisin

erilaisten sensoreiden ja lisälaitteiden, kuten
kaiuttimien integroinnin pylväsrakenteisiin.
Valaisinpylväät ovat 7m korkeita kustomoituja

Kaiutin ja
äänisensori

puu/teräspylväitä. Tyviosa tulee olla riittävän

Kaiutin

suuri (noin 200mm), jotta tarvittavat lisälaitteet
saadaan integroitua pylvään teräsosaan.
Painonappi

Pylväiden muotoilun lähtökohtana on

Sähkön ulosottopiste

Sähkön ulosottopiste

purjeveneen maston visuaalinen ilme.

KATU- JA RAITTIVALAISINPYLVÄÄT:
Tehomet Pallas-puupylväs
Materiaalit: puu/teräs
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ÄLYPYLVÄÄT:
Puistopylväs, jossa 4-6 valaisinta/pylväs
Aukion vino erikoisvalaisinpylväs, jossa kolme valaisinta/pylväs
Materiaalit: puu/teräs

KATU- JA PUISTOALUEIDEN VALAISTUS:
Kadut: Pallas 7m + W LED, 3000K

PYLVÄISIIN INTEGROITAVAT VARUSTEET

Digitaalinen opastenäyttö

Puistoväylät: Pallas 5m + W LED, 3000K
Aukio: Kustomoitu pylväs (vino) + RGBW LED, 3 kpl/pylväs
Perhepuisto: Kustomoitu pylväs + RGBW LED, 4-6 kpl/pylväs

PYLVÄIDEN JA VALAISIMIEN PINTAKÄSITTELY / VÄRISÄVY
Teräsosat: Sinkitty ja maalattu/ Tehomet Silver Grey tai vastaava
Puuosat: Harjattu ja maalattu/ Tehomet Caramel

Kuva: tehomet.com

Kaiuttimet

Kuva: Tehomet Pallas puupylväs.
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PORVOON UUSI VIERASSATAMA
VALAISTUSPERIAATTEET

Laiturialueiden valaistus
Uuden vierassataman laiturialueiden valaistuksen laatu on valkoinen
LED-valaistus, jonka värilämpötila on neutraali valkoinen noin
4000K. Valaistus voidaan toteuttaa erillisillä valaisimilla tai sähkönja vedenjakelupisteisiin integroidulla valaistuksella.

Veden alle asennettava valaistus
Saunarakennuksen sekä terassin läheisyyteen asennetaan
vedenalainen värivalaistus, joka luo tunnistettavuutta ja
elämyksellisyyttä satama-alueelle myös talviaikaan, kun joki on
jäässä. Kuvat laiturialueilla käytettävistä esimerkkivalaisimista alla.
Esimerkkikuva veden alle asennetusta valaistuksesta. Lähde: oceanled.com

Laiturin valaistus:
Valaisin: Rolec Quantum
Valon laatu: LED 4000K
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Laiturin valaistus:
Valaisin: Simes Reef
Valon laatu: LED 4000K

Laiturin signaalivalo:
Valaisin: Marinetek Combi-kansivalo
Valon laatu: RGB LED

Veden alainen valaistus:
Valaisin: iGuzzini WaterApp BH92
Valon laatu: RGB LED

Rakenteisiin integroitu valaistus
Satamapaviljongin edustalla olevan puisen terassialueen tasojen
korostusvalaistuksen värilämpötila on lämmin valkoinen LEDvalaistus, jonka värilämpötila on 2700-3000K. Lämmin
värilämpötila tukee terassin puumateriaalin ominaisuuksia sekä luo
intiimin tunnelman terassialueelle. LED-valonauha asennetaan
ylätason reunaan siten, ettei valonauha itsessään jää näkyviin.
Kaiderakenteeseen asennettu portaiden tai rampin valaistus on
pistemäinen LED-valaistus ja sen värilämpötila on 3000K. LEDvalomoduulit asennetaan käsijohteeseen ja valo suunnataan
Esimerkkikuvan lähde: ultimatechristoph.com

portaisiin. Esimerkkivalaisin Ewo LED-moduulivalaisin.

Kuvan lähde: ewo.com

Esimerkkikuvan lähde: http://www.archh.com

13

Valaistuksen havainnekuva rakenteisiin integroidusta valaistuksesta.

PORVOON UUSI VIERASSATAMA
VALAISTUKSEN TOIMINTAKAAVIO
Valaistuksen toimintakaaviossa on esitetty
Porvoon uuden vierassataman alueet ja niiden

valonohjausperiaatteet.
Valonohjausjärjestelmiä on mahdollisuus
päivittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.
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PORVOON UUSI VIERASSATAMA
KUSTANNUSARVIO

Kustannusarvio on laadittu valaistuksen yleissuunnitelman mukaisesta
kokonaisuudesta sisältäen alustavan arvion valaistus- ja äänentoistojärjestelmästä sekä niiden ohjaukseen tarvittavien laitteiden ja varusteiden
investointikustannuksista. Lisäksi on arvioitu kustannukset kaapeloinnin ja
sähköteknisten laitteiden osalta. Kustannusarvio ei sisällä

asennuskustannuksia eikä iOT-alustalla toimivien sensoreiden tai
kenttälaitteiden kustannuksia.

Tarvike

Selite

Kustannusarvio

Valaisinkalusteet

Katu-, puisto- ja erikoisvalaisimet

170 000 €

Pylväsrakenteet

Pylväät ja niiden perustukset

45 000 €

Sähkötekniset kalusteet

Jakokeskus laitteineen, sähkö- ja telekaapeloinnit sekä putkitukset

35 000 €

Äänentoistojärjestelmä

Äänentoistolaitteet, mikrofonit ja soitin

20 000 €

Valonohjausjärjestelmä

Yleis- ja erikoisvalaistuksen ohjaus

12 000 €

IoT-alusta

Valaistusinfra palvelualustana

23 000 €
Yhteensä
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305 000 €

PORVOON UUSI VIERASSATAMA
VIISAAN SATAMAN TOTEUTUSKONSEPTI

Suunnittelun tavoitteena on toiminnallisesti monipuolinen ja uutta teknologiaa

Laitureille asennetaan sähkön- ja vedenjakelupisteet, joiden kulutusta

hyödyntäviä palveluja mahdollistava kokonaisuus. Viisaan sataman toteutus-

tarkkaillaan IoT-alustaa hyödyntämällä. Venekohtaisilla paikoilla on

konsepti perustuu palvelualustaan, joka muodostuu valaistusinfrasta ja siihen

merkkivalot, jotka kertovat onko kyseinen laituripaikka vapaa vai varattu.

liittyvistä erilaisista sensoreista ja kenttälaitteista.

Laiturivarauksia voi tehdä nettisovelluksella, jonka kautta saatu data ohjaa
merkkivaloja.

Järjestelmän rakenne ja sen toiminta eri tasoilla vaatii erilaisia tiedonsiirtomenetelmiä, joiden avulla saatua tai annettua dataa voidaan hyödyntää.

Saunan yhteyteen asennetaan sääasema, josta saatua tietoa välitetään

Tulevaisuudessa datan, sen välittämisen ja analysoinnin määrä kasvaa

sataman alueella oleviin näyttötauluihin. Sähköautolle ja -polkupyörälle

huomattavasti. Tämän vuoksi on tärkeää pohjustaa tulevaisuutta rakentamalla

asennetaan latauspisteet satamapaviljongin parkkipaikalle sekä terassin

sellaisia järjestelmiä, jotka kestävät suuren tiedonsiirron määrän. Valmius

läheisyyteen.

uusien tekniikoiden lisäämiseen järjestelmään tulee varmistaa standardoitujen
rajapintojen avulla.
Kuvaus palvelualustan mahdollisuuksista:
Rantaraitille asennettujen läsnäolotunnistimien keräämän datan avulla saadaan
tietoa alueen kävijämääristä sekä käyntien ajankohdista. Merimerkkeihin tai
vierasvenesataman laituriin asennetaan tutkia, joiden avulla kerätään dataa
Porvoonjoessa tapahtuvasta vesiliikenteestä. Tutkien avulla on mahdollista
saada tietoa esim. veneiden määrästä ja koosta sekä kulkusuunnasta ja
ajankohdasta. Lisäksi satamapaviljongin katolle asennetaan web-kamera, joka
näyttää reaaliaikaista kuvaa satama-alueesta.
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IoT-alustan ansiosta myös esim. vuokrattavien välineiden sijaintitiedoista on

mahdollista kerätä dataa. Esim. kajakkiin voidaan liittää sijaintitunniste, joka
lähettää dataa IoT-alustalle ja siitä eteenpäin käyttöliittymälle.
Käyttöliittymästä voidaan tarkastella eri tavaroiden/laitteiden sijaintitiedot.
Satamapaviljongin lastauslaiturille asennetaan läsnäoloanturi, jonka avulla
paviljongilla työskentelevä saa automaattisesti tiedon, kun tavarantoimittaja
on saapunut. Jätekeräysastioihin asennetaan anturit, jotka mittaavat astioiden
täyttöastetta. Samanlaisia antureita voidaan asentaa myös alueen muihin

jäteastioihin. Antureista saadun tiedon avulla tiedetään, koska astioita
kannattaa tyhjentää.

PORVOON UUSI VIERASSATAMA
SENSOREIDEN SIJOITUSKARTTA
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PORVOON UUSI VIERASSATAMA
KÄYTTÄJÄPROFIILIT
Toteutuskonsepti eri käyttäjäryhmien näkökulmasta:

Veneilijä:

Pyöräilijä:

Pariskunta on päättänyt lähteä veneellä viikonlopuksi Porvooseen. He ovat

Retkellä oleva pyöräilijä nauttii Porvoonjoen rannan kauniista

varanneet vierasvenepaikan etukäteen nettisovelluksen avulla. Perjantai-ilta

kulttuuriympäristöstä. Hän huomaa puhelimessaan mainoksen

on jo pitkällä ja hämärä alkaa laskeutua. Saavuttaessa Porvoonjoelle itsensä

vierasvenesatamassa olevasta Street Food -tapahtumasta ja päättää

valaisevat merimerkit ohjaavat veneen turvallisesti vierassatamaan.

mennä sinne tauolle. Saapuessaan satamaan hänen sähköpolkupyöränsä

Aiemmin varattu laituripaikka on vapaana. Ilmoituksena muille veneilijöille

akku alkaa olla vähissä ja hän jättää pyörän latautumaan satamassa

laituripaikalla oleva punainen merkkivalo on päällä kertoakseen, että tämä

olevaan pyörän latauspisteeseen. Sisääntuloaukiolla oleva näyttö kertoo

paikka on varattu.

veden lämpötilan ja vapaista saunavuoroista. Ennen kotiin lähtöään
pyöräilijä nauttii rentouttavat löylyt upeissa maisemissa.

Rantauduttuaan pariskunta päättää lähteä iltakävelylle. Lähestyessään
rantaraittia, raitin valaistus kirkastuu ja vastaavasti himmenee heidän
kävelynsä edetessä. He eivät kiinnitä siihen huomiota, koska valaistus on
ohjattu mukautumaan läsnäoloon niin, ettei sitä huomaa.
Terassilla olevassa näyttötaulussa pyörii mainos vanhaan kaupunkiin
avatusta uudesta pienpanimoihin erikoistuneesta olutravintolasta. He

päättävät lähteä sinne ja etsivät näyttötaulusta kulkuohjeet ravintolaan.
Ravintolassa he tarkistavat webbikameran avulla, että veneellä kaikki on
hyvin.
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Operaattori:

Hallinnoija:

Kesällä: Laituripaikkojen ennakkovarausten ja Porvoonjokea tarkkailevien

Viisaan sataman toteutuskonseptin ansiosta vierassataman valaistus

tutkien avulla saatujen tietojen mukaan kesäpäivästä on tulossa vilkas. Se

on energiatehokkaampi kuin aikaohjattu valaistus. Valaistus säätyy

ennakoi kiireellistä päivää yrittäjälle, joten hän pyytää yhden työntekijän lisää

sopivaksi ympäristön säätilojen ja läsnäolijoiden mukaan. Tarvittaessa

töihin. Runsaan kävijämäärän ansiosta kahvilan terassialuetta laajennetaan

hallinnoija voi ohittaa automaattisen valaistuksen ohjauksen, esim.

hetkelliseksi aukiolle. Aukion pylväissä olevat integroidut kaiuttimet

säätämällä valaistuksen himmeämmäksi esim. tapahtumien ajaksi.

yhdistetään kahvilan äänentoistoon, jotta laajennus ei tunnu irralliselta.

Hallinnoija saa reaaliaikaisen tiedon valaistuksen energian-

Laiturialueella venepaikan vuokranneet maksavat sähköstä ja vedestä

kulutuksesta ja kunnossapitoyksikkö saa viallisista valaisimista viestin

kulutuksen mukaan.

automaattisesti. Asentaja voi etäohjata valaistusta mobiililaitteella

huoltaessaan vioittunutta valaisinta.
Talvella: Yrittäjä tekee Kokonniemen hiihtokeskuksen kanssa yhteistyötä
”laskettelu ja sauna” -lippupaketin muodossa. Perhepuistossa oleva
interaktiivinen valopeli ja kuntoilulaitteet sekä luistimien vuokraus tuovat
yrittäjälle asiakkaita myös talvella. Kahvilan ja saunan edustalla olevassa
napakelkassa on nopeusanturi, joten päivän ja kauden nopeimmat ajat
näkyvät digitaalisessa näyttötaulussa.
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