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Laadukkaasti toteutettu kausi- ja jouluvalaistus on vetovoimatekijä niin kaupungille kuin
kaupunkilaisille, yrittäjille ja vierailijoille. Tavoitteena on tehdä kaupungista entistä upeampi joulu- ja
talvikaupunki kannustamalla ja helpottamalla kausivalaistuksen toteuttamista.
Kausivalaistus
Kausivalot ovat näkyvä elementti kaupunkikuvassa. Toteutusten toivotaan olevan keskenään
sopusoinnussa vaikkakaan ei välttämättä toistensa kaltaisia. Kausivalaistuksen ajankohdaksi
suositellaan pimeintä talvikautta marraskuusta helmikuuhun. Jouluvalaistus voi olla teemaltaan
jouluisempi ja sen kesto kausivalaistusta lyhytaikaisempi keskittyen joulunaikaan. Kausivalaistus on
nimensä mukaisesti kausittaista eli valot poistetaan aina kauden lopuksi.
Jouluvalaistus
Jouluvalaistuksen kausi on marraskuun lopusta tammikuun loppuun. Jouluvalaistus pidetään päällä
ympäri vuorokauden. Helsingin keskusta-alueelle on laadittu jouluvalaistuksen konseptisuunnitelma,
jossa linjataan julkisen katutilan, kiinteistöjen ja kivijalkaliikkeiden jouluvalaistuksen ohjeita. Ohjeet
koskevat julkisen ulkotilan jouluvalaistuksia, jotka sijoittuvat yli 80 cm:n etäisyydelle rakennuksen
julkisivusta. Kaupungin jouluvalaistuksen toteuttaminen on pääsääntöisesti kiinteistöjen ja yrittäjien
vastuulla. Kaupunki on ollut mukana suurten jouluvalokokonaisuuksien hankkeissa yhtenä
osapuolena katselmoimassa valaistussuunnitelmia, yhteystahona katutilan käytön suhteen sekä mm.
toimittamalla jalustat jouluvaloille. Ensimmäisiä yhteistyönä toteutettuja kokonaisuuksia ovat
Aleksanterinkadun ja Mannerheimintien jouluvalaistukset. Mannerheimintien jouluvalaistuksen
toteutuksessa suunniteltua jalustaratkaisua suositetaan käytettäväksi jatkossa muissakin kohteissa.
Jalusta mahdollistaa sähkön tuonnin sekä ylä- että alakautta. Asennuksissa suositaan yläkautta
tehtyä asennusta.
Visuaaliset laatuvaatimukset
Kausivalaistus suunnitellaan sijoituspaikan tyyliin ja mittakaavaan sopivaksi. Valon värinä käytetään
pääasiassa lämmintä valkoista valoa (3000K). Räikeitä värivaloja ja vilkkuvia valoja tulisi välttää
kaduille ja puistoihin tehtävissä asennuksissa.
Tekniset laatuvaatimukset

Koristevalojen sähkölaitteiden ja laitekoteloiden tiiviysluokka on tyypillisesti IP44. Laite on tällöin
suojattu roiskuvalta vedeltä ja yli 1mm kokoisia kappaleita vastaan.
Asennustavat
Juhlavalaistusta voidaan toteuttaa muun muassa ripustamalla puihin valopistenauhoja, kiinnittämällä
valokoristeita valaisinpylväisiin ja väliaikaisiin pylväsrakenteisiin, pylväiden väliin asennettuihin
vaijereihin sekä maahan asettaen. Maahan asetettavat koristeet tulee sijoittaa pois aurauksen reiteiltä.
Sähkö juhlavalaistukseen tuodaan mahdollisimman läheltä. Katupintaan kulkureiteille sijoitettavia
sähkövetoja tulee välttää. Koristevalojen tulee olla kytkettävissä sarjaan. Liikkeiden edustalla
katutilassa ruukkuistutuksissa tai havuköynnöksissä voidaan käyttää akkukäyttöisiä valopistenauhoja,
jolloin vältytään sisätiloista ulos tehtäviltä sähkövedoilta.
Raitiotievaijereiden yläpuolelle tulee jäädä vähintään 2,5 m:n etäisyys.
Hankinta ja ylläpito
Katutilaan toteutettava juhlavalaistus voidaan toteuttaa kaupungin hankkeena tai erityisesti
kaupallisilla katujaksoilla kaupungin, kiinteistönomistajien ja yrittäjien yhteistyönä. Yhteishankkeissa
suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja varastoinnista tehdään yhteinen sopimus ja
kustannusjako.
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Yleissuunnitelmakartta keskustan jouluvalokohteista 2016.
Kartta on osa Helsingin keskustan jouluvalaistuksen esiselvitys -työtä. Aluerajauksen
määrittelyperusteita olivat historia, kulttuuri, arkkitehtuuri, matkailu ja kauppa. Keskeisimmiksi
jouluvalaistuskaduiksi määriteltiin Mannerheimintie, Kaisaniemenkatu, Kaivokatu ja Bulevardi,
Aleksanterinkatu, Pohjois- ja Eteläesplanadi, Fredrikinkatu ja Korkeavuorenkatu. Muita tärkeitä
kohteita ovat satamat, asemat ja keskeiset aukiot sekä kivijalkaliikkeiden korttelit.
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Mannerheimintien jouluvalaistus toteutetaan kaupungin ja kiinteistöjen omistajien yhteistyönä.
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