
Julkaisuvapaa heti 

20. toukokuuta, 2020

Länsimetrolle Nordic Lighting Design Award 2020

Länsimetro palkittiin Nordic Lighting Design Award 
2020 -palkinnolla Facebook Live -tapahtumassa 20. 
toukokuuta. Palkinto tuli nyt ensimmäistä kertaa 
Suomeen.

Länsimetro avautui syksyllä 2017 ja laajensi Helsingin 
metroverkostoa Espoon puolelle. 14 kilometrin 
rataosuudella on kahdeksan uutta asemaa: Lauttasaari, 
Koivusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, 
Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä. 

Jokaisella asemalla on oma identiteettinsä, joka syntyy 
arkkitehtuurin, taiteen ja valon yhteisvaikutuksesta. 
Asemien yleisötilojen valaistuksen suunnitteli VALOA 
design, ja asemia elävöittävistä valotaideteoksista 
vastasivat Tommi Grönlund & Petteri Nisunen (Keilaniemi) 
sekä Lighting Design Collective ja Helin & Co Arkkitehdit 
(Lauttasaari).

”Hanke on erittäin innovatiivinen – nämä eivät ole tyypillisiä metroasemia – mutta silti visuaalisesti 
kestävä. Tuomaristo uskoo, että asemat pysyvät miellyttävinä ja ikimuistoisina vielä pitkään”, 
tuomariston puheenjohtaja Ourania Georgoutsakou sanoo.

Tuomaristo jatkaa: ”Valaistus yhdistyy erittäin hyvin osaksi arkkitehtuuria. Asemat ovat toisiinsa 
verrattuina hyvin erilaisia, mutta silti niiden valaistuskonsepti muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. 
Jokainen asema on ainutlaatuinen, mutta jopa näin valtavassa hankkeessa voi havaita niiden 
muistuttavan toisiaan. Kekseliäisyys kuvaa parhaiten tätä hanketta – valaistussuunnittelijat ovat 
onnistuneet erinomaisesti kehittämään ja soveltamaan monia eri ratkaisuja. Tuomariston mielestä 
valoa on myös käytetty erittäin hienosti pystypinnoilla ja lasipintojen takana. Siten tilat vaikuttavat 
avarammilta ja helpommin hahmotettavilta.”

”Suomelle ja kaikille länsimetron suunnitteluun osallistuneille on suuri kunnia saada Nordic Lighting 
Design Award. Palkinto merkitsee meille paljon, ja se tuntuu hyvin ansaitulta palkinnolta vuosien 
kovan työn, yhteistyön ja valaistussuunnittelualan merkityksen kehittämisen jälkeen”, kommentoi 
valaistusprojektia johtanut Roope Siiroinen VALOA designista.

”Länsimetro-hanke oli loistava esimerkki eri alojen yhteistyön merkityksestä rakennetussa 
ympäristössä ja mahdollisuuksista integroida valaistus arkkitehtuuriin. On hienoa nähdä, että 
lopputulosta arvostetaan”, kommentoi valaistussuunnittelija Marko Kuusisto VALOA designista.

Länsimetrolle Nordic Lighting Design Award 2020. 
Vasemmalta: Roope Siiroinen, Antti Hiltunen, Paulina 
Blomström ja Marko Kuusisto VALOA designista. 
Kuva: Aino Siiroinen



Tietoja palkinnosta
Pohjoismainen valokomitea jakoi Nordisk Lyspris- eli Nordic Lighting Design Award -palkinnon 
ensimmäisen kerran vuonna 2000. Palkinto myönnetään erityisen merkittäville päivänvaloa tai 
keinovaloa hyödyntäville valaistuskohteille, jotka yhdistävät esimerkillisellä tavalla estetiikkaa, 
arkkitehtuuria, teknologiaa, laatua ja energiatehokkuutta. Omaperäisyydelle ja luovuudelle 
annetaan suuri painoarvo projekteja arvioitaessa.

Ehdokkaat ovat kansallisten valaistuskilpailujen voittajia kahden viime vuoden ajalta 
Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta edustaen parasta pohjoismaista 
valaistussuunnittelua. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi, ja sen tarkoituksena on korostaa ja 
juhlia pohjoismaisen valaistuskulttuurin erityispiirteitä. 

Pohjoismaisen valokomitean jäsenet ovat Belysningsbranschen Ruotsista, Dansk Center for Lys 
Tanskasta, Ljóstæknifélag Íslands Islannista, Lyskultur Norjasta sekä Suomen Valoteknillinen 
Seura. 

Tuomariston puheenjohtaja
Ourania Georgoutsakou, LightingEuropen pääsihteeri
ourania.georgoutsakou@lightingeurope.org +32 471 02 83 22

Tuomariston jäsenet
Islanti – Ágúst Gunnlaugsson
Norja – Birgitte Appelong
Ruotsi – Lars Fredén
Suomi – Ari Peltola
Tanska – Rune Bugge Jensen

Ehdokkaat
The Retreat – Blue Lagoon, Islanti
The old pier, Islanti
Holmestrand station, Norja
Restaurant Under, Norja
Ekonomikum, Ruotsi
Restaurant Frantzén, Ruotsi
Aurora Experience, Suomi
Helsinki metro stations, Suomi
Restaurant Noma, Tanska

Lisätietoa ehdokkaista: nordisklyspris.com/nominations-2020

Lisätietoa
nordisklyspris.com/press-2020
valoa.com
Tallenne voittajan julkistuksesta: facebook.com/Nordisklyspris/videos/2342179056083229

Suomen Valoteknillinen Seura
Heikki Härkönen
heikki.harkonen@valosto.com
+358 400 869 339


