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Valoa käytetään tehokeinona erilaisissa esityksissä ja teknologian kehittyessä valolla voidaan kor-

vata jopa kokonaan perinteisiä lavasteita. Esityksen valosuunnittelu ja -toteutus vaatii monipuolista 

teknistä osaamista, valaistuksen ja ohjauksen teknisen infrastruktuurin, valo-ohjaimia sekä käyttö-

liittymän operaattorille. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää keskeiset komponentit, 

joista nykyisen esitystekniikan valo-ohjaus koostuu.  

 

Työssä tehdään kirjallisuuskatsastus valo-ohjauksen historialliseen kehitykseen ja analysoidaan ny-

kyistä esitystekniikan tilaa. Kahden case-esimerkin avulla selvitetään, minkä perustella esitysteknii-

kan komponentit valitaan ja mitä nykytekniikalla voidaan parhaimmillaan saavuttaa. Tapaustutki-

muksen kohteiksi valikoituivat Espoon Karatalon Karasali sekä valotaideteoksia ympäri maailmaa 

rakentava teamLab. Karasali edustaa perinteistä esitystekniikan salitoteutusta, jollaista käytetään 

mm. konserteissa ja teatteriesityksissä. Case teamLab puolestaan valaisee kokeellisemman lähesty-

mistavan esitystekniikkaan. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että manuaalisesti ohjattavista kytkimistä ja himmentimistä on siirrytty kohti 

moniparametrisia valojärjestelmiä. Niiden ohjaukseen käytetään antureita, esiohjelmointia, synk-

kausta muun muassa videosisällön ja äänen kanssa. Tämä myös on kehittänyt alalla käytössä olevia 

standardeja niin että voidaan ylipäätänsä näin monimutkaisia parametreja ohjata yhtäaikaisesti ja tar-

peeksi luotettavasti. Tyypillinen valo-ohjausjärjestelmä sisältää valo-ohjauskonsolin, ethernet ver-

kon, useamman DMX verkon jakajan (splitterin) ja verkon yhdistäjän (mergering), himmentimen, 

tarvittavan sähköistyksen sekä valaisimet. Tämä luo hyvän pohjan toimivan valoesityksen luomi-

selle. Yleisesti vaatimukset esitystekniikan osalta ovat kuitenkin korkeammalla. Esityksen aikana 

kerätään dataa antureilla ja videokuvataan esitystä. Nämä sekoitetaan reaaliajassa esiohjelmoituun 

esitykseen valon ja äänen kanssa. Tekniikan pitää pystyä toimimaan luotettavasti hyvin erilaisia ra-

japintoja hyödyksi käyttäen. 
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Light is used as effect in all kind of performances. As technology progresses, for example light pro-

jections can replace orthodox scenery entirely. To make light design and implementation properly 

advanced technologies are used. For example proper infrastructures for lighting and control, lighting 

consoles and controlling interface. In this Bachelor’s Thesis we going to exam from which compo-

nents stage lighting production consists.   

 

We going to look into a historical development of stage lighting and study it’s present state. Based 

on two case studies we going to examine how components are selected in stage lighting production 

generally and what can be achieved at best. We have selected two cases Karatalo as example of 

traditional stage lighting production and teamLab as example of very modern approach to stage light-

ing. 

 

In the study we found that from orthodox manually switchable dimmer systems we have moved to 

very complex multiparametric systems. To control those systems we use sensors, pre-programming, 

syncing with sound and video. This caused industry standards to be developed to be able to handle 

needs of this kind productions. Typical light control system consists of a console, Ethernet-network,  

DMX splitters and mergers, dimmer, cable runs and lanterns. This is a good starting point for a basic 

production. Usually requirements are set higher. During a performance sensors are collecting data 

and some scenes are getting recorded. Everything is combined in media servers and presented to-

gether with pre-programmed show. System needs to be very bulk and error proof for this kind of a 

production. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 
 

Art-Net Tietosiirtoprotokolla. Koostuu DMX512, RDM:sta ja Ethernet yli tapahtu-

vasta UDP-pakettien lähettämisestä 

 

UDP Yhteydetön protokolla. Laitteiden ei tarvitse olla yhteydessä toisiinsa, jotta 

tiedostojen lähetys onnistuisi. 

 

RDM DMX512 varten kehitetty kaksisuuntaista komminkointia mahdollista pro-

tokolla 

 

DMX512 Alunperin himmentimien ohjaukseen tehty protokolla. Yleisin protokolla 

tällä hetkellä 

 

Ethernet 1970 luvun lopulla Xeroksin kehittämä viestintäteknologia 

 

ACN Kolmevaiheinen protokolla, joka on kehitetty erityisesti esitystekniikan käyt-

töön 
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1. JOHDANTO  

Onnistunut valoesitys tukee sekä täydentää musiikki/teatterielämystä. Valoa käytetään teho-

keinona etenkin musiikkiesityksissä. Teknologian kehittyessä valolla voidaan käytännössä 

korvata kokonaan perinteisiä lavasteita. Tämän tekniikan nähtiin erittäin suuressa mittakaa-

vassa Sochi 2014 olympialaisten avajaisten aikana, Kuva 1.1. Hieno esitys vaatii erittäin 

tarkan suunnittelutyön. Esitystekniikkateollisuus tarjoaa monipuoliset suunnittelu-/toteutus-

työkalut ja näin valoesityksen suunnittelija voi valita missä vaiheessa ja miten hän tehtä-

vänsä suorittaa. 

 

 

Kuva 1.1  Valot ovat tärkeässä osassa monissa musiikkiesityksissä ja konserteissa, esimerkki Sochin 

talviolympialaisista.(Sochi) 

 

Viime vuosina valokonsolimarkkinat ovat kehittyneet erittäin voimakkaasti. Onkin sopi-

vampaa puhua valo-ohjausjärjestelmistä, koska laitekokonaisuuksien monimuotoisuus ja 

ominaisuudet ovat nykyään aivan omaa luokkaansa. (Mokry, 2012) 
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1.1 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimustyön tavoite on tutkia mistä komponenteista esitystekniikka ja erityisesti 

valo-ohjaustekniikka koostuu. Käymme case-esimerkkien avulla esitystekniikan kompo-

nenttien käyttöä ja samalla havainnoidaan miten esitystekniikka on muuttunut 50 vuo-

dessa.    

 

Tutkimuskysymyksiä: 

 Miten valo-ohjaustekniikka on muuttunut 50 vuodessa? 

 Mistä komponenteista esitystekniikka koostuu? 

 Miten valotekniikkaa käytetään Karatalolla? Minkä takia kyseiset ratkaisut ovat va-

littu? 

 

Alkuperäinen tavoite tässä tutkimustyössä oli lähteä kehittämään kokonaan uutta konsolia 

Teekkareiden musiikkikerhon käyttöön. Tarkoitus oli tutustua markkinoilla oleviin ratkai-

suihin ja niiden myyntimääriin. Näin olisi määritelty alan vallitsevat trendit. Lisäksi oli tar-

koitus kyselyiden muodossa saada tietoa valokonsolien hyviksi koetuista ominaisuuksista ja 

näin saada kokonaisvaltainen kuva mitkä niistä ovat tärkeimmät. Haastattelut kerättiin säh-

köpostilla lähetetyllä kyselyllä. Vastauksia tuli yksi. Tätä tutkimusmenetelmää päätettiin 

olla käyttämättä. Markkinadataa etsittiin tullin ja tilastokeskuksen ylläpitämässä tietokan-

nasta. Esityskäyttöön tuleva tekniikka ei ollut eriteltynä erikseen. Tämä menetelmä myös 

päätettiin olla käyttämättä. Siirryttiin case-pohjaiseen esitystekniikan kehityksen tarkaste-

luun. Tässä hyödynnettiin työssä esitettyä tuotekehitysteoriaa. 
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2. ESITYSTEKNIIKASSA KÄYTETYN VALO-OHJAUKSEN HISTORIA 

Historiallisesti valosuunnittelijan suurin haaste oli himmenyskanavien rajallinen määrä. Pro-

duktiota hankaloittivat lisäksi himmentimien suoraan yhdestä pisteestä tapahtuvan ohjauk-

sen puute. Vaikeita päätöksiä piti tehdä jo pre-produktion aikana: mitkä valot ohjataan erik-

seen ja mitkä ryhmitetään. Kunnes lopulta 1970 luvulla oli kehitetty edullinen sähköinen 

himmennin. (Wolf, 2014) 

 

Himmentimen tehtävä on manipuloida jännitettä ja virtaa niin, että lampun valotehossa saa-

daan aikaan muutosta. Se koostuu useista itsenäisesti ohjautuvasta kanavasta. On neljä tapaa 

toteuttaa kanavien ohjaus etänä. (Wolf, 2014) 

 

 Manuaalinen ohjausjärjestelmä 

 Manuaalinen/muisti ohjausjärjestelmä 

 Pienimuistinen ohjausjärjestelmä 

 Suurmuistinen ohjausjärjestelmä 

 

Näistä manuaalinen ohjausjärjestelmä, Kuvassa 2.1, kytketään suoraan himmentimeen ja oh-

jaus tapahtuu nappeja painamalla tai liukuja liikuttamalla.  

 

 

Kuva 2.1  NSI:n valmistama manuaalinen ohjausjärjestelmä 90-luvulta, jolloin siirryttiin laajemmin 

prosessoriohjaittuhin valo-ohjaimiiin. Pelkkien liukujen lisäksi valo-ohjausta pystyttiin tal-

lenttamaan muistiin. (Leviton)  
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Yhdistetyssä manuaali-/muistijärjestelmässä, Kuvassa 2.2, käyttäjälle tarjotaan rajallinen 

määrä tilaa tallentaa liukujen arvot muistiin. Näin itse esityksessä ennakkoon tallennettujen 

näkymien tuonti suoraan muistista on mahdollista.  

 

 

Kuva 2.2  Esimerkki manuaali-/muistijärjestelmästä. Esityksen aikana voidaan harjoituksissa toimi-

vaksi todettu valotilanne kutsua sellaisenaan takaisin. (DHgate)  

 

 

 

Sekä pienmuistinen, että suurmuistinen järjestelmä koostuu tietokoneesta ja ohjaimesta. Tie-

tokoneen avulla saadaan ohjattua suuren määrän ohjausinformaatiota, jonka esityksissä käy-

tössä olevat valaisimet tarvitsevat. Tietokone voi olla suoraan integroitu konsoliin sisään. 

Toisena vaihtoehtona, että ohjain kytketään tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. 

 

Pienmuistisen järjestelmän soveltuu teatteriproduktioihin, joissa liikkuvien valojen ja LED 

näyttöjen käyttö ei ole niin suurta. 

 

Suurmuistinen järjestelmä voi parhaimmillaan ohjata yli 4000 kanavaa. 
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Kuva 2.3  Suurimuistinen järjestelmä pysty käsittelemään suuren määrän valo-ohjausparamatreja yhtä 

aikaa. Tämän tarve on tullut koska esityksissä käytetään paljon videoita ja moniparametrisia 

valofikstuureja.  (MAlighting)  

 

Tarve suurelle kanavakapasiteetille määrittää nykyvalojen automatisointi. Parametrit kuten 

zoomaus, väri tai gobo, jotka ennen asetettiin ennalta, voidaan nykyään vaihtaa valoihin esi-

tyksen aikana. 

 

2.1 Datasiirtoprotokollat 

Protokollan tehtävä on määrittää joukon sääntöjä joiden avulla kaksi tai useampi laite vaih-

tavat dataa keskenään.(IES, 2018) Kanavatarpeiden kasvaessaan on esiintynyt tarve kehittää 

datasiirtoprotokollia. Yleisin dataprotokolla on DMX512. Se voi ohjata yhtäaikaisesti 512 

kanavaa. Tämä protokolla ei salli, kuin yksisuuntaista kommunikointia. Eli konsolista voi-
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daan ainoastaan lähettää ohjearvoja valaisimille. Mikäli kommunikoinnista tehdään kaksi-

suuntaista, nopeuttaa se mahdollisten ongelmien etsintää valojärjestelmän sisällä. Tämän 

mahdollistavat uudet protokollat kuten Ethernet, ACN ja RDM.(Wolf, 2014) 

 

Nykyaikainen esitys vaatii enemmän kanavia kuin DMX protokolla salli käyttää. Tämä on-

gelma on saatu ratkaistua monistamalla kanavat universumeihin. Yksi universumi sisältää 

512 kanavaa ja lisää kanavia saadaan lisäämällä universumeita. Laajentamalla DMX-proto-

kollaa tällä tavalla päästiin haluttuun lopputulokseen. Tarve kokonaan uudelle, nykyaikai-

selle protokollalle esitystekniikan kehittyessä ymmärrettiin. 

 

Ethernet on 1970-luvun loppupuolella Xeroxin, DEC ja Intelin toimesta kehitetty viestintä-

teknologia. Tänä päivänä se on vallitseva standardi LAN teknologioille. Ethernet mahdol-

listaa nopean tiedonsiirron parikaapelin avulla. Tämä teknologia pystyy siirtämään useita 

DMX universumeita ja RDM avulla luomaan kaksisuuntaista kommunikaatiota.(Wolf, 

2014)  

 

RDM on ESTA ja sittemmin PLASAn kehittämä protokolla. Sen tehtävä on toimia DMX:n 

rinnalla ja lisätä kaksisuuntaista kommunikaatiota kontrollerin ja valaisimen välissä. Tässä 

sekä valaisimen, että kontrollerin pitää olla RDM yhteensopivia.(Wolf, 2014)  

 

ACN:n on myös ESTA:n kehittämä protokolla, sen tehtävä on korvata aikanaan DMX. 

DMXä ei alusta pitäen suunniteltu kuin kontrolloimaan himmentimiä. Se ei yksinkertaisesti 

pysty kommunikoimaan luotettavasti satojen laitteiden attribuuttien kanssa. ACN pitää si-

sällään kolme protokollaa.  Ensimmäinen määrittelee kommunikaation kontrollerin ja etä-

laitteen kanssa. Toinen antaa etälaitteelle mahdollisuuden tarkasti kommunikoimaan mitkä 

attribuutit se sisältää ja miten niitä tulisi säätää. Kolmas protokolla huolehtii viestien tarkasta 

kulusta ja virhekorjauksesta. Kaikkien verkossa olevien laitteiden on tuettava tätä protokol-

laa. Valitettavasti tällä hetkellä tämä protokolla ei ole yleinen. (Wolf, 2014)  

 

Tällä hetkellä alan standardi on DMX512, 512 kanavainen protokolla yhdistettynä RDM-

kaksisuuntaiseen laitehallintaprotokollaan. Niiden liikenne yhdistetään ja pakataan UDP-

protokollan avulla ja jaetaan Ethernet verkossa UDP-paketteina. Tästä kokonaisuudesta käy-

tetään nimitystä ArtNet.  
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3. CASE: KARATALON TEKNIIKKA 

 

Espoon karakallion monitoimitalon karasali on suunniteltu konserttien, tanssin ja teatterin 

näyttämöksi.(Karasali, 2018).  

 

 

Kuva 3.1  Karasalin valokalusto ripustettuna kotossa oleviin tankoihin (Karasali, 2018)  

 

Kuvassa 3.1 on esitetty teatterin tärkeimmät infrarakenteet. Karasalissa on ajettava katsomo. 

Sillä saavutetaan esitystilan muokattavuus ja samalla valojen ripustus on tehty helpoksi ja 

mahdollisimman nopeaksi. Karasalin kattoon on asennettu tangot, joihin valaisimet voidaan 

ripustaa eri produktioiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle tangolle on tehty muutamia pistora-

sioita ja DMX pistokkeita.  
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Kuva 3.2   Periaatteellinen piirros Karasalin data/sähkökaapeloinnista. 

 

Pistorasioihin voidaan kytkeä sähköristikentän(Kuva 3.3) avulla joko kanavia himmenti-

mestä tai suoraan 2-vaiheista virtaa. Salissa on myös datalle oma ristikenttä. Sen avulla voi-

daan DMX-signaali jakaa sopiviin ja helposti hallittaviin osiin, sekä vahvistaa sitä. 
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Kuva 3.3  Ristikentän avulla saadaan himmennetty sähkö tai suorasähkö johdattua oikealle kohdalle sa-

lissa 

 

Kustannustehokkain tapa järjestää teatterivalaistus on konventionaaliset valaisimet. Kon-

ventionaalinen valaisin ohjattavista ominaisuuksista ei pidä sisällään muita kuin polttimon 

kirkkauden säädön. Karasalilla on kaksi 12-kanavaista himmenintä.(Kuva 3.4) Niiden avulla 

saadaan valaisimesta juuri haluttu valaisuteho. 

 

 

Kuva 3.4  DMX ohjattava, 12-kanavainen himmennin (Zero88) 
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Karasalissa valojen ohjauksessa käytetään Zero 88 FLX konsolia.(Kuva 3.5) Datasignaalia 

siirretään DMX512 protokolalla pitkiin parikaapelia. Parikaapeli on valittu tiedonsiirtoon 

sen edullisuuden vuoksi. 

 

 

Kuva 3.5  Zero 88 FLX valo-ohjauskonsoli. Tämä konsoli on käytössä Karasalilla. (Zero88) 

 

Datasiirtoverkkoon on kytketty signaalin jakaja(splitteri)(Kuva 3.6), jonka tehtävä on jakaa 

verkko helpommin hallittaviin osiin. Verkko voidaan jakaa valaisintyyppien mukaan tai ja-

kaa sali osiin. Karasalissa verkko on jaettu osittain valaisintyyppien mukaan ja osittain salin 

mukaan. 

 

 

 

Kuva 3.6  Verkon datasignaalin jakaja(splitteri). Tämän avulla verkko saadaan jaettua helposti hallitta-

viin osiin. (Elektron) 

 

Karasalilla on käytössä toinen ohjauskonsoli, joten verkkoon on kytketty myös datasignaalin 

yhdistäjä(merger)(Kuva 3.7). Sen tehtävä on yhdistää kahden konsolin käskyt, niin ettei 
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verkkoon aiheudu häiriötä kahden lähettimen käytöstä. Useampi konsoli verkossa tekee jär-

jestelmästä myös varmemman. Mikäli yksi konsoli menee jumiin, voidaan esityksen ajoa 

jatkaa toisesta laitteesta. 

 

Kuva 3.7  Datasignaalin yhdistäjä(merger). Yhdistäjän avulla kaksi valo-ohjauspöytää saadaan kytket-

tyä saman verkkoon. (Philips) 

 

Sali on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja edellä mainitut laitteet tekevät tilasta erittäin 

monikäyttöisen. Tarvittaessa saliin asennettu infra kykene palvelemaan isompiakin tuotan-

toja koska lisälaitteiden liittäminen on tehty helpoksi. 

3.1 Valitut ratkaisut 

Karasalin tavoite on palvella eri produktioita mahdollisimman monipuolisesti. Tämän takia 

talon infraan on panostettu paljon. Salissa on ajettava katsomo, joka taittuu kasaan ja har-

joittelutilasta saadaan isomman. Se luo edellytykset salin monipuoliselle käytölle ja lisäksi 

tekee katon helposti saavutettavaksi. Tämä tarkoittaa, että valot voidaan kiinnittää ja konfi-

guraatiota muuttaa hyvin nopealla aikataululla. Salin sähköistykset kulkevat ristikentän 

kautta. Tämä antaa mahdollisuuden valita salin eri osiin joko himmennettäviä pistorasioita 

tai tavallista sähköä jakavia. Salin himmennin räkissä on 24 kanavaa, niiden määrää voidaan 

tarvittaessa kasvattaa erikseen kytkemällä ristikenttään lisää himmentimiä. Dataverkko on 

rakennettu parikaapelin varaan ja monipuolisesti jaettu pitkin salia. Tämä antaa mahdolli-

suuden sijoittaa valonlähteitä ja ohjauskonsoleita haluttuihin kohtiin. Salissa löytyy valo-

ohjauskonsoli, äänimiksauspöytä ja teatterissa/esityksissä tarvittavat yleisemmät valaisimet. 

Produktion tarpeen mukaan katossa on runsaasti tilaa laajentaa valoarsenaalia.  
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4. CASE: TEAMLABIN NÄYTTELY AMOS REXISSA 

 

Esitystekniikan tarkoitus on aina ollut täydentää esityksen taiteellista ilmaisua. Hyvin yksin-

kertaisista todellisuuden matkimisesta valonheittimiä apuna käyttäen ollaan menty hyvin to-

dellisen lavasteen projesoimiseen mitä erilaisille pinnoille. Seuraava askel esitystekniikalle 

on digitaalisessa taiteessa. Tekniikan avulla katsojasta tehdään osa esitystä. 

 

teamLab taitelijakollektiivi on perustettu vuonna 2001 Tokiossa. Kollektiiviin kuuluu noin 

500 monialaista taitelijaa. teamLab tunnetaan installaatioistaan, missä katsojan interaktiosta 

muodostuu oleellinen osa itse esitystä. (AmosRex, 2018) 

 

Nykytaiteen museossa AmosRexissa teamLab on rakentanut näyttelyn Massless, joka neljän 

installaation voimin esittelee taiteellista konseptia ja uuden museon arkkitehtuuria. 

 

 

Kuva 4.1  teamLabin interaktiivinen teos AmosRexissa (Grafiti, 2018) 

 

Teoksessaan “Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn”, Kuva x.x katsojaa viedään 

unenomaiseen labyrinttiin erilaisten olentojen kanssa. Graffiti Nature on valmis digitaalinen 

ekosysteemi, missä eläimet syövät toisiaan ja kukkien päällä kävely aiheuttaa niiden kuole-

maa. (Massless, 2018) Esitystilaan on asennettua useita laservideotykkejä, jotka projesoivat 

virtuaalista ekosysteemiä huoneen seiniin, lattiaan ja kattoon. Peileillä tilaan sijoitetut tykit 

on saatu häivytettyä. Eli jos et niitä tietoisesti eti, on mahdotonta niihin törmätä. Huoneeseen 
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on asennettu anturit jotka paikantavat, missä ihminen liikkuu ja missä kohti hän seinää kos-

kettaa. Antureista saatu informaatio käsitellään ja luodaan siihen pohjautuvat animaatiot re-

aaliajassa. teamLab käyttää tähän täysin omia ja erittäin kustomoituja ohjelmistoja. Näin 

saadaan tilaan projesoituva virtuaalinen ekosysteemi koko ajan muuttumaan.  Tilaan on ra-

kennettu erillinen huone missä ihmiset saavat tehtäväksi värittää erilaisia eläimiä. Piirrokset 

skannataan ja lisätään välittömästi virtuaaliseen ekosysteemin. Näin voivat osallistujat olla 

omien, interaktiivisten teoksien ympäröiminä.  
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5. YHTEENVETO 

Vaatimukset valo-ohjaustekniikalle ovat muuttuneet viime 50 vuoden aikana. Yksinkertai-

sen himmentimen ohjauksesta ollaan siirrytty kohti monimutkaista antureihin perustuvasta 

videon ja valon ohjaukseen.   

 

Esitystekniikka koostuu seuraavista komponenteista: 

 valokonsoli 

 data-ristikenttä 

 data-jakaja 

 data-yhdistäjä 

 sähkö-ristikenttä 

 himmennin 

 valot 

  

 

Nykyesitysten automatisointi asettaa tarpeen suurelle(50 000 – 70 000) kanavamäärälle ja -

kapasiteetille valokonsolissa. Parametrit, kuten esimerkiksi zoomaus, väri tai gobo, jotka 

aiemmin täytyi ohjelmoida konsoliin ennalta, voidaan nykyään vaihtaa valoihin esityksen 

aikana. Tyypillisen valo-ohjauskonsolin ominaisuuksiin kuuluvat monikosketusnäyttö, oh-

jelmoitavat nappulat ja liut, pikakomennot, tuki yleisimmille protokollille, synkaysominai-

suudet yleisemmin edelleen MIDI:n kautta.  

 

DMX512 yhdistettynä RDM:ään ja Ethernettiin on tällä hetkellä yleisin käytössä oleva pro-

tokolla. Datasiirtoprotokollassa on nähtävissä trendi, missä pyritään kaksisuuntaiseen kom-

munikointiin valaisimen ja konsolin välillä. Näin mahdolliset vikatilanteet pystytään nope-

asti ratkaisemaan, sekä mahdollisesti ehkäisemään ennakkoon. Kaksisuuntainen tiedonsiirto 

mahdollistaa myös ohjattavien valojen ja laitteiden kasvaneen interaktiivisuuden, kun esi-

merkiksi yksittäisen valon suuntatietoa tai väriä voidaan käyttää muiden ohjattavien valojen 

ohjausparametrina esimerkiksi esiintyjän seurantatilanteessa. 

 

Tämän tutkimuksen tarkasteluun otettiin mukaan Case Karatalo, jonka osalta käytiin läpi 

esitystilan sisältämät komponentit. Karatalon tapauksessa esitystilassa on panostettu ylei-
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seen infrastruktuuriin, kuten sähköistykseen ja datakaapelointiin. Salissa kiinteään infra-

struktuuriin kuuluvat valo-ohjauskonsoli, 24 kanavainen himmennin, ristikenttä, jolla jako 

saliin suoritetaan, parikaapelilla toteutettuun verkkoon liitetty yhdistäjä(merger), sekä pa-

remmin hallittaviin osiin jaettava 6-kanavainen jakaja(splitteri). Uusien teknologioiden 

määrä on pyritty pitämään minimissään, koska niihin investoiminen on kallista ja tarpeet 

muuttuvat produktion mukaan. Esitystilaa käytetään asiakaslähtöisesti ja perusinfrastruktuu-

rin lisäksi tarvittavat erikoisvalaisimet ja -laitteen vuokrataan produktiokohtaisesti. 

 

Casessa teamLabissa on esitetty mihin nykyisellä esitystekniikalla voidaan päästä. Esityk-

sistä voidaan tehdä interaktiivisia ja mukaansatempaavia, ja näin asiakkaan mielenkiinto 

kasvaa taidetta kohtaan entisestään, kun hän saa olla osana sen toteutusta. Itse näyttelyn ai-

kana tekniikka väistyy ja ihminen pääsee täyteen vuorovaikutukseen taiteilijan, teoksen ja 

tilan kanssa. teamLabin teokset ovat hyvin kokeellisia ja niissä käytetty teknologia perustuu 

hyvin pitkälti heidän omiin, räätälöityihin ratkaisuihin. 
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