
MOKŠA
*) Valaistuminen (hindul.) on korkeimman ti etoisuudenti lan 

ja täydellisen, materiasta vapautt avan ymmärryksen 
saavutt amista.

*)

Mokša on kirkasvalokalustemallisto, joka tuo terveellisen ja 
virkistävän kirkasvalohoidon ulkoti laan. 

Vuonna 2017 Lahden MM-kisoissa kymmenet tuhannet ulkomaalaiset ja 
suomalaiset kisavieraat pääsevät nautti  maan valohoidosta, jonka Lahden 
kaupunki heille tarjoaa. Lahden kaupunki brändäytyy aivan uudella tavalla 
tarjoten uudenlaisen yhteisöllisen palvelun:

Julkisen ti lan valohoidon!

Mokša valaisimet on sijoitett u Rantaraiti n varrelle siten, ett ä ne toteutt avat  
kirkasvalolaitt een edellytykset: Kulkija saa 10 min. opti moidun valohoidon 
kävellessään Rantaraiti n päästä päähän. 
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Portti  aihe voidaan sijoitt aa Rantaraiti lle 
sen koko pituudelta 30 metrin välein tai 
vaihtoehtoisesti  harvemmin vain osalle 
raitti  a. 

Istuinkalusteet voidaan sijoitt aa 
alueelle vapaammin; esimerkiksi raiti n 
molempiin päihin sekä Pienen Vesijärven 
rantapuistoon. 
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Mokša kalusteet toimivat paitsi yleisvalaisimina, myös penkkeinä, 
maamerkkeinä ja maiseman kehystäjinä. Kalusteita on kahta 
mallia: porttimainen raitille soveltuva kaluste, sekä puistoihin ja 
aukioille soveltuva istuin.

Mokša korostaa Lahden puukaupungin imagoa, ollen 
puurakenteinen ulkokuoreltaan ja muotokieleltään. Miltä Mokša 
näyttäisikään New York Cityssä? Suomalaiselta? Mokša on tuote, 
jonka vientimarkkinat ovat ainutlaatuiset.

Mokša on kaluste paitsi pimeään maisemaan – myös kesään 
ja valoisaan kaupunkitilaan. Porttien ja istuinten muotoilu 
on omaperäinen ja tuo paikkaan omaleimaisuutta. Portit 
muodostavat maisemallisen aiheen kevyen liikenteen raitille 
tai aukiolle. Istuimet puolestaan toimivat tapaamispaikkana, 
näköalan merkitsijänä tai varjoisana levähdyspaikkana.

Mokša mahdollistaa siis intiimin, kahdenkeskisen tai yksillöllisen 
rauhoittumisen hetken. 
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Mokša ulkoti lan valohoitoelementti   reagoi yksitt äiseen tarpeeseen. 
Onko valohoidon tarpeesi 1000K, 2000K, vaik 2500 kelviniä? Mokšaan on 
liitett ävissä oma akti ivisuusrannekkeesi tai mobiililaitt een sovellus ja näin 
ollen Mokša on yksilöllinen ja sinut huomioiva järjestelmä, joka tuo valoa 
elämääsi.

Valo vaikutt aa meihin silmien kautt a. Osuessaan silmiimme, se 
sti muloi verkkokalvoillamme olevia reseptoreita, joilla puolestaan on 
yhteys aivojemme suprakiasmaatti  seen tumakkeeseen – sisäiseen 
tahdisti meemme.

Valo määritt elee rytmin niin kehollemme, mielellemme ja elämällemme. 
Jos sisäinen rytmimme ei ole tahdissa päivärytmimme kanssa, saatamme 
tuntea ”sosiaalista jet lagia”. Vuorokausirytmin synkronismi kehon kanssa 
parantaa nukkumista, mielialaa, valppautt a, oppimista sekä hyvinvointi a.

Talviaikaan Suomessa vähäinen auringonvalo vaikutt aa tähän sisäiseen 
rytmiimme. Osa ihmisistä saatt aa kärsiä kaamosoireilusta tai -rasituksesta, 
jonka laukaisijana on talven lyhyt valojakso vuorokauden aikana. Oireina 
on mm. toimintatarmon puute, väsymys päiväsaikaan, sosiaalinen 
vetäytyminen, ärsyyntyminen, surullisuus, hiilihydraatti  pitoisen ruoan 
mieliteko ja painonnousu.

Kirkasvalo toimii auringonvalon tavoin kehon rytmin tasaajana. Se lisää 
ihmisen energiatasoa ja vireysti laa päiväsaikaan ja autt aa ylläpitämään 
valppautt a ja moti vaati ota. Kirkasvalohoidon hyötyjä saa jo 15 minuuti n 
käytön jälkeen.

Mokša  on  teräsrakenteinen, puuverhoitu yksinkertainen elementti  . 
Valaistus voidaan toteutt aa joko epäsuorasti  tai ledeillä alaspäin 
suunnatt uina. Toivott ava valoteho valohoitoon on 1500-2500 Kelviniä. 

Yhteistyökumppanina pilotointi vaiheessa käytetään Suomen johtavaa 
esteett ömyys- sekä kirkasvaloasiantunti jaa Jukka Jokiniemeä (Innojok Oy), 
Valopää Oy:tä, sekä Tehomet Oy:tä.

Kustannusarvio kaarielementi lle on 5000€, sekä yhdelle inti imiyksikölle 
4000€.
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