
Tila haltuun: Näin sisustat valolla

Suosi valoa, joka näyttää sisustuksen värit 
aitoina ja kauniina. 
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Haastava tilanne

Sisustussuunnittelija  tai –arkkitehti 
suunnittelee kauniin väriympäristön.

Valaisija käyttää 2700 – 4500 K:n 
valoa ja muuttaa värit.

Miksi?

© Valaistussuunnittelija Ilkka Pekanheimo, AD-Lux Oy



Sisusta valolla

Bud-valaisin, designer architect 
Aki Hiltunen, Formosis, Helsinki



Sisusta valolla

Palma-valaisin, riippumalli tai 
pöydänjalaksi lasilevyn alle.



Sisusta valolla

Filly-lattiavalaisin, design Timo 
Niskanen, Himmee Oy



Flame-valaisin, Mantra-sarja

Sisusta valolla



Sisusta valolla

Muumi- ja Hattiwatti-valaisimet, 
Feelis, Helsinki



Sisusta valolla

M

Toad-valaisin, design Timo 
Niskanen, Himmee Oy



Epäsuora päivänvalo WT4-valolistan 
päällä, Better Home, osasto 3a2

Sisusta valolla



Sisusta valolla

Lumi-seinävalaisin, 
design Irina Pått, Innolux



Sisusta valolla

Zack-riippuvalaisin 



INNOturf-akustolevy, ao-allover

Sisusta valolla



Alaslaskut

Hyödynnä katon alaslaskuja valaistukseen



Epäsuora valo

Valolähteeksi täyden spektrin 
päivänvaloledinauha, CRI 92



Alaslaskettu katto

Valolähteeksi täyden spektrin 
päivänvaloledinauha, CRI 92



Valoa kahteen suuntaan

• hyvä näkyvyys
• häikäisemätön
• tyylikäs



Kattoikkuna

Kattoikkuna on hyvä ratkaisu



Aukko seinässä 

Voit sijoittaa sinne koriste-esineitä, 
jotka valaistaan ledinauhalla.



Toisenlainen valaisin

Taiteellinen tuikkukynttilävalaisin



Päivänvaloa sisälle

Valoisa, keskipäivän täyden 
spektrin päivänvalo



Valaistus kehittyy
• kodin tärkein sisustuselementti  

• muuttumassa valkoisemmaksi

• kokeilijat tykkäävät päivänvalosta

• Valaistus vaikuttaa vuosien aikana 
viihtymiseen kodissa. Hyvällä valaistuk-
sella on aina positiivisia vaikutuksia ja 
siksi siihen kannattaa panostaa!



Kohti ”täydellistä” valoa…

- valon (väri)lämpötila K
- < 4 000 – lämmin sävy
- n.5 500 – neutraali valkoinen päivänvalo 
- > 6 000 – kylmä sävy



Spektri kertoo valon laadun

Lämminsävyinen valo, 2700 K                      

Viileä, sinertävä päivänvalo, 6500 K 

Valkoinen, täysspektrinen
Viva-Lite-päivänvalo, 5500 K

Laadukas päivänvaloledilamppu



Hyvän valaistuksen ominaisuudet

• Ihmis- ja silmäystävällisyys.

• Sisustuksen värit näytetään aitoina. 

• Häikäisemätön lopputulos. 

• Lapsi- ja paloturvallisuus.

• Valaistus, jossa nähdään hyvin myös 
vanhana. 

• Kokonaisedullinen ratkaisu. 

• Valaistus, joka saa aikaan hyvän mielen.



Kodin valaistussuunnittelu

Uusi suunnitelma

Asiakkaan 
alkuperäinen 
sähkösuunnitelma



Eteisen ja aulan 
valaistus

Puomi-valaisin



Keittiön valaistus

- kattovalo

- työtasovalaisu ledein



Keittiön valaistus

- epäsuora valo

- työtasovalaisu



Olohuoneen valaistus

- Häikäisemätön ledinauhavalaistus   

alumiinilistassa verhotangon takana

- lähes huomaamaton



Olohuoneen valaistus

Lundia-valaisimilla sisustetaan valolla



Korkea olohuone ja Masto-valaisin

- Masto-valaisin 

- häikäisemätön

- sisustuksen värit



RGB-ledi
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Lediplafondi – värilämpötilan säätö



Makuuhuoneen valaistus

-

- epäsuora valaistus

- vuoteessa lukeminen



Portaikon valaistus

Ledinauha kaiteen takana



Saunan valaistus

- epäsuora

- häikäisemätön

- säädettävä



Erilainen päivänvalokoti

Taiteilija Jan-Erik 
Andersson

Turku, Hirvensalo
Värejä voi käyttää 
myös taiteellisesti



Asuntomessuvalaistus – hae hyvät 
vinkit - adlux.wordpress.com



Asuntomessuvalaistus – hae hyvät 
vinkit - adlux.wordpress.com



Asuntomessuvalaistus – hae hyvät 
vinkit - adlux.wordpress.com



Asuntomessuvalaistus – hae hyvät 
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Asuntomessuvalaistus – hae hyvät 
vinkit - adlux.wordpress.com



Asuntomessuvalaistus – hae hyvät 
vinkit - adlux.wordpress.com



Asuntomessuvalaistus – hae hyvät 
vinkit - adlux.wordpress.com

Muumi-valaisin, Feelis, Helsinki



Valaisijan kommentti
”Valot on nyt saatu valmiiksi. Asuntomme on nyt 
todella valoisa ja kun meillä on päivänvalon lisäksi 
pari keltaistakin valoa, niin kyllä sitä nyt ihmettelee, 
että miten niin masentavassa valaistuksessa on 
aiemmin viitsinyt olla.
Kiitos paljon, olemme todella tyytyväisiä!
yst. terv. M.”

Elämästä on tullut laadukasta, kun on siirrytty 
päivänvaloon. J., Helsinki.



Ennen kuin sisustat valolla

- hanki tietoa
- ole kriittinen
- kokeile heti
- tee hyvät valinnat
- nauti hyvästä 
valaistuksesta 



AD-Lux - Suomen johtava 
päivänvalosisustaja



Loppukevennys
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On tunnettava pimeys 
oppiakseen valon arvon

Anja Kokko


