On hämmästyttävää, että vaikka käytämme kaksi kolmasosaa ajastamme keinovalossa
elämiseen, emme kiinnitä riittävästi huomiota valon terveysvaikutuksiin, valon vaikutuksiin näkökykyymme ja värien oikeaan näkemiseen. Toisaalta vaadimme luomuruokaa, puhdasta ilmaa ja jopa terveysvaikutteista vettä. Kuitenkin päivänvalo, joka
synnytti kaiken elämän, usein unohdetaan. Puhdasta valoa kannattaa vaatia, olemme
sen arvoisia.
Kuva on Valkeakosken asuntomessuilta. Olohuoneen molemmissa nurkissa on n. 4 metriä
korkeat Masto-valaisimet. Opaalimuovin takana on neljä pystyasennossa olevaa 54 W:n VivaLite-päivänvalolamppua jonossa. Häikäisyä ei ole ja sisustuksen värit näkyvät aitoina. Tämä on
erinomainen tapa valaista korkea huone. Katosta ei tarvitse ripustaa mitään.
Talon muu valaistus on suurimmaksi osaksi epäsuoraa päivänvalovalaistusta katon rajassa,
WT4-valolistan takana. IP64-Saalinki-valaisimet ovat limittäin, jolloin tummia kohtia ei tule
valaisinten väleihin. Valolistaa oli yhteensä yli 30 metriä. Osa valaistuksesta on suoraa, mutta
häikäisemätöntä.
Keittiön kaappien päällä on epäsuora valaistus, samoin välitilassa on loistevalaisin valolistan
takana. Tässä messutalossa ei ollut yhtään halogeeni- eikä hehkulamppua.

Kansikuvassa myhäilevä valaistusopaskoira istuu tyytyväisenä päivänvalokaton alla.
Koira on Outi Pekanheimon eläinsarjaan kuuluva taideteos.
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Laadukkaalla valaistuksella luodaan
kotiin nykyaikainen, raikas,
myönteinen ilme.
Hyvästä valosta voi nauttia.

Lamppusuositukseni
 Kokeile päivänvalon kaltaista valaistusta.
 Jos pidät siitä, varusta valaisimesi täysspektrisillä
päivänvalolampuilla, jotka myös toistavat värit parhaiten.
 Kaikki päivänvalolamput eivät ole täysspektrisiä!
 Vältä lamppuja, joilla on haitallinen vaikutus ilmastonmuutokseen ja jotka ovat menossa myyntikieltoon
EU:n alueella lähivuosina. Tällaisia ovat mm. hehku- ja
halogeenilamput suurimmista tehoista alkaen.
Halogeenilamppuhan kuuluu hehkulamppujen ryhmään.
Valaisinsuositukseni
 Kun hankit valaisimia, varmista, että ne ovat laadukkaita, eli
sisältävät mm. nykyaikaisen, välkynnänpoistavan
elektroniikan ja että niihin mahtuu päivänvalolamppu. Kaikki
valaisimet eivät ole tällaisia! Tämän oppaan valaisimet ovat.
 Ulkovalaisimiin ei suositella elektronisia liitäntälaitteita, koska
ne eivät sytytä lamppuja kovalla pakkasella.
Huomaa, että lamppu on valonlähde, joka on valaisimessa. Vaikka ymmärrämme,
mitä jalkalampulla tarkoitetaan, tulisi sen loogisesti ollakin lattiavalaisin. Samoin
pöytälamppua tulisi sanoa pöytävalaisimeksi.
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Miksi päivänvaloa myös sisälle?
Kaikki tuntevat aidon päivänvalon edut. Siinä
nähdään erinomaisesti, myös vanhoilla silmillä. Se näyttää värit aitoina. Se ei välky
kuten jotkin lamput. Se tuottaa mielihyvää.
Keinotekoinen päivänvalo eroaa aidosta
siten, että siinä ei voi ruskettua eikä se häikäise. Aidon päivänvalon valomäärä muuttuu
jatkuvasti päivän mittaan. Päivänvalolamppujen valomäärää voidaan tarvittaessa muuttaa valaisimia sammuttamalla, sytyttämällä tai
himmentämällä. Valon välkyntä voidaan poistaa nykyaikaisella valaisinelektroniikalla. Parhailla lampuilla saadaan sisällä olevan keinovalon laatu samankaltaiseksi, raikkaaksi, kuin
esim. puolen päivän aikaan ikkunasta sisälle
tuleva valo. Ihmissilmä ei huomaa eroa.
Kotien valaistus on ollut viime vuosikymmeninä yksitoikkoisen lämminsävyistä, kellertävää, värit muuttavaa. Herää vain kysymys, miksi. Lähes kaikki, jotka kokeilevat
valoa, joka sisältää samat aallonpituudet tai
värit kuin aito päivänvalokin, pitävät sitä erinomaisena. Ilman kokeilua ei ole kuitenkaan
syytä siirtyä päivänvaloon, muutos perinteisestä on sen verran suuri.
Valaistus ja värit ovat tärkeä osa asumisen
kokonaisuutta. Ne vaikuttavat kodin toimivuuteen ja käyttömukavuuteen, mutta myös sen
tunnelmaan, viihtymiseen ja tyyliin.

Päivänvalon
kaltaisesta
keinovalosta
voi nauttia,
aivan kuten
aidosta päivänvalostakin!

Uusimmat tutkimukset puoltavat päivänvalon kaltaista valoa
Vuonna 2002 David Berson Brownin yliopistosta USA:ssa löysi silmän verkkokalvolta
uuden, valoherkän reseptorisolun ipRGC:n
(intrinsically photosensitive Retinal Ganglion Cell). Tätä ennen valoherkkinä soluina
tunnettiin vain sauva- ja tappisolut. Se välittää
ainoastaan niitä valoimpulsseja, jotka ohjaavat valveillaoloa ja hyvinvointia. Prof. George
Brainard Philadelphian yliopistosta on havainnut, miten valon spektrin rakenne vaikuttaa
kolmanteen reseptoriin ja minkä tyyppinen

valo vaikuttaa meihin kaikkein tehokkaimmin.
Havaittiin, että valo, jonka aallonpituus on
460 - 480 nm (sininen väri), lopettaa nopeammin melatoniinin (unihormoni) erityksen
verenkiertoon kuin se kellertävä aallonpituus
(555 nm), johon viime vuosikymmenten
valaistussuositukset perustuvat.
Sam Berman Kaliforniasta on havainnut, että
skotooppisessa (sinivoittoisessa) valossa silmän pupilli on pienempi kuin fotooppisessa
(kellertävässä) valossa, jonka valomäärä on
sama. Mitä pienempi on pupilli, sitä tarkemmin näemme.
Steve Fotios Manchesterin yliopistosta on
todennut v. 1998, että nykyiset valaistusmittarit aliarvioivat skotooppista valoa peräti
32 %:lla. Luksimittarit eivät mittaakaan silmän
kokemaa valomäärä, niin kuin usein luullaan.
Siksi perinteiset, näiden tutkimusten mukaan
jopa "virheelliset" valaistussuositukset voitaisiin hyvin hylätä luksimäärineen. Suurin osa
valaisin- ja lampputeollisuudesta ei ole kuitenkaan tähän vielä valmis. Onhan se vuosikymmeniä neuvonut, että kodeissa ja työpaikoilla pitää olla lämminsävyinen valaistus.
Jo 150 vuoden ajan on tiedetty (osittain virheellisesti), miten silmän näkösolut, sauva- ja
tappisolut, toimivat ja miten ne vaikuttavat
päivä- ja yönäkemiseemme. Tämä on ohjannut ympäristömme valaistussuosituksia. Uuden hermoradan ansiosta meidän tuleekin
tarkastella myös valon biologisia ja hyvinvointivaikutuksia ihmiseen, sekä vaikutuksia
vireystilaan, ei ainoastaan vaikutuksia näkösuoritukseen. Siksi valolähteet ja valaistusmenetelmät tulee arvioida uudelleen.
Olen jo yli 25 vuoden ajan neuvonut käyttämään päivänvalon kaltaista valoa, jonka
spektrissä on riittävästi myös sinistä väriä ja
normaalia vähemmän keltaista väriä. Olenko
ollut siis aikaani edellä?

Tukholman yliopiston päivänvalotutkimus korostaa täyden spektrin päivänvalolamppujen tärkeyttä
Tukholman yliopiston stressintutkimuslaitoksen tutkimus osoittaa, miten tärkeää on vaihtaa loistevalaisimiin täysspektriset loistelamput. Tutkimustulosta, jonka Dagens Nyheter
julkaisi huhtikuussa 2008, on syytä soveltaa
kaikkialla, missä ihmiset työskentelevät tai
oleskelevat keinovalossa, myös kodeissa.
Ei ole siis sama, millainen lamppu valaisimessasi on. Tavallisesta lamppukaupasta on
vaikea löytää lamppuja, joilla olisi myös terveysvaikutuksia ja jotka parantaisivat näkösuoritusta ja lukunopeutta sekä vähentäisivät
silmien väsymistä. Lampun valon spektrin
tulee olla jatkuva, kuten aidonkin päivänvalon.

Kodin valaistusopas © 2010 AD-Lux Oy, Brahenkatu 12, TURKU, puh. (02) 517 0300, www.adlux.fi

5

Uudet loistelamput piristävät unisia
koululaisia
Uudet loistelamput voivat auttaa väsyneitä
teini-ikäisiä koulussa. Kun tutkijat vaihtoivat
luokan loistelamput täysspektrilamppuihin,
oppilaat sekä piristyivät että saivat paremman
yöunen.
Tutkimusviikkoina koululaisilta mitattiin mm.
unta säätelevän melatoniinin tasoa. Koululaiset olivat pirteämpiä ja melatoniinitasot
alenivat. He olivat myös aktiivisempia päivän
mittaan. Illalla ennen nukkumaanmenoa he
olivat aiempaa väsyneempiä. Liikemittarit paljastivat myös paremman ja rauhallisemman
yöunen.
Seuraava projekti Tukholman yliopiston tutkimuksessa on Forsmarkin ydinvoimala,
jossa työskennellään ikkunattomissa huoneissa.
Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia valon
laadusta. Kirkasvalolaitteiden myynti kasvaa.
Aamuinen annos kirkasvaloa piristää. Kirkasvalo on suositeltavaa myös vuorotyöntekijöille, joilla on univaikeuksia.

Miksi lasten tulisi kehittyä runsaassa
päivänvalossa?
Huonolaatuisen valon vaikutuksista ihmisen
terveyteen on tehty lukuisia tutkimuksia.
Yhteistä näille tutkimuksille on se kiistaton
tosiasia, että valolla on väliä! Paras valo on
tietysti aito päivänvalo.
Suomessa on liian vähän päivänvaloa, varsinkin talvella. Perinteisestä keinovalosta, jota
kodeissa ja työpaikoillakin eniten käytetään,
puuttuu päivänvalon tasapainoinen spektri.
Tällaista puutteellista valaistusta kutsutaan
häiriövalaistukseksi.
Australialais- ja ruotsalaistutkimuksista ilmenee, että päivänvalossa kasvaneet lapset
ovat harvemmin likinäköisiä ja heille
määrätään vähemmän silmälaseja.
Aidon päivänvalon puutteessa keinotekoisesta täyden spektrin päivänvalosta on myös
hyötyä. Siksi suosittelen, että kodit, päiväkodit ja koulut valaistaisiin normaalia sisävalaistusta voimakkaammalla päivänvalon
kaltaisella valolla ja lapsia kannustettaisiin
oleskelemaan entistä enemmän ulkona
aidossa päivänvalossa.
Monet ihmiset lukevat jopa 20 % nopeammin
valossa, joka sisältää riittävästi silmän sauvasoluille tärkeitä sinisiä aallonpituuksia. Kokemusten mukaan silmä väsyy kellertävässä
valossa nopeammin kuin valossa, jossa on
riittävästi sinisiä aallonpituuksia. Silmän ei
tarvitse pinnistellä nähdäkseen hyvin täysspektrisessä valossa.
6
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Miksi päivänvalo on elämälle välttämätön?
Elämä koostuu atomeista ja niiden muodostamista molekyyleistä. Auringosta tuleva
valo imeytyy molekyyliin kokonaisuutena ja
tämän tapahtuman yksityiskohtien selvittäminen paljastaa valon merkityksen elämälle.
Mitä korkeammalle molekyylien tasolta noustaan, sitä mutkikkaammiksi valon vaikutukset
käyvät. Valo vaikuttaa myös ihmisen vietteihin, mielialoihin ja henkiseen toimintaan.
Voidaan vain kuvitella, miten valolla voitaisiin
vaikuttaa tuottavuuteen työpaikoilla ja jopa
koko kansakunnan henkisiin voimavaroihin.
Täysspektrivalo vaikuttaa näihin positiivisesti.
AD-Luxin internetsivuilla on tietoa edellä
mainituista tutkimuksista myös ruotsiksi ja
englanniksi. Kerrothan valon laadun tärkeydestä suomalaisille ja ulkomaisille tuttavillesi.

Suunnittele itse kotisi valaistus
Ennen valaistussuunnitelman tekemistä sinun
tulee itse ensin tarkkaan miettiä kotisi valaistusta ja kertoa ajatuksesi sitten suunnittelijalle. Suhtaudu epäilevästi kaikkiin saamiisi valaistusehdotuksiin, kuten myös
tähän valaistusoppaaseen, ainakin siihen
saakka, kunnes olet itse nähnyt häikäisemättömän päivänvalovalaistuksen ja kokeillut
sitä omassa kodissasi, myös epäsuorana.
Missään tapauksessa sähkösuunnitelmaa ei
ole syytä tehdä ennen kuin valaistussuunnitelma on valmis.
Valaistussuunnittelun pikaohje
1. Lue tämä valaistusopas ja katsele ADLuxin internetsivuilta esimerkkivalokuvia.
2. Piirrä alustava suunnitelmasi pohjapiirroksen tai sähkösuunnitelman päälle, numeroi valaisimet huoneittain. Seuraavalla
sivulla on esimerkkipiirros. Ensimmäisen
suunnitelmasi ei tarvitse olla näin tarkka.
3. Siirrä lopuksi valitsemasi valaisimet internetsivuillamme olevaan Excel-taulukkoon,
käytä pohjapiirrokseen tekemääsi valaisinnumerointia. Taulukosta muodostuu samalla tarjous. AD-Luxin valaistussuunnittelijat auttavat tarvittaessa tässäkin, tarkistavat suunnitelmasi ja tekevät siihen mahdollisia parannusehdotuksia.
4. Lähetä pohjapiirros (skannattu tai värikynällä piirretty) merkintöinesi sekä Exceltaulukko AD-Luxille sähköpostina tai kirjeitse. Voit myös tarkentaa suunnitelmaasi sähköpostissasi yms.
5. Käy AD-Luxin myymälässä (soita ennen
tuloasi), käy asuntomessutalossamme,
Habitare/Valo-messuilla, taloesittelyissämme tai Honkarakenteen mallitalossa Tuusulassa tutustumassa valaistusideoihin.
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Esimerkki valaistussuunnitelmasta
Tällä sivulla on esimerkki Tammisaareen
rakennettavan paritalon toisen puolikkaan
valaistussuunnitelmasta. Asiakas on kokeillut
päivänvalovalaistusta vanhassa asunnossaan ja todennut sen erinomaiseksi.
Asiakas suunnitteli itse valaistuksen AD-Luxin
ohjeiden avulla. Piirustuksen tekemiseen on
saatavana useita tietokoneohjelmia. AD-Luxin
valaistussuunnittelijat tekivät suunnitelman
edistyessä parannusehdotuksia.
Valaisinluettelo:
1. Eteinen: WT4-lista + IP64-254 + IP64-154.
Listan pituus 3400 mm, valaisimen pituus 3528
mm. Lamput limittäin.
2. Eteinen: Kaapin päälle IP64-254, samalla
kytkimellä kuin 1. Toinen vaihtoehto: Kattoon
2x36 W:n Jasmina tai Sara.
3. Apukeittiö: opaalimuovi ja IP64-124
pystyasentoon.
4. Apukeittiö: kaapin päälle IP64-254, kaapin
leveys1800 mm, valaisimen pituus 2352 mm,
lamput limittäin.
5. Työhuone: IP64S-249 + IP64S-149, pituus
4000 verholaudan tai WT4-listan taakse,
valaisimen pituus 4428 mm, lamput limittäin.
6. Aula: WT4-lista + IP64-239, pituus 1500 mm,
valaisimen pituus 1752 mm.
7. Aula: vaatekaapin päälle IP64-249, pituus
2400 mm, valaisimen pituus 2952 mm, limittäin.
Vaihtoehto: kattoon 2x36 W: Jasmina tai Sara.
8. Komero: Paneelin taakse IP139, 876 mm.
9. TV-huone: 2 kpl IP64S-249, pituus 4500 mm,
valaisimen pituus 5904 mm, limittäin. Toinen
vaihtoehto: himmennettävä 2x36 W:n Jasmina
kattoon tai seinälle.
10. TV-huone: kirjahyllyn päälle IP64S-249 +
IP64S-149, pituus 2400 mm, valaisimen pituus
4428 mm, limittäin.

11. WC: IP64-139 tai 2x36 W:n Jasmina, Sara tai
peilin päälle ylös ja alas valaiseva Granada.
12. Talvipuutarha: WT4 + IP64-249 + 149, pituus
4000 mm, valaisimen pituus 4428 mm.
13. Talvipuutarha: WT4 + IP64-249 + 149,
pituus 4000 mm, valaisimen pituus 4428 mm.
14. Olohuone: verholaudan taakse 4 kpl IP64S249, pituus 11500 mm, valaisimen pituus 11808
mm, lamput limittäin.
15. Olohuone: 3 kpl 21 W:n Saalinki IP20, sama
kytkin, 50 cm:n välikaapelit, viimeisestä lähtee 1,8
m:n verkkokaapeli töpselillä.
16. Vaatehuone: IP64-139 tai 2x18 tai 2x36 W:n
Jasmina tai Discovery tai 2x18 Merina.
17. Sauna: TR3-36, tai jos saunaan riittää
vähäisempi valo, niin TR3-18.
18. Pesuhuone: Allfive 2x14 W.
19. Keittiön pilari: Loop-seinävalaisin + 11 W:n
Viva-Lite, pilarin molemmin puolin.
20. Keittiön kaappien päälle IP64-249 omalla
kytkimellä, pituus 2952 mm.
21. Keittiön välitilaan kaapin alle valolistan
taakse IP64-235 + Protector-putki.
22. Työtason nurkkaan opaalimuovi + IP64-114
tai IP64-124 pystyasentoon.
23. Makuuhuone: Himmennettävä Jasmina 2x55
W yhdistettynä sarastusvalaisimeen.
24. Olohuone: ruokapöydän päälle Lokki, 32 W:n
Viva-Lite-pienloistelamppu.
25. Lasiterassi: 3 kpl TR3-36 pituus 4000 mm,
valaisinten pituus 3960 mm, valolistan taakse,
valo ylös- ja alaspäin.
26 - 29. Julkisivuvalaistus: 3 kpl TR3-36, pituus
4000 mm, valaisinten pituus 3960 mm,. 6 kpl
TR3-36, pituus 8000 mm, valaisinten pituus 7920
2 kpl TR3-58, mm, valaisinten pituus 3240 mm,
valolistan taakse, valo ylös- ja alaspäin.
30. Työtila: riippuvalaisin Fagerhult, 2x54 W.
31. Flyygelin päälle riippuvalaisin.
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Yllä olevan kaapin alapuolella vasemmalla on
14 W:n lamppu, siihen liittyvä elektroninen
liitäntälaite on kaapin päällä. Samoin oikean
kaapin alla olevan 35 W:n lampun liitäntälaite
on kaapin päällä. Kaapin päällä on kaksi 54
W:n suurteholamppua. Niiden yhteinen elektroninen liitäntälaite on kaapiston päällä lamppujen keskivaiheilla.

Valaisimien ja lamppujen hinta on tässä esimerkissä n. 6000 euroa. Hintaan sisältyy 15
%:n alennus sekä neuvot valaistussuunnittelussa. Jos olisi käytetty kalliita designvalaisimia, olisi hinta ollut merkittävästi suurempi. Jos olisi käytetty halpoja market-valaisimia, olisi hinta ollut halvempi.
Kuitenkin halogeenien ja hehkulamppujen
energiankulutuksen takia valaistuksen kokonaiskustannukset olisivat olleet muutaman
vuoden kuluttua kalliimmat, jos olisi hankittu
perinteinen valaistus. Jos halogeenilamppu
aiheuttaa yhdenkin tulipalon, saattaa halvan
valaistuksen hinta olla mittaamattoman suuri.
Koko talo valaistaan täyden spektrin päivänvalolampuilla, pääosin loisteputkivalaisimilla.
Sisävalaisimista on poistettu sähköjännitevälkyntä. Talon valaisusta suuri osa perustuu
IP64-Saalinki-rakennussarjaan, joissa liitäntälaite on erillään lampuista huoneen lämpötilassa. Tällöin liitäntälaitteen lämpötila pysyy
alhaisempana ja elinikä pitenee merkittävästi.
Jos olet pyytänyt sähkösuunnitelman ilman
sen suurempia vaatimuksia, saat mahdollisesti sähkösuunnitelman, jossa katto on
täynnä halogeeneja tai ledejä ja joka huoneen katon keskellä on valopiste. Jos vasta
tässä vaiheessa tutustut valaistusideoihini, on
melko varmaa, että valaistussuunnitelma
muuttuu. Kaikkiin huoneisiin ei tarvita keskelle kattoa valopistettä, kun valaistaan epäsuoralla menetelmällä.
Kun vertaa 200 neliön kodin valaistuskustannuksia, ei samalla hinnalla useinkaan
saa esim. takkaa tai keittiötä. Valoa tarvitaan
kuitenkin päivittäin, mutta onhan takka ja
keittiökin käyttökelpoisia.

Asuntomessujen valaistusarvioinnit
Olen tehnyt asuntomessutalojen valaistusarvioinnin jo vuodesta 1996 alkaen – ainoana
8
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Suomessa. Internetsivuilla www.adlux.fi on
runsaasti havainnollisia valokuvia ja kuvatekstejä. Löydät niistä uusia ideoita. Erikseen
on kerätty hyvät, huonot ja palovaaralliset
valaistusratkaisut. Katsele ja opi.
Arviointini ovat luonnollisesti subjektiivisia. Ne
perustuvat kuitenkin yli 30-vuotiseen kokemukseeni valaistuksesta. Tässä on ollut
suurena apuna myös yhteiskunta- ja lääketieteellinen peruskoulutukseni. Jos olet eri
mieltä jostakin yksityiskohdasta, mielelläni
perustelen tarkemmin havaintoni. Ymmärrän,
että joku voi olla eri mieltä joistakin arvioistani. Harva on kuitenkaan vielä kokeillut
kaikkia uusimpia valaistuksen mahdollisuuksia. Aina voi löytyä parempiakin vaihtoehtoja, kuin ne perinteiset, itsestään selvät
spotit ja down-light-valaisimet!
Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä Kajaanin,
Kotkan, Laukaan, Heinolan, Paraisten, Oulun,
Espoon, Hämeenlinnan, Porin, Vaasan, Valkeakosken ja Kuopion asuntomessutalojen
sekä joidenkin yksityiskotien valaistuksesta.

Jasmina-päivänvalovalaisin
Hämeenlinnan
asuntomessuilla sivulta katsottuna, halkaisija
peräti 108 cm. Valoa tulee runsaasti, mutta se
ei silti häikäise.

Keittiössä oikeaoppinen valaistus kaapin
päällä. Jos pidät lämminsävyisestä valosta,
vasemmalla on sellainen vaihtoehto.
Oikealla sama kaapisto valaistuna päivänvalon kaltaisella valkoisella valolla. Valoa ei
koettu kuitenkaan sinertäväksi. Seinäkatkaisijasta voitiin valita lämminsävyinen tai
päivänvalo. Kun ihastut päivänvaloon, et enää
ehkä valitsekaan keltaista valoa.
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Yläkerran lasten makuuhuoneen seinällä häikäisemättömät 2 x 18 W:n päivänvalo-Jasmina-valaisimet. Seinällä Kirsi Kunnaksen
teksti: "...nuku nuku nuppuseni, lennä unipilveen. Paina pääsi pilven syliin, pilvi vie
sinut tähtien kyliin..." Saman huoneen kaapin
päällä on 21 W:n Saalinki-valaisin antamassa
epäsuoraa valaistusta huoneeseen. Sama
valaisin toimii myös yövalona. NCC:n messutalojen sisustussuunnittelu oli Auli Papinniemen käsialaa.

Päivänvalovalaistus kaapiston päällä ja välitilassa, yleisvalaistuksena on Jasmina-valaisin. Työtasolla nähdään hyvin. Ei häikäisyä.
Kuva Kuopion asuntomessuilta.

Viime vuosien asuntomessuilla on ollut yllättävän paljon halogeeni- ja hehkulamppuvalaisimia. Niin oli myöskin Kuopion asuntomessuilla. Poikkeuksena oli kohde 14, Omatalo Lehtorinne. Siellä valaistuksen tärkeys oli
oivallettu paremmin ja lapsiystävällisemmin.
Kuopion messutaloista yli 90 %:ssa esiintyi
häiritsevää häikäisyä. Vain yhdessä talossa
(kohde 14) sisustuksen värit näkyivät aitoina,
koska talo oli valaistu täyden spektrin päivänvalolla.

Valaistuksen ongelmia ja virheitä

Alakerran makuuhuoneessa on kaksi tyylikästä Agora-päivänvalolattiavalaisinta. Valon
voi sammuttaa vaikkapa yöpöydällä olevalla
kaukosäätimellä.

TV:n vieressä on Eero Aarnion muotoilema
keskikokoinen Tupla Kupla -valaisin, jossa on
11 W:n Viva-Lite-päivänvalolamput. Päivänvalolamppujen takia valaisin on puhtaan
valkoinen eikä keltainen, kuten Suomen
kodeissa yleensä. Kuva on Vaasan asuntomessuilta.

Varo silmien väsymistä
Jos silmät joutuvat jatkuvasti sopeutumaan
vaihteleviin etäisyyksiin, nopeisiin valon määrien ja laadun muutoksiin, seuraa tästä
silmien rasittumista, päänsärkyä, stressiä,
väsymistä ja muita mahdollisia oireita. Siksi
hyvään sisävalaistukseen kuuluu sekä oikea
valon laatu että myös riittävä valon määrä ja
häikäisyn estäminen.
Lapsiturvallisuus
Lapsiturvallisuusnäkökohta unohtuu liian
usein kotia valaistaessa. Lastenhuoneissa ei
saa olla kaatuilevia eikä kuumenevia valaisimia. Paras tilanne olisi, jos valaisimia on
ainoastaan yli kahden metrin korkeudessa.
Vaijerikiinnitteiset halogeenit ovat vaarallisia.
Lasten leikeissä voi vaijerin päälle lentää
vaatekappale eikä lapsi saa sitä pois, ennen
kuin tulipalo on syttynyt.
Kynttilälamppu on kodin lampuista herkin
räjähtämään. Kynttilälamput voit korvata E14-kantaisella pienloistelampulla (Viva-Lite).
Poista häikäisevät ja kuumat lamput.
Vältä virheratkaisuja
Harkitse tarkoin valaisinten sijaintia. Aina ei
edes tarvita keskelle kattoa valopistettä,
jonka sähkösuunnittelija sinne usein laittaa
lähes automaattisesti, lupaa kysymättä.
Hehku- ja halogeenilamppuja ei ole syytä
valita, jos halutaan säästää energiaa. Niiden
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Jos listan alapinta on valkoinen, tulee työtasollekin enemmän valoa. Kokeile ensiksi
vaikkapa valkoisella pahvinpalalla.
Down-light-valaistuksen ongelmia

Kattoon upotetut halogeenit tai ledit antavat
rauhattoman vaikutelman ja saattavat häikäistä. Valoteho on liian heikko. Turhan kallis
virheratkaisu, mutta valitettavan yleinen.

aikaansaama tunnelma voidaan korvata
aidoilla kynttilöillä - ja vieläpä tehokkaammin.
Kattoon upotetut halogeenit ovat virheellinen
valaistusratkaisu yleisvalaistukseen. Vaikka
itse lamput ovat edullisia, upotustyö maksaa
ja
siihen
johtavat
rakennusratkaisut
sekä jatkossa turhan suuri energiankulutus
valomäärään nähden. Halogeeni ja ledi on
tarkoitettu lähinnä vain kohdevalaisuun.
Upotetut spotit saattavat häikäistä liikaa ja
valomäärän heikkouden huomaa varsinkin
talvella. Tämän valaistusratkaisun hinnassa
on otettava huomioon myös se, että usein jo
vuoden kuluttua on useimmat halogeenit
vaihdettava. Kun lamppuja sammuu, ei niitä
aina viitsitä vaihtaa heti, vaikka pitäisi.

Katon kaunis puupaneeli on ”pilattu” downlight-valaisimilla.

Ns. alasvalot valaisevat vain sen alan, johon
valo on suunnattu. Ne vaativat usein erikoisrakenteisen, kalliimman kattoratkaisun.
Kun alasvaloihin katsoo, syntyy häikäisyä.
Kun pieni vauva laitetaan lattialle tai hoitopöydälle selälleen, hakeutuu hänen silmänsä
automaattisesti kaikkein kirkkaimpaan valopisteeseen. Lapsi voi tuijottaa häikäisevään
valoon pitkiäkin aikoja. Häikäisyllä saattaa
olla haitallinen vaikutus lapsen silmään.
Valon laatu ei useimmissa down-light-valaisimien lampuissa ole paras mahdollinen
(sähköjännitevälkyntää ei ole aina poistettu,
värien toisto on ala-arvoinen). Vaihtoehdoksi
suosittelen epäsuoraa valaistusta.
Lue lisää down-light-valaistuksen terveysongelmista sivulta 12.
Kun vanhenemme,
valoa!

tarvitsemme

lisää

Virheellinen keittiön valaisimen asennustapa

Hyvin yleinen, virheellinen keittiön työtasoloistevalaisimen asennustapa se, että valaisin
on seinässä kiinni kaapin alapuolella. Valo
saattaa häikäistä tai paistaa ikävästi silmiin
kymmeniä vuosia aina, kun istutaan keittiön
pöydän ääressä. Valo paistaa myös lasten ja
pyörätuolia käyttävien silmiin häiritsevästi.
Parin minuutin lisätyöllä valaisin olisi voitu
asentaa yläkaapin etureunaan ja peittää sen
häikäisy valolistalla. Työpöydällekin olisi saatu enemmän valoa.
Tämä virhe on helppo korjata: asenna 10-15
cm leveä, ohut valolista valaisimen eteen
siten, että suuntaat valon tarkkaan työtason
etureunaan. Sen pitemmälle valoa ei tarvita.
10
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Valomäärän tarve kasvaa iän myötä. Kuitenkin
päivänvalon kaltaista valoa saa olla jopa 30 %
vähemmän kuin lämminsävyistä valoa, niin
silti siinä nähdään ainakin yhtä hyvin.

Vuosien mittaan silmä muuttuu. Jo 40-vuotiaana havaitset seuraavia muutoksia:
• Silmäsi menettää kykyään nähdä tarkkaan
eri etäisyyksiltä.
• Joudut hankkimaan lukulasit ja/tai näyttöpäätelasit.
• Silmäsi sopeutuminen eri valovoimakkuuksiin heikkenee.
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•

•

•

•

Häikäistyt helpommin kuin 20-vuotiaana ja
tarvitset entistä enemmän valoa, jotta
näkisit kunnolla.
40-vuotiaana tarvitset kaksin verroin
enemmän valoa kuin 20-vuotiaana, jotta
näkisit lukea tai kirjoittaa yhtä hyvin. Se
valomäärä, jonka 40-vuotias vaatii, on
erinomainen toki myös 20-vuotiaalle.
Pelkkä valon määrä ei kuitenkaan ratkaise. Hehkulampun valossa tai muussa kellertävässä valossa ne, joilla jo on lukulasit,
myös tarvitsevat niitä. Sen sijaan he saattaisivat pystyä lukemaan ilman lukulaseja
täysspektrisen päivänvalolampun valossa,
aivan kuten aidossa päivänvalossakin.
Valon määrän tulisi olla riittävä kodeissa
myös ikääntyville. Ehdotus: mitoita valaistus 60-vuotiaalle. Tällainen valo on erinomainen myös lapsille.

Laadukkaan valaisimen valo ei välky
Huonolaatuisen loistevalaisimen tunnistaa
siinä olevasta pyöreästä sytyttimestä ja siitä,
että valo yleensä välkähtää pari kertaa
sytytettäessä. Vaikka silmä ei aina näkisikään
sitä valon välkyntää, jota tulee palavasta
lampusta, aivot sen joka tapauksessa havaitsevat. Värinä vähentää keskittymiskykyä ja
aiheuttaa joillekin pään ja silmien särkyä.
Nykyaikaisella elektroniikalla värinä voidaan
poistaa myös joistakin vanhoista loistevalaisimista. Tämä ratkaisu parantaa myös
paloturvallisuutta.
50 - 100 Hz:n välkynnän poistaminen tarkoittaa sitä, että sähköjännitetaajuus nostetaan
yli 30 000 Hz:iin nykyaikaisella elektroniikalla.
Aina, kun ostat loistevalaisimia, vaadi samalla
valaisimet varustettuina nykyaikaisella, korkeataajuisella elektroniikalla. Aina värinää ei
poisteta, koska urakoitsija pääsee näin hieman halvemmalla. Sinulle se on kuitenkin
kalliimpi ratkaisu.
Nykyaikaisen valaisimen elektroniikan takia
• energiaa säästyy 25 - 30 %
• lampun polttoikä pitenee jopa 50 %
• silmissä ei synny epämiellyttävää tunnetta, koska valo ei värise
• aivosähkökäyrässä (EEG) alfa-aallon taajuus pysyy normaalina. Tavallisen loistevalaisimen valon on sen sijaan havaittu
aiheuttavan alfa-aallon taajuuden alenemista. Siitä puolestaan saattaa seurata
stressiä ja työvirheitä.
• valaisimen aiheuttama magneettikenttä
laskee ratkaisevasti.
• lamput syttyvät heti, välkkymättä.
Tee omat johtopäätöksesi tutustumalla ADLuxin internetsivuilla laajaan artikkeliin sähköjännitevärinästä. Lundin yliopiston tutkimuk-

Oskilloskooppikuvia. Musta: hehkulampussa
on välkyntää, vaikka silmä ei sitä näe.
Punainen: loistelamppu + tavallinen kuristin =
runsas välkyntä. Sininen: loistelamppu ja
elektroninen liitäntälaite = valo on välkkymätöntä.
------------------------------------------------------------------------

muksesta voidaan päätellä, että valon
välkyntä aiheuttaa esim. työvirheitä. Viime
aikoina yleistyneistä 16 mm paksuista T5loistevalaisimista värinä on poistettu.

Miksi ei halogeeneja eikä hehkulamppuja lapsiperheisiin?
Päätä itse, ovatko tässä oppaassa olevat
perusteet riittäviä halogeenien hylkäämiselle
lapsiperheen tai minkä tahansa perheen
asunnon valaistuksesta jo ennen kuin ne
menevät myyntikieltoon. Toki voit edelleen
käyttää halogeeneja omalla vastuullasi niissä
paikoissa, joissa et katso niistä olevan haittaa
lasten tai aikuisten terveydelle tai palovaaraa
omaisuudelle.
Jos halogeenien vaarat olisi oivallettu jo yli 10
vuotta sitten, olisi säästytty lukuisilta tulipaloilta. Tulipalojen takia halogeeni on kallein
lamppumme ja siksi siitä tulisi pikaisesti
luopua kokonaan.
Suomen Valoteknillisen seuran ehdotus
toukokuussa 2008: ”EuP-direktiivi tulee jatkossa kiristämään valonlähteille asetettavia
energiatehokkuusvaatimuksia. Hehku- ja halogeenilamput tulevat jatkossa poistumaan
markkinoilta, koska niiden valotehokkuus ei
täytä direktiivin vaatimuksia. Tästä syystä
hehkulamppuja ei tule käyttää valaistuksessa. Myöskään halogeenilamppuja ei ole
syytä käyttää, ellei kyseinen valaistustehtävä
erityisesti vaadi kyseistä lamppua käytettäväksi ja valaistuksen käyttöaika on erityisen
lyhyt.”
Ehdotan, että hehkulamppujen ja halogeenien käytöstä luovuttaisiin välittömästi. Jos
hankitaan hehkulamppuvalaisimia, kannattaa
selvittää, että hehkulampun tilalle mahtuu
usein hieman kookkaampi energiansäästölamppu.
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Perustelut vaarallisten lamppujen hylkäämiselle
Seuraavassa on kuluttajan terveyteen ja
taloudelliseen turvallisuuteen liittyviä asioita.
Numerot viittaavat sivun 13 kuviin.
1. Palovaara
• Jos vaijerikiinnitteiseen halogeeniin (kuva
6 sivulla 13), joutsenkaulahalogeeniin
(14), kohdehalogeeni- tai hehkulamppuvalaisimeen (13, 19) tai ylhäältä avoimeen
hehkulamppuvalaisimeen (7) lasten leikeissä lentää vaatekappale, ei lapsi aina
saa sitä pois ennen kuin tulipalo on
syttynyt.
• Halogeenipöytävalaisimet ovat hyvin kuumia. Niissä voi polttaa sormensa. Kaatuessaan ja vaatekappaleen alle joutuessaan ne ovat palovaarallisia.
• Uplight-halogeenit (5) ovat erittäin kuumia. Niistä varoitetaan useilla internetsivuilla. Valaisimeen saattaa lentää vaikkapa sukka lasten leikeissä tai valaisin voi
kaatua. Tulipalo on lähes varma.
• Jos halogeenien vaatimista turvaetäisyyksistä tingitään, kasvaa tulipaloriski. Toki
myös kaasulamppu, öljylamppu, kynttilä ja
päre voivat sytyttää tulipalon. Pitäisi
kuitenkin suosia palovaarattomia lamppuja. Turvatekniikan keskus (Tukes) on
näistä asioista samaa mieltä internetsivuillaan olevassa artikkelissaan "Lastenhuoneen valaisimet voivat aiheuttaa
vaaratilanteita".
2. Räjähdysvaara
• Turvatekniikan keskukseen on tullut viime
aikoina lukuisia ilmoituksia räjähtäneistä
halogeenilampuista. Sirpaleita on lentänyt
joka puolelle ja silmävaurioriski on ollut
ilmeinen. Lue tästä aiheesta Tukesin
sivuilta artikkeli "Räjähtelevät halogeenilamput aiheuttaneet vaaratilanteita".
3. Häikäisy
• Kun vauva on selällään hoitopöydällä tai
lapsi selällään lattialla, kiinnittyy katse heti
kirkkaimpaan valopisteeseen (4, 8, 16,
18), ja voi viipyä siinä useita minuutteja.
• Peilin lipan halogeenit (2, 9) häikäisevät
usein sekä suoraan katsottuina että myös
peilin kautta. Se häiritsee varsinkin lapsia,
jotka katsovat lamppuja alhaalta ylöspäin.
• Keittiön työtason alla olevat kolmiomalliset
halogeenit (3) häikäisevät varsinkin lapsia
ja usein kaikkia keittiön pöydän ääressä
istuvia.
• Lapsi saattaa häikäistyä katsoessaan keraamisen lieden kiiltävään etureunaan
peilautuvaa halogeenia tai lediä. (11).
Häikäisy on melko voimakasta.
12
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Lattiavalaisin (10), joka ei häikäise aikuista, saattaa häikäistä lasta, joka katsoo
lamppua alhaalta ylöspäin.
• Jos halogeenilla valaistaan lasipintaista
taulua, saattaa lasipinnasta tulla lapsen
silmään häikäisyä silloinkin, kun sama
lamppu ei valon tulokulman takia vielä
pääse häikäisemään aikuista.
• Porrasvalaisimet (12), jotka eivät häikäise
aikuista, saattavat häikäistä lasta, joka
katsoo lamppua alhaalta. Portaissa tärkeintä on hyvä näkyvyys ilman häikäisyä.
• Asetu lapsen asemaan, lattialle selällesi.
Jos havaitset häikäiseviä lamppuja, harkitse niiden poistamista. Valo saattaa olla
häikäisevää, jos silmiisi jää häiritsevä jälkikuva katsottuasi siihen n. 15 sekunnin
ajan. Jos jälkikuva syntyy esim. portaiden
valaisimesta, saattaa hetkeksi heikentynyt
näkökyky aiheuttaa kompastumisen.
4. Pään ja silmien särky
•

Down-light (alasvalo) on verrattavissa vilkkuvaan valoon, kun kävellään valaisinten alla.

Viimeaikaiset havainnot osoittavat, että kun
kävellään kattoon upotettujen valaisinten (4,
8, 15) alla toistuvasti esim. 2 m:n sekuntivauhdilla, aiheutuu siitä herkimmille migreenipäänsärkyä. Lamppu voi olla mitä tyyppiä
tahansa. Migreeni johtuu aivoihin kohdistuvasta matalataajuisesta (esim. 1 Hz) häirinnästä. Se on verrattavissa vilkkuvaan valoon,
josta monet kärsivät. Tämä ei ole luonnonmukainen eikä terveellinen valaistustapa.
Ulkona päivänvalossa ei ole tuollaisia usein
toistuvia voimakkaita häiriövaloja.
5. Energian kulutus
Halogeeni kuluttaa turhan paljon energiaa
tuottamaansa valomäärään nähden. Esim.
uplight-halogeenivalaisin (5) on todellinen
sähkösyöppö (300 W). Jos se on päällä 8
tuntia vuorokaudessa, maksaa sähkö jopa yli
100 € vuodessa. Ei ole mikään peruste, että
lampun lämpö voidaan hyödyntää talon lämmitykseen. Katso perustelut Motivan sivuilta.
Lamppu on kallis lämmitin ajan mittaan. Kun
hehku- ja halogeenilamppujen tilalle vaihdetaan loistelamput, säästyy valaistuskustannuksissa n. 66 %. Tämän mukaan suomalaisilta säästyisi vuodessa 110 miljoonaa euroa
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Motivan arvion mukaan. Kun laskelmissa otetaan huomioon kaikki kodin sähkölaskuun
vaikuttavat asiat, tulee yhden hehkulampun
hylkäämisestä 10 vuodessa 25 euron säästö,
ellei oteta huomioon tulipalojen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia kustannuksia.
6. Rauhaton vaikutelma
Kattoon upotetut halogeenit (4) ja monilamppuiset valaisimet (1, 6) luovat rauhattoman vaikutelman, jonka lapsikin huomaa.
Halogeenivaloja voi olla samanaikaisesti
näkyvissä useita kymmeniä. Pienet, kirkkaat
valopisteet liikkuvat jatkuvasti silmän verkkokalvolla päätä käännettäessä ja niistä jää
jälkikuvia. Tällä ei ole ainakaan positiivista
vaikutusta lapsen eikä kenenkään silmään,
mutta vaikutus ei liene kuitenkaan kovin
vaarallinen.
7. Huono värintoisto
Lampun värintoiston (Ra) tulisi olla yli 96.
Vaikka halogeenilampun värintoistoindeksi
saattaa teoriassa olla korkea, muuttuvat värit
valon kellertävän sävyn takia. Lapsi tarvitsee
oikeita värejä ympäristöönsä.

Sininen väri on väripsykologisesti tärkeä väri.
Halogeenilla ja muulla lämminsävyisellä
lampulla valaistu sininen väri onkin violetti.
Päivänvalohalogeenit toistavat värit aitoina
(SoLux, Viva-Lite), mutta niillä on kuitenkin
kaikki muut halogeenien ongelmat ja vaarat.
8. Huono näöntarkkuus
Halogeenilampun valossa näöntarkkuus ei
ole parhaimmillaan. Lämminsävyisessä valaistuksessa lukeminen saattaa väsyttää
silmiä. Se poikkeaa useimmiten päivänvalolampun valosta, jossa on helppo lukea ja
nähdä yksityiskohtia sekä värejä.
Halogeeneilla ja tavanomaisilla ledeillä valaistu koti on yleensä hämärä. Tästä saattaa
aiheutua kompastumisriski varsinkin vanhuksille ja heikkonäköisille.

Elämä hehkulampun ja halogeenin
jälkeen
EU-tasolla on jo useiden vuosien ajan valmisteltu direktiivejä auttamaan energiankäytön
hillitsemisessä ja kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisessä. Valaistusmielessä ehkä
konkreettisin direktiivi on energiaa käyttäville
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Tässä on varoittavia esimerkkejä palovaarallisista, häikäisevistä, paljon energiaa kuluttavista ja ilmaston muutokselle haitallisista halogeeneista ja hehkulampuista.
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tuotteille energiatehokkuusvaatimuksia tuova
Eco-design direktiivi, jonka täytäntöönpanemiseksi annettavat EU-asetukset tulevat
muuttamaan valaistusratkaisuja lähivuosina
huomattavasti. Kyseessä on kolmoisvoitto.
Ympäristö voittaa vähentyneiden päästöjen
takia, kuluttajat voittavat säästyneinä kustannuksina, koska valaistusparannusten on laskettu olevan todella kannattavia toimenpiteitä
ja talouselämä voittaa uuden tekniikan markkinoille tulon nopeutuessa.
EU-asetuksilla tullaan kieltämään annettujen
energiatehokkuusrajojen alapuolelle jäävien
tuotteiden markkinoille tuonti portaittaisen
aikataulun mukaisesti.
Tämä tarkoittaa käytännössä, että valmistajat
eivät enää syyskuun 2009 alun jälkeen
saaneet toimittaa himmeäkupuisia ympärivalaisevia
(matta/opaali)
hehkulamppuja
myyntiin. Kirkaskupuiset hehkulamput poistuvat asteittain alkaen suuritehoisimmista.
Laajalti käytettyjen 60 W hehkulamppujen
valmistus loppuu syyskuussa 2011 ja vuotta
myöhemmin pienempitehoisten hehkulamppujen.
Rajoitukset kiristyvät
Uusia energiatehokkuusrajoituksia on tulossa
myös muille kuin kotitalouslampuille. Loisteja purkauslamppuvalaisimille, joita käytetään
esim. toimisto- ja katuvalaistuksessa, energiatehokkuusvaatimukset tulivat voimaan jo
vuonna 2009. Vuoden 2010 lopulla valmistuvat vaatimukset kotitalousvalaisimille ja
suuntaaville lampuille (esim. halogeenispotit).
Mm. koululaisvalaisimissa yleiset 7:n, 9:n ja
11 W:n G23-kantaiset (2-nastaiset) lamput
menevät myyntikieltoon 13.4.2017. Nyt säädetyt rajoitukset arvioidaan uudelleen viiden
vuoden kuluttua. Koska valmistajat panostavat voimakkaasti energiatehokkuuteen on
odotettavissa, että vaatimustasoja kiristetään
edelleen vuonna 2013. Samalla saavutetaan
lisää kustannussäästöjä.
Mitä lamppuvaihtoehtoja vanhoihin
hehkulamppuvalaisimiin jää jäljelle?
1. Halogeenilamput
Markkinoille on tullut uudentyyppisiä halogeenilamppuja. Niiden energiansäästö on
kuitenkin vain 30 %. Ne kuluttavat siis paljon
enemmän energiaa kuin energiansäästölamput ja ledit. Lisäksi niiden elinikä on
turhan lyhyt. Näitä lamppuja on saatavilla
vuoden vain vuoden 2016 syksyyn saakka.
Niillä on haitallinen vaikutus ilmastonmuutokseen. Mielestäni tässä vaiheessa ei kannata
sijoittaa enää rahaa halogeenilamppuihin.
2. Ledilamput
Ledit ovat voimakkaasti kehittymässä ja
niiden energiatehokkuuden odotetaan tulevaisuudessa voittavan energiansäästölamput
14

Kodin valaistusopas

samalla kuin kuluttajahinnat todennäköisesti
laskevat. Tämän hetken arvion mukaan energiansäästölamppu on lähitulevaisuudessa todennäköisin hehkulampun korvaava vaihtoehto, ledi vasta muutaman vuoden kuluttua.
3. Energiansäästölamput
Energiansäästölamppu, kuten kaikki loistelamput, sisältää hyvin pienen määrän elohopeaa, ja lamppu luokitellaan ongelmajätteeksi. Energiansäästölamppuja ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon. Lamput voi
palauttaa ilmaiseksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin, joissa ne
erilliskerätään ja toimitetaan asianmukaisesti
käsiteltäviksi ja kierrätettäviksi. Elohopea ei
näin joudu luontoon, jos toimitaan vastuuntuntoisesti.
Energiansäästölampun valmistukseen kuluu
enemmän energiaa kuin hehkulampun valmistukseen. Yhden hehkulampun valmistaminen kuluttaa noin 0,8 kWh sähköenergiaa,
kun taas yhden energiansäästölampun
valmistaminen vie noin 4 kWh. Ero on siis
likimain viisinkertainen, mutta toisaalta yksi
energiansäästölamppu kestää jopa 15 kertaa
kauemmin kuin hehkulamppu. Niinpä energiansäästölampun elinaikana kuluvien 15
hehkulampun valmistusenergia on 12 kWh ja
energiansäästölampun tuo mainittu 4 kWh.
Kokonaiskulutuksen kannalta oleellisinta on
kuitenkin käytön aikana kuluva energia.
Esimerkiksi 15 000 käyttötunnin aikana 75
W:n hehkulampun käyttämä energia on 1125
kWh ja vastaavan valovirran antaman
energiansäästölampun 225 kWh. Hehkulampun tapauksessa valmistusenergian osuus
käytön aikana kuluvasta energiasta on siis
0,4 %, energiansäästölampulla osuus on 2 %.
Energiansäästölampun hävittämiseen kuluu
niin ikään noin 1 %. Toisin sanoen valmistusja hävityskustannuksilla on häviävän pieni
merkitys elinkaaritarkastelussa. Käytön aikana kuluva energia muodostaa elinkaaren
aikana kuluvasta energiasta valtaosan,
hehkulampuilla jopa yli 99 %.
Elämä siis jatkuu hehkulamppujen ja halogeenien valmistuksen kieltämisen jälkeenkin,
entistä ympäristöystävällisemmissä ja turvallisemmissa oloissa.

Kohti täydellistä valon laatua
Jos kodin valaistusta arvioidaan vain mittaamalla valon määrä lukseissa, se on väärä
tapa. Ei musiikkiakaan arvostella desibelimittarilla. Valo, jonka värilämpötila on alle
4500 Kelviniä (K), on kellertävää, väsyttävää.
Se muuttaa sisustuksen värit täydellisesti.
Sitä ei usein oivalleta, koska vieressä ei ole
vertailuvaloa.
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Täysspektrisen päivänvalolampun spektri:
värilämpötila 5500 K, värintoistoindeksi 96-97.
Värit näkyvät erinomaisesti, lukeminen on
helppoa.

Tyypillisen 3-huippuisen loistelampun ja täysvärilampun spektri:
värilämpötila 2700 - 8000 K, värintoistoindeksi 50 - 80. Värit muuttuvat täysin, lukeminen on sitä vaikeampaa ja hitaampaa, mitä
vanhempi ihminen on. Nämä spektrit on
nähtävinä AD-Luxin myymälässä olevalla
spektrometrillä.

Oikealla 2700 K:n lämminsävyinen, vasemmalla 5500 K:n puhtaanvalkoinen päivänvalo.

Kellertävä valo on tällä hetkellä yleisintä
valoa kodeissa. Jo 5800 K:n valo alkaa olla
sinertävää, "kylmää". 5500 K:n on valkoista,
miellyttävää, jopa piristävää. Sitä suosittelen
koteihin. Kokeile kuitenkin, ennen kuin päätät.
Mutta muista viimeistään siinä vaiheessa, kun
silmäsi ovat niin vanhat, että et näe enää
kunnolla kellertävässä valossa, että sinua
auttaa päivänvalo.
Jos ravinnostasi puuttuu vitamiineja tai
musiikissasi on riitasointuja, on ongelma
verrattavissa valoon, josta puuttuu värejä tai
niiden suhde on väärä. Mitä täydellisempi
spektri on, sitä enemmän valosta voi nauttia,
sitä paremmin siinä nähdään ja sitä vähemmän silmät väsyvät.

Energiansäästölamppututkimus
Lampun valossa tulee myös nähdä
Kuluttajaviraston ja lääninhallitusten maaliskuussa 2008 ilmestyneestä energiansäästölamppuvertailusta oli jäänyt tärkein asia kokonaan vailla huomiota. Lampun valon ensisijainen tarkoitus on se, että valossa myös
nähdään lukea, värit nähdään aitoina ja
valossa voidaan kulkea kompastumatta joka
tilanteessa. Nämä ominaisuudet korostuvat
sitä enemmän, mitä vanhemmat silmät ovat.

Valon laadun tärkein mittari on valon spektri.
Niitä ei näytetty vertailussa, koska harva
valmistaja ei edes halua näyttää lamppunsa
spektriä. Valossa tulisi olla kaikkia päivänvalon värejä eli aallonpituuksia. Testin lampuissa niitä ei ollut vaan lähes kaikki olivat
luonteeltaan näkökyvyn kannalta ns. "häiriövaloa" (spektri alhaalla vasemmalla vieressä).
Lampun värintoistoindeksi olisi tullut ilmoittaa.
Testin kaikki lamput olivat huonoja värintoistoltaan. Myös valon värilämpötila tai värisävy olisi ollut tärkeää kertoa testissä.
Kuluttajaviraston ja lääninhallitusten yhteinen
testi on verrattavissa musiikkiarvosteluun,
jossa arviointivälineenä on käytetty vain
desibelimittaria. Musiikissahan on paljon
muutakin kuin äänen voimakkuus. Lampputestissä keskityttiin vain siihen ominaisuuteen, että lampusta yleensä näkyy valoa.
Tärkein asia, valon laatu, jäi kokonaan vaille
huomiota.
Toisaalta on hyvä, että tästä asiasta keskustellaan, sillä energiansäästö on tärkeä asia.
Mutta se ei vielä riitä. Pitäisi säästää myös
ihmisen silmiä. Kuluttajien on myös hyvä
tietää, että erot lamppujen välillä ovat suuret
eikä kannata ostaa sitä halvinta lamppua. Se
on ajan mittaan kallein vaihtoehto.
Lamppujen hinnat
Vaikka testissä oli mukana yli 10 kappaletta
Viva-Litea kalliimpaakin lamppua, on 25 - 29
euron hinta monesta kuluttajasta kallis. Jos
hyvälaatuisessa valossa kuitenkin nähdään
lukea nopeammin ja silmiä väsyttämättä,
mikä arvo sille annetaan? Se on usein
moninkertainen lampun hankintahintaan verrattuna.
Muita puutteita
Kuluttajavirasto on julkaissut myös artikkelin "Energiansäästölampun valinnassa huomioitavaa". Yksi tärkeä syy, miksi pitäisi
vaihtaa energiansäästölamppuihin, oli unohtunut tai sitä ei ollut tiedostettu: hehkulamppujen ja halogeenien haitallinen vaikutus
ilmastonmuutokseen. Kun hankitaan hehkuja halogeenilamppuja, syyllistytään vielä
suurempaan ympäristön tuhoamiseen elohopealla kuin ongelmajätteiksi luokiteltuja energiansäästölamppuja käyttämällä. Monet pelkäävät energiansäästölamppuja ja loistelamppuja niiden sisältämän elohopean takia.
Mutta se pelko on turhaa. Ilmastonmuutossyystä myös halogeenit ja hehkulamput tulisi
luokitella ongelmajätteeksi, koska niiden
aiheuttama ongelmajäte syntyy niiden valmistusprosessissa.
Tästä huolimatta Kuluttajavirasto suosittelee
kuitenkin edelleen hehkulamppuja tiloihin,
joissa yleensä vain käväistään, esimerkiksi
kylpyhuoneeseen, WC:hen, saunaan tai vaa-
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tehuoneeseen. Näissä tiloissa energiansäästö- tai loistelamput ovat mielestäni suositeltavampia. Monet haluavat nähdä esim.
kylpyhuoneessa kasvojen värit oikeina. Hehkulampun, halogeenin ja tavallisen energiansäästölampun valossa se ei onnistu.
Mitä halvempia energiansäästölamppuja hankitaan, sitä hitaammin ne syttyvät. Näin
voitaisiin yleistää. Monet ovat ihmetelleet sitä,
että Viva-Lite-lamppu syttyy niin nopeasti.
Kuluttajille pitäisi ilmoittaa, kuten AD-Lux
tekee, että valmistajan ilmoittama esim. 10
000 tunnin polttoikä ei ole koskaan mikään
takuu. Polttoiällä tarkoitetaan tässä yhteydessä keskimääräistä polttoikää. Tämä taas
tarkoittaa, että 10 000 tunnin kohdalla 50 %
lampuista on sammuneita, 50 % palaa
edelleen. Tämä korjaus on kuitenkin tehty
Kuluttajaviraston artikkeliin aloitteestamme.
Artikkelin mukaan "mikäli lampun värintoisto
on heikko, tarvitaan lisää valotehoa, jotta
yksityiskohdat erottuvat". Olen eri mieltä.
Valon lisääminen usein lisää häikäisyä. Jos
värintoisto on heikko, on ko. lamppu hylättävä
ja valittava hyvän värintoiston lamppu. Sen
avulla pystytään näkemään paremmin jopa
heikommalla valoteholla.
Hyvä havainto
Artikkelin erinomainen havainto on maininta,
että erikoistarkoituksiin kuten työtiloissa voidaan tarvita lamppuja, joiden värintoisto- ja
-erottelukyky ovat lähellä päivänvaloa.
Pienloistelampuista löytyy myös täysspektrisiä vaihtoehtoja. Suosittelen tällaisia kaikkiin
tarkoituksiin. Ihminen on laadukkaan valon
arvoinen.

Epäsuora valaistus

tuleva valo on kuitenkin tärkeämpää. Valohylly voidaan kiinnittää esim. kulmaraudoilla.
Puomi-valaisin keskelle huonetta

Puomi, siivekkeinä opaalimuovilevyt

Puomi on upea, epäsuoraa valoa antava
valaisin, joka siivekkeet voit ideoida itse.
Kiinnitä valaisin kahden seinän väliin keskelle
huonetta, ripusta katosta vaijereilla tai tee
siitä seinävalaisin. Valaisin on erinomainen
harjakattoisen huoneen harjan alapuolelle.
Pituus valintasi mukaan 600 – 6000 mm.
Etäisyys katosta 200 - 1000 mm. Voit
kiinnittää alumiinilevyn tai opaalimuovin
valaisimen siivekkeiksi tai tehdä tyylikkään
kaarevat siivekkeet WT4-valolistasta. Kouruun laitat riittävän määrän Saalinki-valaisimia. Puomi-valaisin voidaan maalata sopivan väriseksi.
Tehdasvalmisteinen valolista
Valolista on polymeeriä. Se on melkein yhtä
kevyttä kuin styrox, mutta paljon vahvempaa.
Lista kiinnitetään liimaamalla ja ruuveilla. Se
maalataan tai tapetoidaan. Listaa myydään
kahden metrin kappaleina. Siitä voidaan
ripustaa myös verhot.
Asennusohje ja lisää valokuvia on AD-Luxin
internetsivulla.

Työpaikoilla yleistynyt epäsuora, häikäisemätön valaistus on tullut myös koteihin. Siinä
valaisin piilotetaan valolistan tai -hyllyn taakse esim. pitkin katonrajaa tai pystyasentoon
valolistan taakse huoneen nurkkaan tai
keskelle seinää tai käytetään epäsuoraa
valoa antavia valaisimia. Valo heijastuu katon
tai seinän kautta.
Lampun näköesteenä on pieni
valolista valohyllyn etureunassa. Se voidaan myös kallistaa
sopivaan asentoon ja katsoa,
miten kallistus vaikuttaa valomäärään.

Valolistan tekotapoja on useita. Jos valohyllyn etäisyys katosta on 30 – 60 cm, tulee
huoneeseen eniten valoa seinän ja katon
kautta, jos ne ovat vaaleita. Valohyllyn ja
seinän väliin voi jättää myös rakosen, jolloin
valoa tulee seinää pitkin alaspäin. Ylöspäin
16
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Lopputulos
on
kaunis,
Kuvassa WT4-valolista.

häikäisemätön.
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Verholaudan kiinnitys
Kiinnitykseen (kuva alla) on käytetty säädettävää
Abloy-Primo-peitelaudankannatinta
(tuote 6034), joihin saa myös verhokiskot.
Kannatin on tässä kiinnitetty levyyn valmiiksi
liimattuihin kakkoskakkospalasiin, jotka on
sahattu 30 asteen kulmaan ja pituus on määritelty sen mukaan miten
ulos verholauta halutaan
seinästä.

Valaistuskokeilu tärkeää

IP20-Saalinki-valaisimia voidaan liittää yhteen
100 W:n edestä joko suoraan toisiinsa työntämällä tai välikaapeleita käyttämällä.

Lopputuloksesta saadaan näin tyylikäs. Kuva:
sisustusarkkitehti Arja Runtti, Kiiminki

Hyvän valaistussuunnittelun tavoitteet
Tässä on hyvän valaistuksen ominaisuuksia:
1. Ihmis- ja silmäystävällinen päivänvalovalaistus. Ennen valaistuspäätöksiä ehdotan,
että kokeilet tällaista valaistusta.
2. Sisustuksen värit näytetään aitoina.
Lampun värintoistoindeksin tulisi olla yli 96.
Vaikka hehku- ja halogeenilampun värintoistoindeksi on korkea, muuttuvat värit valon
kellertävän sävyn takia.
3. Häikäisemätön lopputulos. Valo ei saa
häikäistä mistään suunnasta katsottuna.
4. Lapsi- ja paloturvallinen valaistus.
5. Valaistuksessa nähdään hyvin myös vanhana. Mitä enemmän silmät vanhenevat, sitä
enemmän hyödytään päivänvalovalaistuksesta ja sitä heikommin nähdään hehkulampun tai halogeenin valossa.
6. Kokonaisedullinen ratkaisu. Vertailussa
on otettava huomioon energian säästö, magneettikentän väheneminen, lampun polttoikä,
miellyttävyys, välkkymättömyys, silmien vähäisempi väsyminen yms.
7. Valaistus, joka tuottaa mielihyvää.

Ehdotan, että kokeilet päivänvalovalaistusta
ennen valaistuspäätöksiäsi parilla Saalinkivalaisimella sekä mahdollisesti myös E-27tai E-14-kantaisella päivänvalopienloistelampulla. Ilman kokeilua ei voi vakuuttua päivänvalovalaistuksen ylivertaisuudesta halogeeni- ja hehkulamppuihin verrattuna. Niitä voi
kokeilla eri paikoissa, esim. kaappien päällä,
keittiön työtason yläpuolella ja kaapiston
päällä, samoin huoneen nurkassa pystyasennossa jonkin irrallisen listan takana.
Yhdestä valaisimesta (esim. Saalingista) ei
saa täydellistä käsitystä päivänvalon eduista
ja viihtyvyydestä. Pitäisi oikeastaan valaista
yksi huone kokonaan riittävällä päivänvalolla.
Mitä enemmän päivänvaloa on, sitä viihtyisämmältä se tuntuu.

Yleisimmät syyt, miksi päivänvalosta
ei pidetä
Silloin tällöin AD-Lux saa koekäyttöön annetun päivänvalolampun takaisin. Seuraavassa
tavallisimmat palautuksen syyt
1. Vaimo ei pitänyt.
Vaimo on usein oikeassa. Todennäköisesti
vaimo kuitenkin alkaa vaatia päivänvaloa
siinä vaiheessa, kun silmät ovat sen verran
ikääntyneet, että lämminsävyisessä valossa
ei enää näe lukea hyvin eikä tahdo nähdä
laittaa lankaa neulan silmään.
2. Valo on kotimiljöössä liian kalsea,
työpaikan lamppuna OK.
Valoa saattaa olla liian vähän. Päivänvalo
koetaan sitä viihtyisämpänä, mitä enemmän
sitä on, aivan kuin ulkonakin. Kannattaa lisätä
valon määrää. Yksi tai kaksi 18-26 W:n
lamppua ei valaise koko huonetta kunnolla.
3. Valo poikkeaa liikaa kotivalaistuksesta.
Tämä on pitkälti tottumiskysymys. Harkitse
kotisi valaistuksen muuttamista kokonaan
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päivänvalon kaltaiseksi, mutta tee se huone
kerrallaan. Huomaat, että tulet oleskelemaan
enemmän huoneessa, jossa näet kunnolla.
4. Valo on niin erilainen kuin muut
lähistöllä olevat valot, ettei tämä sovi.
On luonnollista, että valo on aivan erilaista
kuin aikaisemmin. Kotona on yleensä totuttu
kellertävään valoon. Kuitenkin ikkunasta tulee
samankaltaista, aitoa päivänvaloa sisälle.
Jos koko huone olisi valaistu päivänvalolla, ei
valo poikkeaisi ulkovalosta eikä myös muun
huoneen valosta. Jos pidät lämminsävyisestä valosta enemmän kuin päivänvalosta,
mikset sitten teippaa ikkunoitasi keltaisella,
läpikuultavalla muovikelmulla ;o).
Jos luonnonmukainen keinovalo olisi keksitty
ennen hehkulampun valoa, ei olisi ollut ehkä
lainkaan tarvetta keksiä kellertävää valoa,
koska se olisi merkinnyt taantumista. Tällöin
luonnonmukaista sisävalaistusta kehuttaisiin
viihtyisäksi (kuten ulkona), kauniisti värejä
toistavaksi, innostavaksi.
Kun ihminen tottuu sisällä olevaan päivänvalon kaltaiseen valoon, hän haluaa sitä yhä
enemmän sisälle.
Monet, varsinkin vanhukset, eivät enää tahdo
nähdä hehkulampun valossa. Päivänvalolampun valossa he näkisivät. Myös sinistä
ompelulankaa ei pysty erottamaan mustasta
lämminsävyisessä hehkulampun valossa.
Sen sijaan päivänvalolampun valossa eron
näkee helposti.
Valo saatetaan kokea kalseaksi, jos huoneen
seinät ovat pääasiassa valkoisia. Päivänvalo
on edukseen ympäristössä, jossa on erilaisia
värejä, koska se näyttää värit kauniina ja
kirkkaina. Yksi väri, jota pitäisi aina olla
kotona, on vaalean taivaan sininen väri. Sen
puuttumisesta on havaittu olevan samantapaisia vaikutuksia kuin hengitysilman puutteesta.
Ihminen arvostelee valoa yleensä katsoen
itse lamppuun. Näin ei saisi koskaan tehdä,
sillä valo voi häikäistä. Häikäisy pitäisi aina
pyrkiä estämään. Valoa tulee arvioida lampun
valossa lukien, värejä katsoen, tarkkaa työtä
tehden.
Joiltakin ihmisiltä tottuminen sisällä olevaan
päivänvaloon kestää pitempään kuin toisilta.
Useimmat ihastuvat siihen heti, jotkut ihastuvat vasta muutamien viikkojen kuluttua, kun
ovat havainneet valon etuja. Mitä keltaisempaa valoa kotona on, sitä pitempi sopeutumisaika joskus tarvitaan. Mikäli kaikki kodin
keltaiset valot korvattaisiin päivänvalolla ja
kodissa olisi lämminsävyinen tai runsas
väritys, koettaisiin päivänvalo lämpimänä ja
erittäin positiivisena, aivan kuten ulkonakin.
Kristallikruunun kynttilälamppujen tilalle saattaa mahtua päivänvalopienloistelamput. Jos
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ne mahtuvat, tulet hämmästymään, miten
kristallit kimaltelevat aivan eri tavalla kuin
hehkulampun valossa. Elleivät mahdu, on
yksi mahdollisuus se, ettet sytytä valoja lainkaan kristallikruunuun ja valaiset huoneen
epäsuoralla päivänvalotekniikalla.
5. Lamppu muuttaa värit hieman sinisemmiksi.
Lamppu muuttaa värit sellaisiksi, kuin niiden
kuuluukin olla. Aikaisemmin et ole nähnyt
kodissasi ehkä lainkaan sinistä väriä, vaan se
on ollutkin violetti. Päivänvalossa on myös
sinistä väriä, joka puuttuu lähes kokonaan
lämminsävyisestä valosta.
Päivänvalolla voidaan saada myös lämminsävyisiä ympäristöjä, mikäli käytetään sisustuksessa lämminsävyisiä värejä. Normaali
valo muuttaa kodin huonekalujen värit. Tuskin kukaan ajattelee huonekaluja tai kodin
tekstiilejä ostaessaan, että haluan muuttaa
näitä värejä keltaisemmiksi lamppujen valolla.

Monet viihtyvät hyvin ulkona aidossa
päivänvalossa. Jos sisällä olisi samankaltainen valo, mikä estäisi, ettet viihtyisi
myös sisällä?
Itse asiassa päivänvalovalaistus tulisi olla
jokaisen perusoikeus, kuten puhdas ilma
ja vesi. Sitä tulisi tarjota lapsille, aikuisille,
vanhuksille, työpaikoilla, kodeissa ja kouluissa terveyssyistä ja näkökyvyn parantumiseen
liittyvistä syistä. Jos ensivaikutelmasi ei
ollutkaan positiivinen ehkä myös luontaisen
muutosvastarintasi takia, ehkä jossakin elämäsi vaiheessa et muuta valoa enää haluakaan.

Valaisinten valinta sisätiloihin
Jos valitset hehkulamppuvalaisimen, tarkista, että siihen mahtuu pienloistelamppu, josta
on poistettu sähköjännitevälkyntä. Kyseeseen
tulee E-27- ja E-14-kantaiset pienloistelamput. Huomaa, että kaikkia pienloistelamppuja ei voi himmentää, mutta harvoin
tähän on tarvettakaan.
Jos valitset loistevalaisimen, tarkista, että
siitä on poistettu sähköjännitevälkyntä elektronisella liitäntälaitteella. Jos valaisin on
varustettu pyöreillä sytyttimillä, valo värisee.
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Jos aiot hankkia himmennettävän valaisimen, huomaa, että edullisin tapa himmentää
on asentaa valaisimet syttymään ja sammumaan eri ryhmissä. Himmennyksessä valon
määrä himmennyksen jälkeen on tärkeintä, ei
itse himmennystapahtuma. Himmennettävä
loistevalaisin vaatii yleensä 5-johtoisen kaapelin. Loistelampun himmentäminen ei onnistu halogeeni/hehkulamppuhimmentimillä.
Portaattomasti säädettävä värisävy.
Voit luoda kuhunkin tilanteeseen sopivia,
erilaisia valaistusympäristöjä, esim. hehkulampun 2700 K:n värilämpötilasta päivänvalolampun 5500 - 8000 K:n värilämpötilaan,
ja vieläpä portaattomasti kaukosäätimellä
säätäen. Tällainen valaisin on tietysti myös
himmennettävää mallia. Ratkaisu vaatii rinnakkain lämminsävyisen lampun ja päivänvalolampun, joiden keskinäistä suhdetta säädetään.
Heti aamulla valon sävy voi olla auringonnousun väristä, kellertävää valoa, mutta jo
aamiaispöydässä sen tulisi olla päivänvalon
kaltaista valoa. Illalla se voisi olla lämminsävyistä, ”tunnelmallisempaa” valoa, ellei
valoa tarvita esim. lukemiseen. Lopuksi voitkin sammuttaa valaisimista valon ja sytyttää
kynttilät. Monet ihastuvat päivänvalon kaltaisen valon tunnelmaan kuitenkin siinä määrin,
että haluavat kodin valon olevan aina sellaista.
Jos valitset valaisimen, jossa on lämminsävyinen lamppu, tarkista, että sen tilalle
mahtuu myös päivänvalolamppu, jos vaikka
haluaisit hankkia myöhemmin sellaisen.
Päivänvaloseinä tai -katto sekä epäsuora
valaistus ovat tyylikkäitä valaistustapoja.

Täysspektriset Viva-Lite-päivänvalolamput
Seuraavia lamppumalleja saa täyden spektrin
päivänvalona:
Loisteputket, halogeenit (vältä halogeeneja)

T8 (paksuus 26 mm), 15, 18, 30, 36 ja 58 W.
T5 (paksuus 16 mm):14, 21, 28, 35, 24, 39,
54, 49 ja 80 W.
GU5,3, 20, 35, 50 W, kulma 10 ja 36 astetta
Energiansäästölamput

E-14. (kynttilälampun kanta): 11, 13 ja 15 W
E-27 (normaalin hehkulampun kanta): 11, 18,
26 ja 32 W.
Yksikantaiset pienloistelamput, ledit

Lamppujen valinta
Hehku- ja halogeenilamppuja ei mielestäni
enää kannata valita. Ne alkavat olla jo historiaa.
Jos valitset päivänvaloloistelampun, valitse
täyden spektrin lamppu. Tällainen on VivaLite. Sen värilämpötila on 5500 K. Valo ei ole
liian sinistä, kuten 5 800 - 8 000 K:n päivänvalolampuissa.
Huomaa, että jokaiseen valaisimeen ei sovi
päivänvalolamppua. Päivänvalolamppujen lukumäärä kuitenkin kasvaa nopeasti, halogeenien, energiansäästölamppujen ja pienloistelamppujen tilalle tulee ledejä, lähiaikoina
myös täyden spektrin Viva-Lite-ledejä.
Vaikka lampussa ei olekaan valoa sillä hetkellä, kun ostat sen kaupasta, tulisi lampun
antaman valon spektrin olla kuvattuna lampun tuoteselosteeseen tai pakkaukseen.
Ainakin se tulisi olla saatavana lampun
myyjältä.

Kanta 2G11, 18, 24, 36 ja 55 W
Kanta 2G7, 9 ja 11 W
Kanta G23, 7, 9 ja 11 W
Kanta G24d-2 ja G24d-3, 18 ja 26 W
Kanta G24-q1 ja G24-q2, 10 ja 18 W
Kanta G24-q2, 18 W, 26 W
Kanta G24-q3, 32 W
Kanta GX53, 4 W, ledi 
Ledilampun valinta. Halpaledit ovat käyttökelpoisia useimmiten koristelutarkoituksissa.
Valon määrä ei aina ole riittävä. Uutuuksia
tulee kuitenkin koko ajan. Hyvänä esimerkkinä on japanilainen Citizen-ledi. Kaikki valmistajat eivät ilmoita valomääriä eivätkä
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värintoistoindeksiä tuotteille. Sähkönkulutus
kerrotaan, mutta se on useimmiten vain ledin
teho eikä koko valaisimen tehoa liitäntälaitteineen. Halpaledien elinikä on n. 12 000 - 14
000 tuntia samoissa lämpötiloissa, joissa
Citizen kestää 60 000 tuntia.

energialuokkaan kuuluvan lampun valossa
nähdään paremmin kuin A-luokkaan kuuluvan
lampun valossa, kuuluisi se myös A-luokkaan.
Pyri siihen, että erilaisia lamppuja kotisi valaisimissa olisi enintään viisi. Kun ostat uuden
valaisimen, katso, ettei siinä ole sellaista
lamppua, jota ei kodissasi ole jo ennestään.

Suojaetäisyydet (lähde: Tukes)
Citizen-ledi on muodoltaan pitkä, valo jakautuu tasaisemmin kuin pistemäisellä ledillä.

Tehot ovat 3,6 W (vastaa 235 lumenin
valomäärää) ja 13,4 W (vastaa 890 lumenin
valomäärää). Citizen-ledin värintoistoindeksi
Ra on 92 - 93. Nykyisillä ledeillä se on 70 80. Citizen-ledin värilämpötila 5 000 K (lähes
päivänvalo). Se sointuu hyvin yhteen VivaLiten kanssa. Ledilamppu häikäisee suoraan
katsottaessa erittäin paljon.

Helppokäyttöinen leditanko, jota voi käyttää
esim. mainoksissa, taustavalona, epäsuoraan
valaistukseen tai yleisvalaistukseen. Neljä eri
tehoa, myös himmennettävinä.

Useat valaisinvalmistajat ovat tekemässä
Citizen-ledeille parhaillaan valaisimia. Ledivalaisimet voidaan valmistaa myös itse.
Joitakin ulko- ja sisäkäyttöön sopivia Citizenvalaisimia on jo saatavana.
Huom. Ledien lumenmäärät eivät ole verrattavissa loisteputkien lumenmääriin. Loisteputkista valo tulee 360 asteen kulmassa,
leditangosta 120 asteen kulmassa. Leditangosta tulee enemmän valoa kuin vastaavanpituisesta normaalitehoisesta loisteputkesta lumenmäärästä huolimatta.

55 W:n Citizen-ledipäivänvalovalaisin. Näitä
käytettiin Liedon Vanhalinnan ulkovalaistuksessa.

Minimoi eri valaisimiin tulevien erilaisten
lamppujen lukumäärä. Valitse useita vuosia
kestäviä sekä energialuokka B:hen kuuluvia
lamppuja. Jos päivänvalolampun energialuokka on A, valon laatu ei voi olla paras
mahdollinen. Jos otettaisiin huomioon, että B20
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Alue 1: Ei pistorasioita
x) Pistorasia vanhan saneerauksissa
Valaisimen etäisyys väh. 0,6 m suihkusta
Kotelointiluokka roiskevedenpitävä
Alue 2: Ei pistorasioita
Kotelointiluokka roiskevedenpitävä
Alueiden ulkopuolella:
Kotelointiluokka väh. tippuvedenpitävä, jos
kylpyhuone löylyhuoneen yhteydessä

___________________________________________

Valaisin ja peilikaapin valaisinosa ei saa
sivusuunnassa ulottua 60 cm lähemmäksi
suihkun suutinta eikä olla ammeen ulkoreunan sisäpuolella. Pistorasian (myös peilikaapissa) on oltava vähintään 1,2 metrin
päässä suihkun suuttimesta (vanhojen saneerauksissa sallitaan 1 metrin etäisyys) tai
60 cm ammeen ulkoreunasta.
Edellä mainittuja mittoja 1,2 m/60 cm lähempänä olevan valaisimen kotelointiluokan
oltava roiskevedenpitävä. Jos suihkutila liittyy
saunan löylyhuoneeseen, 1,2 m etäisyyttä
kauempana olevien sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään tippuvedenpitävä
(IP 21). Muussa kuin löylyhuoneen yhteydessä olevassa kylpyhuoneessa ei kotelointiluokalle ole asetettu erityisvaatimuksia 1,2 m
alueen ulkopuolella.
Asennusalueiden aiheuttamiin rajoituksiin voidaan jossain määrin vaikuttaa kiinteiden suojaseinien avulla. Vähimmäisetäisyydet mitataan 'narumitalla' suojaseinien reunojen ympäri. Tämä antaa käytännössä mahdollisuuden asentaa sähkölaitteita lähemmäksi
suihkua suihkuseinän toiselle puolelle.
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Kodin eri huoneiden valaistus
Keittiö ja ruokailuhuone
Keittiössä tarvitaan valoa riittävästi työtasoille. Työpöytävalaisimia ei saisi laittaa perinteisesti yläkaapin ja seinän väliseen nurkkaan.
Tällöin valo pääsee tarpeettomasti heijastumaan esim. tiskipöydästä ja astioista katsojan
silmään. Valaisimien tulisikin olla yläkaapin
etureunassa, mieluiten yhtenäisenä jonona
koko työtason pituudelta. Ne on varustettava
häikäisysuojalla, joka estää häikäisyn myös
lapsen ja pyörätuolia käyttävän näkökulmasta.

Suosi epäsuoraa valaistusta keittiössä

Keittiön kaapiston yläpuolelle kannattaa jättää
ainakin 20 cm:n tila epäsuoraa valoa antavia
valaisimia varten. Jos katto on korkealla eikä
heijastuvaa valoa tule sen kautta riittävästi,
voidaan n. 20 - 30 cm yläkaapistojen yläpuolelle kiinnittää työtason kokoinen vaalea levy,
jonka kautta valoa heijastetaan kaapiston
päällä olevien loistevalaisimien avulla.
Valaisin piilotetaan listojen taakse ja kaapin
päälle, jolloin nähdään merkittävästi paremmin kuin käytettäessä kohdevalaisimia.

Epäsuora valaistus keittiössä, WT4-lista, 49
W:n IP64-Saalingit.
Saalinki-valaisimet kaapiston päällä sekä alla.
Pöydän yläpuolella häikäisemätön Milanovalaisin.

Valon on päästävä myös kaappien sisälle.
Katossa oleva yleisvalaisin tai jopa pelkkä
epäsuora valaistus kaappien päällä riittää
siihen, että kaappien sisälle nähdään hyvin.

Kaapin päällä olevat esineet näkyvät kauniisti.
Voit kokeilla, onko valaisin parempi esineiden
edessä vai takana.

Ledivaloa keittiöön
Epäsuora valaistus keittiön saarekkeen päällä,
IP64-valaisimet ja WT4-lista Valkeakosken
asuntomessuilla.

Yleisvalaisimena voidaan käyttää keittiön
pöydän päälle ripustettua, koko pöydän
valaisevaa valaisinta. Ruokapöydän valaisimen ihanteellisin korkeus on n. 60 cm pöydän
yläpinnasta. Valaisin ei saa estää pöydän
vastakkaisilla puolilla istuvia näkemästä
toisiaan.
Keittiö voidaan myös valaista kokonaan tai
osaksi valokatolla, jolloin alakatto tehdään
opaalimuovilevyistä. Muovilevyn päälle kattoon kiinnitetään päivänvalovalaisimet.

Origami Design Counter Top, pituus 266,
leveys 62, korkeus 50 mm

Hella Lighting valmistaa laadukkaita ledivalaisimia kotikäyttöön. Ledilamppuina käytetään japanilaista Citizeniä, joka on huippulaatuinen ja pitkäikäinen. Citizenin elinikä
on jopa 60 000 tuntia (käytännössä Origamivalaisimessa yli 25 vuotta).
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Vasemmalla työvalo, oikealla yövalo

Origami Design Counter Top -valaisin on
erinomainen työpöytävalaisin. Siinä on Ambient-valotoiminto, jota voi käyttää tunnelmavalaistuksen luomiseen. Väri on oranssinpunainen. Valaisimen molempia toimintoja
voidaan ohjata tavallisella ON/OFF-kytkimellä. Toiminnot vaativat kumpikin oman
kytkimensä. Päävalo voidaan himmentää 1–
10 V:n vakiohimmentimellä. Kun valo himmennetään erittäin matalalle tasolle, sammuu
päävalo ja oranssi valo kytkeytyy päälle. Se
voi olla jatkuvasti päällä yöllä. Keittiössä
näkee kulkea sen avulla. Himmennys vaatii 5johtoisen verkkokaapelin. Valaisinrunko on
kestävää alumiinia. Asennus on helppo, valaisimen sähkönkulutus on vain 8 W.
Valaisin voidaan piilottaa 5 cm:n korkuisen
valolistan taakse. Ellei valolistaa käytetä, ei
valaisin silti häikäise kuten kolmiomalliset
halogeeni- tai ledivalaisimet (kuva oikealla).
Varoittavia keittiövalaistusesimerkkejä

Monet keittiötoimittajat suosittelevat yleensä
yläkaappien alle alas suunnattuja halogeeneja tai ledejä. Nämä eivät anna tasaista
valoa työtasolle ja tilannetta vain pahentaa,
kun työpöydälle tulevat erilaiset kodinkoneet.

Työtason epätasainen ja riittämätön valaistus,
koska kodinkoneet estävät valon pääsyn työtason joka kohtaan.
22
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Vältä joutsenkaulahalogeeneja, ne ovat palovaarallisia varsinkin lapsiperheissä. Ne antavat liian vähän valoa ja rauhattoman vaikutelman.

Halogeenilampun valossa näöntarkkuus ei
ole parhaimmillaan. Ns. joutsenkaulahalogeenit eivät ole hyvä ratkaisu sen jälkeen, kun on
nähnyt täysspektrisen päivänvalolampun
valon ja epäsuoran valaistustavan.
Joutsenkaulahalogeenit saattavat olla palovaarallisia varsinkin lapsiperheissä, jos valaisimen päälle lentää vaikkapa vaatekappale
lasten leikeissä.
Huolehdi myös, että keittiön kaapistoja ei
uloteta aivan kattoon saakka, vaan kaapin
yläpuolelle jätetään tarkoituksella tilaa valaisimille epäsuoraa valaistusta varten. Keittiön
yläkaapin alapuolella tulisi olla n. 3 cm:n
valolista valaisimen piilottamista varten.
Jos sinulle tulee kaapisto, jossa ei ole
valolistaa, asenna valolista n. 5 cm:n
etäisyydelle kaapin etureunasta. Se ei tässä
kohdassa huononna kaapiston ulkonäköä,
mutta häikäisy estyy.
Keittiössä on ensiarvoisen tärkeää, että työtasot ovat kunnolla valaistuja, koko leveydeltä. Parhaita valaisimia ovat kaapin etureunassa olevat loistevalaisimet tai uudentyyppiset ledivalaisimet (sivu 21-22) ja
leditangot (sivu 20).

Tällaiset halogeenit tai ledit eivät anna riittävän tasaista valoa työpöydälle, koska ne
ovat liian harvassa. Lisäksi ne muuttavat valaisimen kohdalla kaakelin väriä ja häikäisevät
ruokapöydän ääressä istuvia.
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nenkin valo pystyy kuitenkin aiheuttamaan
jopa häikäisyä keraamisesta liedestä. Jos
lampun kanta on G4, sopii siihen 3 W:n ledi.
Valon tulisi tulla kummaltakin sivulta viistosti
tai edestä, ei siis suoraan alas eikä takaa.
Kerro meille liesituuletinmalleista, joissa on
hyvä valaistus.
Kirkasvaloa keittiöön

Lämminsävyinen loistelamppu muuttaa kaakelin värin. On turha valita kaakelin väriä kovin
tarkkaan, jos se kuitenkin aiotaan muuttaa
lämminsävyisellä valaistuksella.
Liesituulettimen valinta

Ihmisen tulisi viettää 15-30 minuuttia aamuisin kirkkaassa valossa, jotta unihormonin
(melatoniini) eritys verenkiertoon lakkaisi.
Valaise siis keittiö mahdollisimman kirkkaasti.
Tätähän asiantuntijat tällä hetkellä suosittelevatkin, vaikka varsinainen talviväsymys ei
vaivaisikaan.
Kirkasvalon ansiosta voi myös pysyä
virkeämpänä pitemmälle iltapäivään. Tähän
tarkoitukseen voi käyttää pienikokoista ledikirkasvalolaitetta, jonka valossa voi kaksi tai
kolme henkeä olla aamuisin kerrallaan.
Useimmille riittää 15 minuutin oleskelu.
Litebook on ensimmäinen ”täsmävalolaite”,
jolla valon määrällä ei ole niin suurta
merkitystä kuin valon laadulla.

Tässä liesituulettimessa on kellertävää valoa
antavat halogeenit. Seinän kaunis väri
muuttuu tässä valossa ehkä ei-toivotuksi.

Kaikkiin liesituulettimiin ei saa riittävän laadukasta valoa, jos olet ihastunut täysspektriseen päivänvalovalaistukseen. Harvoin liesituuletinvalaisimista on edes poistettu sähköjännitevälkyntää. AD-Luxilla saattaa olla
kuitenkin yhteensopivia päivänvalolamppuvaihtoehtoja. Ilmoita tarkkaan lampputyyppi ja
wattimäärä, niin asia tarkistetaan. On myös
liesituulettimia, joissa on 14:n tai 21 W:n
loistelamppu (esim. Lapetek Lumin ja Luxor).
Kun lamppujen tilalle vaihtaa täyden spektrin
lamput, on valaistus erinomainen. Ellei liesituulettimessa, jonka hankintaa harkitset, ei
ole kunnollista valaistusta, vaihda merkkiä.

Häikäisyä keraamisesta liedestä. Vältä halogeeni- ja ledilamppuja!

Neljä 8 W:n halogeenilamppua liesituulettimessa antavat liian vähän valoa. Sehän on
sama kuin 32 W:n hehkulamppu. Tällai-

Litebook Elite -ledikirkasvalo herättää kunnolla aamiaisen aikana. Valaisin painaa 330 g.

Eteinen
Eteinen liittää usein
ulko- ja sisätilan valaistuksellisesti
toisiinsa.
Valon määrän tulisi siksi olla eteisessä normaalia suurempi. Tottuminen kirkkaasta ulkovalosta himmeämpään
sisävalaistukseen
tapahtuisi helpommin, ja
päinvastoin.
Eteiseen
sopii esim. Jasmina-,
Lugano-, Lissabon- tai
Milano-valaisin. Ne eivät
häikäise.
Peilivalaistuksen voi hoitaa esim. yllä olevan
kuvan idealla. Peilin yläpuolelle asennetaan

Kodin valaistusopas © 2010 AD-Lux Oy, Brahenkatu 12, TURKU, puh. (02) 517 0300, www.adlux.fi

23

sopivan pituinen Saalinki-valaisin ja täysspektrinen päivänvalolamppu. Lamppu ei ole
näkyvissä edes peilistä tai sivusta katsottuna.
Suurin osa valosta suuntautuu kattoon, sillä
valolista on viistossa asennossa. Näkyvyys
on hyvä ja eteisen ja kasvojen värit toistuvat
aitoina.

2x18 W:n Jasminat eteisen ja käytävän katossa. Kuva Honkarakenteen talonäyttelystä.

Lugano-valaisimet valaisevat myös
kautta. Valaistus on erinomainen.

katon

Olohuone
Jos olohuone on yli 4 m korkea, ei sen
kattoon kannata asentaa valaisimia. Valo ei
riitä tulemaan alas ja lamppujen vaihtamisessa on hankaluuksia. Korkeissa tiloissa
usein asennetaan n. 2,5 - 3 m:n korkeudelle
vaakasuora valolista tai valohylly, jonka
päälle suuritehoiset lamput valaisemaan
pitkin seinää ylöspäin, joskus myös osittain
alaspäin, mutta ylöspäin valaisu on tärkeämpää. Riippuu ikkunoiden sijainnista,
miten tätä ideaa voi hyödyntää. Myös
huoneen nurkkiin voidaan valaisimet piilottaa
valolistan taakse pystyasentoon ja joskus
myös huoneen keskelle seinälle. Pitää myös
katsoa, että yläkerrasta katsottuna lamput
eivät paista silmiin. Lamppujen päälle voi
asettaa opaalimuovin, häikäisy ylhäältä estyy.
Joskus ehdotetaan, että olohuoneen valot
voisivat olla lämminsävyisiä tai astetta
lämpimämmän värisiä kuin päivänvalolampuissa. Tälle en näe mitään syytä. Kun
päivänvaloon ihastuu, ei ihminen kaipaa
yhtään lämminsävyistä valoa. Kynttilän
valoissa sen voi toki hyväksyä, mutta se
onkin aivan eri asia.
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IP64-Saalingit (49 - 54 W) WT4-valolistan
päällä. Tyylikäs, häikäisemätön ja edullinen valaistus. Ei tarvitse tietää, minne
huonekalut tullaan sijoittamaan. Huonekalujen paikkaa voidaan vaihtaa myöhemminkin helposti, koska katosta ei riipu
esim. pöydän päällä olevaa valaisinta.
Kaikki suunnittelijat eivät vielä tunne täyden
spektrin antavia lamppuja, jotka ovat perinteisen, sinisen päivänvalolampun valoa lämminsävyisempiä. Mielestäni sisustuksen värien näkyminen oikeina on tärkeää. Jos
käyttää lämpimämpää sävyä, muuttuvat värit.
WT4 on suosituin valolista. Leveys on 165
mm, korkeus 100 mm. Myös WT3 on joskus
käyttökelpoinen, mutta siitä tulee vähemmän
valoa kohti kattoa, koska se on pienempi.
Lista myydään on 2 metrin paloissa. WT4lista kiinnitetään muovikiinnikkeillä, ruuveilla
ja liimaamalla. WT3 kiinnitetään vain liimaamalla. Lista maalataan sopivan väriseksi.
Lisäksi tarvitaan alumiinitarrafoliota, jota
laitetaan sisäpinnalle 3 - 4 leveyttä vierekkäin. Se estää, että lamput eivät kuulla lävitse
ja saadaan hieman enemmän heijastuspintaa. Lamput voivat olla irrallaan listan päällä parin sentin korokkeella, kun käytetään
kevyitä IP64-Saalinkeja. Elektroninen liitäntälaite kiinnitetään seinään n. 3 mm valolistan
liimausreunan yläpuolelle.

WT4-listan avulla voidaan tehdä eri pituisia,
tyylikkäitä seinävalaisimia. Pääty sahataan
kauniisti jiiriin. Listan päällä on IP64-Saalinki.
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Olohuoneeseen sopivat myös. lattiavalaisimet
ja pöytävalaisimet. Seinän pitäisin kuitenkin
valaisimista vapaana ja varustaisin seinät
tauluilla ja taide-esineillä. Toki on olemassa
kauniitakin seinävalaisimia, mutta varo, ettei
sivusta katsottuna tule häikäisyä.

Tyylikäs epäsuora valaistus. Monet pitävät
enemmän valkoisesta päivänvalosta. Tässä
kuvassa lamppujen väleissä olevat tummat
kohdat näkykvät selvästi. Kuva on Kuopion
asuntomessuilta v. 2010.

Lokki-valaisin on tullut uudelleen muotiin. Se
on yksi Yki Nummen tunnetuimmista valaisimista. Se suunniteltiin 1950-luvulla ja kulkee
myös nimellä “Lentävä lautanen”.

Epäsuora päivänvalovalaistus sointuu kauniisti yhteen ikkunoista tulevan valon kanssa.
Valon laatu on raikas, valkoinen. Kuva Vaasan
asuntomessuilta Jämerä-Kivitalo Funktiosta.

Alas laskettu katto reunoilta. Vältä halogeenija ledilamppuja! Ne saavat aikaan rauhattoman vaikutelman. Mitoita valohylly siten,
että valaisimet ulottuvat nurkkiin asti.

Sen tyylikkyys vetoaa yhä. Kun se varustetaan 32 W:n kirkkaalla päivänvalolampulla,
on valaisin väriltään valkoinen eikä se muutu
keltaiseksi. Lisäksi valossa näkee lukea
entistä paremmin eivätkä silmät väsy.
Saatavana kahtena eri kokona, 500 mm ja
700 mm. Lisää yhtenäisyyttä saadaan, jos
käytetään joissakin muissakin huoneissa
samanlaisia valaisimia. Lokissa olevaa
päivänvalolamppua ei voi himmentää, mutta
se ei ole tarpeenkaan.

Epäsuora valo alas lasketun katon reunassa
on erinomainen tapa valaista. Vältä häikäiseviä spotteja. Ne eivät sovi rauhallisen,
epäsuoran valaistuksen kanssa samaan
huoneeseen. Tee riittävän suuri valoaukko.

Lissabon-valaisin sopii hyvin eteiseen, keittiöön ja olohuoneeseen.

Kaunis tunnelma saadaan aikaan sammuttamalla kaikki valot ja sytyttämällä kynttilät.
Mikään himmennetty keinovalo ei korvaa
kynttilästä tai takasta tulevaa tunnelmaa.

Revontuli-valaisin (suunnittelu arkkitehti Pauli
Lindström, www.paulide.com) Kajaanin asuntomessuilta. Valo ”kiipeää” pitkin puupaneelia kohti kattoa. Muita valaisimia ei tarvita.

Kodin valaistusopas © 2010 AD-Lux Oy, Brahenkatu 12, TURKU, puh. (02) 517 0300, www.adlux.fi

25

Hieman epäonnistunut, rauhaton epäsuora
valaistus. Valaisimet ovat liian huomiota
herättäviä, valo jakautuu epätasaisesti pitkin
seinää. Valon laatu on turhan kellertävää.
Seinän voi valaista kauniimmin käyttämällä
pitempiä valaisimia valolistan takana. Hintakin
on huomattavasti edullisempi.

Seinän yläosassa oleva kaksisuuntainen valaisin antaa valoa samanaikaisesti sekä kuraeteiseen että kodinhoitohuoneeseen. Siis
kaksi kärpästä yhdellä iskulla! Erinomainen
ratkaisu. Käytä suuritehoisia lamppuja.

Valohyllyillä saadaan aikaan kauniita valaistusratkaisuja. Kuva Espoon asuntomessuilta.

Tässä harjakattoisen olohuoneen ja eteisen
erottaa väliseinä, jonka valohyllyn päällä on
molemmin puolin 2 kpl 2x49 W:n IP64Saalinkeja. Valohylly jatkuu molempiin suuntiin samanlaisella valaistusratkaisulla. Valohylly on samaa puupaneelia kuin katto ja on
ripustettu ohuilla metallitangoilla. Ei häikäisyä, hyvä näkyvyys.

Makuuhuone

Epäsuora valaistus on erinomainen käytävien
valaisuun, myös näin alhaalla. Valkoinen
päivänvalo olisi tässä suositeltavampi kuin
keltainen.

Käytä mielikuvitusta valaisinten piilottamiseen
talon rakenteisiin. Uuteen taloon voit tehdä
tarkoituksella vaaka- ja pystysuoria palkkeja
ja ulokkeita valaisimia varten. Vanhassa
talossa voit asentaa valolistan seinän yläosaan tai asentaa valaisimia kaapistojen
päälle.
26
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Epäsuora valaistus olisi hyvä makuuhuoneessakin. Keskelle kattoa ei tarvita valopistettä. Kun loikoilee sängyssä, kattovalaisimeen ei ole miellyttävä katsella, ainakaan,
kun siinä palaa valo, johon silmä ensiksi
osuu. Usein kattovalaisin pidetäänkin pimeänä, jos sellainen on. Ehdottaisin sängyn
päätyyn ja ikkunan yläpuolelle Saalinkeja.

Tässä on monien mielestä kaunis valaisin. Se
ei kuitenkaan sovi makuuhuoneeseen. Lamput osoittavat alaspäin ja häikäisevät
sängyssä loikoilevia. Jos hankitaan tämäntyyppinen valaisin, tulisi lamput suunnata
kohti kattoa. Lisäksi tulisi välttää turvallisuussyistä kynttilähehkulamppuja.
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2x36 W:n Jasmina sopii hyvin 10-12 neliön
makuuhuoneeseen.

valaisinta ei tarvita. Useimmat heräävät
vähitellen kirkastuvaan valoon. Sunrise 260mallin avulla voit heräämisen yhteydessä
kuunnella radiota, lempimusiikkiasi MP3soittimen avulla, linnun laulua, sademetsän
ääniä, meren kohinaa, puron solinaa ja jopa
rajuilmaa (jos uskallat). Sunrise 100 -malliin
liitetään oma yöpöytävalaisimesi, joka syttyy
haluamanasi aikana haluamallasi nopeudella.
Saalinki-valaisin sängyn päädyssä. Erinomainen lukuvalo. Ei häikäisyä.

Omassa makuuhuoneessani on Saalinki
(kolme loistevalaisinta peräkkäin) vain
ikkunaseinällä, ikkunan yläpuolella valolistan
takana. Tässä valossa näkee hyvin lukea
sängyssä, sängyn päässä tai yöpöydällä
olevia valaisimia ei tarvita. Yöpöytävalaisimet voidaan korvata jollakin muulla taideesineellä. Häikäisyä ei esiinny.

Kirkkain sarastusvalaisin on Sunrise 320. Se
on ledivalaisin, joka kuluttaa vain 10 W
energiaa, kun sen valo on maksimissaan.
Siitä tuleva valomäärä on etäisyydestä
riippuen 2 500 - 10 000 luksia ja se varmasti
herättää aamulla. Sen summerihälytystä ei
ehkä edes tarvita. Internetsivuilla on käyttäjälausuntoja.
Lastenhuone
Tärkeintä on valaisimen turvallisuus. Siksi
seinän yläosassa esim. kahden seinän
matkalla olevat Saalinki-valaisimet ovat hyviä.
Jos valoa saadaan näin riittävästi, ei työpöytävalaisinta tarvita lainkaan. Tähän tulisikin pyrkiä. Päivänvalovalaistus on myös
suositeltavin lastenhuoneisiin. Värit näkyvät
hyvin ja lukeminen on helppoa. Halogeeneja
ei saisi asentaa lastenhuoneisiin turvallisuussyistä. 2x36 W:n Jasmina-valaisin on myös
suosittu lastenhuoneissa, tavallisena tai himmennettynä.

Epäsuora valaistus lasten makuuhuoneessa.
IP64 Saalingit valolistan takana. Ei häikäisyä.
Sängyssä nähdään lukea hyvin. Lue asiakkaan kommentti palautteesta päivän 20.2.07
kohdalta sivulta 41.

.

Huolehdi, että sängyn viereen, käden ulottuville tulee valokatkaisija, samanlainen, joka
on myös oven pielessä.
Sarastusvalaistus
Yöpöydälle kuuluu nykyaikana myös sarastusvalaisin takaamaan miellyttävän, stressittömän aamuheräämisen. Muuta yöpöytä-

Epäsuora valaistus on hyvä myös lastenhuoneessa. Kuva Valkeakosken asuntomessuilta.
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Seuraavassa on varoittavia esimerkkejä
lastenhuoneen valaistuksesta.

Palovaara – häikäisyriski. Vältä vaijeriripusteisia ja häikäiseviä halogeeneja lastenhuoneisiin. Jos vaate lentää leikeissä vaijerin tai
lampun päälle, on palovaara suuri.

Askarteluhuone, kuntohuone

Valokatto on erinomainen ratkaisu moniin
kodin huoneisiin, joko pilvikuviolla tai ilman.

Kodinhoitohuone
Kodinhoitohuoneessa pitää nähdä esim.
mahdolliset tahrat vaatteissa ja paljon muuta.
Hyvä valaisin vaate- ja kodinhoitohuoneeseen on Allfive. Valaistus voi olla myös
samankaltainen kuin keittiössä, Saalinkivalaisimet kaapistojen päällä sekä alla. Myös
Jasmina-plafondi sopii näihin huoneisiin.
Vältä lastenhuoneessa häikäiseviä halogeeni-,
ledi- ja hehkulamppuvalaisimia sekä räjähdysherkkiä kynttilälamppuja.

Palovaarallinen lamppu avoimessa valaisimessa, jos esim. sukka lentää lampun päälle!
Korvaa hehkulamppu pienloistelampulla.

Lapsiturvallinen valaistus
• Vältä palovaarallisia ja häikäiseviä hehkuja halogeenilamppuja.
• Vältä herkästi kaatuilevia valaisimia.
• Vältä räjähdysvaarallisia lamppuja, kuten
kynttilälamppuja.
• Vältä perinteisiä loistevalaisimia, joiden
lamppujen valo välkkyy (50 Hz) ja häiritsee lasten keskittymistä.
• Luovu perinteisestä koululaisvalaisimesta
ja hanki sen tilalle valaisin, jonka valo ei
värise ja joka on päivänvalon kaltaista.
• Poista kuumat valaisimet.
• Yleisvalaistuksen tulisi olla niin riittävä,
ettei työpöydälle tarvita lainkaan lukuvalaisinta.
28

Kodin valaistusopas

Tässä 10 neliön kodinhoitohuoneessa on 2x35
W:n AllFive-valaisin katossa. Muita valaisimia
ei tarvita. Riittävä valaistus, työtasoja ei
tarvitse valaista erikseen. Allfive-valaisimia on
kolmea eri pituutta.

Vaatehuone
Seinään tai kattoon kiinnitetty Discovery valaisee
hyvin vaatehuoneen. Valaisinta voidaan ohjata
liiketunnistimella. Myös Allfive, Jasmina, Sara ja
Merina sopivat hyvin vaatehuoneen kattoon.

Työhuone

Avion on Fagerhultin uusi, elegantti loistevalaisin. Sen keveys ja puhtaat linjat vievät
ajatukset painottomuuteen.
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Open Box, sopii paitsi työhuoneeseen, mutta
myös modernin kodin ruokapöydän päälle ja
olohuoneeseen.

Työhuoneessa on usein tietokone. Sinne
voidaan valita hyvin valaisimia, joita käytetään toimistoissakin. Epäsuora valaistus on
myös erinomainen ratkaisu.
Portaat
Portaissa tärkeintä hyvä näkyvyys ilman
häikäisyä. Epäsuora valaistus on käyttökelpoinen. Varo häikäisyjä alakerrasta ja
yläkerrasta katsottuna.
Porrasaskelman etureuna tulisi merkitä kontrastiraidalla. Hyvä valaistus ja värikontrasti
estävät kompastumista.

Seinällä olevat tyylikkäät valaisimet eivät
valaise portaita eivätkä edes taulua. Ne
kiinnittävät enemmän huomiota kuin kaunis
taulu seinällä.

WC, pesuhuone
Jos WC:n katto on ainakin 2,25 m korkea
eikä naapurihuoneessa ole saunaa, saadaan
erinomainen valaistus asentamalla kattoon
peilin päälle 2x36 W:n Jasmina tai Sara siten,
että valo suuntautuu peilin kautta kasvoihin.
Mitään muuta peilivalaisinta ei välttämättä
tarvita. Valaisinta ei siis asenneta keskelle
kattoa, kuten on tapana, vaan sinne, missä
valoa tarvitaan eniten.

Masto-valaisin antaa riittävän valon portaikkoon. Kuva Valkeakosken asuntomessuilta.

Tyylikäs tapa valaista portaat. Kuvan ledivalaisimet Hellan Concept-i-Line -sarjasta.
Tuotetta odotellaan innolla päivänvalosävyisenä Citizen-ledeillä varustettuna.

Peilin yläpuolelle tai molemmille sivuille voi
asentaa loistevalaisimen. Kuvassa kaareva
Aqua-valaisin. Yksi valaisin kylpyhuoneessa
antaa usein liian vähän valoa. Päivänvalon
kaltainen valo on eduksi, siinä esim. meikkausvärit näkyvät aitoina Valitse valaisin,
jossa käytetään suurtehoista T5-lamppua,
esim. 24 W (n. 60 cm) tai 39 W (n. 90 cm).
Peilivaloa täydentää kattoon asennettu Jasmina tai Discovery.
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Viereinen valopylväs on
rakennettu opaaliakryylistä ja alumiinilistoista.
Sisällä ovat Saalinki-valaisimet. Tämä on erinomainen ratkaisu tilaan,
jossa osa seinästä, lattia
ja katto ovat tummia.
Katso myös kuva etusivulla. Tällainen sopii mihin huoneeseen tahansa,
vaikkapa olohuoneeseen.
Valopylväiden
ideointi:
sisustusarkkitehti
Arja
Runtti, www.sisustusarkkitehtitoimisto.fi

Kaunis valokatto, hyvä näkyvyys.

Valokatto on kaunis yksityiskohta. Suosittelen
73 % valoa läpäisevää satiinipintaista opaalimuovia.

Tyylikäs Fagerhultin Fino-valaisin.

Päivänvalopeilikaappi ilman halogeeneja

Päivänvalolla varustetun peilikaapin voit
hankkia AD-Luxin kautta. Tällöin kaapin yläosassa on loistevalaisin, jossa on välkkymätön (30 000 Hz) päivänvalovalaistus. Se
syttyy välkkymättä, kun astut kylpyhuoneeseen ja sytytät valon. Voit tilata tällaisen
peilikaapin mittojen mukaan laadukkaalla
valolla varustettuna.
Monet kaupoissa myytävät peilikaapit, joissa
on loistelamppu, ovat tyypiltään IP21. Vielä
nykyäänkin useissa on tavallinen valaisin,
jossa on sytytin. Tällainen lamppu välkkyy,
kun se sytytetään. Ei paljon auta, vaikka
käytettäisiin pikasytytintä, sillä sähköjännitevälkyntää se ei poista. Suosittelen aina
kylpyhuoneeseen turvallisempaa IP44-luokkaa. Tulee tarkkaan noudattaa määrättyjä
etäisyyksiä esim. suihkun vesipisteestä, ks.
sivu 20. Kylpyhuoneisiin suositellaan myös
vikavirtasuojausta. Se onkin uusissa taloissa
pakollinen.

Varoittavia esimerkkejä

Peili, johon on upotettu kaksi loistelamppua.
Hanki mieluummin valopeili, jossa on 14 W:n
lamput, ne toistavat kasvojen värit paremmin.
Lamput eivät saa olla liian lähekkäin, kuten 60
cm leveässä peilissä on, muuten valo heikentää näkyvyyttä ja saattaa häikäistä. Peilin
yläpuolella on 2x21 W:n Granada-valaisin. Se
antaa erinomaisen yleisvalaistuksen ja lisää
näkyvyyttä peilistä.
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Peilin kautta tulee halogeeneista tai ledeistä
kaksinkertainen häikäisy. Parannusehdotus:
poista valaisimet ja asenna epäsuora valaistus lipan päälle ja/tai Jasmina kattoon.
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Varren päässä olevat halogeenit eivät anna
tarpeeksi valoa Ne muuttavat värit. Varoita
lapsia, etteivät heitä pyyheliinaa kuuman
lampun päälle. Huomaa, että keskimmäinen
lamppu on jo sammunut. Sammuminen
epäsopivaan aikaan onkin yleistä halogeeneille. Parempi vaihtoehto: halogeenit pois ja
loistevalaisin kaapin päälle. Epäsuoraan
valaistukseen sopii parhaiten valkoinen tai
vaalea katto.

Sauna
Ledi- ja kuituvalot ovat yleistyneet saunoissa.
Jos ne osaa asentaa tyylikkäästi, voi niitä
käyttää. Kuituvalot asennetaan yleensä lauteiden selkänojiin ja jalkojen kohdalle. Valopisteet tulee piilottaa, kuten alla olevassa
saunassa, silloin ne eivät häikäise. Selkänojaan upotettujen kuitujen on oltava tarpeeksi syvällä, jotta ne eivät näy, vaan ainoastaan
luovat epäsuoraa valoa. Kiuasvalo kuuluu
myös asiaan: löylyn henki näyttäytyy arvokkaasti. Saunassa tulisi olla rauhallinen, miellyttävä tunnelma.

Tyylikäs kuituvalovalaistus, kuituvalopisteet
eivät näy silmiin.

Hyvä valaistustapa: lauteiden alle yksi tai
kaksi IP67-luokan loistevalaisinta (esim. TR3), valaisimet peitetään harvalla paneelilla
siten, että lamppu ei näy, kun tullaan
saunaan. Paneeli voidaan saranoida, jolloin
saadaan siivousta varten enemmän valoa.

Molemmin puolin lauteiden alla 1x18 W:n
kosteutta kestävä TR3-loistevalaisin. Sitä on
helppo suunnata myös asennuksen jälkeen.
Valonsäteet tulevat kauniisti lauteiden edessä
olevan paneelin raoista kiukaan takana
olevaan seinään. Tämä on tunnelmallinen ja
paljon edullisempi tapa valaista kuin ledi tai
kuituvalo.

Idea saunaan: saunan seinään kiinnitetään
jokin katseenvangitsija kuituvalojen/ledien
sijasta. Metsästä etsitään luonnonvääriä
katajan- ja männynjuuria, oksia yms. ja
tehdään niistä taideteos seinälle.
Koko perheen, myös lapsien, tulisi osallistua
taideteoksen tekemiseen. Siihen voidaan
vaikkapa ripustaa eri vuodenaikoihin sopivia
esineitä, kuten jouluna kosteutta kestäviä
joulukoristeita, pääsiäisenä pääsiäiskoristeita
jne. Lapset muistavat tämän tradition vielä
vanhoinakin.
Voit päättää, kumpi on tyylikkäämpi ja luonnonläheisempi "saunakoriste", kuituvalo vai
itse tehty taideteos seinällä. Ja jos saunan
ikkunan ulkopuolelle voidaan ripustaa myrskylyhty, luo sekin tunnelmaa, kunhan huolehdit sen paloturvallisuudesta. Muutama
saunapalo on nimittäin alkanut myrskylyhdystä.
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Pukuhuone

Autotalli, tekninen tila
Matalat Allfive-valaisimet (s. 28), esim. 2 x 35
W, ovat suosittuja autotalleissa. Ne voidaan
asentaa kattoon tai seinän yläosaan. Myös
TR3/TR4-valaisimet sopivat autotalliin.
Hirsitalon valaistus
Tumma puu heijastaa huonommin valoa kuin
vaalea. Puu myös tummenee ajan mittaan.
Siksi huoneissa, joissa on pinnoitteena kellertävä puu, tarvitaan enemmän valaisimia kuin
vaaleassa huoneessa. Epäsuora valaistus on
myös käyttökelpoinen tällaisessa talossa.
Valo heijastuu kauniisti puusta.

Reunoilta alas laskettu katto. Sivuilla opaalimuovin takana IP64-Saalingit. Opaalimuovin
kautta huoneeseen tulee häikäisemätön, riittävä ja kaunis valaistus. Pukuhuoneeseen
sopivat myös monet muut valaisimet.

Kun puu on tummentunut liikaa, voidaan se
maalata valkoisella kuultomaalilla, jolloin
puun syyt näkyvät edelleen kauniina.

Takkahuone

Varoittava, häikäisevä esimerkki

Takasta tuleva tulen valo on tärkeintä,
mielestäni itse takkaa ei kannata valaista
keinovaloilla, kuten halogeeni- tai ledispoteilla. Ne tahtovat aina häikäistä. Tuikkukynttilät ovat tunnelmallisia takan reunalla.

Epäsuorassa päivänvalovalaistuksessa puun
väri on aito. Valaistustapa on kaunis, häikäisemätön.

TV-huone / kotiteatteri
Epäsuora, himmennettävä loistevalo on erinmainen ratkaisu kotiteatteriin. TV:n taustavalo
on tällöin tarpeeton. Muu valaistus voidaan
hoitaa tarvittaessa lattiavalaisimilla. Esim.
Kinos on tyylikäs ja häikäisemätön. Myös
suora valaistus himmennettävillä valaisimilla
sopii kotiteatteriin.

Katossa himmennettävät 2x36 W:n Jasminat,
seinällä himmennettävä Ultra-seinävalaisin.
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Epäsuora valaistus puusta tehdyn valolistan
takana antaa kauniin valaistuksen koko
huoneeseen. Värit näkyvät aitoina, ei häikäisyä.
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Taideteos kotina

Kaunis yksityiskohta. Suosittelen enemmän
rohkeutta ja värejä myös omaan kotiisi.

Ledit kotivalaistuksessa
Taiteilija Jan-Erik Anderssonin lehdenmuotoinen talo sijaitsee Turun Hirvensalossa, Turun linnaa vastapäätä.
Talo on valaistu pääosin täyden spektrin
Viva-Lite-päivänvalolampuilla. Jokainen talon
”lehtiruoto” valaistiin AD-Luxin valaisimilla ja
lampuilla. Tätä valaistustapaa kokeiltiin huolella ja todettiin se käyttökelpoiseksi
Lehtitalossa on lähes 70 täyden spektrin
Viva-Lite-loistelamppua, melkein kaikki suurtehoisia, 49 tai 54 W:n lamppuja. Monet niistä
ovat himmennettäviä. Talon ylin huone, sininen Kissankello, on valaistu päivänvalon kaltaista valoa antavalla Citizen-ledivalaisimella.
Valolla on merkittävä osuus talon kokonaisilmaisussa, taiteen ja arkkitehtuurin esille
nostamisessa ja värien peleissä. Kunkin värin
ja muodon tulee toistua mahdollisimman
luonnollisesti. Tämän vuoksi taiteilija Andersson ja arkkitehti Pitkäranta valitsivat katon
lehtiruoteiden väliin alasvaloiksi portaattomasti himmennettävät täysspektrivalonlähteet. Taiteilija Andersson kirjoittaa: ”Vaihdoin
keittiöpöydän yllä olevat vanhat energiansäästölamput Viva-Liteihin ja ero on todella
tuntuva. Valo on todella miellyttävä silmille.
Kiitos inspiraatiosta.” Lehtitalon valaistustapa
on myös energiaa säästävä.

Ledit ovat nykyaikaa. Ledit kehittyvät nopeasti. Tavanomaiset ledit ovat kuitenkin vielä
aivan liian heikkotehoisia valomäärältään.
verrattuina loistelamppuun. Tavalliset ledit
ovat pistemäisiä. Niitä ei saisi asentaa siten,
että ne häikäisevät. Ledejä voi kodeissa toki
käyttää koristelumielessä.
Valkoista valoa antavien perinteisten ledin
värintoistoindeksi on vain n. 70 - 80. Uusimmissa ledeissä värintoisto on kuitenkin jo
lähes 95. Perinteiset ledit muuttavat sisustuksen värit halogeenien tapaan ja ne häikäisevät. Ledivalaisimet eivät tuota yhtä
paljon lämpöä kuin halogeenit. Häikäisy on
niissäkin suuri ongelma.

Epäsuora ledivalaistus
Jokaisessa kannatinkiskossa kymmenen 3,4
W:n Citizen-tankolediä, jokaisen ledijonon
päässä 36 W:n virtalähde. Koko asunnon
epäsuora ledivalaistuksen teho on yhteensä
vain 132 W. Ledijonon sivuilta puuttuvat vielä
lamppujen näkymisen estävät listat (kuva
alla). Jos samaan valomäärään olisi haluttu
päästä halogeenivalaistuksella, olisi energiankulutus suuri ja sisustuksen värit epäluonnollisia.

Asiakas kertoo: ”Valaistuksen valinta tuntuu
oikealta - valon väri on selkeä ero aiempaan,
mutta ei ole ollut vaikeuksia tottua ja silmien
rasitus uusissa kotioloissa on selvästi
vähentynyt - ilmeisesti hyvän ja riittävän
valaistuksen ansiosta.”
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Päivänvalokoti nähtävänä Tuusulassa

Epäsuora valaisin sopii myös ikkunattomille
seinille. Valaisin voidaan asentaa myös
pystyasentoon esim. huoneen nurkkaukseen
tai portaisiin kaiteen alle tai portaikon
nurkkauksiin pystysuoraan.
Jos halutaan enemmän valoa, asennetaan
kaksi valaisinta vierekkäin tai käytetään
supertehokkaita loistelamppuja. Voit käyttää
90 asteen kulmarautaa kiinnitykseen, jos
kiinnität valolistan katon suuntaiseksi. Tällöin
tarvitaan lisäksi n. 3 cm:n valolista estämään
lampun näkymistä kauemmaksi huoneeseen.

Honkarakenteen myyntinäyttelyssä Tuusulassa on Kultahiekka-talo, joka on valaistu
päivänvalon kaltaisella valolla. Kannattaa
mennä katsomaan kauempaakin.

Mitä kaltevampaan asentoon asennat (ääriraja on katon suuntainen), sitä enemmän
valoa tulee huoneeseen. Huolehdi kuitenkin,
ettei lamppu jää näkyviin.
Listan yläpuolelle jätetään 15 - 30 cm:n väli,
jolloin valo pääsee tulvimaan huoneeseen
sekä katon kautta että seinää tai verhoa
pitkin. Suosittelen Saalinki-valaisimia, joista
sähköjännitevälkyntä on poistettu elektronisilla liitäntälaitteilla. Kun valaiset keittiön
työpöydät, kiinnitä valaisin yläkaapin etureunaan valolistan taakse.

Talossa on useita päivänvalovalaisimia. Ne
on kuvattu AD-Luxin internetsivuilla. Makuuja olohuoneiden sekä keittiön epäsuora
valaistus on toteutettu IP64-Saalingeilla,
yhteensä 5 jonoa.

Keittiön kaapiston yläpuolelle voit myös sijoittaa katon kautta valaisevat valaisimet valolistan taakse piiloon. Tavanomaista kattovalaisinta ei tällöin välttämättä tarvita.
Saalinki-valaisin, kuivaan tilaan (IP20)

Näyttelyalue on avoinna arkisin klo 9.00 17.00, la-su klo 12.00 - 16.00. Osoite: Lahdentie 870, Tuusula / Järvenpää.

Epäsuoran valaistuksen valaisimia
Epäsuoraa valaistustekniikkaa voidaan käyttää työpaikoilla ja kodeissa mm. huoneen
yleisvalona, verhovalona, peilivalona ja
keittiön työpöytien valaisussa. Valaisimet
asennetaan jonoon vaikka koko seinän
pituudelta ja lampun näkyminen estetään
valolistalla (verholaudalla). Valo heijastuu
seinästä ja katosta. Jos huone on korkea,
laitetaan valolista kulkemaan esim. 2,3 m:n
korkeudella ja valaistaan seinää ylä- ja/tai
alasuuntaan. Katso, että lamppu ei paista
silmiin mistään suunnasta katsottuna.
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Ei-himmennettävät
Valaisimet
voidaan
liittää jonoon suoraan
toisiinsa työntämällä
tai käyttää välikaapeleita. Samaan sarjaan
saa asentaa enintään
100 W:n edestä valaisimia, esim. 3 kpl 28 W:n sekä yksi 14 W:n tai
7 kpl 14 W:n valaisimia. Jokaisesta valaisinsarjasta voidaan vetää verkkokaapeli sähköjakorasiaan ja saada useampiakin valaisimia
syttymään samanaikaisesti. Saalinki-valaisimeen kuuluu 1,8 metrin pituinen verkkokaapeli. Sen pidentämiseen voidaan käyttää
välikaapeleita. Lisävarusteina on saatavana
välikaapeleita, 10, 50, 100, 150 ja 200 cm:n
pituisia. Jonon viimeinen Saalinki vaatii 5 cm
lisää tilaa verkkokaapelin ulostulon takia.
Valaisin voidaan kiinnittää ruuveilla esim.
valolistaan muovikiinnittimien avulla. Ne sopivat valaisimen pohjassa oleviin uriin. Tämä
valaisin on mitoitettu kestämään keskimäärin
20 000 tuntia. Monet aivan samannäköiset,
jopa samassa tehtaassa valmistetut, hieman edullisemmat jatkettavat valaisimet,
kestävät keskimäärin vain 10 000 tuntia.
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Valaisinrakennussarja IP64- ja IP67-Saalinki sekä kuivaan että kosteaan tilaan

pitkäikäisempi kuin tavallinen valaisin, jossa
elektroninen liitäntälaite on aivan kuuman
lampun vieressä. Kuumuus lyhentää elektroniikan elinikää merkittävästi.
Valaisimen rakentamiseen tarvitaan seuraavat osat

Käyttökohteet
• Keittiön valaistus, sopii esim. tiskipöydän
päälle, yläkaapin alle kaapin etureunaan
valolistan taakse. Myös kaapiston päälle
epäsuoraan valaistukseen.
• Kosteisiin tiloihin, liitäntälaite asennetaan
kuivaan tilaan. Käyttökelpoinen myös
kuivissa tiloissa.
• Saatavana himmennettävänä (säädettävänä) ja ei-himmennettävänä mallina.
• Kasvien valaistus, vaaka- tai pystysuoraan asennettuina.
• Ulkovalaistukseen näitä ei suositella.
• Käytä mielikuvitustasi, minne näitä. valaisimia voisit asentaa ja piilottaa.

•

Kaksi IP-64-luokan (roiskevedenpitävä)
lampunpidintä lamppua kohden, joihin
loistelampun nastat työnnetään ja joista
lähtee n. 2 m:n pituiset sähkökaapelit.
Kaapelit katkaistaan sellaiseen pituuteen,
että lamppu voidaan helposti irrottaa
lampun vaihtamista varten.

•

Tarvittaessa kaksi joustavaa loisteputken
kiinnitinklipsiä. Kiinnitin asennetaan alustaan ruuvilla, lamppu painetaan kevyesti
paikoilleen kiinnittimeen. Myös irrottaminen lampun vaihtoa varten on helppoa
ilman työkaluja.

•

Polykarbonaattiputki (Protector) laitetaan
tarvittaessa lampun ympärille. Se estää
sirpaleiden leviämisen, jos lamppu kolhaisun seurauksena särkyy. Se leikataan
sopivaan mittaan saksilla. Se on suositeltava keittiön työtason yläpuolelle.

•

Elektroninen liitäntälaite (poistaa mm.
sähköjännitevälkynnän) asennetaan 5 150 sentin etäisyydelle lampuista. IP64Saalingin liitäntälaite on tarkoitettu kuivaan tilaan, IP67-saalingin liitäntälaite
kosteaan tilaan. Molemmissa lampunpitimen ja lampun välinen liitos on roiskevesi- ja pölysuojattu (IP64).

•

Yhdestä liitäntälaitteesta saadaan valo
yhteen tai kahteen lamppuun. Vaihtoehdot: ei-himmennettävät, himmennyksen mahdollistavat elektroniset liitäntälaitteet (1 - 10 V) sekä DALI-järjestelmään
sopivat. Elektronisesta liitäntälaitteesta
johdetaan verkkokaapeli sähköjakorasiaan ja siitä seuraavaan elektroniseen
liitäntälaitteeseen jne. Kiinteässä asennuksessa käytetään yleisimmin 5 x 1,5
neliömillimetrin MMJ-kaapelia. Harkitse,
kuinka monessa ryhmässä lamput asennetaan syttymään ja sammumaan.

•

Liitäntälaitteen ympärille laitetaan kotelo
kosketussuojaksi. On myös käytettävä
vedonpoistajia, jolloin verkkokaapelia eikä
lamppujohtoja voida vahingossakaan vetämällä irrottaa liitäntälaitteesta. Rakennussarjan mukana toimitetaan arvokilpi,
joka kiinnitetään valaisimen viereen.
Lamppu valitaan tehon, ei pituuden
mukaan, koska samanpituisia lamppuja
on saatavana eri tehoisina.

•

Liitäntälaitteet ovat useimmiten I-luokan
peltisiä laitteita. Siksi ne tulee maadoittaa.

Lampun paksuus on 16 mm, valaisimen mitat
päätypitimen kohdalla on vain 24 x 24 mm.
Valaisinrakennussarjan saa asentaa vain
sähköasentaja. Koska kyseessä on uuden
valaisimen valmistus, on sähköasentajan
täytettävä yhteystietonsa valaisimen mukana
toimitettavaan
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuslomakkeeseen, joka säilytetään
asennusliikkeen toimitiloissa 10 vuoden ajan.
Sähköasentaja tai asennusyritys on luonnollisesti vastuussa valaisimen asennuksesta kuten kaikista muistakin suorittamistaan sähköasennuksista.
Lomakkeen täyttäminen ei siis käytännössä
lisää vastuuta. Esim. Etelä-Euroopassa, jossa
tämä asennustapa on hyvin yleinen, ei
paikalliselle sähköasentajalle tulisi mieleenkään täyttää ko. lomaketta.
Valaisinrakennussarja on monille sähköasentajille uusi asia. Asennus on kuitenkin helppoa alan ammattilaiselle. Liitäntälaitteen päällä on kuva lamppujohdotuksesta. Rakennussarjan elektroniikka asennetaan huoneen
lämpötilaan ja lamppu muutaman sentin
etäisyydelle (tai jopa metrin päähän) elektroniikasta. Rakennussarja on merkittävästi
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IP64-Saalinkien pituustaulukko. Valitse valohyllyä tai -listaa pitempi valaisinkokonaisuus ja laita lamput limittäin, jotta lamppujen väliin ei jää tummaa kohtaa.

Valohyllyn
tai -listan
leveys
576
876
900 - 1152
1176
1476
1480 - 1752
1700 - 2352

Suurteho
(esim.
Normaaliteho
Superteho
LiitänValai(esim.
katonrajaan (esim. 5 m Lam- tälaitsimen
valolistan
put,
keittiön
korkeaan
teet,
pituus
välitilaan)
päälle)
huoneeseen) kpl
kpl
576
1x14
1x24
1
1
876
1x21
1x39
1
1
1152
2x14
2x24
2
1
1176
1x28
1x54
1
1
1476
1752
2352

1x35
2x21
2x28

1x49
2x39
2x54

1x80
(himm. 1x80)

2x80
(2 kpl 1x80)

1
2
2

1
1
1

2

1 (2)

2400 - 2952

2952

2x35

2x49

3000 - 3528

3528

2x28 + 1x28

2x54 + 1x54

2

1

3400 - 3828

3828

2x28 + 1x35

2x54 + 1x49

3

2

3700 - 4128

4128

2x35 + 1x28

2x49 + 1x54

3

2

2x35 + 1x35

2x80 + 1x80
2x49 + 1x49 (3 kpl 1x80)

3

2 (3)

4

2 (4)

4000 - 4428
4500 - 5904

6000 - 7380
7400 - 8856

4428
5904

2kpl 2x35

2 kpl 2x49

2 kpl 2x80
(4 kpl 1x80)

7380

2kpl
2x35+
1x35

2kpl
2x49+
1x49

2 kpl
2x80+1x80
(5 kpl 1x80)

5

3 (5)

3 kpl 2x35

3 kpl 2x49

3 kpl 2x80
(6 kpl 1x80)

6

3 (6)

3kpl
2x35+
1x35

3kpl
2x49+
1x49

3 kpl
2x80+1x80
(7 kpl 1x80)

7

4 (7)

11808

4 kpl
2x35

4 kpl
2x49

4 kpl 2x80
(8 kpl 1x80)

8

4 (8)

13284

4kpl
2x35+
1x35

4kpl
2x49+
1x49

4 kpl
2x80+1x80
(9 kpl 1x80)

9

5 (9)

5 kpl 2x49

5 kpl 2x80
(10 kpl 1x80)

10

5 (10)

8856

8900 - 10332 10332
10400 11808
11900 13284
13300 14760

14760

5 kpl 2x35

Numerot suluissa tarkoittavat 1x80 W:n säädettäviä (himmennettäviä) valaisimia.
80 W:n lampuille ei saa 2x80 W:n himmennettäviä liitäntälaitteita.
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Sähköteknisesti tämä ei ole itse asiassa
mikään valaisin, puuttuuhan siitä valaisimelle
ominainen valaisinrunko kokonaan. Juuri
tästä syystä se onkin edullinen vaihtoehto.
Liitäntälaitteen päällä on asennuspiirustus.
Liitäntälaitteeseen on aina asennettava oikea
loisteputki. Lampputyyppi on mainittu liitäntälaitteen kannessa. Valaistus roiskevedenpitävillä Saalingeilla tulee edullisemmaksi
kuin IP20-Saalingeilla, jos niitä hankitaan
useampia kuin yksi ja kun käytetään tehokkaita (24-39-49-54-80 W) lamppuja. Huomaa
epäloogisuus: 49 W:n lamppu on pitempi kuin
54 W:n lamppu. Asennusohje on saatavana
AD-Luxista ja se on myös AD-Luxin internetsivuilla. Ohjetta noudattamalla asennus ei
aiheuta ongelmia. Ensimmäiseen asennukseen saattaa kulua normaalia enemmän
aikaa, kunnes asennustapa opitaan.
Käyttöikä
Elektronisen liitäntälaitteen ikä riippuu ratkaisevasti lämpötilasta. Jos lämpötila on 70
astetta, on tämän elinikä n. 50 000 tuntia
teoreettisesti. 50 000 tunnin jälkeen vielä 90
% liitäntälaitteista toimii. Liitäntälaitteella on 3
vuoden takuu.
10 asteen alennus liitäntälaitteen lämpötilassa kaksinkertaistaa eliniän ainakin teoriassa.
Vastaavasti 10 astetta korkeampi lämpötila
puolittaa eliniän teoriassa. Voidaan vain
kuvitella, kuinka pitkäikäinen tällainen valaistusratkaisu on, jos liitäntälaite onkin huoneen
lämpötilassa normaalin 70 asteen sijasta.
Loistelamppu kestää kotikäytössä useita
vuosia. Tämä on kestävän kehityksen valaistustapa! Liitäntälaite on kuitenkin suunniteltu
asennettavaksi samaan valaisimeen lamppujen kanssa, joten kyllä ne sielläkin kestävät
vuosikausia.
Elektronisen liitäntälaitteen suunnittelun ja
tuotekehityksen apuna käytetty viimeisin teknologia varmistaa erittäin alhaisen elektromagneettisten häiriöiden tason.

Esimerkkejä päivänvalovalaisimista
Kaikkiin valaisimiin ei saa päivänvalolamppua, valinnan varaa silti riittää…

Eero Aarnion muotoilemat Tupla Kupla -valaisimet (kuva ylhäällä vasemmalla) ihastuttavat. Keskikokoiseen ja suureen on
saatavana päivänvalon kaltaista valoa, jolloin
valaisin on puhtaan valkoinen eikä kellertävä,
kuten normaalisti. Pienimmässä on halogeenivalo, johon ei saa hyvää valoa.
Eero Aarnion muotoilemassa Origossa (kuva
ylhäällä oikealla) yhdistyvät tehokas kirkasvalo ja upea muotoilu. Origoa on ihana katsella ja kosketella. Valaisimen helpon siirreltävyyden ja himmennettävyyden takia se on
puoleensavetävä. Jos tämä valaisin on myytävänä jossakin valaisinkaupassa, huomaa,
että siinä on yleensä 4000 K:n lämminsävyinen lamppu. Se muuttaa valaisimen kauniin
valkoisen kuvun kellertäväksi. AD-Lux varustaa valaisimen kahdella 55 W:n Viva-Litetäysspektrilampulla.

Swan

Nukkumatti

Pinja

Loop

IP64-rakennussarjojen asennusohjeita
Lampuista lähtevät johdot tulee katkaista
asennusohjeen mukaisesti siten, että ns.
”kuumat” johdot ovat selvästi lyhyempiä kuin
”kylmät”.
Lampun ympärillä tulisi olla myös riittävä
ilmatila, se vähentää lämpötilaa ja pidentää
lampun kestoikää. Samoin riittävä etäisyys
liitäntälaitteesta lamppuun pidentää liitäntälaitteen ikää. Himmennettävää lamppua on
poltettava 100 tuntia täydellä teholla,
ennen kuin himmennys otetaan käyttöön!
Helvarin internetsivuilla www.helvar.com on
lisätietoja mm. uusista EL-iDIM-liitäntälaitteista, joiden standby-teho on hyvin alhainen.

Kioto 13

Stella

Yki

Corsett

Pila

Lehmä

Wall Haze

Ultra
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Aitoa päivänvaloa sisälle
Päivänvalo on ilmaista. Siksi sitä tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon täydentämään sisävalaistusta.
Ikkunasta tuleva valo ei ulotu kovinkaan
pitkälle talon sisälle. Nykyään yleistyneet
normaalia suuremmat ikkunat parantavat
tilannetta. Ilman keinovalaistusta emme kuitenkaan tule toimeen. Ulkona on alhainen
valaistusvoimakkuus esim. talvisin ja iltaisin.
Ikkuna on perinteinen päivänvalon lähde.
Ikkunalasi läpäisee hyvin valoa. Värjätty lasi
muuttaa sisälle tulevan ulkovalon värilämpötilaa ja värintoistokykyä. Tällaisen lasin käyttö
ei tästä syystä ole suotavaa. Neutraalisti värjätty lasikin antaa usein virheellisen ja epätodellisen vaikutelman ulkona olevista olosuhteista. Käyttämällä värjättyä ikkunalasia
pilataan se kaunis, päivänvaloa täynnä oleva
ulkomaiseman näkymä, joka normaalisti näkyy ikkunasta ulos katsottaessa.
Auringonvalon liiallinen häikäisy ja lämpövaikutus tulisi poistaa esim. kaihtimilla ja
verhoilla tai valoa suuntaavilla ikkunoilla.

Muita havaintoja sisävalaistuksesta
Sanotaan usein, että halogeeneilla pitää
”korostaa” tai ”ottaa esiin” jotakin. Kun
käytetään päivänvalolamppuja, ei mitään
korostusta tarvita. Värit ja esineet näkyvät
tässä valaistuksessa joka tapauksessa erinomaisesti, paremmin kuin halogeenivalossa.
Halogeenivalo piirtää vain hallitsemattomia
renkaita lattiaan, tauluihin yms.
Mitä enemmän päivänvaloa on, sitä miellyttävämmältä se tuntuu. Kuitenkin esim.
valotekniikan oppikirjoissa sanotaan, että
päivänvalolampun valoa tulisi olla n. 3000
luksia, vasta silloin se on miellyttävää.
Päivänvalolamppuja on kuitenkin erilaisia.
Jos käytetään sinertävää päivänvaloa, voi
asia ollakin näin. Kuitenkin 30-vuotiseen
kokemukseen perustuen olen sitä mieltä, että
jo 300 luksin päivänvalo on miellyttävää
kotona. Siinä näkee hyvin ja värit näkyvät
aitoina. Se on paljon miellyttävämpää kuin
300 luksin kellertävä valo. Osaksi se on
tietysti tottumiskysymys ja makuasia.

Kodin valaistuskustannukset
Koti voidaan valaista monella eri tavalla.
Halpa valaistuksen hankintahinta tulee ajan
mittaan kalliiksi. Jos valitaan hehku- ja halogeenivalaistus, päästään usein edullisimmilla
hankintakustannuksilla. Hankkimalla kristallikruunuja ja design-valaisimia kustannukset
nousevat.
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Harvoin kuitenkaan otetaan huomioon energiakustannuksia. Nehän maksetaan vasta
myöhemmin. Monien halpojen valaisimien
sähkönkulutus maksaa vuosien saatossa
monin verroin enemmän kuin itse valaisin.
Osaava Kodinrakentaja -lehti kirjoitti numerossa 5/2006 aiheesta "Mihin kuluu kotona
sähköä?" Tässä esimerkkejä: Neljän 50 W:n
halogeenin valaisin (200 W) kuluttaa vuodessa 51 euroa, jos valaisin on päällä 8 tuntia
vuorokaudessa.
Uplight-halogeenivalaisin on todellinen sähkösyöppö (300 W). Jos se on päällä 4 tuntia
vuorokaudessa, maksaa sähkö 52,14 € /
vuosi (8 tuntia = 104,28 € / vuosi).
Loistelamppu (loisteputki tai pienloistelamppu) kuluttaa n. 5 kertaa vähemmän energiaa kuin hehku- tai halogeenilamppu.
Sijoita laadukkaaseen valaistukseen
Laadukkaan ja energiaa säästävän talon valaistuksen hankintakustannus on minimaalinen osa koko talon kustannuksista. Jos
rakennetaan kallis talo, on turha säästää
valaistuksen hankintakustannuksissa ostamalla paljon energiaa kuluttavia hehkulamppu- ja halogeenivalaisimia. Se vasta
kalliiksi tuleekin.
Valaistus kuitenkin vaikuttaa vuosikymmenien
aikana viihtymiseen kodissa, hyvä valaistus
positiivisesti, huono negatiivisesti.

Valoa opaalimuovin lävitse
Saalinki-valaisin kiinnitetään kattoon tai seinälle ja n. 3 - 8 cm etäisyydelle siitä kiinnitetään määrämittaan sahattu opaalimuovi.
Sopivasti valoa läpäisee satiiniipintainen
Plexiglas, jonka läpäisykyky on 73 %.
Suosittelen sitä 3 mm:n paksuisena, jos
tukipisteet ovat melko lähellä toisiaan, esim.
60 cm:n etäisyydellä toisistaan pitkältä
sivulta. Leveämpi levy jää levy hieman
notkolle. Jos lamppu on kiinni levyssä, näkyy
lamppu voimakkaasti levyn lävitse. Jos levyn
etäisyys lampuista on 1 cm, näkyvät lamput
melko voimakkaasti, mutta eivät enää
häiritsevästi muovin lävitse. Jo 3 cm:n
etäisyydeltä valo tulee tasaisemmin. Etäisyys
voi olla yhtä hyvin myös 5 tai 8 cm.
Suosittelen yli 40 cm leveään ratkaisuun
ainakin kahta loistelamppua vierekkäin, koko
seinän pituudelta. Valaisimet asennetaan
toistensa viereen, esim. n. 10-20 cm:n etäisyydelle toisistaan. Kun käytetään suurteholoistelamppuja, voi yksikin valaisinjono
riittää 20 cm:n levyisen levyn alle. Valaisimeksi sopii IP64-saalinki. Opaalimuovilevyn
maksimipituus on 3050 mm (levyn koko 3050
x 2050 mm).

© 2010 AD-Lux Oy, Brahenkatu 12, TURKU, puh. (02) 517 0300, www.adlux.fi

Terveellinen väriympäristö

Liian punainen seinä, ei ole hyvä asia
väripsykologisesti. Vältä katsomista punaiseen tai oranssiin liian pitkään yhtäjaksoisesti. Kiinnitä seinälle vaaleita
tauluja tms.
Päivänvalolampuilla voidaan luoda värisävyltään sekä viileitä että lämpimiä ympäristöjä.
Valitaan vain sopivanväriset pintojen päällysteet ja huonekalut. Koska laadukkaan
päivänvalolampun spektri on tasapainoinen,
ovat kaikki värit oikeassa suhteessa edustettuina ja värit näkyvät aitoina.

Värit, joita ei saisi esiintyä voimakkaina suurina pintoina: keltainen, oranssi, punainen,
violetti ja musta. Nämä värit voivat esiintyä
voimakkaina, mutta vain pieninä pintoina.
Värejä, joita suosittelen: sininen, varsinkin
taivaan vaalean sinisenä, sinivihreä (ei
yhdessä viherkasvien kanssa), vihreä, ruskea, valkoinen ja harmaa. Vaarallisin väri on
purppuranpunainen. Älä valitse tytön huoneeseen punaista ja pojan sinistä yleisväriä. Jos
näin teet, varsinkin, jos punainen väri on
voimakasta, asetat lapsesi eriarvoiseen
asemaan. Poika kasvaa tällöin väripsykologisesti paremmassa ympäristössä. Lue
lisää sivulta 46.
Väripsykologisesti oikeita tauluja seinillesi
löydät arkkitehti Seppo
Rihlaman
nettisivulta
www.rihlama.com.

Asiakaspalaute valaistuksesta

Mahdollinen vaaratilanne Porin loma-asuntomessuilta: Mikäli havaitaan, että tässä luonnottoman värisessä huoneessa tulee psyykkisiä oireita, kannattaa värisävy vaihtaa väripsykologisesti ihmisystävällisempään väriin.
Väripsykologian tärkeys unohtuu liian usein.

Kodin värimaailma tulisi määrätä samalla,
kun päätetään, millaisella valolla koti valaistaan. Jos käytetään päivänvaloa, ovat valitut
värit sellaisia, kuin on haluttukin. Jos valaistaan lämminsävyisellä valolla, muuttuvat värit
täysin.
Värit vaikuttavat meihin jokaiseen joka hetki.
Värit voivat masentaa, ilahduttaa, sairastuttaa
ja parantaa. Ne vaikuttavat mielialaamme,
tuntemuksiimme ja viihtyvyyteemme. Värien
kokeminen vaihtelee jossakin määrin syntyperän, iän, sukupuolen ja psyykkisen kehitysvaiheen mukaan.
Kodin värien on oltava käyttökelpoisia myös
seuraavien kymmenien vuosien aikana. Siksi
värejä ei saa valita vain trendien mukaan.
Virheellinen värien käyttö saattaa jopa uhata
turvallisuuttamme. Oikeilla värien valinnoilla
on ratkaiseva merkitys myös viihtyvyyteen ja
mielialaan. Värien käyttö pitäisi suunnitella
siten, että väriympäristömme olisi mahdollisimman terveellinen, myönteinen.

- 6.4.2009. Heips, tilasin teiltä juuri täyden
spektrin päivänvalopienloistelampun - kovin
montaa tuntia se ei paikoillaan ole vielä
ehtinyt olla, mutta rakastan sitä! Äärimmäisen
kaunista valkoista valoa, tuntuu kuin vaan
päivä paistais. Kiitokset!! Marjo
- 19.2.2009. Sisustussuunnittelun ohessa
opetan erilaisilla sisustussuunnittelukursseilla
ja puhun aina päivänvalon hyvää tekevistä
vaikutuksista.
Suunnitteluasiakkailleni vien aina tietoa
hyvästä valaistuksesta, nimenomaan päivänvalolampuilla.
Kaikki oppilaani ovat todella innostuneita
päivänvalolampuista kokeiltuaan yhtä. Olen
kehottanut tilaamaan ensin yhden koekäyttöön. Kaikki ovat hankkineet pikkuhiljaa
kaikki kodin lamput päivänvalolamppuina.
Oppilaani ovat todella innoissaan “uudesta”
valosta kodeissaan.
Tuntuu tosi mukavalle kun ihmiset heräävät
hehkulampun likaisesta valosta elämänvaloon!
Aivan ihanaa kun hehkulamput ja halogeenit
kielletään! Mikään sisustussuunnitelma väreineen ja kalusteineen ei näytä oikealta sen
jälkeen kun hehkulamput ja halogeenit pimeän tullen sytytetään. Tunnen epäonnistuneeni
värivalinnoissa. Todella harmillista, myös ammatilliselta kannalta. Onneksi päivänvalolamput ovat olemassa! Satu
- 18.2.2009: Asiakkaamme Nurmijärveltä
kirjoittaa: Hei Ilkka! Yli puoli vuotta on nyt
mennyt uudessa kodissa. Onneksi tuli käytettyä paljon aikaa valaistuksen suunnitteluun olen erittäin tyytyväinen valon määrään ja
laatuun! Kiitos kaikesta avusta ja neuvoista,
joita olen sinulta matkan varrella saanut!
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- 17.11.2008: Kiitoksia jo etukäteen, näyttää
ja valaisee tuo aikaisemmin ostettu Merinavalaisin erittäin hyvin ja sopii hyvin yksiin
Lokki-valaisimen kanssa. Ja tottakai molemmissa nuo päivänvalolamput. Paavo.
- Tuon esille täyden tyytyväisyyden päivänvalovalaistukseen, sekä itseni että asiakkaitteni puolesta. Itse en suostuisi enää
luopumaan siitä varsinkaan työhuoneessani
ja keittiössäni, joissa se on erityisen hyödyllistä ja jokapäiväisenä ilonaiheena.
Poikkeuksetta kaikki asiakkaani ovat olleet
hyvin kiinnostuneita päivänvalovalaistuksesta ja esittämistäni epäsuorista valaistustavoista. Ystävällisin terveisin sisustusarkkitehti Arja.
- Hei!. On totta, että hyvä valaistus vaikuttaa
ihmisten vireystilaan ja parantaa viihtyvyyttä.
Kaapien päälle laitettavat valot ovat tietysti
hyvän yleisvalaistuksen luomiseksi tärkeää.
Samoin ruokailupöydässä on hyvät valot
eduksi. Keittiössä mielestäni, erityisen tärkeä
on kuitenkin työtasojen hyvä valaistus.
Esimerkkikuvassanne Honkarakenteen Eerola-talon keittiön valaistus oli toteutettu Saalinki-valaisimilla. Lähetän kohta kysymyksiä
oman keittiöni valaistuksesta. Kalervo, Rovaniemi.
- Olemme olleet erittäin tyytyväisiä valaistukseen ja tulemme varmaankin jatkamaan
samalla linjalla myös tulevissa asunnoissa.
Hienoa, että liputatte paremman valaistuksen
puolesta! Heikki, Oulu.
- Kiitoksia kokeilukäyttöön tulleesta Saalinkivalaisimesta ja ennen kaikkea päivänvalolampusta. Laitoin valaisimen kaupunkiasuntomme keittiöön, yläkaappien alle ja viereen
vertailuun normaalin loisteputkivalaisimen
palamaan.
Ero oli uskomaton, vahvisti kyllä kirjoituksianne ja sain varmuuden, etten ole turhaan
"vouhottanut" päivänvalolampuista, kuten
monet ovat asian ilmaisseet.
- Hei! Kylläpä asiakkaani ihastuivat valoihin ja
mieheni myös. Pidän kaikki tuotteet. Asiakkaaltamme tulee tilaus kunhan remontti
etenee hieman. Mahtava juttu! Riitta (sisustussuunnittelija).
- Olen todella tyytyväinen tähän valaistusratkaisuun, päivänvalolamppuihin ja etenkin
olohuoneen epäsuoraan valaistukseen. Koko
asunto tuntuu hyvin valaistulta. Kiitos sinulle
asiantuntemuksesta ja kommenteista suunnitelmaan! terv. Kati (helsinkiläiseen asuntoon
on hankittu mm. 60 Saalinki-valaisinta.
- On erinomaisen hyvä, että joku arvostelee
markkinoilla tarjottuja
valaistusratkaisuja
myös toimivuuden kannalta, eikä pelkästään
ylistä uusia myyviä muotitrendejä. Erityisesti
halogeenien 'pakkomarkkinointi' on ollut aika
40
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hulvatonta. Ja epäsuoralla valaistuksella saavutetaan useimmiten todellakin paras valaistustulos. Hyvistä esimerkkikuvista ja wwwsivuista kiittäen, Juhani.
- Kiitokset erittäin ripeästä toimituksesta ja
hyvistä lampuista. Ero muuhun valaistukseen
on uskomaton, kellertävät lamput taitavat
mennä vaihtoon muuallakin tässä asunnossani. Palataan asiaan! Terveisin, Pasi
(Oulu).
- Päivänvalo on todella tuntunut hyvältä.
Miehelläni silmien kirvely ja vuotaminen on
huomattavasti vähentynyt ja lukeminen on
helpompaa. Samoin itsellä kun luen aamuisin
Helsingin Sanomia keittiön pöydän äärellä
Hertta-valaisimen alla, silmät ovat "iloinneet"
valosta ja lukeminen on ollut paljon helpompaa. Kiitos hyvästä valosta, terveisin
Kaisa ja Vilho.
- Terveisiä "aurinkoisesta talosta". Valaistukseemme olemme olleet koko perheenä
erittäin tyytyväisiä, siitäkin huolimatta, että
verholaudat ovat vieläkin laittamatta. Juuri
sanoinkin Petrille, että seuraavaksi pitäisi
kyllä saada verholaudat, jotta saisin verhot
ikkunoihin. Saapa nähdä miltä sitten tuntuu,
kun valo tulee silloin taas eri tavalla.
Aamuisin wc:ssäkin tuntuu pirteältä kaunis,
kirkas valo, joka korostaa sinisävyisiä kaakeleitakin. Tytöt ovat erittäin tyytyväisiä
valoonsa, jossa näkee erittäin hyvin puuhailla
kaikennäköistä.
Petrille oli yllätys että keittiön kaappien yllä
olevat valot riittävät täysin aamuisin lehden
lukemiseen. Välillä on tuntunut siltä sisällä,
että ulkona olisi aivan aurinkoinen ilma,
kunnes huomaakin, että se vaikutelma syntyy
sisällä olevista valoista, joita ei oikein
noteeraa edes sytytetyiksi. ... Ja tietysti valot
on pari kertaa jääneet päälle keittiössä. Outi.
- Me olemme asuneet kymmenen vuotta vanhassa omakotitalossa ja ostaneet hehkulamppumme maitokaupasta. On ollut paljon
selvitettävää, kun yhtäkkiä ymmärtää, että on
olemassa erilaisia valon värimahdollisuuksia,
jatkuvaa spektriä, epäsuoraa... Olen näihin
tutustuessani havainnut monia asioita, jotka
ovat häirinneet minua jo pitkään. Auli.
- Varmaan jo n. 15 vuotta sitten sain sattumalta käsiini kirjoittamasi artikkelin ja olen
siitä lähtien yrittänyt saada ihmisiä ymmärtämään mahdollisimman luonnonmukaisen
valon tärkeyttä hyvinvointiimme.
Monet ovat kiinnostuneita, mutta eivät sitten
saa kuitenkaan tilatuksi lamppuja. Hinta on
varmaankin monella esteenä, itsekin olen
ostanut niitä vähän kerrallaan vuosien mittaan. Vasta kaksi vanhinta ovat tulleet käyttöikänsä päähän, joten edullista valoa tämä on
käyttöikä huomioiden. Maikki.

© 2010 AD-Lux Oy, Brahenkatu 12, TURKU, puh. (02) 517 0300, www.adlux.fi

- Saimme eilen asennettua lamput kattoon.
Niitä oli juuri oikea määrä, sillä 28:een
neliöön mahtuu vielä pieni keittokomero,
vessa ja eteinen, joten varsinaista valaistavaa
tilaa on vähemmän.
Valo näytti oikein hyvältä, odotin jotenkin kylmempää efektiä mutta niin ei käynytkään.
Miellyttävää on myös se, että häikäisyä ei ole.
Kiitos siis! Tiina.
- Likinäköisenä arkkitehtina, ja näköongelmien kanssa painiskelevaan sukuun kuuluvana (sisällä tuntuu aina olevan liian pimeää, etenkin talvisin) olen ollut kiinnostunut valaistuksesta. Sain innoituksen valaistuksen
tarkempaan suunnitteluun myös feng-shuikonsultiltani, jolta sain risuja olohuoneen halogeenivaloistani. Juuri hänen neuvojensa
vuoksi aloin hakea tietoa valaistuksesta.
- Minulla itselläni on myönteisiä kokemuksia
päivänvalolampuista. Viimeisin on valaissut
lukuhetkiämme. Myös digikuvien otto ko.
valossa on aivan eri luokkaa kuin "tavallisessa" keinovalossa. Herkko.
- Kävin Habitaressa messuosastollanne. Itse
asiassa olen jo monta vuotta lukenut
nettisivujanne, ja päättänyt kokeilla valojanne
ja itse työssäni tyrkyttänyt niitä pomoilleni kun
ovat pohtineet valoasioita mm. vanhojen
kerrostalojen porrashuoneisiin uusittaviksi.
Osa vanhojen kerrostalojen porrashuoneista
kun on todella pimeitä.
- Hei, kiitos arvioinnista, se avasi minun
silmäni todella miettimään valaistusratkaisuja.
Tykästyin nimenomaan ajatukseen epäsuorasta valaistuksesta keittiökaappien päällä.
Kiitos nopeasta vastauksesta ja vinkeistä!
Niistä on varmasti apua "taistellessani"
keittiö- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa.
Ystävällisin terveisin Mervi.
- 20.2.2007: Halusin laittaa sinulle muutaman
kuvan juuri valmistuneesta kodistamme, jossa olemme käyttäneet Saalinki-valaisimia.
Aulan valaisin on toteutettu nettisivujenne
vinkkien pohjalta ja mielestämme se onnistui
yli odotusten.
Tila on läpikulkutila makuuhuoneisiin, tilaan ei
tule mistään päivänvaloa ja lisäksi suurin osa
tilasta on vinoa "lapetilaa", joten huonekorkeuskin oli haaste.
Valaisimen ansiosta tila on todella valoisa ja
kotoisa, ja kaikki kotonamme käyneet ovat
kiinnittäneet valoisuuteen huomiota. Kuvasta
(ks. sivu 27) näet miten toteutimme epäsuoran valaisun kaikkiin makuuhuoneisiin. Terv.
Laura.
- 31.3.2007: Haluaisin mielelläni postissa
kodin valaistusoppaan. Sieltä tilatut valaisimet Milano, Lugano, IP64-Saalingit) ovat
olleet aivan ihania. Terv. Leena, Kuopio.
- 20.6.2007: Valon laatu on aivan loistavaa,
kuten olettaa saattoikin! Vau! Tässä sitä

lopullisesti huomaa miten rumaa ja likaista on
tuo tavallinen keltainen valo tämän rinnalla.
Eroon siitä on päästävä. -;) Pete.
- 5.7.2007: Nyt kun remontti on loppusuoralla,
valaisimet asennettu ja muuttolaatikoita
puretaan, voi ryhtyä arvostelemaan valaistusta. Tulipa muuten todella mahtava!
Miinuspuolena on nyt se, että kaikki vanhat
lamput näyttävät nyt todella onnettomilta.
Ihan niin surkeilta, että näköä haittaa ;-).
Tässä siis vanhojen lamppujen päivitystilaus
(---).Kun tietyssä pilvisen iltapäivän hämärässä katselee ulos, ei enää tiedä onko
ulkona vai sisällä, kun valon väri ja voimakkuus on tasan sama kuin ulkona. Tunnelma on juuri oikealla tavalla raikas.
Arkkitehti Helsingistä.
- 9.8.2007: Valaisimet ja lamput tulivat
ongelmitta. Kerrassaan loistavia vehkeitä! 2
kpl saalinkeja laitoin keittiökaapin päälle ja
spiraalilampun ruokapöydän päällä olevaan
valaisimeen. Uskomattoman mukava valaistus, ja värisävy oli yksi yhteen aurinkoisen
ulkoilman kanssa. Talvea ajatellen ajattelin
hankkia keittiöön 3 saalinkia lisää, jotta saan
valaisimet kaikkien keittiökaappien päälle.
Kiitän vaivannäöstä. Lisätilausta on kuitenkin
tulossa 100% varmuudella. Petteri.
- 15.9.2007: Hei. Olen todella iloinen
valoistani joka on pehmeää hyvää valoa.
Vihje käyttää valoa lukuvalona oli todella
erinomainen. Kun menen nukkumaan ja
laitan valon päälle niin minä vain olen ja
nautin siitä pehmeästä valosta jonka
päivänvalolamppu antaa. Kiitollisena Ritva.
- 17.10.2007: Kiitoksia hirmuisesti vastauksesta. Sitä vain haluaisin lausua, että yksi
ihminen ei voi muuttaa maailmaa mutta yksi
ihminen voi muuttaa toisen ihmisen maailman. Kirjoituksenne oli suorapuheinen, arvostan hirmuisesti ihmisiä jotka puhuvat suoraan
ja että aivan mahtava oli lukea juttuanne!
Kaunista syksyä. Margot.

- 30.1.2008 Kiitos! 216 W keittiössä tuntui
ensin huikealta, mutta nyt siihen on tottunut,
eikä tehoa ole yhtään liikaa. Lainasin luksimittaria, silmien korkeudella on istuessa 700,
seistessä 1000. Väritys on vaalea, pinta-ala
on 10m2, korkeus normaali 2,60m. Valoa on
siis peräti 21,6 W/m2. Pertsa.
- 31.3.2008: Hei ja kiitos linkeistä. Laitoimme
kotona päivänvalolamput olohuoneen kattovalaisimiin ja ero entiseen on aivan ällistyttävä. Nyt kaikkien muiden valaisimien valo on
todella häiritsevän keltaista ja huomaa miten
huonoa valoa niistä oikeasti tulee. Pitänee
varmaan tulla ostamaan vielä muutama
lamppu lisää. Terveisin Henna, Pirkkala.
- 28.4.2008. Lamput ovat paikoillaan. Täytyy
sanoa että valaistus on nyt todella miel-

Kodin valaistusopas © 2010 AD-Lux Oy, Brahenkatu 12, TURKU, puh. (02) 517 0300, www.adlux.fi

41

lyttävä. Vanhoja keltaisia hehkulamppuja ei
ole todellakaan ikävä. Aurinkoista kevättä,
Virpi.
- 12.5.2008: Ostin ihan koemielessä pari
kappaletta 32 W:n Viva-Lite lamppuja, ystäväni oli niitä minulle suositellut ja päätin
kokeilla tuotetta. Täytyy sanoa että olen ollut
todella tyytyväinen valon väriin ja erityisesti
kirkkauteen. Aluksi valon määrä oli shokeeraava. Kun poistun työhuoneestani, johon
asensin 2 kappaletta edellä mainittuja lamppuja, on tunnelma vähän samankaltainen kun
astuisi jonnekin kynttilöin valaistuun tilaan.
Erinomaisia tuotteita ja ehdottomasti hintansa
arvoisia. Suosittelen! Pekka.
- 13.5.2008: Ollaan tosi tyytyväisiä lamppuihin. Tavallisiin energiasäästölamppuihin ei
enää ole paluuta... Yst.terv. Kaisa

tamille kotiin viemisiksi Kodin valaistusoppaita, kun ovat pohtineet muutoksia omiin
koteihinsa. - Janne
- 12.8.2009 Jasmina-valaisimesta (2x36
W): No huh huh! Eipä olis uskonut!! Aivan
mielettömän kaunis, kirkas, selkeä valo,
KIIIIITTOS!!
Palailen muihin asap.
t.
Onnellinen-Valaistunut-Henna

Hej Ilkka! Tack för dina svar, de har fått mig
att tänka om helt! Jag har finska vänner som
har kunnat översätta lite. Måste bara skriva
att du har varit till stor hjälp och fått mig att
tänka om! Tack än en gång! Vänligen, Eva.

- 24.4.2009. Inno-ohjelman keskustelupals-

- 1.11.2009. Hello and thank you…the lamps
arrived today and after 2 hours of working I
can only say, they really make difference.
Thank you! Best regards, Katria, Estonia.
- 18.10.2009. Olemme nyt asuneet uudessa

talossamme juhannuksesta lähtien ja täytyy
sanoa että emme vaihtaisi enää takaisin
tavallisiin valoihin. Siitä syystä olen lämpimästi suositellut sinun myymiäsi valoja asiakkailleni. Onnistuin saamaan yhden perheen
valitsemaan niitä keittiöönsä (jota saneeraamme vesivahingon takia) viime hetkellä,
sen jälkeen kun olin asentanut sinne minun
kokeiluvalaisimeni. - Rabbe

- 13.10.2009. Hankin juuri muutama päivä
sitten muutaman Viva-Lite-lampun, jotka
laitoin vanhoihin halpoihin valaisimiimme ja
ihastuin valoon heti! Aivan huikea ero Ikean
energiasäästölamppuihin! Nyt näen paljon
paremmin pimeänpuoleisessa asunnossamme. Erityisesti tuo epäsuora himmennettävyydellä kiinnostaa kovasti. Aloimme juuri
rakentaa omakotitaloa Puistolaan. - Mikko
- 5.10.2009. Reilu puoli vuotta olemme nyt

asustelleet uudessa kodissamme ja täytyy
sanoa, että hyvin olemme viihtyneet. Valaistukseen olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja
erityisesti nyt syksyn pimeinä iltoina sen
merkityksen todella huomaa. Lisäksi verhojen, mattojen, huonekalujen yms. sisustukseen liittyvien esineiden värit tulevat todella
hienosti esille tässä valaistuksessa muutoin
varsin vaaleassa talossamme. Kylässä käyneet ystävämme ovat myös ihastelleet
valaistusratkaisuja ja olenkin antanut muu42
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- 4.8.2009 (asuntomessuista)
Hei! Kiitos ohjeista, tutustumme näihin ajan
kanssa. Muistan hyvin tuon Mustarastaan,
sitä taloa tutkimme tarkimmin ja se oli
kiinnostavin kohde. En tiennyt että se oli
teidän valaisema, mutta valaistus siellä jäi
erityisesti mieleen (positiivisena), joten hyvää
työtä oli tehty. Äänestin sitä myös messuvoittajaksi. -Mirva

talle oli tullut valoisa kommentti: “Sen verran
vielä, että juuri tänään työkaverini oli ostanut
elämänsä ensimmäisen päivänvalolampun ja
oli innoissaan, miten ei ole tällaista valoa
koskaan nähnytkään. Itsekin ennen luulin
tuollaisen valon olevan vain sinistä ja kylmää.
Mutta se olikin jotain ihan muuta. Jos
on olemassa taivas, niin se on valaistu Vivalitellä. Hurahdin samantien.”

AD-Lux: Aivan, monet luulevat päivänvalolamppujen valon olevan sinistä, koska ovat
ostaneet ns. tavallisia päivänvalolamppuja
marketeista. Ero on kuitenkin kuin yöllä ja
päivällä. Kaikkia eroja ei edes ihmissilmä
huomaa, mutta aivomme ja kehomme tämän
kyllä huomaavat - usein jopa liian myöhään.
- Paljon kiitoksia Kodin valaistusoppaasta!
Valaisintietouteni heitti kyllä suurimmaksi osin
kuperkeikkaa opasta lukiessani! Heitin tältä
istumalta hyvästit halogeeneille vaijereissa,
kiskoissa ja kaikissa muissakin paikoissa.
Samoin monet niin tutut lamput on nyt hyllytetty.
Oppaan sisältö sai minut innostumaan
terveellisestä ja hyvälaatuisesta valosta ja
sitä nyt haluan kotiini ja samalla tarjota myös
asiakkailleni. Valo on mielenkiintoinen elementti ja ollut aina minulle se haastavin vaihe
sisustussuunnittelussa.
Se, miten saada valo näyttämään luonnonvalolta ja toistamaan värit luonnon-mukaisina
ja tilat avarina ja valoisina. Imen itseeni
kaiken oppaastanne ja suunnittelen innolla
asuntomme valaistuksen sen mukaan! Opas
mullistaa monen suunnittelijan ajatusmaailman valaistuksen suunnittelun suhteen...
Terveisin Satu, sisustussuunnittelija.
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Ulkovalaistus
Ulkovalaistuksen tarkoitus
Parhaimmillaan ulkovalaistuksen tulisi olla
sellainen, että lamppuja ja valaisimia ei näy
lainkaan eli ne ovat piilotettu maastoon, talon
räystäiden tai muiden listojen taakse. Valo
tulee kohdistaa juuri siihen, minne valoa
halutaan. Mieti, mitä haluat valaista: kulkuväyliä, kasvillisuutta, maata, puita yms.
Valoa on turha antaa harakoille. Talon seinäja ikkunapinnat väreineen ovat varmaan niitä,
mitä talosta halutaan näyttää, eikä suinkaan
valaisinta, joka on kiinnitetty seinään esim.
oven pieleen.
Lamppu ei saisi paistaa silmiin. Ihmisen silmä
hakeutuu nimittäin ensiksi aina kirkkaimpaan
valopisteeseen. Kun talon valaisee ulkoa
siten, että itse talo ja sen värit näkyvät myös
illalla, on se merkittävästi kauniimpi kuin jos
seinässä olisi seinävalaisin, jonka lamppu
usein häikäisee. Silmän tulisi hakeutua ensiksi itse taloon ja sen kauneuteen.
Ulkovalaisin ei saisi massiivisuudellaan viedä
huomiota ympäröivästä luonnosta. Esim.
räystään alle voi piilottaa ulkokäyttöön
tarkoitettujen loistevalaisimien jonon (esim.
TR-3) ja valaista talon julkisivun. Puut voidaan valaista alhaalta ylöspäin.
Lediulkovalaistus
AD-Lux valaisi Liedon Vanhalinnan kartanon
Citizen-ledeillä joulukuussa 2009. Vaikka
ledivalaisimet ovat normaaleja ulkovalaisimia
kalliimpia, ovat ne monta kertaa pitkäikäisempiä ja energiaa säästyy runsaasti.

Vanhalinna valaistuna 55 W:n ledeillä Valomäärä on riittävä eikä muuta talon eikä puiden
väriä. Ks. valaisimen kuva sivulla 20.

Ulkovalaisimen valon värisävy
Kaikki suunnittelijat eivät ole vielä oivaltaneet,
että ulkovalo on päivänvalon väristä. Ulkovalaisimissa olisi tietysti syytä olla ulkovalon
väristä valoa eikä lämminsävyistä valoa.
Päivänvalolampun valossa luonnon värit näkyisivät aitoina ja lumi olisi myös talvella
puhtaan valkoista.
Mielestäni keltaiset ulkovalot eivät sovi
luontoon. Tällaiset valot ovat yleensä suur- tai
pienpainenatriumlamppuja,
hehkulamppuja
tai lämminsävyisiä pienloistelamppuja.
Jos tapahtuu onnettomuus, eivät ensiapua
antavat ihmiset pysty näkemään ihon väriä
lainkaan keltaisessa valaistuksessa. Esim.
punainen veri näyttää mustalta, kuten öljy.
Mikään muukaan luonnon väri ei näy tässä
valossa oikein. Lasten värikkäät vaatteet ovat
oudon värisiä.
Vältä maahan upotettuja valaisimia

Vasen kuva: Pihan laatassa oleva ledi on
erittäin häikäisevä, kun siihen katsoo ohikulkiessa. Siitä ei ole juuri mitään hyötyä, koska
valo suuntautuu ylöspäin eikä mihinkään
valaistavaan kohteeseen.
Liedon Vanhalinnan navetan tiiliseinä valaistuna räystään alle metrin välein asennetuilla
ledilampuilla. Ledit voitaisiin tarvittaessa
piilottaa valolistan taakse, jonka avulla valo
kohdistuisi vieläkin paremmin seinään. Todettiin kuitenkin että ledit eivät aiheuta häikäisyä
näinkään asennettuina, kun kävellään viereisellä tiellä.

Oikea kuva: Pihan laatassa kohollaan oleva
ledivalaisin häikäisee ohitse kuljettaessa.
Saattaa aiheuttaa myös kompastumisia. Siksi
vastaavat valaisimet poistettiin esim. Turun
kävelykadulta. On turhaa valaista ohitse
lentäviä harakoita. Valo pitää aina kohdistaa
sinne, minne valoa halutaan. Toivottavasti
tällainen valaistustapa valitaan joskus vuoden
turhakkeeksi.
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Ulkokuistilla on tyylikkäät, häikäisemättömät
Knaapi-valaisimet päivänvalolampuin. Pollarivalaisin ei saisi olla liian huomiota herättävä.
Kuva Vaasan asuntomessuilta.

Ulkovalaisimena hirren päätyä muistuttava
Ploki-valaisin.
Valona
päivänvalolamppu.
Kuva Honkarakenteen Tuusulan Kultahiekkatalosta.

Valon vaikutukset hyvinvointiimme
Ensin hyvät uutiset
Mitä valo koskettaa, se muuttuu. Kivi loistaa,
kukka kasvaa, totuus paljastuu, elämä jatkuu
ja lisääntyy. Valo - luonnon aito valo - tulee
auringosta ja suodattuu maan ilmakehän läpi.
Kaikki elämä planeetallamme on syntynyt ja
kehittynyt sen alla.
Valo muodostuu näkyvästä valosta sekä näkymättömästä UV-säteilystä. Kun ne ovat
luonnonmukaisessa tasapainossa, syntyy
täydellinen värijakautuma, spektri.
Vuosimiljoonien aikana jokainen elollinen
olento on luonut itselleen täyden spektrin
avulla oman sisäänrakennetun, valosta aktivoituvan biologisen kellonsa.

Vaasan asuntomessujen parhaita ulkovalaistusideoita. TR3-loistevalaisin (18 W) on
asennettu räystään alle ja suunnattu talon
seinää kohti. Seinän paneeli valaistuu
kauniisti. Nämä valaisimet tulisi vielä peittää
viistolla valolistalla, jolloin itse valaisimet
eivät näkyisi lainkaan. Valon laadun tulisi olla
päivänvaloa, jotta talon väri näkyisi aitona.

TR3- (paksuus 80 mm) ja TR4- julkisivuvalaisin (paksuus 38 mm) sopii myös
maaston ja polkujen valaisuun. Tien varrelle
voidaan tehdä penkkejä tai kaiteita, joiden
alapintaan kiinnitetään tiehen kohdistettava
valaisin. Ei häikäisyä.

TR3-valaisin 18 W:n päivänvalolampulla ulkooven päällä upotettuna kattopaneeliin. Valaisin ei näy lainkaan sivulta katsottuna. Se
antaa hyvän ja häikäisemättömän valon sisäänkäyntiin. Kuva Espoon asuntomessuilta.
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Alun perin ihminen työskenteli silloin, kun
aurinkokin,
aamunkoitosta
iltahämäriin.
Mutta sitten ihminen alkoi "parantaa"
elämäänsä. Kun hän kantoi ensimmäisen
palavan oksan luolaansa, hän todella aloitti
jotakin uutta. Hän pidensi työpäiväänsä ja
paransi turvallisuutta.
Satoja tuhansia vuosia hän kehitteli tätä
keksintöään yrittäen luoda auringonvaloa
kokeilemalla erilaisia polttoaineita, kuten puuta, vahaa, rasvaa, öljyä ja kaasua. Valaistuksena hänellä oli pelkästään tulen valoa.
Läpi vuosisatojen ihmisen työtavat pysyivät
lähes muuttumattomina: maanviljely, kalastus
ja metsästys - kaikki ulkotöitä. Vielä viime
vuosisadan alussa yli 75 % töistä tehtiin
teollistuneissa maissa ulkona.
Sitten tuli sähkölamppu, ja sitä seurasi räjähdysmäinen teollistuneen teknologian kasvu.
Vuonna 1970 enää alle 10 % teollistuneen
maailman ihmisistä työskenteli ulkona auringonvalossa. Kaikki muut työskentelivät tai
oleskelivat sisällä keinovalossa.
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Sitten huonot...
Olimme muuttaneet pois elämää ylläpitävästä
auringon valosta ja vietimme nyt melkein
koko päivän keinovalossa, joka ei kovinkaan
paljon muistuttanut päivänvaloa.
Näin suuri muutos ympäristössämme johti
syviin muutoksiin elämän rakenteessa.
Ihminen maapallolla oli siihen saakka oppinut
selviytymään suhteellisen pienistä auringonvalon muutoksista, joita aiheuttivat aika,
paikka, vuodenaika ja sää.
Mutta voisimmeko luopua päivänvalosta lähes kokonaan ja silti pysyä muuttumattomina? Vastaus on yksiselitteinen: emme.
On jotenkin epäjohdonmukaista, että vaikka
olemme siirtyneet luonnottoman valon ympäristöön lainkaan ajattelematta seurauksia,
olemme silti huolestuneina tarkastelleet valon
vaikutuksia vankeudessa eläviin eläimiin.
Valon laadun huononemisen vaikutukset
omaan jokapäiväiseen elämäämme ovat
jääneet vähemmälle huomiolle.
Tärkeimpiä eläimillä tehtyjä havaintoja on se,
että valolla on suuri vaikutus elämään. Siitä
alkaen kun meidät pakotettiin elämään
keinovalossa, olisi keinovalon pitänyt olla
mahdollisimman lähellä päivänvaloa. Mutta
se ei ollut vielä silloin teknisesti mahdollista.
Yksi esimerkki valon vaikutuksista elämään
on rotilla tehty tutkimus Massachusettsin
teknologian laitoksella. Tutkimuksen mukaan
sisäelinten koko oli oleellisesti suurempi
päivänvaloa matkivassa loistevalossa kuin
yleisesti käytetyssä kylmänvalkean loistelampun valossa kasvaneilla eläimillä.
Toinen tutkimus käsitteli matelijoita. Ne olivat
hyvässä kunnossa eläintarhaan tuotaessa.
Viidessä viikossa ne menivät erittäin huonoon
kuntoon tavallisen loistelampun valossa. Kun
valo vaihdettiin keinotekoiseen päivänvaloon,
käärmeet tulivat aktiivisiksi, ja niiden käyttäytyminen muuttui täydellisesti jo muutamassa päivässä.
Näin ero tavallisen loistelampun ja päivänvaloa jäljittelevän loistelampun välillä, ainakin
mitä käärmeisiin tulee, on miltei sama kuin
ero elämän ja kuoleman välillä.
Muita näkökohtia eläinten elämässä ovat valon vaikutus seksuaaliseen käyttäytymiseen
ja kehittymiseen, lintujen muuttoon, aineenvaihduntaan, värin muuttumiseen, ruumiin
lämpötilaan, aktiivisuuteen ja uni/valverytmiin.
Kuinka voimme hylätä tällaiset eläimillä
tehdyt merkittävät havainnot? Poikkeavatko
eläimet niin paljon meistä? Miten voimme
aliarvioida löydöksiä, jotka osoittavat, että

eläinten kasvu estyy, kun ne kasvatetaan
luonnottomassa, väriköyhässä valossa verrattuna eläimiin, jotka kasvatetaan luonnonmukaisessa keinovalossa.
Päivänvalo tärkeintä
AD-Luxin valaistusasiantuntijat ovat yli 25
vuotta “saarnanneet”, että “ihminen on
tarkoitettu elämään päivänvalossa. Nyt
kuitenkin elämme ja työskentelemme rakennuksissa, joissa on liian vähän valoa päivällä
ja liikaa valoa yöllä. Ristiriita sisäisen kellon
kanssa lisää syöpäriskiä. WHO on vahvistanut tämän havainnon. Jos valoa näkee
väärään aikaan, se on hyvin haitallista.”
Tämä teksti on kuin suoraa lainausta
kirjoituksistani. Nämä sanat kerrottiin Baselin
yliopiston unitutkimuksessa. Siitä Christian
Cajochen kertoi TV:n Prisma-ohjelmassa
16.11.2009 otsikolla “valon pimeä puoli”
Olemme jo vuodesta 1985 alkaen jakaneet
tietoa, että valaistuksessa yksi tärkeimmistä
asioista on valon laatu eli valon spektri.
Baselin yliopiston tutkija Christian Cajochen
sanoo, että keinovalolla voi olla hyvin
negatiivisia
vaikutuksia.
Valoon tulisi
suhtautua kuten lääkkeeseen. Sen on
oltava oikeanlaista, ja sitä on otettava oikea
annos. Jos valoa näkee väärän aikaan, se on
hyvin haitallista. Tämä on haitallista erityisesti
vuorotyöläisille. Yöllä tulee väistämättä
hetki, jolloin olemme väsyneimmillämme.
Vuorotyön ongelmista ja valohoidosta kirjoitin
jo vuonna 1995 artikkelissani ”Luonnonvalon
vaikutukset hyvinvointiimme” sivulla 31: “Erityisen tärkeätä tämä on vuorotyötä tekevien
työntekijöiden väsymisen torjunnassa. Ihmisen väsyminen on paljastunut merkittäväksi
taustatekijäksi monissa suuronnettomuuksissa. Näistä esimerkkeinä ovat Challengerin
räjähdys, Exxon Valdezin öljykatastrofi Alaskassa ja Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus.” Nämä kaksi viimeistä mainitsee myös
Christian Cajochen.
Kellertävän valaistuksen vaarat
Seuraavassa on havaintoja keltaisen valon
haitoista. Ne pätevät sekä ulko- että sisävalaistukseen:
USA:ssa ja muuallakin on kokeiltu koulujen,
toimistojen yms. valaisussa normaalia enemmän energiaa säästäviä lamppuja, esim.
suurpainenatriumlamppuja. Melko pian tällainen valaistus on kuitenkin jouduttu poistamaan, koska häikäisevästä valosta seurasi
värien muuttumista, silmien väsymistä ja
muitakin silmäongelmia sekä päänsärkyä.
Tämä havainto on jäänyt joiltakin suomalaisiltakin valaistusasiantuntijoilta huomaamatta. Suurpainenatriumlamppuja tai muita
vastaavia lamppuja, joiden spektri ei ole
luonnonmukainen, ei tulisi käyttää. Esim.

Kodin valaistusopas © 2010 AD-Lux Oy, Brahenkatu 12, TURKU, puh. (02) 517 0300, www.adlux.fi

45

Turku–Helsinki–moottoritien tunneleissa on
häiritsevästi silmissä vilkkuva ja liikenneturvallisuutta heikentävä keltainen valaistus.
Parempi vaihtoehto olisi ollut tunneleiden
valaisu tien suuntaisesti esim. TR3/TR4-valaisinjonoilla. Jos niissä olisi päivänvalolamput,
ei silmien tarvitsisi sopeutua huonolaatuisen
valon spektriin, koska tunnelin valaistus olisi
samankaltainen ennen ja jälkeen tunnelin.
Tutkimus Pennsylvanian valtion yliopistossa
osoitti, että suurpainenatriumlampuin valaistu
ympäristö on epämiellyttävä, epäselvä ja epämääräinen ja tällaisessa valossa oleskelevat
valittivat silmien väsymistä.
Eurooppalainen tutkimus osoitti, että huonolaatuinen valolähde heikentää katsojan iästä
riippuvaa värien erottamista, aiheuttaa poikkeavuuksia värien näkemisessä, visuaalista
väsymistä, silmien hajataittoisuutta sekä likitai pitkänäköisyyttä.
Tieteelliset todisteet lisäävät jatkuvasti epäilystä, että kellertävällä keinovalaistuksella on
todella haittavaikutuksia kehomme biokemialliseen tasapainoon. Se saattaa jopa vaikuttaa yhteiskuntamme hyvinvointiin yhtä paljon
kuin tupakoiminen, tupakansavussa työskenteleminen tai runsaasti eläinrasvoja sisältävän ravinnon nauttiminen.
Ihminen viihtyy päivänvalossa
Päivänvaloloistelampun valon sanotaan olevan kylmää. Voiko se muka olla viihtyisää?
Tavanomainen,
päivänvaloloistelamppuna
myytävä lamppu todella antaakin viileän,
usein jopa kolkon vaikutelman. Täyden
spektrin lamput ovat kuitenkin erilaisia.
Koska täyden spektrin lamput ovat hyvin
lähellä keskipäivän päivänvaloa varjossa,
koetaan se myös viihtyisäksi. Jos ikkunasta
tulee sisälle päivänvaloa ja huone on valaistu
samanvärisellä keinovalolla, syntyy tästä
viihtyisä tunnelma, jota on vaikeata kuvata.
Se on itse koettava. Sitä voidaan verrata
samaan tunnelmaan, mikä syntyy kesällä
keskipäivällä suuren koivun miellyttävässä
varjossa.
Viihtyvyyttämme lisäävät myös viherkasvit,
kukat, akvaariot, taideteokset, koriste-esineet
yms. Niitä kannattaisi suosia nykyistä enemmän ja ne kannattaisi valaista päivänvalolla,
jolloin niiden värit ovat parhaimmillaan.
Värit vaikuttavat terveyteemme
Ajatus, että väreillä on vaikutus terveyteemme, pohjautuu lääketieteen historiaan.
Roomalainen lääkäri Celsus havaitsi iholle
laitetun punaisen kipsin nopeuttavan haavan
paranemista.
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Avicenna, persialainen lääkäri, korosti värien
merkitystä lääketieteessä sekä diagnoosin
että hoidon kannalta. Hän uskoi, että punainen valo edisti verenkiertoa ja sininen
rauhoitti sitä. Hän varoitti nenäverenvuodosta
kärsiviä katsomasta mihinkään kirkkaan
punaiseen.
1930-luvulla Bisonette raportoi punaisen
valon lisäävän seksuaalista aktiviteettia ja
vihreän vähentävän sitä. 1925 Metzger keksi,
että kun valo osuu vain toiseen silmään,
lihasjäntevyys on heikompaa sillä puolella
kehoa. Nykyään tiedämme, että hermoradat
menevät ristikkäin siten, että esim. oikeaan
silmään tullut valo vaikuttaa lihasjäntevyyttä
parantavasti vasemmalla puolella.
Hoffman osoitti, että UV- ja infrapunasäteily
saavat aikaan samantapaisia vaikutuksia,
vaikka emme näe näitä säteilyjä. Johtopäätös
oli, että iho onkin toinen elimemme, joka on
herkkä eri aallonpituuksille eli väreille.
Itse asiassa kehomme havaitsee valon värit
herkemmin kuin silmä. Tämä aistimus tulee
osittain ihon kautta, mutta suurimmaksi osaksi silmän kautta. Se ei tule näköhermon, vaan
ei-visuaalisen hermoradan välityksellä, joka
kulkee silmästä väliaivoissa sijaitsevaan
hypotalamukseen.
Voidaan ajatella, että jos jokaisella valon
aallonpituudella on oma tehtävänsä elimistömme hyvinvoinnissa, on edesvastuutonta
valaista ihmistä valolla, josta puuttuu joitakin
värejä tai jossa jotkut värit ovat ylikorostuneita. Emme vielä edes tiedä, mikä väri
vaikuttaa mihinkin elimeen.
Voi myös olla, että kaikki elimet vaativat
kaikkia värejä tai valon aallonpituuksia kehittyäkseen normaaleiksi. Tämä saattaa tulevaisuudessa olla tärkein syy, miksi meidän tulee
vaatia sellaista valoa, missä on kaikki värit
tallella. Ei riitä, että valossa on jokaista väriä
vain pieni kaistale, kuten yleisimmin käytetyssä 6500 K:n ”täysvärisissä” päivänvaloloistelampuissa. Kaikkien värien on oltava
edustettuina täydellisesti, jokaisen aallonpituuden osalta.
Ehkä jonakin päivänä oivallamme, että viime
vuosien aikana huolestuttavasti lisääntyneet
sairaudet, esim. allergiat, astma, eräät hermoston sairaudet, syöpäsairaudet, veritaudit
ja tietyt sisätaudit johtuvatkin (ainakin osittain)
siitä väriköyhyydestä, jossa olemme eläneet.
Sisäeritysrauhasemme olisivat tarvinneet
tiettyä silmän kautta tulevaa väriä (tai kaikkia
värejä) kehittyäkseen tasapainoisiksi. Tai
sitten ne ovat saaneet liikaa keltaista. Tämä
on olettamus, mutta kuinka kauan?
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Tätä olettamusta tukee tutkimus, jonka tekijä
on John Ott. Se suoritettiin New Yorkin
Bellevue Medical Centerissä vuonna 1959.
Syöpäpotilaita, joita oli 15, pyydettiin oleskelemaan mahdollisimman paljon ulkona päivänvalossa ilman silmälaseja ja ehdottomasti
ilman aurinkolaseja. Heidän piti välttää
keinotekoista valoa, mukaan lukien television
valo. Tutkimuksen loputtua 14 potilaan syöpä
ei osoittanut enää etenemistä, joissakin
tapauksissa oli jopa tapahtunut hieman
parantumista. Viidestoista potilas, jonka
syöpä oli edennyt, ei ollut ymmärtänyt täysin
ohjeita ja hän oli käyttänyt edelleen silmälaseja. Silmälasithan poistavat lähes kaiken
UV:n auringonvalosta ja sävytetyt silmälasit
muuttavat myös värejä.
Se, että valo estäisi syövän leviämistä, on
täysin mahdollista. Vuonna 1976 Richard
Relkin totesi, että käpylisäkkeellä on kyky
valvoa syöpäkasvaimen leviämistä ja kasvua.
Tiedämme, että käpylisäke reagoi valoon, ja
tiedämme toisaalta myös, että valon värit
vaikuttavat suuresti kehomme eri elimiin.
Voidaan otaksua, että värien vaikutus elimiin
tapahtuisi juuri käpylisäkkeen kautta ja
osittain myös hypotalamuksen kautta.
John Ott on myös tehnyt erittäin mielenkiintoisen havainnon: sinisellä valolla pystytään estämään virusten hyökkäys tiettyihin
soluihin. Virukset on usein yhdistetty syöpään. Lämminsävyisessä valossa juuri
sinisen osuus on luvattoman pieni. Silmälasien käyttäjille voidaan edellä olevan
perusteella antaa terveysvinkki: kävelkää
ulkona mahdollisimman usein ilman silmälaseja tai piilolaseja. Pyytäkääpä optikoltanne
seuraavalla kerralla silmälasit tai piilolasit,
jotka eivät muuta päivänvalon spektriä. Se
voikin olla vaikeaa.
Philip Salvatori on myös havainnut, että
useimmat tavalliset aurinkolasit estävät ultravioletin pääsyn silmään. Tästä seuraa, että
pupilli kasvaa ja silmän oma suojausmekanismi tukahdutetaan. Aurinkolaseista voi olla
ihmisen terveydelle näin jopa enemmän haittaa kuin hyötyä. Jos kuitenkin joudutaan oleskelemaan pitkiä aikoja erittäin voimakkaassa
auringonpaisteessa, suojaavat korkeatasoiset
aurinkolasit silmiä liialliselta UV:ltä.
Auringon säteily suojaa myös syövältä
Joka kevät tiedotusvälineet varoittavat jopa
hysteriaa lietsoen ”haitallisesta” UV-säteilystä. Toki ihon palamista on vältettävä, mutta
UV-säteilystä on enemmän hyötyä kuin
haittaa uusimpien tutkimusten mukaan (esim.
Journal of the National Cancer Institute, Vol.
97, No. 3, 199-209, February 2, 2005).
Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan altis-

tuminen auringon säteilylle parantaisi ihosyövän, melanooman ennustetta. Niinpä,
yllättävää kyllä, auringonsäteily näyttäisi itse
asiassa parantavan ihomelanooman ennustetta ja pienentävän non-Hodgkin-lymfooman
riskiä. Tampereen yliopiston tutkimuksen
mukaan D-vitamiini näyttää vaikuttavan
ainakin diabeteksen ja syöpäsairauksien
syntyyn: kun kalsidiolia on riittävästi, sairastumisvaara pienenee tuntuvasti. D-vitamiinin
puute lisää myös tartuntatautien riskiä.
Vaikka täyden spektrin pitkistä päivänvalolampuista tuleekin ihanteellinen määrä UV:tä,
sitä ei tule lainkaan valaisimista, joissa on
muovikupu lampun edessä. Lisäksi valon
määrän tulisi olla n. 3000 luksia, ennen kuin
valon avulla tulisi riittävästi D-vitamiinia.
Kaikkein tärkeintä olisi se, että varsinkin lapset saisivat aidosta päivänvalosta riittävästi
D-vitamiinia ihonsa kautta. Ihon kautta saadusta D-vitamiinista ei voi syntyä yliannostuksen riskiä.
Huonolaatuinen valaistus
Ympärillämme tulviva valo ei yleensä täytä
täysspektrisen valon laadullisia ja määrällisiä
vaatimuksia. Valobiologien mukaan huonolaatuinen valo on vakava uhka terveydelle,
varsinkin, jos oleskelemme siinä 90 %
elämästämme.
Perinteisestä keinovalosta, jota kodeissa ja
työpaikoillakin eniten käytetään, puuttuu
päivänvalon tasapainoinen spektri. Tällaista
valaistusta kutsutaan häiriövalaistukseksi.
Ikkunat, ikkunoiden pinnoitteet, silmälasit,
piilolasit, savu, savusumu ja aurinkovoiteet
suodattavat osan valon värijakautumasta ja
siten lisäävät valaistushäiriöitä.
Tutkimuksista ilmenee, että jos tietyt aallonpituudet eivät sisälly valoon, kehoon ei voi
täydellisesti imeytyä ravinteita. Häiriövalaistus
vaikuttaa myös väsymiseen, hampaiden
reikiintymiseen, masennukseen, vähentyneisiin immuunitoimintoihin, hiustenlähtöön, Alzheimerin tautiin, osteoporoosiin, lihasvoimakkuuden vähentymiseen ja jopa syöpään.
Huonolaatuisen valon vaikutuksista ihmisen
terveyteen on tehty lukuisia tutkimuksia.
Yhteistä näille tutkimuksille on se kiistaton
tosiasia, että valolla on väliä! Paras valo on
tietysti aito päivänvalo. Huolehdi, että sinä ja
lapsesi olette riittävästi ulkona päivänvalossa.
Päivänvalon haittavaikutus on ihon palaminen, mutta se on helposti vältettävissä.
Pois pimeydestä
Valoa ja värejä on arvostettu tuhansia vuosia
terveyden lähteenä. Auringosta tuleva
päivänvalo huolehtii siitä, että voimme hyvin
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sekä henkisesti että fyysisesti. Suomessa on
liian vähän päivänvaloa pimeänä vuodenaikana. Siksi kotiin kannattaisi tehdä mahdollisimman suuret ikkunat sekä harkita kodin
valaisemista päivänvalon kaltaisella keinovalolla. Tarvitsemme kaikki päivänvalon värit,
koko spektrin, jotta näkisimme ja voisimme
hyvin.
Valobiologit ovat ehdottaneet, että meidän
pitäisi määrätä raja-arvoja huonolaatuiselle
keinovalolle. Pitäisikö oleskelua häiriövalossa
rajoittaa? Kenen tehtävä olisi päättää rajoituksista?
Kysymykset ovat tärkeitä erityisesti niille
ihmisille, jotka eivät saa aina päivittäistä
päivänvaloannostaan, koska eivät pääse
kävelemään raikkaaseen ulkoilmaan ja auringonpaisteeseen. Valo ei ole pelkästään
näkemisen apuväline. Se voi olla myös
ruoka, vitamiini ja lääke - tai myrkky.
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Valon värisävyn kokeminen
Näin arvioivat valaistustekniikan oppikirjat valon sävyä, mielestäni kuitenkin virheellisesti:
Lämmin

Neutraali

Viileä

Luksia

< 3300 K

4000 K

>5300 K

< 500

Miellyttävä

Neutraali

Luonnoton

1500

Piristävä

Miellyttävä

Neutraali

> 3000

Luonnoton

Piristävä

Miellyttävä

AD-Luxin valaistusasiantuntijat sekä myös ne, jotka työskentelevät tai
oleskelevat täysspektrisessä päivänvalovalaistuksessa, ovat kuitenkin toista mieltä:
Hyvin lämmin

Lämmin

Neutraali, viileähkö *)

Viileä, kylmä

Luksia

< 3300 K

4000 K

5500 K

> 5800 -10000 K

< 500

Epämiellyttävä,
luonnoton

Epämiellyttävä,
luonnoton

Miellyttävä

Ei kovin luonnollinen, jopa
epämiellyttävä, sininen

1500

Epämiellyttävä,
luonnoton

Epämiellyttävä,
luonnoton

Miellyttävä, luonnollinen,
piristävä

Ei kovin luonnollinen, jopa
epämiellyttävä, sininen,
kiiltoheijastuksia aiheuttava

> 3000

Epämiellyttävä,
luonnoton

Epämiellyttävä,
luonnoton

Miellyttävä, luonnollinen,
hyvin piristävä

Ei kovin luonnollinen, jopa
epämiellyttävä, sininen, kova,
piristävä, ärsyttävä,
kiiltoheijastuksia aiheuttava

*) Se, koetaanko täysspektrinen valo viileäksi, riippuu ympäristön väreistä. Jos huoneen seinät
ovat valkoisia, sisustus väriköyhää, ei keinotekoinen päivänvalo tunnu miellyttävältä, kuten
tuskin muutkaan lamput. Päivänvalolamput ovat edukseen ympäristössä, jossa käytetään
paljon väripsykologisesti oikeita värejä. Tässä valossa nämä värit näkyvät myös mahdollisimman aitoina. Tavanomaiset lamput sen sijaan muuttavat useimmat värisävyt.
Nämä arvioinnit koskevat lähinnä tiloja, joissa ihmisen pitää pystyä lukemaan tai näkemään
värejä. Ymmärrän, että näistä voidaan olla eri mieltä. Toki esim. alle 3000 K:n kynttilänvalo voi
tuntua miellyttävältä, mutta se on jo eri asia. Samoin monet valaisevat kotinsa perinteisesti
lämminsävyisellä valolla - ainakin siihen saakka, kunnes ovat kokeilleet epäsuoralla tekniikalla
toteutettua päivänvalovalaistusta tai kunnes näkökyvyn heikentyminen pakottaa siirtymään
päivänvalovalaistukseen.
Ne, jotka ovat eri mieltä, eivät ehkä ole kokeneet täyden spektrin päivänvalovalaistusta
omassa työ- tai kotiympäristössään. Tervetuloa AD-Luxin myymälään tai messuille tutustumaan AD-Luxin valaistustuotteisiin!
Valoisin ajatuksin
Ilkka Pekanheimo

Korkeasaaren apinatkin pitävät
AD-Luxin päivänvalosta - tutkitusti.

Tunnelmallinen kynttilänvalo on
myös joskus paikallaan.
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Päivänvalo kodin valaistuksena

Mitä positiivisuutta on päivänvalossa

Täyden spektrin päivänvalo on lisännyt suosiotaan omakotirakentajien keskuudessa viime vuosina. Vuodesta 2006 lähtien on
asuntomessuillakin ollut vähintään yksi kohde
valaistuna laadukkaalla päivänvalolla, kuten
myös Kuopion asuntomessuilla vuonna 2010.

Miksi vaihtaisin edulliset, keltaiseksi maailman värjäävät (hehku)lamppuni neutraalin
valkoista valoa tuottaviin kalliisiin energiansäästölamppuihin? Siinäpä kysymys, jota
pohtimaan joutuu jokainen AD-Luxin messuosastolla vieraileva ja kanssani puheisiin
pääsevä kansalainen. Useimmille tuo tutustuminen täyden spektrin päivänvaloon on
lajissaan ensimmäinen ja tapahtuu yllättäen.

Ilahduttavaa on, että valaistukseen paneudutaan jo talon suunnitteluvaiheessa, kun
asioihin vaikuttaminen on helppoa. Valaistussuunnittelu kannattaakin tehdä ennen sähkösuunnittelua jo säästösyistä. Näin ei myöskään tarvitse alistua perinteisiin tapoihin
suunnitella kodin valaistus.
Valaise epäsuorasti
Epäsuora valaistus on nouseva trendi. Monet
ovat jo todenneet miellyttäväksi valaistuksen,
jossa lamppuja ei lainkaan näy, vaan valo
tulee piilotetuista valonlähteistä. Näin on
kohteissamme asuntomessuilla tehtykin ja
lopputuloksesta on voinut olla ylpeä.
Messutalon valaistuksen erityispiirteitä

Valovertailun nähtyään useimmat ovat taipuvaisia myöntämään, että valaistuksessa on
parantamisen varaa sekä kotona että työpaikalla. Tämähän ei ole mikään uutinen,
mutta positiivista on, että tilanteeseen on
helppo saada parannus.
AD-Luxin erikoistarjous ilmaiseen valaistuskokeiluun on ilmeisen ainutlaatuinen valokaupankäynnissä. Tarjous yllättää, mutta
myös ilahduttaa, koska asiakas pääsee
tarjouksessamme todella helpolla. Kerrottuaan esimerkiksi työhuoneensa valaisinten
lamppujen koot, toimittaa AD-Lux hänelle
sopivat lamput, Turussa ja lähiseudulla jopa
asentaa lamput paikalleen.
Kokeiltuaan päivänvaloamme asiakas usein
huomaa joitakin miellyttäviä asioita: silmät
eivät rasitu eikä päätä särje. Lukeminen on
helpompaa kuin aikaisemmin ja olokin tuntuu
pirteämmältä: jaksaa paremmin. Perheen
koululaiset lukevat läksynsä reippaasti,
sanomalehti avautuu jopa ilman lukulaseja ja
keittiön uusittujen pintojen huolella valitut
värisävyt näkyvät ihan niin kuin pitääkin.

Valon laatu on raikas, sisustuksen värit
näkyvät aitoina ja kirkkaina. Perinteinen,
kellertävä ja lämminsävyinen valo muuttaisi värit hallitsemattomasti.
• Ihmis- ja silmäystävällinen, häikäisemätön
sekä ekologinen päivänvalovalaistus.
• Lapsi- ja paloturvallinen.
• Valaistuksessa nähdään hyvin myös
ikääntyvillä silmillä.
• Kokonaisedullinen ja energiaa säästävä
ratkaisu.
• Loistelampuista on poistettu sähköjännitevälkyntä, normaalin 50 Hz:n sijasta sähköjännitteen taajuus on yli 30 000 Hz.
• Lampuilla ei ole haitallista vaikutusta
ilmastonmuutokseen.
AD-Luxin valaistusideoita kannattaa kokeilla,
tulet valaistumaan.
•
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Näin helposti löydät hyviä syitä siirtyä
perinteisestä valosta moderniin, 2000-luvun
valkoiseen, täyden spektrin valoon. Bonuksena saat myös pienemmän sähkölaskun.
Meitä taas lämmittää ja kasvomme valaisee
saamamme asiakaspalaute, tässä yksi viimeisimmistä.
”Valot on saatu valmiiksi ja niistä tuli todella
hienot. 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!”

Sivun teksti, valaistussuunnittelija Tuomo Räsänen
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Ilmainen valaistussuunnittelu

Saat ilmaisen valaistussuunnittelun AD-Luxin tapaan,
kun noudatat sivun 6 valaistussuunnittelun pikaohjetta
ja täytät lomakkeen osoitteessa www.adlux.fi/etu.
Saat edun myös soittamalla numeroon (02) 517 0300.
Jos olet rakentamassa taloa tai parantamassa valaistusta, pyydä AD-Luxin valaistussuunnittelijoilta uusimmat valaistusideat sähköpostiisi.

Päivänvalolla on myös hyödyllisiä terveysvaikutuksia, eniten aidolla päivänvalolla.
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Kodin valaistusopas antaa eväitä koti- ja työympäristön valaistussuunnitteluun. Oppaassa ravistellaan perinteistä valaistuskäytäntöä. Opas käsittelee
valaistusta tavanomaisesta poiketen korostaen päivänvalon kaltaisen valon
merkitystä, unohtamatta kynttilän valonkaan luomaa tunnelmaa. Tämän
oppaan ja AD-Luxin valaistussuunnittelijoiden avulla voidaan kodin valaistus
suunnitella niin pitkälle, että sen voi antaa sähkösuunnittelijan ja -asentajan
toteutettavaksi. Tämä on edullisin tapa saada kotiin sellainen valaistus, jossa
viihtyy vielä vanhanakin.
Oppaassa on otettu huomioon se tieto, jonka mukaan halogeenien ja hehkulamppujen sekä tiettyjen loistelamppujen myynti kielletään ilmastonmuutos-,
energiankulutus- ja vaarallisuussyistä EU:ssa ja tietysti myös Suomessa 2010luvulla. Tämä kannattaisi jo nyt ottaa huomioon valaisinvalinnassa.
Oppaassa korostuvat lapsiturvallisuus, aikuisia, vanhuksia ja kotieläimiä unohtamatta, kuten myös paloturvallisuus, energiansäästö, kokonaisedullisuus, häikäisyn
esto sekä sisustuksen värien oikea näkyminen. Näitä ohjeita noudattamalla luodaan
myös heikkonäköisille, näkövammaisille, migreenipotilaille, lamppujen välkynnästä
kärsiville ja pyörätuolia käyttäville laadukas valaistusympäristö, josta voidaan nauttia
vuosikymmeniä.
It's amazing to think that even though we spend two-thirds of our time living
under artificial lighting, we're not paying attention to the consequences for our
body and mind. Whereas people are concerned about organic food, pure water
and clean air, the element by which our very life came into existence - light - is
often forgotten.
AD-Lux has promoted the use of daylight simulating light in Finland for over 25 years
already. Today more and more houses and also work places are completely lighted
with full spectrum daylight lamps.
Because we see better in daylight lighting, our eyes are less tired and the colours of
the furnishings are real. Lighting designer Ilkka Pekanheimo’s studies in medicine,
psychology, pedagogy and public health have helped a lot in the promotion of full
spectrum daylight, which also has significant health effects.
This method of lighting further saves energy. As no incandescent and halogen lamps
are used, it positively addresses the effects of climate change.

Hinta 15 €
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