
Valaistuksen uudet trendit: 

kotien sisä- ja ulkovalaistus

Valaistussuunnittelija  Ilkka Pekanheimo



• valon laatu

• häikäisemättömyys

• epäsuora valaistus 

• laadukas ledivalaistus

• ihmiskeskeinen valaistus

Tärkeintä valaistussuunnittelussa



- valon laatu

- häikäisemättömyys

- epäsuora valaistus 

- laadukas ledivalaistus

- ihmiskeskeinen valaistus

Kun nämä ovat kunnossa, on valaistus lapsiystävällistä, mutta sopii myös 

ikääntyneille. 



Tärkein valon laadun mittari on valon spektri 

Lämminsävyinen valo, 2700 K, hyvin 
puutteellinen valo, värejä puuttuu.                      

Viileä, sinertävä päivänvalo, 6500 K 

Valkoinen, täysspektrinen
päivänvalo, 5500 K

Laadukas päivänvalo-
ledilamppu, 5500 K



Valon laatu

Lämminsävyinen valo vääristää kaikki värit. Esim. 
kaakelin väri kuvassa tulisi olla harmaa. Siihen ei 
päästä lämminsävyisellä valolla.



Ongelma:
Sisustussuunnittelija  tai –arkkitehti suunnittelee kauniin 
väriympäristön. 

Valaisija käyttää 2700 – 4500 K:n valoa ja muuttaa värit. 
Oikealla olevassa kuvassa lämminsävyinen valo on 
vääristänyt värit. Sohva on violetti, seinä kellertävä.

MIKSI?

Valon laatu



Valon laatu

Lämminsävyinen valaistus,
vääristyneet värit.

Päivänvalovalaistus, 5500 K,
korkea värintoisto.
Käytännössä valo on puhtaan
valkoista, ei sinistä.



Häikäisyn esto

Kun käytävän katossa on upotettuja valaisimia, tulee
niistä vilkkuva valo, kun kävellään pitkin käytävää.
Se saattaa aiheuttaa päänsärkyä.



Häikäisyn esto

Vältä tällaista häikäisyä,
poista valaisimet.
Porrasvalaisimet
aiheuttavat häikäisyä, 
kun esim. lapsi konttaa
portaissa.



Häikäisyn esto

Paha häikäisy, rauhaton tunnelma. Epäsuora
valaistus olisi parempi.



Häikäisyn esto

Kattoon upotetut ledit antavat liian vähän valoa,
mutta silti ne saattavat häikäistä.  Rauhaton
tunnelma huoneessa.



Häikäisyn esto

Valaistussuunnitelmassa oli
lähes 100 kattoon
upotettua valaisinta.

Ne poistettiin ja siirryttiin 
epäsuoraan valaistukseen. 
Lisäksi häikäisemättömiä 
ledipaneeleja.

Ledinauhat aiheuttavat 
pahan heijastuksen 
valokuvien lasipinnoista.



Häikäisyn esto
Vältä ledinauhan heijastusta 
keittiön työtasosta. Valitse 
mattapintainen työtaso, vältä 
mustaa työtasoa. Asenna 
ledinauha kaapin etureunaan ja 
suuntaa valo kohti takaseinää.



Häikäisyn esto

Kaapin alla oleva ledinauha näkyy pitkälle keittiöön 
häiritsevästi, esim. ruokapöydän ääreen. Asenna ledin 
eteen häikäisynestolevy tai käytä 45 asteen kulmassa 
olevaa alumiinilistaa ja suuntaa valo takaseinään. 
Ledinauhan oikea paikka on yläkaapin etureunassa.



Häikäisyn esto

Vältä näitä valaisimia. Kun 
kävellään ohitse, ne 
aiheuttavat pahan 
häikäisyin. Täysin tarpee-
ton valaisin.



Suora ledivalaistus, Masto-valaisin

Ledinauha on opaalimuovin alla, 10 cm:n etäisyydellä. Korkeus 
3-5 metriä. Huoneessa nähdään lukea hyvin joka kohdassa.



Ledivalaistus, häikäisemätön, 
ledinauha opaalimuovin takana.

Pesuhuone: katosta poistettiin 
yksi puupaneeli ja sen tilalle 
asennettiin opaalimuovi, sen 
taakse ledinauha. Oikealla 
olevassa kuvassa WC:n katossa 
opaalimuovi + ledinauha.



Portaiden valaistus yhdellä valaisimella.
Häikäisemätön ledivalaistus, 
ledinauha opaalimuovin takana. Tässä on suora 
ledivalaistus. 



Epäsuora valaistus

Lauteiden alla ledinauha, 
päivänvalo näyttää puun 
värin aitona. Ei häikäisyä. 
Voidaan himmentää.

WT4-listan päällä ledinauha. 

Kaunis tapa valaista. Kuva 

vasemmalla.



Epäsuora ledivalaistus

Takan takana epäsuora 
ledinauhavalaistus. Katossa olevat 
spottivalot ovat tarpeettomia.

Lauteiden alla olevan ledinauhan eteen tulee asentaa 
häikäisynestolista tai käyttää 45 asteen alumiinilistaa, joka 
suunnataan kohti seinää.



Epäsuora ja suora ledivalaistus

WT4-lista, epäsuora 
valaistus. Pallovalaisimeen 
vaihdettiin himmennettävä, 
E-27-kantainen ledi.



Epäsuora ledivalaistus

Puomi-valaisimella 
saadaan epäsuoraa valoa 
keskelle huonetta.



Epäsuora ledivalaistus

Epäsuora valaistus puulistan alla. Erinomainen porrasvalaistus.



Epäsuora ledivalaistus

Epäsuora valaistus, upotettuja 
valaisimia ei olisi tarvittu 
lainkaan.

WT4-lista, epäsuora 
valaistus ammeen päällä.



Epäsuora ledivalaistus, liian sininen valo



Epäsuora ledivalaistus, tässä RGB

Vältä värisävyä jatkuvasti vaihtavaa
RGB-ledivalaistusta.
- Sisustuksen värit muuttuvat
- Haitallinen vaikutus hyvinvointiin
- Silmät rasittuvat
- Tarpeetonta kikkailua.



Epäsuora ledivalaistus

Keittiön välitilassa on päivänvaloledinauha. Se on asennettu 

oikeaoppisesti yläkaapin etureunaan ja suunnattu takaseinään. Seinä on 

maalattu keltaiseksi. Työtaso ei ole kiiltävä, joten valo ei heijastu siitä. 

Työtasolla nähdään hyvin. Epäsuora valo katon rajassa näyttää seinän 

värin aitona, koska valolähteenä on täyden spektrin päivänvaloledi.



Epäsuora ledivalaistus

Epäsuora päivänvalo antaa hyvän yleisvalaistuksen.



Epäsuora ledivalaistus

Jos olisi käytetty normaalia, lämminsävyistä valoa, olisi 
kalusteiden väri oranssi eikä punainen, kuten asukas halusi.



Kuva: Shoja LakKatonrajassa listan takana oleva ledinauha valaisee 
hyvin koko huoneen.



Ulkovalaistus

Vältä saastunutta valoa. Valo ei saa 

suuntautua kohti taivasta.

Epäsuora valaistus 

sopii ulos – erinomaisesti. Talon 

vierellä ei tarvita pollarivalaistusta.



Ulkovalaistus
Vältä valosaastetta. Älä 

suuntaa valoa kohti taivasta. 

Näkyvyys heikkenee.



Ulkovalaistus

Lämminsävyinen valo muuttaa talon seinän värin.

Ledivalaistus valaisee kauniisti tiiliseinän. Liedon Vanhalinna.



Ulkovalaistus

Valkoisen päivänvalon edut ulkovalaistuksessa

o Luonnon värit näkyvät aitoina
o Talon väri näkyy juuri sellaisena, kun se on tarkoitettukin
o Talvella lumen väri näkyy kauniin valkoisena, ei keltaisena
o Ulkona nähdään hyvin vanhemmillakin silmillä

Liedon Vanhalinnan ulkovalaistus.



Kuva: Shoja Lak

Asukas halusi valaista portaat 
päivänvaloledinauhalla turvallisuussyistä. 
Huoneen sisällä päivänvalovalaistus.



Kun valitset päivänvaloledin, näkyy lumi 

talvella illalla puhtaan valkoisena. 
3000 – 4000 K:n valossa lumi näkyy 

likaisen keltaisena. 

Jos perheessä on koiria, ei tämä haittaa, koska 

keltaiseen lumeen on jo totuttu. 



Ihmiskeskeinen valaistus

Nykyajan trendi. 

Sitä olen suositellut jo yli 20 vuotta, mutta vasta viime 

vuosina se on tullut ikään kuin muotiin.

Ei ole mitään syytä jättää tätä huomioimatta. Kokonaishyöty 

ihmiskeskeisestä valaistuksesta Euroopassa v. 2020 on peräti n. 

870 miljoonaa euroa.



Ihmiskeskeinen valaistus

Iltavaloehdotus: värisävyä vaihtava ledivalaisin, ledinauha, 

ledipaneeli tai lediplafondi. Punainen yövalo olisi paras.



Ihmiskeskeinen valaistus
Kohti hyvää valoa

- valon (väri)lämpötila K
- < 4 500 – lämmin, kellertävä sävy

n.5 500 – neutraali, puhtaan valkoinen valo 
- > 6 000 – viileä, sinertävä sävy





Ihmiskeskeinen valaistus
Päivänvalovalaistukseen tyytyväisiä käyttäjiä…



Ihmiskeskeinen valaistus
Päivänvalovalaistukseen tyytyväisiä käyttäjiä…

Korkeasaaren eläintarha- Apinoille tehtiin kaksi samanlaista 
häkkiä, toisessa niistä oli täysspektrinen valo. Apinat 
asettuivat asumaan päivänvalolla valaistuun häkkiin. Sillä 
perusteella valaistiin Etelä-Amerikka-talon kaikki apinahäkit 
päivänvalolampuilla. Luulisi, että jos päivänvalo kelpaa 
apinoille, se voisi kelvata...



Erinomainen elokuva, kun 
suunnittelet ulkovalaistusta. 
Siinä kerrotaan myös valon 
terveysvaikutuksista.



Vältä kirkasta, sinistä valoa illalla

F.Lux muuttaa kuvaruudun kellertäväksi 
poistaen siitä siniset aallonpituudet. Ks. 
Seuraava sivu.



Lataa ilmainen F.Lux-ohjelma:   justgetflux.com
Voit poistaa tietokoneesi tai puhelimesi 

näytöstä iltaisin siniset aallonpituudet –

automaattisesti. Se helpottaa nukahtamistasi.

Neuvo lapsiasi, että em. laitteiden käyttö 

lopetettaisiin esim. klo 20-21.

Nuku mahdollisimman pimeässä huoneessa. 

Valoa ei saa tulla ikkunoista. 

Pyri nukkumaan 8-9 tuntia yössä. Kun heräät 

yöllä, älä sytytä lukulamppua lukeaksesi.

Aamulla sinertävä valo herättää. Kuvassa 

Litebook

Vältä kirkasta, sinistä valoa illalla



Valaisijan kommentti

”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!
yst. terv. M.”

"Elämästä on tullut laadukasta, kun on siirrytty 
päivänvaloon." Jani, Helsinki.



Kiitos mielenkiinnosta!



Valaistussuunnitteluapua

valaistusta.wordpress.com

Teen taloosi valaistussuunnittelun, jossa on otettu 

huomioon ihmiskeskeisyys ja valon terveysvaikutukset. Joissakin 

tapauksissa suunnittelu on ilmainen.

Tutustu tähän artikkeliin:

ilkka.pekanheimo@gmail.com


