
Seinäjoen asuntomessutalojen valaistusarviointi 

Sininen teksti = hyvä valaistutapa. Punainen teksti = korjattavaa 

 

Tyylikäs, epäsuora valaistus. Kohde 10. 

 

Ledipaneeleilla saa tyylikkään valaistuksen. 

Suosittelen värisävyä vaihtavaa ledipaneelia. 

Seinästä irtoava ledinauha (oikealla) on hyvä 

idea seinävalaisimeksi. Kohde 10 

 

Vältä näin pieniä, upotettuja valaisimia katossa. 

Ne antavat rauhattoman vaikutelman. 

Epäsuora valaistus olisi paljon parempi ja 

halvempi.  Kohde 9. 

 

Loistevalaisin alkaa olla jo vanhentunut 

valaistustapa. Ledillä pääsisi samaan 

valomäärään ilman, että valolähde näkyisi. 

Loisteputki on ongelmajätettä, jota pitäisi 

välttää. Se kuluttaa myös enemmän energiaa 

kuin ledinauha. Ledinauhan voisi myös 

himmentää halvemmalla. Kohde 9. 

 

Ledinauha ei saisi näkyä alhaalta katsoen 

silmiin (lapset, pyörätuolipotilaat). 

Lämminsävyinen värisävy ei näytä värejä 

oikein. Suosittelen puhtaan valkoista lediä tai 

värisävyä vaihtavaa lediä. Kohde 9. 

 

Vältä mustia valaisimia. Ne eivät juuri valaise 

mitään. Valkoinen varjostin antaisi paljon 

enemmän valoa. Kohde 9. 

 

Mielestäni isot ledipaneelit olisivat riittäneet 

tämän tilan valaistukseen. 

 

Nämä rauhattomuutta lisäävät valaisimet olisin 

korvannut epäsuoralla ledinauhavalaistuksella. 

Sen valon laatu värisävyä vaihtavaksi, jolloin 

lämminsävyinen valo sopisi iltavaloksi. Kohde 7. 



 

Hyvin häikäisevä spottivalaisin, vältä 

katsomasta tähän. Kohde 3. 

 

Tässä olisin käyttänyt värisävyä vaihtavaa ledi-

nauhaa. Illalla lämminsävyinen, aamulla ja päi-

vällä päivänvalo. Kaunis valaistustapa. Kohde 12. 

 

Erinomainen takan valaistus. Kohde 12 

 

Epäsuora valo ilman upotettuja ledejä olisi 

riittänyt. Tässä olisi värisävyä vaihtava ledi 

paras vaihtoehto. Muuten hyvä valaistus. 

Kohde 12. 

 

Työtason valaisin tulisi sijoittaa yläkaapin 

etureunaan ja suunnata kohti takaseinää. 

Kohde 16.  

 

Vältä lattiaan upotettuja ledejä. Ne häikäisevät 

poikkeuksetta ohitse kuljettaessa. Kohde 20. 

 

Epäsuora valaistus olisi paljon miellyttävämpi 

tapa valaista. Mutta lamppukauppa ja -asentaja 

ansaitsevat tästä enemmän. Kohde 20. 

 

Musta varjostin imee valon lähes kokonaan. 

Suosittelen valaisinten vaihtoa. Täysin typerä 

tapa valaista, mutta se on vain minun 

mielipiteeni. Lamppu häikäisee varsinkin 

näkövammaisia. Kohde 23.  



 

Tauluvalaisin ala-arvoinen. Valo ei suuntaudu 

tauluun (ainoastaan taulun yläkehykseen) ja 

koska valon laatu on kellertävä (n. 3000 K), se 

vääristää taulun värejä.  Kohde 24.  

 

Vältä näitä valaisimia. Valo suuntautuu kohti 

taivasta ja on ns. saastunutta valoa. Kohde 24. 

 

Vältä valaisimia, joissa ei ole kunnon 

varjostinta. Tämä lamppu häikäisee. Valon sävy 

ei näytä värejä oikein. Kohde 26.  

 

Tässä on häikäiseviä ja värit vääristäviä 

valaisimia. Varsinkin katosta riippuva Nippu-

valaisin häikäisee, suunnittelu Jenni Vesanen. 

Kohde 33. 

 

Tämä seinävalaisin häikäisee erittäin paljon 

ylhäältä katsottaessa. Kohde 33.  

 

Kattoon upotetut pienet valaisimet antavat 

rauhattoman vaikutelman. Epäsuora valaistus, 

kuten takana kaapin päällä, on miellyttävämpi 

tapa valaista. Pöydän päällä on Kera Interiorin 

Triple-valaisin. Kannattaisi kokeilla päivänvalo-

valaistusta (5500 K), niin monet ovat siihen 

ihastuneet. Kohde 28. 

 

Työtasoledinauha on kaapiston etureunassa – 

se on oikea asennuspaikka. Valo suunnataan 

silmistä poispäin. Päivänvaloledi näyttää värit 

aitoina. Kohde 29.  



 

Olohuoneen molemmissa nurkissa on n. 5 m 

korkeat Masto-valaisimet. Himmennettävä 

ledinauha on valolähteenä opaalimuovin alla. 

Kohde 29. 

 

Porraskaiteen takana on ledinauha. 

Erinomainen valaistustapa portaisiin. Kohde 29. 

 

Mielestäni kaapistojen päällä oleva epäsuora 

valaistus olisi riittänyt keittiön yleis-

valaistukseen. Kohde 40. 

 

Olisin sijoittanut ledin kaapin etureunaan ja 

laittanut sen eteen valolistan, jotta valo ei 

näkyisi silmään. Jos värejä tulee näyttää, olisi 

päivänvaloledi tietysti paras. Kohde 33. 

 

Jopas on paljon pieniä valopisteitä. jotka 

aiheuttavat rauhattoman vaikutelman. 

Valoraita katossa olisi riittänyt.  Kohde 43. 

 

Epäsuora valaistus olisi miellyttävämpi tapa 

valaista makuuhuone. Saataisiin rauhallisempi 

tunnelma ja hintakin olisi edullisempi. Kohde 

43. 

 

Vältä suoraan silmiin paistavia lamppuja. Ne 

häikäisevät aina jonkin verran (näkövammaisia 

enemmän). Häikäisystä seuraa, että nähdään 

heikommin muualla huoneessa, myös värejä 

nähdään heikommin. Kohde 9. 
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