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CASA RÄIKKÄ
V A L A I S T U S S U U N N I T E L M A

KOKO KODIN PROJEKTI
Casa Räikkä | Kirjoittanut: Henna Eklund
SuperLED

-

pohjoissuomalainen

led-

Suunnitelma

antaa

lisuuden

palvelunaan

valaistussuun-

asennettavaksi ja jättää optioksi loput. Näin

nitelmia koteihin. Oli kotisi vanha tai uusi,

asiakas saa rakentaa myöhemmin myös ne

valaistusta,

valaisimet, jotka jäivät vielä asentamatta.

kaipaa

se

valaistusta

ja

etenkin energiaystävällisesti.

sopivat

mahdol-

valojen verkkokauppa toteuttaa yhtenä
kattavia

valita

asiakkaalle

valaisimet

Pääasia on, että valaistus-mahdollisuudet
on ennakoitu sähkötöissä.

Suomalaisiin

koteihin

on

hiljalleen

rantautunut led-aalto, joka on tuonut

Kyselimme

monipuoliset

miksi hän päätyi valaisinsuunnitteluun ja

valaistusmahdollisuudet

mahdollisiksi ihan Sinun ja minun kotiin.

miksi

Veli-Pekka

hän

valitsi

Räikältä
juuri

taustoja,

SuperLEDin

toimittajaksi ja toteuttajaksi. Siihen VeliSuperLED

luo

valaistuksen voimin.

arkeen

luksusta

Pekalta

tuli

varsin

suora

vastaus:

“Halusimme tukea projektiimme, koska
meillä ei ollut lainkaan tietoa valaisinsuunnittelusta saati LED-valojen käytöstä.”
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Tietämättömyys

tai

kokemattomuus

on

yleinen syy, miksi valaisinsuunnitelma on
tarpeen. Asiantuntijan kanssa valaistus on
helppo

käydä

lävitse

ja

arvioida

valaistustarpeet.
Veli-Pekka Räikkä sanoikin, että: “Ideoita oli
runsaasti, mutta juuri valomääristä sekä
niiden riittävyydestä meillä ei ollut lainkaan
tietotaitoa.”

Veli-Pekka oli tutkinut hetken eri toimijoita ja
heidän

valikoimiaan.

edukseen

juuri

monipuolisen

SuperLED

järkevän

valikoiman

erottautui

hintatasonsa,
sekä

valaistus-

suunnittelupalvelun avulla. “Koin tärkeäksi,
että

erilaisissa

sosiaalisen

Kodin kattovalaisimena monipuolisesti toimii
SuperLEDin LED-paneeli OODI.

median

foorumeissa yritystä oli kehuttu nopeaksi,
hintatasoltaan

järkeväksi

palveluhenkiseksi.

Pahaa

sekä

asiakas-

sanottavaa

ei

löytynyt.”

KODIN VALAISINTARPEET KÄYTÖN MUKAAN
Veli-Pekan

kodissa

poikalapsi

sekä

asuvat

hän,

koira.

vaimo,

Valaistus

oli

muokattava niihin tarpeisiin. Asunto on juuri
sopivan

kokoinen

jokaisessa

heidän

huoneessa

perheelleen,

korostuvat

tietyt

valaistustarpeet, ja näihin he pureutuivat
SuperLEDin valaistusasiantuntijan kanssa.
Valaisinsuunnitelmassa

otettiin

huomioon

Isompi ja laajempi LED-paneeli on esim.
lastenhuoneessa LED-paneeli RANDI.

koko talon tarpeet. “Parhainta oli, että sain
myös itse tehdä muutoksia suunnitelmaan.”

Veli-Pekka

halusi

kotinsa

sisävalaistuksen

tehtäväksi upotettavilla led-valoilla sekä lednauhoilla. “Karsin pois pintamallit, koska
halusin minimalistisen ja asiallisen ilmeen
kotiini.” Led-nauhan hän valitsi kotiinsa siksi,

koska nykyään led-nauhat vaikuttavat valoteholtaan tehokkaammilta ja hän oli sen
suhteen varsin utelias. Vaikeinta oli valinta
perustehoisen ja 4000K:n valotehoisen lednauhan välillä.
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Keittiön valaistuksessa oli tärkeää se, että

valaistus

riitti

monipuoliseen

käyttöön.

Keittiön tasot tuli olla valaistuna tehokkaasti.
Kattoon asennetut upotetut led-valaisimet
luovat juuri sopivasti valaistusta keittiöön
yleisesti. Astiakaapin alaosaan kiinnitetty lednauha

antaa

kauniisti

lisävaloa

työskentelytasoille.
Haaveena

on

lisätä

keittiöön

led-nauhat

kaapistojen lattiatasoon niin, että ne antavat
mukavan tunnelman pimeimpinä aikoina.
Sisääntulon

sekä

käytävien

valaistuksen

hoitavat myös erinomaisesti upotetut ledkattovalaisimet. Valo on suoraa ja kirkasta

Keittiössä ja kodinhoitohuoneessa tiskin alla
TEHO LED-nauha (5 m).

sekä riittää loistavasti arkiseen käyttöön.
Kodinhoitohuoneen valaistuksessa keskiöön

nousi

valaistuksen

monipuolisuus.

Kodinhoitohuoneessa tasojen valaistus tulisi
hoitaa

tehokkaasti

sekä

yleisvalon

pitäisi

riittää perusarkiseen käyttöön. Materiaalien
värimaailma
tietysti

rikastaa

valomaailmaa

led-nauhalla

saatiin

sekä
jälleen

työskentelytasolle erinomainen apu.
Kylpyhuoneen

suihkualueelle

valaistuksen

luo LED-paneelivalaisin, jonka tarkoituksena
on

tuoda

suihkuun.

kattoikkunamainen
Himmentimellä

olisi

tunne
saanut

lisätunnelmaa suihkualueelle ja saunatiloihin.
Tämän

he

korjaavat

Kylpyhuoneeseen kattoikkunamaisen tunnelman
luo LED-paneeli DIINO.

todennäköisesti

lähitulevaisuudessa.
Työhuoneeseen

valaisimeksi

ja

valittiin

isompi

LED-valaisin.

näiden

huoneiden

lastenhuoneeseen

yksi

kirkas

upotettu

Se

riittää

sopivasti

valaistukseen.

Etenkin

lastenhuoneessa valaistus on ollut riittävä.
Veli-Pekka sanookin, että:
“Ehkä

tulevaisuudessa

valaistusta

voi

monipuolistaa, mutta tällä hetkellä se ei ole
tarpeen.”
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SuperLED.fi luo luxusta kotiisi
valaistuksella.
TULE OSTOKSILLE!

VALAISTUSSUUNNITELMAN
VALAISIMET
Voit tutustua tarkemmin valaisimiin linkkien kautta.
Keittiössä ja kodinhoitohuoneessa tiskin alla
TEHO LED-nauha (5 m)
Suihkutilassa valaistuksen antaa
LED-paneeli DIINO
Keittiössä, olohuoneessa, käytävillä sekä päämakuuhuoneessa
käytetty kattovalaisin on LED-paneeli OODI
Makuuhuoneissa kattovalaisimena toimii
LED-paneeli RANDI
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