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

VALAISTUSSUUNNITELMA VIIMEISEN
PÄÄLLE
Casa Niemelä | Kirjoittanut: Henna Eklund

SuperLEDin

pääajatuksena

oli

tehdä

Niemelän

Noora

ja

Jukka

päättivät

jo

valaistuksesta edullista sekä helpompaa

rakennusluvan hankinnan aikaan, että talo

jokaiseen kotiin. Ajatus lähti liikkeelle

tehdään

omasta

kartoitetaan

kodista,

ja

muotoutui

myö-

sitten
kaikki

viimeisen
kodin

päälle:

perustarpeet.

hemmin liikeideaksi. SuperLED on hoita-

Eräs tärkeimpiä osia talossa oli heidän

nut

useampaan

mielestään valaistus ja se, että valaistusta

kotiin vuosien aikana ja tehnyt kodeista

on nimenomaan riittävästi - hieman yli

ledpohjaisia ja energiatehokkaita.

tarpeen kuin liian vähän.

valaistussuunnitelmia

Joskus

on

hyvä

kysyä,

mitä

mieltä

”Ajattelimme vetää överit valaistuksen

asiakkaat ovat olleet palvelusta, miksi

kanssa. Kodissa pitää olla tarpeeksi valoa

valaistussuunnitelma houkutti ja mikä oli

kaikkeen käyttöön ja vuoden ympäri.

lopputulos.

Kotona - niin sisällä kuin ulkona - ei saa
olla sellaista paikkaa, missä lapset eivät
voisi leikkiä. Valaistuksesta on helpompi
karsia kuin sitten myöhemmin alkaa
vaivalla rakentaa lisää.”
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SuperLEDin
sopivat
antaa

tekemät

silloin

valaisinsuunnitelmat

tilanteeseen.

asiakkaalle

Suunnitelma

mahdollisuuden

valita

sopivat valaisimet asennettavaksi ja jättää
optioksi loput. Näin asiakas voi halutessaan
rakentaa

loput,

valaisimet

vielä

asentamattomat

myöhemmin.

Uudiskohteisiin

tehtävässä valaisinsuunnitelmassa on se hyvä
asia, että valaisintarpeet - tulevatkin - voi
ennakoida helposti näin sähkötöissä.
MILLOIN ON HYVÄ AIKA
VALAISTUSSUUNNITELMALLE?
Noora ja Jukka päätyivät hankkimaan koko
talon valaistussuunnitelman SuperLEDiltä.
”Rakennuslupaa odotellessamme pyysimme
SuperLEDiltä valaistussuunnitelman. Viikon
jouduimme viivyttämään sähkösuunnittelua, mutta mielestämme se
kannatti.”

Kun

valaistussuunnitelman

hankkii

tällä

tavalla heti rakennusvaiheessa, on helppo
ennakoida myös sähköasennustarpeet. Kun
tarkat

tarpeet

ovat

tiedossa

myös

sähkömiehen on helppo antaa tarkka hintaarvio omasta työstään.
SuperLED

tekee

mielellään

yhteistyötä

sähköasentajien kanssa toimittamalla heille
tuotteet kohteisiin ja tarvittaessa he antavat
myös apua valaistustarpeiden suunnittelussa.
VALAISINTEN VALINNASSA YKSILÖLLISYYS
TÄRKEÄÄ
Nooran

ja

Jukan

kotiin

rakentui

kaunis

valomaailma, jollainen oli uniikisti heille vain.
”Annoimme suunnittelijalle vapaat kädet,
koska meillä ei ollut mitään tietoa
uusimmista valaistustavoista. Halusimme
kuitenkin omanlaisen lopputuloksen, emme
perinteistä.”
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Lopputuloksessa

kaikki

toiveet

otettiin

huomioon sekä ammattilainen toimitti, mitä
lupasi.

Valaistussuunnitelmassa

otettiin

huomioon niin sisä- kuin ulkovalaistustarpeet.
Suunnitelma

on

huoneelta

tyypillistä

ja

tehdä

rakentaa

huone

kokonaisuus

palvelemaan arkikäyttöä.
Keittiö,

kodin

sydän,

valaistiin

erittäin

monipuolisesti. Alueelle tuli keskitason päälle
betoniset

ja

uniikit

sisustusvalaisimet

riippuvalaisimina.
Työtasoja ja työskentelyaluetta astiakaapin
edestä

sekä

valaisee

alta

eli

tehokkaasti

ruoanlaittoalueella

led-nauhat.

Valo

on

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

kirkas ja tehokas juuri siihen tarkoitukseen.
Led-nauha ei jätä katvekohtia, joten valaistus
on katkeamatonta koko tason matkalta. Valo
antaa

kauniin

vastaväritunnelman,

kun

mustan alueen läpi kulkee kauniisti kirkas ja
valkoinen raita.
Ruokailualueen molemmilla seinillä on isot
ikkunat, jotka päästävät valon ulkoa sisään
kauniisti.
Valaisintarpeet olivat minimaalisemmat siinä
tilassa, joten perusled-paneelit katossa sekä
riippuvalaisin

ruokapöydän

päällä

nähtiin

riittäväksi.

Keittiössä ja olohuoneessa sekä käytävillä käytetty
kattovalaisin on LED-paneeli OODI

Olohuoneessa valaistusta pohdittiin hetken

aikaa, koska myös olohuoneessa sivuseinää
koristivat

kauniit

isot

lattiasta

melkein

kattoon yltävät ikkunat.
Lopulta

tyydyttiin

peruskattopaneeleihin.

Lisäksi tehosteeksi päätettiin asentaa lednauha

takaseinään,

mukavasti

jolla

saisi

muokattua

tunnelmavalaistusta

illanviettoja

varten. Lisäksi led-nauha tuo kauniisti esiin
takaseinää komistavan taideseinän eläväisen
pinnan.
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Käytävät ja eteisalueet valaistiin tehokkaasti

led-paneeleilla, jotka saa asennettua kattoon
sopivan matkan välein. Näin rakennetaan
kaunis valaisintunnelma kotiin.
Kun valaisimiin lisätään vielä himmennysominaisuus,
sopivalla

voi

valaisintehoa

tavalla.

Illalla,

säädellä

tehokäyttöaikaan,

valaisinteho on suu-rimmillaan, ja kun yöhön
ja

nukkumaan

aletaan

rentoutua,

valaisintehon voi himmentää kattamaan vain
perustarpeet.
Kodinhoitohuoneen valaisinmaailma raken-

TEHO LED-nauha (5 m) antaa kauniin
lisävalaistuksen moneen paikkaan.

nettiin samalla ajatuksella kuin keittiönkin.
Tarkoituksena
nauhoilla

oli

antaa

valotehoa

työskentelyalueille

ja

ledkatto-

paneelien avulla luoda perusvalaistus tilaan.
Koska

kodinhoitohuone

saunomisen

välitilana,

tunnelmaa

lednauhan

valaisee

kauniisti

toimii

tilaan

rakennettiin

avulla.

sivuseinän

myös

Led-nauha

ja

tuo

him-

mennysominaisuuden avulla vaaditun ilmeen
alueelle.
Kylpyhuoneen

ja

saunan

luotettiin

pääosin

Sellainen

asennettiin

valaistuksessa

juuri

led-nauhaan.

kattoon

suihkutilan

yläpuolelle luomaan tunnelmaa. led-nauha

Kylpyhuoneessa peilin päällä valaisimena kaunis
hopeinen LED-peilivalaisin.

sopi

loistavasti

Lisäksi

osaksi

led-nauha

sormipaneelikattoa.

asennettiin

saunaan

istuinten alle luomaan epäsuoraa tunnelmavalaistusta tilaan.
Minimalistisilla valinnoilla voi saada kauniin
ilmeen aikaan, ja led-nauha on oivallinen
työkalu juuri näissä tarpeissa.
Kodin

muissa

huoneissa

perusledpaneelit,
tarpeisiin.

kattoa

jotka

riittivät

Sisustuselementin

valaisinmahdollisuus,

jolla

valaisivat

tuo
saa

peruskattotuotua

huoneeseen vaadittua muutosta niin vuodenaikojen kuin muotisuuntausten mukaan.
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Ulkovalaistus

tehokkaammin

rakennettiin

kodissa

ledpaneelivalojen

niin,

avulla.

että

pääalueet

Sisäänkäynnille

on

ja

terassit

asennettu

on

valaistu

myös

PIPE-

seinävalaisin, joka antaa myös sisustuksellista lisää kodin ulkotiloille. Samoja valaisimia on
käytetty myös autokatoksessa. Ulkona pihalla on valaistus rakennettu niin, että niitä voi
käyttää, kun niille on tarve. Valaistussuunnitelma oli onnistunut.
”OIemme tyytyväisiä valomäärään nyt. Kodissamme on jokaiseen tarpeeseen valaistus.
Suosittelemme suuresti ammattilaisen käyttöä valaistussuunnittelun tekemisessä.”
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SuperLED.fi luo luxusta kotiisi
valaistuksella.
TULE OSTOKSILLE!

VALAISTUSSUUNNITELMAN
VALAISIMET
Voit tutustua tarkemmin valaisimiin linkkien kautta.
Keittiössä, olohuoneen takaseinän korostajana, kodinhoitohuoneessa tiskin alla
sekä katossa sekä saunan lauteiden alla valaisimena TEHO LED-nauha (5 m)
Kylpyhuoneessa peilin päällä valaisimena hopeinen LED-peilivalaisin
Keittiössä, olohuoneessa, käytävillä sekä päämakuuhuoneessa käytetty kattovalaisin
on LED-paneeli OODI
Ulkona seinävalaisimena neliönmuotoinen LED-seinävalo PIPE
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