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Taustaa
Valaistus nousi vahvasti esille vuonna 2010 ABB 
Drivesilla tehdyn kiinteistön kuntokartoituksen yh-
teydessä. Kartoituksessa E-hallin valaistuksen 
energiansäästö nousi toimenpiteiden kärkeen. 

E-hallin vanha valaistus oli tehtaan alkuperäinen 
eli 70-luvulta. Puolessa valaistusta oli alkuun ol-
lut säätömahdollisuus, joka oli myöhemmin otettu 
pois käytöstä. Valaisimet olivat elinkaarensa pääs-
sä, ja kaapeloinnin kunto oli huolestuttava. 

Hanke sai lopullisen sysäyksen, kun ABB:llä tu-
tustuttiin Philipsin markkinoille tuomaan Gentle-
Space-ledivalaisimeen syksyllä 2011. 

Koekäyttö varmistaa laadun
ABB käynnisti pilottiprojektin, jossa testattiin  
käytännössä GentleSpace-valaistuksen energia-
tehokkuus, säädettävyys, valaisimien kesto ja  
valon laatu. Koko valaistavan hallin pinta-ala on  
15 000 m2, josta pilottiasennus kattaa 1/16-osan. 
Pilottiprojekti johti myönteisiin tuloksiin: kaikki  
valaistukselle asetetut kriteerit täyttyivät.

”Teemme pilottiprojekteja, kun ratkaisu on meille  
uusi ja tuntematon eli kiinteistöpuolella emme 
kovin usein. Tämä valaistuspilotti oli suurin ja kes-
toltaan pisin, koska haimme käyttökokemuksia  
reilut puoli vuotta ennen lopullista päätöstä. 

GentleSpace



Tärkeimmät kriteerit valaistus ratkaisua valittaessa oli vat  
tekniset ominaisuudet ja se, että pääsemme kehittä mään  
omaa KNX-järjestelmäämme – sekä Philipsin maine 
luotet tavana yhteistyökumppanina.” 
 
Matti Suomalainen 
Projektipäällikkö, ABB Oy Kiinteistöt

”
Emme kokeilleet muiden toimittajien tuotteita 
käytännössä. Tutkimme toki eri vaihtoehtoja esit-
teiden pohjalta ja kävimme myös keskusteluja 
useiden toimittajien kanssa”, kertoo Matti Suo-
malainen ABB Oy Kiinteistöistä.

Optimaalinen valaistus 
ohjaamalla
Onnistunut projekti on esimerkki yhteistyöstä,  
jossa kokonaisuus suunnitellaan yhdessä eri toi-
mijoi den kanssa. Tärkeintä on ymmärtää käyttä-
jän tarpeet ja löytää niitä tukeva ratkaisu. Uuden 
tekniikan käyttäminen näin laajassa kokonaisuu-
dessa vaatii valmistajilta myös luotettavuutta. 

Philipsin GentleSpace-valaisimilla voidaan kor-
vata jo elinkaarensa lopussa olevia valaistusrat-
kaisuja, ja KNX-järjestelmällä voidaan ryhmitellä 
alueita/lohkoja joustavammin kuin perinteisillä  
ratkaisuilla. E-hallin valaistusta hallitaan alue-
kohtaisesti ABB:n KNX-järjestelmällä (16 aluetta). 

”Jokaiselle alueelle säädetään optimaalinen  
valaistus huomioiden valon tarve, joka riippuu 
alueella tapahtuvista toiminnoista. Luonnonva-
loa hyödynnetään KNX-järjestelmän ohjaukses-
sa pitämällä valaistuksen taso vakiona eli sää-
detään valaistuksen määrää alas- tai ylöspäin 
luonnon valosta riippuen. Lisäksi jokaista aluet-
ta ohjataan aikaohjelmalla työvuorojen mukaan. 
Valaistuksen ohjauksella saavutetaan optimaali-
nen energiatehokkuus ja maksimoidaan valaisi-
mien käyttöikä”, kertoo Harri Liukku ABB Oy:stä. 

Yhteistyötä sähkö- ja 
valaistussuunnittelussa
”Ajatukset ja ideat olivat yhteisiä sähkösuunnit-
telijan kanssa. Kävimme keskustelua eri vaihto-
ehdoista ja päädyimme projektin eri vaiheissa  
samoihin tuloksiin. Työ valitun suunnittelijan 
kanssa oli jatkoa useamman vuosikymmenen 
kestäneelle yhteistyölle. Tärkeimmät kriteerit  
valaistusratkaisua valittaessa olivat tekniset  
ominaisuudet ja se, että pääsemme kehittämään 
omaa KNX-järjestelmäämme – sekä Philipsin 
maine luotettavana yhteistyökumppanina”,  
toteaa Matti Suomalainen. 



www.philips.fi/lighting

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin jäljentäminen ilman tekijän
oikeuden haltijalta ennalta hankittua kirjallista lupaa on kielletty. Tässä julkaisussa esitetyt tiedot eivät 
muodosta minkään tarjouksen tai sopimuksen osaa, ne on annettu uskoen niiden olevan oikeita ja luo
tettavia, ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Julkaisija ei ole vastuussa mistään esitteen 
käytöstä aiheutuvista seurauksista. Esitteen julkaiseminen ei anna mitään lisenssioikeutta patentti tai 
minkään muun teollis tai aineettoman omistusoikeuden perusteella.


