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Sosiaalinen media on vaikuttanut 
kanssakäymiseemme myös urhei-
lun saralla. Erilaisten sosiaalisten 
medioiden kautta voimme käydä 
keskustelua joukkueissamme ja 
jakaa tietoa. Uudet teknologiat, 
kuten erilaiset suoritusmittarit, 
mahdollistavat tiedon jakamisen 
toisille tai jopa sparraamisen 
ammattiurheilijoiden kanssa.

Urheilu on muutoksessa, liikuitpa 
sitten hyvän kunnon, ennätysten 
tai joukkuehengen vuoksi.

Muutosten vaikutukset

Muutosten vaikutusten ymmärtä-
minen on avainasemassa sille, 
kuinka urheilulaji voi menestyä. 
Valaistuksella on yllättävänkin 
suuri rooli siinä, että ihmiset voivat 
harrastaa lajiaan juuri silloin kun 
haluavat. Valaistuksella voidaan 
luoda tervetullut tunnelma ympäri 
vuorokauden.

Hyvä valaistus urheilutiloissa on 
luonnollisesti perustarve. Valon 
laatu ei ole pelkästään urheilijoi-
den vaatimus vaan myös tilan 
omistajien edellytys. 

Philipsillä on valaistusratkaisut, 
joiden ansiosta suoritusten tulok-
set voidaan maksimoida samalla 
kun omistajat saavat energia- ja 
ympäristöhyötyjä ja pystyvät 
maksimoimaan tilan tuoton.

Samalla, kun järjestelmämme 
mahdollistaa urheilun missä ja 
milloin vain, omistajat saavat 
tärkeää dataa valaistuksen 
käytöstä.

Oikea valaistus 
jokaiselle 
urheilulajille
Maailma muuttuu jatkuvasti, ja samalla muuttuvat tapamme 
kommunikoida ja olla yhteydessä toisiimme. Urheilu ei poik-
kea tästä. Ihmisillä on yhä vähemmän aikaa harrastuksille 
ja yhteydenpitoon joukkuetovereiden kanssa. Tuloksena 
näemme yksilölajien - kuten juoksun - suosion kasvavan ja 
joukkuelajien suosion laskevan.
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Hyvä valaistus vähentää energian-
kulutusta ja minimoi valosaastetta. 
Tuloksena on tyytyväisemmät 
urheilijat, tyytyväisemmät lähi-
alueen asukkaat sekä tyytyväiset 
urheilutilojen omistajat - joille 
valaistus näkyy myös energian-
säästönä.

Jokainen urheilualueen valaistus-
projekti on oma ainutlaatuinen 
kokonaisuutensa. Valaistusprojek-
teihin liittyy monia tekijöitä. 
Philip-sillä on pitkä kokemus mm. 
häikäi-synestosta ja valosaasteen 
estämisestä, jotta kuntien ja kau-
punkien vaatimukset toteutuvat. 
Teemme valaistussuunnitelmia, 
jotka takaavat parhaan mahdolli-
sen valaistustason kaikissa urhei-
lualueen tiloissa.

Ratkaisu kaikkiin tiloihin

Varsinaisen urheilun suorituspai-
kan lisäksi meillä on ratkaisu kaik-
kiin muihinkin tiloihin, kuten seura-
tiloihin, pukuhuoneisiin, wc-tiloihin, 
pysäköintialueille ja kävelyteille. 

Philips Lightingilla on laaja asiantuntemus ja 
sopiva valaistusratkaisu urheilutilojen valais-
tukseen - sisällä ja ulkona.

Ulko- 
valaistus

Sisä- 
valaistus

Jalkapallo

Yleisurheilu

Jääpallo

Tennis 

Golf

Pelikentät

Muut 
palloilulajit

Tennis

Monitoimitilat

Uinti

Jääkiekko

PerfectPlay 
-valaistusjärjestelmä



PerfectPlay - Urheilualueiden valaistus 76   PerfectPlay - Urheilualueiden valaistus

PerfectPlay-järjestelmä on yhteen-
sopiva Philipsin ledivalonheittimien 
kanssa ja soveltuu siten kaikkiin 
urheilutiloihin. Lisäksi sekä valon-
ohjausjärjestelmä että valonheit-
timet soveltuvat suoraan vanhojen 
valaisinten tilalle. Uudelleenkaape-
lointia ei tarvita, mikä johtaa sääs-
töihin asennuskustannuksissa.

PerfectPlay-järjestelmä sisältää 
kolme eri vaihtoehtoa erilaisiin 
ulko- ja sisäkäyttökohteisiin: Perfe-
ctPlay Panel, PerfectPlay Tablet ja 
PerfectPlay Remote.

PerfectPlay Panel

PerfectPlay Panel -ratkaisussa 
valaistusta ohjataan paneelista, 
jossa on painikkeita. Se voi sijaita 
joukkueen tiloissa, ohjauskeskuk-
sessa tai lähellä pukuhuoneita.

Paneelissa on kuusi painiketta ja 
urheilulajista riippuen niissä 
voidaan esittää useita erilaisia 
esiohjelmoituja asetuksia.

Esimerkki:

1. Peli

2. Harjoitukset

3. Himmennetty

4. Kentän oikea puolisko

5. Kentän vasen puolisko

6. Kokonaan pois päältä

PerfectPlay Panel on yksinkertai-
nen ja helppo käyttää. Järjestelmä 
varmistaa, että valotaso on riittävä 
niin peleihin kuin harjoituksiinkin. 
Samalla näkömukavuus paranee ja 
energiansäästö kasvaa.

PerfectPlay 
-järjestelmä
Philips Lightingilla on urheilutiloihin sovel-
tuva järjestelmä, joka räätälöidään tilojen 
mukaan. PerfectPlay on helppokäyttöinen 
järjestelmä valaistuksen käyttäjille. Käyttö-
liittymän takana piilee täydellinen järjes-
telmä, joka täyttää urheiluvalaistuksen 
normit, käyttäjien turvallisuuden ja näkö-
mukavuuden vaatimukset. Lisäksi järjestelmä 
on helppo operoida ja lähes huoltovapaa, 
mikä mahdollistaa suuren energiansäästön 
ja kustannussäästön tilan omistajille.
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PerfectPlay Tablet

Urheilutiloihin, joissa on useita 
kenttiä ja monia vaatimuksia, 
ratkaisu on PerfectPlay Tablet. Se 
on isokokoinen tabletti, joka on 
ohjemiston käyttöliittymä. Tabletti 
voidaan asentaa seinälle tai sitä 
voidaan käyttää eri puolilla tiloja. 
Kaikkien tilojen valaistusta voidaan 
ohjata tabletilta - mukaanlukien 
tilat, joissa on vielä perinteinen 
valaistus.

PerfectPlay Tablet on erittäin käyt-
täjäystävällinen. Jokaisella kentällä 
on oma sijaintinsa ohjelmistossa ja 
kuten PerfectPlay Panel, myös 
Tablet sisältää esiohjelmoituja 
valotasoja ja -asetuksia.

Ohjelmiston ulkoasu voidaan brän-
dätä joukkueen haluamalla tavalla. 
Tablettiin saadaan halutessa jouk-
kueen värit ja logo, mikä tekee siitä 
ainutlaatuisen ja joukkueelle räätä-
löidyn. 

PerfectPlay Remote

PerfectPlay Remote -järjestelmä 
on suunniteltu etähallintaan ja 
tyypillisesti sitä käyttävät kuntien 
ja kaupunkien valaistuksesta 
vastaavat henkilöt, tilavastaavat ja 
palveluyritykset, jotka voivat 
säätää valaistusta etänä.

Usein kaupungeilla, kunnilla ja 
yrityksillä ei ole käytettävissään 
tietoa, kuinka paljon valaistuja 
tiloja käytetään. Tämän vuoksi ne 
käyttävät usein enemmän energiaa 
kuin olisi tarpeellista. PerfectPlay 
Remote -ohjelmiston avulla 
operaattorit näkevät mitkä kentät 
ovat käytössä ja milloin viimeiset 
harjoitukset ja pelit päättyvät.

PerfectPlay Remoten avulla 
operaattorit voivat hallita valais-
tusta ohjelmiston avulla etänä. 
Monitorin näyttöominaisuuksien 
ansiosta operaattorilla on täydelli-
sen läpinäkyvä tieto siitä milloin, 
missä ja kuinka paljon valaistusta 
käytetään.

Tämän lisäksi PerfectPlay Remote 
seuraa järjestelmätietoja kuten 
energiankulutusta, vikatilanteita, 
epänormaaleja tilanteita ja valais-
tuksen sammuttamisen ajankohta-
tietoja. Ohjelma koostaa tämän 
datan, ja sitä voi seurata monito-
rilta. Operaattorit voivat luoda 
myös räätälöityjä raportteja oman 
tarpeensa mukaan. Tämä helpot-
taa budjetointia ja tuo tehokkuutta 
operatiiviseen toimintaan. 
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Valaistus-
vaatimukset
Valaistusjärjestelmän asentamisen päätavoitteena on tiet-
tyjen standardien täyttyminen. Usein nämä standardit 
määräytyvät urheilulajin mukaan. Käytännössä harjoitusken-
tän valaistusvaatimukset ovat matalammat kuin pelikentän. 
Lajikohtaisesti voidaan tarvita erikoisvalaistusta, mm. lajin 
tyypistä ja nopeudesta riippuen ja siitä riippuen, miltä etäi-
syydeltä yleisö seuraa tapahtumia.

Useimpien urheilulajien valais-
tusvoimakkuus on määritelty 
EN-standardeissa. Standar-
dista riippuen valaistusvoimak-
kuus saattaa vaihdella 75 ja 
500 luksin välillä. Vaatimuksia 
on asetettu myös valastuksen 
tasaisuuden, maksimihäikäisyn 
ja valonlähteen värintoiston 
osalta. Urheiluvalaistuksen 
toiminnallisuuden lisäksi urhei-
lutilat ovat myös sosiaalisia 
kohtaamispaikkoja, joissa 
luodaan paljon liikevaihtoa. 
Tällöin valaistuksella on tärkeä 
rooli luomassa miellyttävää 
ympäristöä.

Jokaisella kentällä ja urheilula-
jilla on omat vaatimuksensa ja 
jokainen valaistusasennus on 
oma uniikki kokonaisuutensa. 
Tämä esite toimii inspiraationa 
ja apuvälineenä valaistussuun-
nittelua aloitettaessa.

On tärkeää tiedostaa, että 
urheilutilojen valaistussuunnit-
telun ja -asennuksen on 
noudatettava alan standar-
deja. Niiden toteuttamiseen 
tarvitaan lainsäädäntöä ja 
ohjeistuksia  tuntevat ammatti-
laiset.

On myös huomioitava, että jos 
urheilutilassa tehdään televi-
siointeja, sitä varten tarvitaan 
omaa erityistä asiantunte-
musta. Käänny tällöin asian-
tuntijoidemme puoleen.

Kansainväliset ja  
kansalliset ottelut

Kansainväliset ja kansalliset tapah-
tumat, joissa on yleensä paljon 
yleisökapasiteettia ja mahdollisesti 
pitkä etäisyys yleisön ja urheilijoi-
den välillä. Myös ylimmän tason 
harjoittelua voidaan tehdä tämän 
luokituksen omaavilla kentillä.

Alueelliset/paikallistason ottelut

Alueelliset tai paikalliset tapahtu-
mat, joissa on yleensä keskikokoi-
nen yleisökapasiteetti ja keski-
pitkä välimatka urheilijoiden ja 
yleisön välillä. Tämän luokituksen 
kentillä voidaan tehdä myös 
ylimmän tason harjoittelua.

Harjoittelu ja koululiikunta

Paikalliset tai pienet tapahtumat, 
joissa ei yleensä ole yleisöä. Yleis-
harjoittelu ja koululiikunta kuuluvat 
myös tähän luokkaan.

Luokka I Luokka IIILuokka II

Vaatimustasot

Luokka

I II III

Kansainvälinen/kansallinen

Alueellinen

Paikallinen

Harjoittelu

Koululiikunta
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 PerfectPlay -valaisimet

Philipsin valikomaan kuuluvat tehokkaat ledivalon-
heittimet, joista löytyy sopiva ratkaisu pienistä kentistä 
suurille areenoille. Valaisimet ovat osa PerfectPlay- 
järjestelmää.

Jalkapallo Jääpallo Tennis Yleisurheilu Golf Pelikentät Pesäpallo

Tennis Uinti Monitoimihalli Jääkiekko

OptiVision LED gen2

Alue- ja urheilu-
valaistuksen uusi 
lippulaiva

Innovatiivinen 
valonheitin, jossa on 
maksimaalinen opti-
nen tehokkuus sekä 
tarkka valonjako, 
joten hajavaloa ei 
muodostu

• Erittäin kehitty-
neet ohjausjärjes-
telmät ja sensorit
mahdollistavat
jopa 65 % lisäener-
giansäästön alue-
valaistuksessa

• Minimaaliset yllä-
pitokustannuk-
set, sillä valaisimen 
elinikä on pitkä
ja valaisimessa 
on erittäin hyvä 
lämmönhallinta-
järjestelmä

ClearFlood Large

Paras valinta  
perinteisen  
ratkaisun tilalle

•  Nopea takaisin-
maksuaika ja 
alhaiset kokonais-
kustannukset, 
erinomainen 
energiansäästö ja 
säästöä ylläpito-
kustannuksissa

• Useat eri ohjaus-
mahdollisuudet
maksimoivat
tehokkuuden

• Saatavana useita
optiikoita ja valo-
virtoja, soveltuu
useisiin eritasoisiin
projekteihin

ClearFlood 

Hyvä ratkaisu  
urheiluvalaistukseen

•  Suunniteltu perin-
teisten valonhei-
tinten tilalle, nopea
takaisinmaksuaika

• Useita valovirta- 
vaihtoehtoja

• Viisi optiikka-
vaihtoehtoa eri
käyttökohteisiin

• Soveltuu erin- 
omaisesti 
pienemmille 
harrasteurheilu-
kentille

OptiVision  

Perinteinen 
valonheitin

• Epäsymmetrinen
valonheitin
perinteisellä
valonlähteellä

• Mallistossa kapea,
keskileveä ja leveä
valokeila. Valokeila
on erittäin tarkka;
ei hajavaloa,
häikäisyä tai ylös-
päin suuntautuvaa
valoa

• Valonlähteenä 
hyvän värintoiston 
monimetalli-
lamppu tai 
taloudellinen 
suurpainenatrium-
lamppu

GentleSpace gen2 

Valaisimessa  
yhdistyy erittäin 
korkea tehokkuus ja 
funktionaalinen 
muotoilu

•  Erittäin pitkä 
70 000 tunnin
käyttöikä

• Maksimoi ener-
giansäästön ja
minimoi ylläpito-
kustannukset

• Soveltuu moniin
sisäkäyttökoh-
teisiin, saatavana
erikoisversiot myös
ääriolosuhteisiin

• Täyttää kaikki
valaistusvaatimus-
ten normit

• Optiikoista löytyy
myös sisäurhei-
luoptiikka A
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Olemme valais-
tuksen asian-
tuntija, jolla on 
vastaus liiketoi-
mintasi tarpeisiin

Kuuntelemme ja ymmär-
rämme tarpeitasiMiksi 

Philips
on paras 
kumppani? Olemme globaali toimija, jolla 

on vahva paikallinen osaami-
nen ja tuki monimutkaisiinkin 
projekteihin.

Maailman edistyneimmät  
innovaatiot sekä erinomainen 
asiantuntemus tuotteista ja 
järjestelmistä.

Kaikki samalta toimittajalta: 
valaisimet, järjestelmät ja  
palvelut sekä yhteistyö kaikkien 
projektiin osallistuvien tahojen 
kanssa.

Pitkäaikainen kokemus ja 
luotettavat ratkaisut - ikäviä 
yllätyksiä ei tule.
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