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1 TIEVALAISTUS 

1.0 Yleistä 

Tässä esitellään tievalaistuksen suunnittelun 
pääperiaatteet. Tarkempia suosituksia on jul-
kaisussa tievalaistuksen käsikirja (TIEL 2140003 
1991). Tässä on kuitenkin käsitelty laajasti niitä 
asioita, joiden tunteminen on tarpeen tien poik-
kileikkausta, rakennetta, päällystettä, liittymiä ja 
liikenteen ohjausta suunniteltaessa. 

Tievalaistuksen suunnittelussa tarvitaan lisäksi 
tievalaistuksen mitoitustaulu kot tai laskentaohjel-
ma ja valaisin- ja päällystetiedostot. 

Sähkäase nnuksissa noudatetaan lisäksi aina 
S ähkötarkastuskeskuksen julkaisuja 'Sähkötur- 
vallisuusmääräykset'ja'VahvavirtailmajOhtOmää- 
räykset sekä näitä täydentävät tiedonannot. 

1.1 Tievalaistuksen tarve 

1.11 Perusteet 

Tievalaistus vähentää pimeän ajan onnettomuuk-
sia sekaliikenneteillä keskimäärin 30 %, moottori- 
teillä 20 % ja muilla pelkästään autoliikenteen 
teillä 25 %. Yleensä 30 % kaikista tieliikenneon-
nettomuuksista tapahtuu pimeän aikana. Valais-
tu ksen kannattavuutta tarkasteltaessa on otettava 
huomioon myös onnettomuuskustannukset, jotka 
aiheutuvat pylväisiin törmäämisistä. 

1.12 Valaistavat kohteet 

Tien valaiseminen on yleensä liikennetaloudelli-
sesti kannattavaa, kun tien avaamishetken liiken-
n äärä ylittää taulukon 1 liikennemäärärajat tai 

nnettomuustiheys ylittää taulukon 2 arvot. 

lyistä 80...90 % tulee onnettomuuskus-
t usten vähenemästä, loput aika- ja poltto-
airsäästöstä. Onnettomuuskustannukseton las-
kettu vuoden 1991 laskentaperustein. Pylvästyy-
piksi on laskelmassa otettu myötäävät pylväät, 
paitsi kapealla keskikaistalla, jossa on kaiteet. 

Taulukko 1: Liikennetaloudellisesti kannattavan tie- 
valaistuksen liikennemäärärajat. Väliarvot interpoloi-
daan lllttymätiheyden avulla. Lapin, Oulun ja Kai-
nuun tiepllreissä käytetään 5 % aihaisempia rajoja, 
koska liikennesuoritteesta suurempi osa tapahtuu pi-
meällä. Taulukon aivot perustu vat energian hintaan 
30 pikWh. Jos hinta on 40 p/kWh, lllkennemäärärajo-
ja on korotettava 10 %. Tällöin liikenteelle tulevat 
hyödyt kattavat käyttö- ja rakennuskustannukset 20 
vuodessa 6 % laskentakorolia. Jos tievalaistuksen 
hyödyt halutaan 10 vuodessa, on käytettävä 1,3-ker-
taisia liiken-nemäärä rajoja. 

Tieluokka KVL (ajon/d) 

Moottoritie 
- keskikaista> 12 m 40 000 

keskikaista < 12 m 16 000 

Moottoriliikennetio 13 000 

Liittymätiheys (kpl/km) 
Perusverkon tiet 

2 5 

Muut päätiet 
- vain autoliikenne 8 000 5 000 
- sekaliikenne 6 000 4 000 

Muut maantiet 
- sekaliikenne 5 000 3 000 

Taulukko 2: Pimeän ajan onnettomuustiheys. Jos ar-
vo ylittyy jollakin tiellä, valaistus on yleensä kannatta-
va. Onnettomuustiheys lasketaan vähintään kaksin-
kertaisen pysähtymismatkan pituiselta tieosuidelta, 
mikä on lyhin järkevä valaistuspituus. 

Onnettomuu. heys 
Tieluokka onnJkm x a 

Moottoritie 
- keskikaista> 12 m 2,4 
-keskikaista<12m 1,1 
Moottoriliikennetie 1,0 
Muu päätie 0,6 
Muu maantie 0,5 
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Liikennetaloudellisista tarkasteluista riippumatta 
valaistaan lisäksi seuraavat kohteet: 

1. Yleiset tiet taajamissa; pääasiassa asema- ja 
rakennuskaava-alueilla. Kaavoittamattomilla alu-
eilla tiet voidaan valaista silloin, kun taajaman 
asukasluku on vähintään 200. 
2. Avattavat sillat ja niihin liittyvät tieosat. 
3. Lossi- ja lauttalaiturit sekä niihin liittyvät tie- 
osat. 
4. Autoliikennetunnelit ja lyhyet tunnelit sekä nii-
hin verrattavat alikulkusillat valaistaan myös päi-
vällä. 
5. Moottori- ja moottoriliikennetiet, jos eritasoliit 
tymien nokkaväli on alle 2000 m tai osuus kah-
den valaistun tieosan välillä on alle 1500 m. 
6. Alle 500 m pituiset kaksikaistaisen tien osat 
valaistujen tieosien tai valaistujen liittymien välil-
lä. 

7. Valaistun moottori-ja moottoriliikennetien eri-
tasoliittymän alueella rampit ja risteävä tie sekä 
suuret levähdys- ja palvelualueet. Valaisematto-
maIla moottoritiellä valaistaan eritasoliittymän 
rampit ja sivutie ramppien päiden välillä. Tällöin 
valaistaan myös päätie äärim mäiste n no kkapis-
teiden välillä, jos päätien liikenne voisi aiheetta 
ajautua valaistulle suoralle rampille. Vaara on 
suurin moottoriliikenneteillä ja moottoritien kaar-
teessa ja kuperassa taitteessa. 

Erikoisperusteilla valaisevat kohteet 

1. Yksiajorataiset tiet, jos kevyen liikenteen mää-
rä ajoradalla edellyttäisi erillistä kevyen liiken-
teen väylää (vrt. 111-5.2 1) eikä sitä voida toteut-
taa 5 vuoden aikana. 
2. Pääsuunnassa kanavoidut ja liikennevaloilla 
ohjatut tasoliittymät. 
3. Päätien yhteydessä olevat kevyen liikenteen 
väylät valaistaan erikseen, jos väylän ulkoreu-
nan etäisyys päätien lähimmästä valaisinrivistä 
on suurempi kuin 1,0 x asennuskorkeus tai väli-
kaistalla on valoa estävää kasvillisuutta. Edellyt-
täen kuitenkin, että kevytliikennetiellä on kulki-
joita hämärän ja pimeän aikana. 
4. Kevyen liikenteen al ikulkukäytävät valaistun 
tien alla. 
5. Liikennejärjestelyt moottori- ja moottoriliiken-
neteiden päissä. 

1.2 Valaistustekninen mitoitus 

Valaisimen asennuskorkeuden, pylväsvälin, va-
laisin- ja lampputyypin kelpoisuus todetaan ver-
taamalla niillä laskettuja luminanssi, häikäisy-
valaistusvoimakkuusarvoja taulukon 3 arvoihin 

Valaistusluokka valitaan kuvan 1 tai 2 mukaan. 
Ramppien valaistusluokka valitaan päätien ja si-
vutien valasitusl uokkien välistä. 

Kevytliikenteen väylillä vaakatason valais-
tusvoimakkuuden (Eh) tulee täyttää taulukon 4 
vaatimukset. Päätien valaisin valaisee myös ke-
vytliikenteen väylän, kun valaisimen etäisyys ke-
vytväylän ulkoreunaan on enintään 1,0 x valaisi-
men asennuskorkeus ja tiet ovat suunnilleen sa-
massa tasossa. 

Yleisin valonlähde on suurpainennatriumiamppu 
(Sp-Na). Sen antama valo on vaalean oranssin 
väristä. Tyypilliset tehot ovat 150 ja 250 W. 

Kevyen liikenteen teillä ja kaduillavoidaan käyttää 
paremman värintoiston aikaansaamiseksi 
elohopealamppuja (Hg), joiden antama valo on 
valkoista. Sähkön kulutus on kuitenkin lähes 
kaksinkertainen Sp-Na -lamppuun verrattuna sa-
maa valovirtaa kohti. Tyypillinen teho on tonttika-
duilla Hg 125 W tai Sp-Na 100 Wja kevytliikenteen 
teillä Hg 125 W tai Sp-Na 70 W. 

Moottoriteillä tulee kysymykseen myös pien-
painenatriumlamppu (Pp-Na). Sen antama valo 
on keltaista, mikä vaikeuttaa värien erottamista. 
Pp-Na -lamppuja ei käytetä rampeilla. Pien-
painenatriumlanppuja käytettäessä tarvitaan ly -
hyempi pylväsväli kuin Sp-Na -lampuilla, mutta 
sähkönkulutus on hiukan pienempi. 
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Taulukko 3: Autoliikenteen valaistusluokkien luminanssia, häikäisyä ja valaistusvoimakkuutta koskevat 

vähimmäis- ja enimmäisaivOt. 

Valaistusluokka Luminanssi HäjkJsy ValaistusvoimakkuuS 

Keski- Tasaisuus Kiusa Esto Keski- Ajoradan TasaisuuS 

arvo arvo ulkopuo- 
lella _____________ 

Yleis Pitkittäis 

L 0 TI Em  E U0  U, 

cd/m2 % lx 

Al >2,0 >0,4 >0,6 >5 <8 >30 10 >0,4 

P2 >1,5 >0,4 >0,6 >5 <10 >20 7 >0,4 

A3 >1.0 >0,4 >0,6 >5 <10 >15 4 >0,4 

A4 >1,0 >0,4 >0,4 >4 <15 >15 4 >0,4 

A5 >0,5 >0,4 >0,4 >4 <20 >10 2 >0,4 

Taulukko 4: Kevytliikenteen valaistusluokkien valaistusvoimakkuuden ja häikäisyn vähimmäis- ja enimmäisar.iot. 

Vaakatason valaistusvoimakkuus ja häikäisy ovat määrääviä. 

Vaaistus- 
luokka 

Valaistusvoimakkuus 	
1 

_______________ 

Kiusahäikäisy 
puistovalaisimia 
käytettäessä 

Vaakataso Puolisylinteri Puolipallo 

Eh(Ix) E(lx) E(Ix) 

Keski- min Keski- min Keski- min 
arvo arvo arvo _______ 

Ki 20 3 10...16 2,7 8...12 2 H(m) LA°  

K2 15 3 8...12 2,7 6...9 2 <4,5 <3000 

K3 10 3 6...8 0,8 3...5 2 4,5...6 <4000 

K4 5 1 2...5 0,8 1..2,5 0,6 >6 <5000 

K5 2 0,3 1 	1...2 0,8 0,5..1 0,3 _________ _______ 
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Toiminna!linen Ajo- Valaistusluokka 
luokka Poikkileikkaus Liikenne nopeus Liittymät Valoisa 	Pimeä ymp 

2 x 12,50 / 7,50 	5,00 __________ 	 __________ M 

Moottoriväylät 2 x 12,50 / 750 	6,50 M ^ 80 Eritaso A2 A3 

12,50 / 750 
M 

2 x 9 / 7 	6,50 
M+Pp+Jk Taso Al A2 

------ 
Eritaso A2 A3 

60 

M+E(Pp+Jk) A2 + K3 A3 + K4 

1750 / 14,50 
M+Pp-i-Jk Al A2 

Päätiet 
^ 60 Taso 

------------. M+E(Pp+Jk) A2 + K3 A3 + K4 

0,50 / 7,50 
M+Pp+Jk A4 A4 

60 Taso 
8/7 

M^E(Pp+Jk) A4 + K4 A5 + K5 

8/7 
M+Pp+Jk A4 A5 

<60 Taso 

M+E(Pp+Jk) A5 + K5 A5 + K5 
Muut tiet 

7/6 

M+Pp+Jk 60 Taso A5 A5 
4.6 

M+Pp-i-Jk <40 A5 A5 

LAITURIT Al A2 

M=moottorinoeuokenne 	Jk=jaiankulkul!ikenne 	Pp=polkupyorahikenne 	E=erilhnen liikenne 

Kuva 1 Yleisten teiden valaistusluokat 
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Toiminnallineri Poikkileikkaus Liikenne 
Nopeus- 
rajoitus Uittymät Valaistus-

luokka luokka ____________ 

Pääkadut A2 + K3 
2,50 	4,00 3,00 	8,00 	500 	8,00 	3,001 4,00 s25O 

Keskustassa 3,00 	5,00 100 	50 	2,00 	750 	1,00 5,00 	3,00 M+E(Pp+Jk) 50 Taso A2 + K3 
II 

2,50 300 	14,00 	3,00 4,00 	2,50 Al + K2 

80 Eritaso A2 + K3 
M+E( Pp+J k) 

350 	4,00 	50 	7,00 	0,5045 0150 Z00 	150 4,00 3,50 60 Taso A3 + K4 
t,ti.jilla II 

alueilla 

150 	00 	1,50 	4,00 2,50 M+Pp+Ejk 50 Taso A4 + K4 

Kokoojakadut 
M+E(Pp-s-Jk) A3 + K4 

Q5950 	'00 
Keskustassa 50 Taso 

2,50 	700 	2,50 250 M+Pp+Ejk A3 + K4 

M+E(Pp-i-Jk) 60 A4 + K5 

Muilta 2,50 	8,00 	2,00 3,00 

alueilla Taso 

	

Q50 	00 0,50 4,00 3,00 

	

II 	 II 
M+Pp+Ejk 50 A5 + KS 

Tonttikadut 

Keskustassa 2,50 	6,00 	2,50050 
Ii 	1 	 1 

M+Pp+Ejk 50 Taso A4 + K4 

M+Pp 	k 40 A5 + K5 

199 6,00 	20c 	1,00 
Muilla Taso alueilla 

1,00 500 	1,00 
II 	II 

M+Pp ^Jk 30 A5 

M=moottohajcneuvok'nne 	JjankulkuILkenne 	Pp=polkupyöräHkenne 	E=erilhnen hkenne 

Kuva 2: Katujen valaistusluokan valinta 
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1.3. Pylväiden sijoittelu ja rakenne 

1.3.1 Myötäävien pylväiden tarpeellisuus 

OHJE 

Tien reunassa uusissa valaistuksissa on käytettä-
vä törmäyksessä myötääviä valaisinpylväitä, kun 
KVL ylittää 3000 ajon/d ja nopeusrajoitus on suu-
rempi kuin 50 km/h. Myötääviä pylväitä ei tarvitse 
käyttää kaiteen takana. 

MUU OHJAUS: 

Törmäyksesä myötäävien valaisinpylväiden käyt-
tö on suositeltavaa ja taloudellisesti kannattavaa, 
kun KVL ylittää 1000... 1500 ajon/d. Kaksiajoratai-
sen tien keskikaistalla pylväisiin törmääminen es-
tetään yleensä kaiteella. Jos kaide ei ole tarpeen 
keskikaistan leveyden tai muun syyn vuoksi, on 
yleensä taloudellista käyttää myötääviä pylväitä. 

Vanhat jäykät valaisinpylväät tulisi korvata tai 
vaihtaatärmäyksessämyötääviksi osuuksilla,joil-
la on paljon valaisinpylväisiin törmäyksiä. Asiaa 
on tarkasteltu kohdassa 1.8. Pylväät, joihin on 
tärmätty, korvataan samannäköisellä myötäävällä 
pylväällä. 

Myötäävät valaisinpylväät jaetaan toimin nallisesti 
väistyviin ja turvallisesti pysäyttäviin. Turvallisesti 
pysäyttävää tulisi käyttää, kun 

- tiellä on paljon kallioleikkauksia 

- metsän reuna tai jyrkänne on lähellä 

- pylväät sijoitetaan alle 2 m välikaistalle. 

Turvallisesti pysäyttäviä tai murtuvia pylväitä tulisi 
käyttää 2...4 m levyisillä välikaistoilla. 

Myötäävien pylväiden yhteydessä voidaan käyt-
tää ilmajohtoa, toiminnallisesta tyypistä riippumat-
ta. 

1.3.2 Pylväiden sijainti poikkileikkauk-
sessa 

Valaisin riveistä ja pylväsjonosta pyritään teke-
mään mandollisimman juohea ja optisesti tien 
geometriaa kuvaava. Poikkeavalla sijainnilla voi-
daan kuitenkin korostaa liittymää, pysäkkiä tai 
suojatietä tai tien luonteen muuttumista. 

Valaistuksen kannalta valaisin sijoitetaan reuna- 
viivan kohdalle tai vakioetäisyydelle lähelle reuna- 
viivaa. Valaisimen väh immäisetäisyys tien vas-
takkaisesta reunasta saa yleensä olla enintään 
1,0 kertaa valaisimen asennuskorkeus. Pylvään 
etäisyys voi olla varren ja valaisimen pituuden (3,1 
m tai 4,6 m) verran suurempi. Päätien valaisimilla 
voidaan yleensä valaista myös kevytliikennetie, 
jos valaisimen etäisyys kevytliikennetien ulko-
reunasta on enintään 1,0 kertaa valaisimen asen-
nuskorkeus. 

Yksiajorataisella tiellä pylvään keskikohta tulee 
yleensä 1,6 m etäisyydelle pientareen reunasta. 
Suurempaa etäisyyttä voidaan käyttää esimerki k-
si liittymissä ja kapeilla rampeilla tärmäysten vä-
hentämiseksi. Etäisyyden kasvattamisesta ei ole 
kuitenkaan hyötyä, jos pylväs tulisi lähelle ojan 
pohjaa. Loivapiirteisillä välikaistoilla ja suhteelli-
sen loivissa ja leveissä sisäluiskissa sopiva etäi-
syys on 3,1 m reunaviivasta; tai suurempikin, jos 
asennuskorkeus, varsipituus ja valaistustekninen 
mitoitus sen sallivat. Myös kevytliikennetien va-
laistus voi puoltaa tätä. 

Jyrkkäluiskaisilla penkereillä pylvään etäisyys 
ajoradan reunasta on yleensä sama kuin loivaluis-
kaisilla kohdilla. Kaarteissa voidaan tällöin myös 
käyttää pienempää etäisyyttä pylvään pituuden 
pitämiseksi vakiona. 
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TörmäykseSSa vaaralliset pylVäät: 
Jäykät pylväät 

Jäykkä pylväs 
- törmäyksessä auto pysähtyy 

äkisti ja autossa olijat 
loukkaantuvat usein 

- kaikki perinteiset puu- 
ja metallipylväät ovat tätä 
tyyppiä 

TörmäykseSSä turvalliset pylväät: 
Väistyvät pylväät 

Jalustasta irtoava pylväs 
- törmäyksessä pylväs irtoaa 
- auto jatkaa matkaa lähes 

entisellä nopeudella (ja 
voi törmätä esim. puuhun) 

- kaatuva pylväs ei aiheuta 
yleensä vahinkoja 

Pysäyttävät pylväät 

Murtuva pylväs 
- törmäyksessä pylvään alaosa 

murtuu 
- murtuva pylväs hidastaa autoa 

enemmän kuin irtoava pylväs 
- uusia tyyppejä: liimapuuta tai 

erikoismuovia 

Taipuva pylväs 
- törmäyksessä pylväs taipuu 

auton alle ja pysäyttää auton 
turvallisen hitaasti 

Kuva 3: Myötäävien pylväiden toimintaperiaatteeL 
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Pylvään keskikohdan vähimmäisetäisyys pienta-
reen reunasta on 0,8 m. Sen käyttö tulee uusissa 
tievalaistuksissa kysymykseen taajamissa, kun 
nopeusrajoitus on enintään 60 km/h sekä pysä-
keillä. Vähimmäismitta tulee kysymykseen myös 
valaistuksen jälkeen levennetyillä teillä. Valaistuk-
sessa on vaikea varautua tien myöhempään le-
ventämiseen: etäisyyden ja leveän sisäluiskan li-
säksi tarvitaan pylvästyyppi, joka sallii luiskan Ii-
sätäytön. 

Valaisinpylvään etupinnan vähimmäisetäisyys 
kaiteen etupinnasta on 0,5 m, moottoriväylillä 1 m. 
Siilankaiteesta vähimmäisetäisyys on 0,2 m. 

Pyiväiden suositeltava vähimmäisetäisyys kevy-
en liikenteen tiestä on 0,75 m. Kunnossapidon 
kannalta 1 m etäisyys olisi parempi. Alamäen ja 
kaarteen jälkeen etäisyyden tulisi olla turvallisuu-
den vuoksi suurempi. 

Pylväitä ei tulisi sijoittaa ojan pohjalle. Veden kan-
nalta vähimmäisetäisyys on 0,3 m, mikä voidaan 
hoitaa ojan pohjan muotoilulla. Turvallisuuden 
kannalta suurempikin etäisyys on perusteltu, kun 
ojan ulkoluiska on jyrkempi kuin 1:4. 

Vähäliikenteisillä kapeilla teillä jäykät puupylväät 
sijoitetaan törmäysriskin pienentämiseksi si-
vuojan taakse mikäli mandollista. Kapealla tiellä 
menettely ei heikennä valaistuksen tasoa. Esi-
merkiksi 7 m levyisellä tiellä mitoitus voidaan teh-
dä käyttäen 10 m leveän tien mitoitustaulukoita, 
kun valaisin tulee 1,5 m sivuun tien reunasta ja 
pylväs vastaavasti 4,6 tai erikoistapauksessa 6,1 
m etäisyydelle tien reunasta varsipituudesta 2,5 
tai 4 m riippuen. Pylväät on kuitenkin vanhoilla 
teillä pyrittävä sijoittamaan niin, ettei ilmajohtojen 
vuoksi jouduta poistamaan maiseman kannalta 
tärkeää puuriviä tai vastaavaa. 

Se kummalle puolelle pylväät sijoitetaan, määräy-
tyy tärkeysjärjestyksessä seuraavien periaattei-
den mukaan: 

- samalle puolelle kuin nykyinen tai mandol-
lisesti myöhemmin rakennettava kevytlii-
kenteen tie. 

- ilmajohtoa käytettäessä ulkokaarteeseen 
harusten tilantarpeen ja näkemien vuoksi, 
kun kaarresäde on alle 500 m. 

- ei vaihdeta puolta optisen ohjauksen kan-
nalta hankalissa kohdissa 

- väitetään usein toistuvaa puolen vaihtoa 

- yleensä pitkissä kaarteissa ulkokaartee-
seen valaistuksen tasaisuuden parantami-
seksi 

kaarevilla rampeilla sisäkaarteeseen tör-
mäysten vähentämiseksi 

- eri puolelle kuin sisäluiskassa mandollises-
ti olevat johdot 

- eri puolelle kuin tietä levennetään tulevai-
suudessa 

- metsän puolelle, jossa pylväät sulautuvat 
maisemaan paremmin kuin pellon puolella. 

Yli 12,5 m levyisillä yksiajorataisilla teillä ja lisä-
kaistoin varustetuissa liittym issä tarvitaan yleensä 
valaisinpylväät tien molemmilla puolilla. Ne voi-
daan sijoittaa vastakkain tai vuorotellen. 

Kaksiajorataisella tiellä valaisinpylväät sijoitetaan 
keskikaistalle kaiteiden väliin. Keskikaistalle sijoi-
tetu Ila 2-vartisella valaisinpylväällävoidaan järjes-
tää valaistus 2-ajorataisella tielle (2+2) kun 
ajoratojen väli on alle 18 m. 
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1.3.3 Pylväiden sijoittaminen tien pituus- 
suunnassa 

Valaistus aloitetaan yleensä vähintään pysähty-
mismatkan verran ennen liittymää. Lisäksi valais-
tusluokissa Al . ..A4 tarvitaan sopeutumismatka, 
jolla valaistuksen teho asteittain muuttuu. Sopeu-
tumismatkan pituus (m) on noin 1... 1,5 x mitoitus-
nopeus (km/h). 

VaFaistus voidaan aloittaa ja lopettaa myös 
linjaosuudella, mutta ei optisen ohjauksen kannal-
ta hankalissa paikoissa. 

Tyypillinen pylväsväli on 56 m, kun valaistusluok-
ka on Al ...A5, tien päällysteenä on tavanomainen 
asfalttibetoni (R2) ja asennuskorkeus suunnilleen 
sama kuin tien leveys ja Sp-Na-lampun teho on 
400...150 W. Pylväsväliä joudutaan pienentä-
mään ulkokaarteessa 5...20 %, kun kaarresäde 
onlOO...500mjasisäkaarteessa5...35% 

Pylväiden sijoittamista lyhyehkölle sillalle, erityi-
sesti sillan keskelle väItetään ulkonäkösyistä. 
Alikulkevallatiellä pylväätsijoitetaan vähintään 15 
m etäisyydelle sillan reunapalkista. 

Liittymissä sovellettavia sijaintiperiaatteita on esi-
tetty kuvissa 5... 10. 

1.3.4 Valaisinpylvään mitat 

Valaisimen asennuskorkeus voidaan optimoida 
valaistuksen mitoituslaskelmien tai taulukoiden 
avulla. Yleensä asennuskorkeus on 10 tai 12 m. 
Keskikaistalla tulee kysymykseen myös 15 m 
asennuskorkeus. 

Varren pituus saisi olla ulkonäkösyistä enintään 
kolmasosa pylvään asennuskorkeudesta. Suosi-
teltavat varren pituudet ovat 0, 1, 2,5 ja 4 m. 
Valonlähteen etäisyys pylvään keskeltä on varren 
pituus + 0,5... 0,6 m (Hg ja Sp-Na) tai varren pituus 
+ 1,0 m (Pp-Na). 

Kuva 4: Pylvään ja jalustan mitat. 

HA = valaistuksen asennuskorkeus (ajoradan 
reunasta valaisinvarren istukkaan) 

H = pylvään teoreettinen nimelliskorkeus 
= nimelliskorkeuden muutos (ajoradan reunanja 

jalustan pinnan tai liukulaipan välilevyn välinen 
korkeusero) 

P = ajoradan reunan ja luiskan pinnan korkeusero 
pylvään keskikohdassa (>0, kun luiska on 
alempana) 

K = pylvään korkeus (=on korjattu nimelliskorkeus 
H^tH tai l-LP) 

j = jalustan tai liukulaipan välilevyn korkeus luis-
kan pinnasta (yleensä 0,1±0,05 m) 

h = jalustan korkeus 
t = jalustan upotussyvyys tai jalustattoman pyl-

vään upotussyvyys (h-j). 
U = pylvään upotussyvyysja!ustaan 
L = pylvään pituus (jalustallisilla pylväillä 

H-,-AH^U ja jalustahormilla H^P^t) 
X = pylvään etäisyys ajoradan reunasta 
V = varren ulottuma 
E = valaisimen reunaetäisyys (>0 ajoradan päällä 

<0 ajoradan ulkopuolella) 

Mitat lasketaan yleensä pylvään keskeltä. 
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Vcilaistusteknillisesti valoi-
simien tulisi olla poistu - 
van liikenteen puolella. 
Jatkuvuuden takia päätien 
valaisimet sijoitetaan yh-
teen jonoon. 

.\ 	Kokoojatie \ 
Valaistusluokka A5 

\p6Om 

haara vatoistaan vähintään 
pysähtymisnäkemän pituudel-
ta. Yksityisteitä ei valaista. 

Seudullinen tie 
V0 = 8Okm/h 
yala istustuokka A5 
Lp12Om 

Avoin T-liittymä. Päätien volaisin 
sijoitetaan liittyvän tien jcitkeelle. 

.-' 	N, 	Valaisin sijoitetaan liittymä- 
N ,,kaaren jälkeen, etäisyys 

paatuen ajoradan reunasta 
20 m... S /2. 

Optisenovaroituksena ote- 
yo valaisinV synnyttää hei-
jostuskuvion. jota vastaan 
esteet näkyvät silhuettina. 

Täysi valaistus asennetoan pää- 
suunnan saarekkeiden pituudelle 
ja sopeutumisalueet tämän ulko-
puolelle. 
Sopeutumisalueen lampputeho 1/3 

poikkileikkauksen lampputehosta. 

4 
Heijastuskuviot peittävät 

ii, 	/liittymäalueen. Kääntyvän 
'/ 	/ auton kuljettaja näkee 
'/ 	/ aina liittymän takaosan 
V 	/ ajoradan ja sillä 	evat 

/ 	esteet. 

1 	 ,'., 1-' Y ' '. '.' 	V 'jIiUUI 1 •J y t - 
tää pois; jos ajoradan le- 

Koarteessa oleva pääsuunnassa kana- 
voitu liittymä. Päätien valaistus on 
jatkuva ulkokoarteen puolella. Sisäkoar-
teeseen lisätään toinen valaisinjono, 
jolloin yksirivinen reunasijoitus muut-
tuu koksiriviseksi tai vuorottaiseksi. 
Pylväsvälit mitoitetaan tien leveyden 
ja volaisintyypin perusteella. 

Kuvat 5ja 6: Yksinkertainen kolmihaarallittymä ja kana voitu nellhaaraliittymä. 
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Jos kevyttiikenteen havaitsemista 
korostetaan pystytason vatoistus - 
voimakkuuden avuUa, vataisimet si-
joitetaan ennen suojatietä etäisyy-
delle H/3. 

Kaksirivinen valaistustyyppi tar-
vitaan, kun ajorata on leveämpi 
kuin asennuskorkeus. /' 

Täysi valaistus asennetaon 
pääsuunnan saarekkeiden 
pituudelle ja sopeutumis-
alue tämän ulkopuolelle. 

_______ 

Pääsuunnassa kanavoitu, kaksi-
puolinen tasoliittymä. 
Valaisimet sijoitetaan sellaiselle 
etäisyydelle päätiestä. että va-
laisinjonot tulevat juoheiksi. 
Suojatiet on vataistu myötä-
valoperiaatteella. Valaistuk-
sen pääjonot sijoitetaan ajo- 
suuntaan nähden oikealle puo-
lelle jolloin optinen ohjaus 
tukee ajolinjojen valintaa 
liittymää lähestyttäessä. 

Valaisimet sijoitetaan 
kevyttiikennetien puolelle. 

7'j Kantatie 

'j V0  100 km/h 
'1 	Valoistusluokko A4 

Lp iBOm 

Tarve rii 
sivutien 

u 
es 

Tilan mukaan valoistus voi-
daan laittaa vaihtoehtoisest 
tien toiselle puolelle. 

Valtatie 
V0 = 100 km/h 
Valaistusluokka A4 
Lp 180m 

2-2 - - 
\ Vuorottainen sijoitus tuottaa sivutiettä 

tulevalle hyvän opt isen ohjauksen. 

Pääsuunnassa kanavoitua liittymää lähestyttäessä päätien valaisimet sijoitetaan oikealle reunalle. 
Päätien kanavoinnin osuudella voidaan käyttää vuorottaista reunasijoitusta. Jos sivutie on sisä-
kaarteen puolella, päätien volaistus on jatkuva ulkokaarteen puolella. Pylväsväliä voidaan muut-
taa leveyden mukaan mitoittaen. 

Kuvat 7ja 8: Pääsuunnassa kanavoidut liittymät. 
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Viimeinen pylväs sijoite-
taan nokkakiilan jälkeen. 
Tarkka sijainti määräy-
tyy rampin alkupään pak-
kopisteestä aloitetun va-
laisinjaon mukaan. 

Pylväs siioitetaan liittymä- 
kaaren jälkeen. Etäisyys 
sivutien ajoradan reunasta 
yleensä 20m... S12. 

Tällä osalla voidaan vaihto-
ehtoisesti käyttää kaksin-
vistä keskikaista-asennusta. 

Pylväät sisäkaarteessa 
törmäysvaaran vuoksi. 

Eyiväät sijoitetaan rampin 
oikeaan reunaan. 
Tyypillinen pylväsväli on 
48... 54m. Riippuu samoista 
tekijöistä kuin pääteiUä. 

Volaistun moottoritien enitaso-
liittymässä ramp;.n valaisimet 
sijoitetaan jatku' si jonoiksi 
ramppien oikeall( eunaIle. 
Liittyvissä silmukkarampeissa 
valaisimet voidaan sijoittaa 
myös ulkokaarteeseen. Sivu- 
tien valaisimet tulee sijoittaa 
sillalla mandollisimman kauak-
si risteämispisteestö. 

h'ienen kaarresä- 
teen takia pylväsväli 
on lyhennetty. Tyypillinen 
väli 25...35m,ks.kuva 21. 

Kuva 9: Valaistun moottoritien eritasoliitiyn :ä. 
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Sivutien valaisimet ovat 
samalla puolella kuin ke-
vytliikennetie. Pylvään reu-
naetäisyyttä ja varren ulot-
tumaa muuttamalla valaisin-
jonosta tehdään juohea linja. 
Sen ei tarvitse olla täsmäl-
teen tien keskilinjafl kanssa 
yhdensuuntainen. Jos ke-
vytliikennetietä ei ole. pyl - 
väät voivat olla vaihtoeh-
toisesti sivutien toisella puo- 
lella. 

Optinen ohjaus rampilta 
tulevalle. 

Pylväät siioitetaan symmet-
risesti sillan suhteen. 
Pylvään sijoittamista teiden 
risteämispisteeSeen on väl-
tettävä. 

Tyypillinen pylväsväli on 
50...60m. Siihen vaikut-
tavat: 	valaistusluokka, 
valaisimen vatonjako-omi-
naisuudet, valovirta , poik-
kileikkaus. päällyste, asen-
nuskorkeus ja varren pi-
tuus. 

Ensimmäinen pylväs siiE 
tetaan nokkakiilan etupoo-
lelle. Tarkka sijainti mää-
räytyy rampin yläpään pak-
kopisteistä aloitetun jaon 
mukaan. 

Pylväät on sijoitettava niin, 
ettei yhteisvaikutuS huo-
nonna yleistosaisuutta (U 0 ) 

Etäisyys si(lasta 2 x - 
asennuskorkeuS- alikulku- 
korkeus). Jos pylväiden 
väli on suurempi kuin moot-
toritien linjalla, on sillanalus 
vataistova. 
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/ 
Jos ram in suunta- 

/ us ja 	pituus sallii 
1 ajonopeuden 	6OkmIh. 

pylväät sijoitetaan si- 
säkaarteen puolelle. 

/ 
Valaistacin kuten kol- 
mihaaratasotiittymä. 

/ 

1, 

-- 

P Iväät sFoitetaan 
symmetrisesti risteys- 
sillan 	suhteen. Ei 
kuitenkaan 	sillan kes- 
kelle. 

Päätien valaisinono 
voidaan vaihtaa huo- 	 * 
maamatta sillan koh- 
dalla 	toiselle 	reunal- 
le koska se on usein 
välttämätöntä rampin 
pään valaisemjsen ta- 
kia. 	 \ 

Kuva 10: Perusverkon eritasoliittymä. 
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1.4. Jalustat 

Puu- ja muovipyiväät perustetaan ilman jalustaa. 
Upotussyvyys on 1,4.. .2,2 m. Upotustarve on 
suurin löyhässä, hienorakeisessa maassa jyrkäs-
sä luiskassa. Muut pylväät pystytetään yleensä 
betoni- tai teräsjalustaan. Jalustassa on yleensä 
säätömekanismi, jolla pylvään pystysuoruus voi-
daan tarvittaessa myöhemmin palauttaa esi-
merkiksi roudan liikkeiden jälkeen. Jalustan le-
veys on tavallisesti 350.. .600 mm, suurissa pyi-
väissä joskus enemmänkin. Jalustan upo-
tussyvyys on 1 ,4...2,0 m, kun pylvään pituus on 
12 m, ja jalusta tulee kitkamaahan. Ko-
heesiomaassa upotussyvyys on suurempi tai käy-
tetään laattaperustusta. Koheesiomaassa voi-
daan käyttää kitkamaan jalustoja, jos jalustan alle 
ja sivuille vaihdetaan kitkamaa. 

1.5. Johdot 

Johtoverkkoa suunniteltaessa valaisimet jaetaan 
yleensä useampaan ryhmään, joilla on oma ryh-
m äkeskus. Ryhmäkeskuksesta vedetään ryhmä- 
johto pyiväältä pyiväälle maakaapelina tai ilmas-
sa. Ryhmäkeskukseen tuodaan liittymisjohto ja 
ohjaus sähkölaitoksen muuntamolta tai keskuk-
selta joko ryhmäjohdon rinnalla tai osittain eri 
reittiä. Ilmajohto on asennettuna halvempi kuin 
m aakaapel i. 

Maakaapelia käytetään kuitenkin 

- yleensä taajamissa ulkonäkösyistä 

- yleensä keskikaistalla ui konäkösyistä 

- jyrkässä sisäkaarteessa tienpuoieiie tule-
vien harusten ja näkemää huonontavien 
tukien välttämiseksi 

- yleensä rampeilla 

- yleisten teiden liittymissä 

- vietäessä johto yleisen tien toiselle puolel-
le, ainakin käytettäessä myötääviä pylväi-
tä. 

Maakaapeli voidaan asentaa auraamalla tien 
sisäluiskaan, kun luiska on lohkareeton 0,7 m 
syvyyteen saakka. Aurausmenetelmässä kaape- 

lin suositeltava etäisyys päällysteen reunasta on 
1±0,25m. Etäisyys 0,3...0,5 m tulee kysymyk-
seen, jos varaudutaan tienpi ntaan syntyneiden 
epätasaisuuksien korjaamiseen. 
Kaivumenetelmässä kaapeli voidaan sijoittaa va-
paammin. Sijoittamista alle 1 m etäisyydelle ojan 
pohjasta on vältettävä. Auraus on selvästi kaivu-
menetelmää halvempi asennustapa. Maakaape-
lin asennussyvyys on 0,7±0,2 m. 

Ilmajohdon korkeus on jäykkiä pylväitä käytettä-
essä yleensä 9 m. Myötäävillä pylväillä korkeus 
on yleensä 7,5 m, mikä vähentää pylvääseen 
kohdistuwia kuormia. Tärmäyksessä ilmajohto ir-
toaa pylväästä tai kiinnike luistaa pylvästä pitkin. 
limajohtopylväissä tarvitaan yleensä harus, kun 
johtoon tulee yli 10...15°  kulma. Myös harukset 
voivat olla törmäyksessä murtuvia. 

1.6. Valaistuksen huomioonottaminen 
muussa tiensuunnittelussa 

Liikennemerkkejä ei nykyisin yleensä valaista 
erikseen. Ajoradan yläpuoliset opasteet tulee kui-
tenkin valaista jos varsinaisia tievalaisimia ei saa-
da sopivasti taulun eteen .Liikennemerkki tai suun-
nistustaulu tulisi sijoittaa siten, että valaisin jää 
5...10 m päähän sen etupuolelle. Tällöin valaisin 
valaisee myös merkin. Kaksiajorataisella tiellä 
vastaava etäisyys on 1 0...20 m. Ajoradan yläpuo-
lisille opasteille suositeltava etäisyys on puolet 
edellä mainituista. Valaisinpylväs ja portaali voi-
daan yhdistää. 

Tien poikkileikkauksen tulisi pysyä suunnilleen 
vakiona pitkillä osuuksilta. Ajoradan ja kevyt-
liikennetien välisen välikaistan leveyden huomat-
tava vaihtelu lyhyin välein haittaa yhtenäisen 
valaistuksen aikaansaamista: Leveä (>7 m) väli- 
kaista voi edellyttää erillisen kevytliikenne-
valaistuksen rakentamista, erittäin kapea (>4 m) 
edellyttää törmäyksessä turvallisesti pysäyttävien 
tai murtuvien pylväiden käyttöä. Vastaavia ongel-
mia voi aiheuttaa keskikaistan leveyden vaihtelu. 
Uusilla enintään 9 m levyisillä teillä ja varsinkin 
rampeilla voidaan vähentää törmäyksiä pylväisiin 
valitsemalla tien sisäluiskan leveydeksi vähintään 
3...3,5 m. Tällöin valaisinpylväs voidaan sijoittaa 
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2...2,6 m etäisyydelle pientareen reunasta. Me-
nettely on suositeltava myös myötääviä pylväitä 
käytettäessä. Kapealla vähäliikenteisellä tiellä tu-
lisi käyttää kapeaa (3,5 m) sivuojaa, jonka taakse 
jäykät törmäyksessä vaaralliset valaisinpylväät 
voidaan sijoittaa. 

Tien rakenteen suunnittelussa voidaan suosia 
maakaapelin aurausta suunnittelemalla kallioleik-
kausten ja louherakenteiden reunaan tai keski- 
kaistalle 0,7 m syvyinen ja 0,5 levyinen kohta, 
johon ei tule lohkareita. Aurausmenetelmä alen-
taa valaistuksen kustannuksia 50...100 000 
mk/km (1990) kaivettuun maakaapeliin verrattu-
na. Valaisinpylväiden jalustoja voidaan pienentää, 
jos luiskassa pylvään kohdalla on soratäyte peh-
meän täytemaan sijaan. Penkereillä tierakenteen 
kuivatuksen 20...50 m välein edellyttämä sorasta 
tehtävä veden poistumisreitti tulisi määrätä sijoi-
tettavaksi valaisinpylväiden kohdalle. Viemäröin-
tiä ei tulisi suunnitella valaisinpylvään kohdalle. 
Valaistus voi edellyttää myös sivuojan siirtämistä. 

Normaalia tummempi, peilimäinen ajoradan pääl-
lyste (R4) vaatii lyhyen pylväsvälin. Normaalia 
vaaleampi, karkeahko (Ri) päällyste sallii nor-
maalia pienemmän valaisintehon käytön. Tätä tu-
lisi hyödyntää ainakin tun neleissa, missä tarvitaan 
kirkas valaistus erityisesti päivällä. Vilkasliikentei-
sillä teillä voi olla vaikea varmistaa, että valaistuk-
sen edellyttämä päällystetyyppi otetaan huomi-
oon myös u udellenpäällystyksessä. Esimerkiksi 
kevytliikenneteillä tulee kysymykseen myös vaa-
lean sirotepintauksen käyttö. 

Turvallisesti pysäyttäviä valaisinpylväitä voidaan 
käyttää hyväksi pyrittäessä estämään auton tör-
määminen siltapilariin, portaaliin tai muuhun es-
teeseen. Kaiteen alkukohtaan sijoitettuna tällai-
nen pylväs estää auton liukumisen kaidetta pitkin. 

1.7. Kustannukset 

Tievalaistuksen rakennuskustannukset olivat 
vuonna 1990 seuraavat: 

Jäykätpuupylväät, ilmajohto 120 000 mk/km 

Muut pylväät, ilmajohto 200 000 
Muut pylväät, aurattu maakaapeli 250 000 
Muut pylväät, kaivettu maakaapeli 320 000 
Kaksivartiset 12 m pylväät " 360 000 
Kaksivartiset 15 m pylväät " 390 000 

Kohta muut pylväät on laskettu käyttäen myötää-
viä 10 m pylväitä tai jäykkiä 12 m pylväitä. Jäykät 
10 m metallipylväät laskevat hintaa 20 000 mk/km. 
Käytännössä hinnoissa on suuria vaihteluita. 

Tievalaistu ksen käyttökustannukset ovat 
8000...10 000 mk/km vuodessa, kun kilometrillä 
on 20 Sp-Na -valaisinta, joiden teho on 150 tai 
250 W. Energian osuus on 60 %. Vastaavat käyt-
tökustannukset 20 vuoden ajalta ovat 100... 120 
000 mk/km, kun laskentakorkona on 6 %. 

1.8. Valaistuksen uusiminen 

Valaistuksen purkaminen ja uudelleenrakentami-
nen on usein kannattavaa, kun pylväsväli on pieni, 
valaisimet ja lamput vanhanaikaisia ja liikenne- 
määrä suurehk Pylväsvälin pidentäminen ja siir-
tyminen myö: viin pylväisiin pienentää on-
nettomuuskus nuksia ja käyttökustannuksia 
(esim 1). 

Jäykkien pylväiden muuttaminen myötääviksi voi 
olla taloudellista myös nykyaikaisessa tievalais-
tuksessa, kun liikennemäärä on suuri (esim 2). On 
myös selvitettävä mandollisuus muuttaa nykyiset 
jäykät pylväät myötääviksi. 

Valaistusta voidaan tarvittaessa parantaa vaihta-
maIla elohopealamppujen tilalle uudenaikaisem-
mat lamput ja valaisimet. Saavutettava energian- 
säästö voi olla kymmeniä prosentteja. 
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Esimerkki 1. 

Muu kaksikaistainen maantie, KVL 8000 ajon/d. 
Nykyisen elohopeavalaistuksen HG 250 W, pyi-
väsväli S = 36 m. Valaistus uusitaan kokonaan. 

Käytetään suurpainenatriumvalaisimia Sp-Na 
250 W, pylväsväliä S = 56 mja myötääviä pylväitä. 

Nykyinen asennus 

Esimerkki 2. 

Muu kaksikaistainen päätie, KVL 5000 ajon/d. 
Uudehko valaistus, jolla Sp-Na 250 W valaisimet 
ja 56 m pylväsväli. Vaihdetaan pylväät myötäävik-
si mutta käytetään samoja valaisimia. 

Nykyinen asennus 

-käyttö- ja kunnossapito- 
kustannukset 	 15 400 mk/km x a 

tärmäyskustannukset 	58 300 mk/km x a 
73 700 mk/km x a 

käyttö- ja kunnossapito 
kustannukset 
	

10 800 mk/km x a 

törmäyskustannukset 
	

26 800 mk/km x a 
37 600 mk/km x a 

Saneeraus 

vanhan asennuksen 
purkaminen 	 15 000mkikm 

uuden valaistuksen 
rakentaminen 	 200 000 mk/km 

215 000 mk/km 

Uusi asennus 

Saneeraus 

vanhan asennuksen purkaminen 15 000 mk/km 

jäännösarvo 	 -18 000 mk/km 

uusien rakenteiden asentaminen 200 000 mk/km 
197 000 mk/km 

Uusi asennus 

käyttö- ja kunnossapito 
kustannukset 	 10 800 mk/km x a 

törmäyskustannukset 	9 700 mk/km x a 
20 500 mk/km x a 

käyttö- ja kunnossapito- 
kustannukset 
	

10 800 mk/km x a 

tö rmäysku stan n u kset 
	6 800 mk/km x a 

17 600 mk/km x a 

Likimääräinen kuoletusaika 
	 Likimääräinen kuoletusaika 

= 	215000 	=4a 
73 700 - 20 500  

197000 	=lOa 

(37600-17600) 

Ensimmäisen vuoden tuottokerroin 
	 Ensimmäisen vuoden tuottokerroin 

1. Vuoden säästä 
	 e = (37600-17 600)= 0,102 

saneerauskustannus 
	 197 000 

= 73 700 - 20 500 = 0,247 

215 000 
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Kuva 11: Myötäävien pylväiden esittäminen. 
Tapa 1: merkitään jäykät pylväät J:IIä ja todetaan, että muut ovat myötääviä 

(tässä esimerkissä on tehty näin). 
Tapa 2: merkitään myötäävät pylväät T:IIä tai TP:IIä, jolloin J:tä ei tarvita. 

(T=myötäävä, TP=turvallisesti pysäyttävä, J=jäykkä) 
Tapa 3: myötäävät pylväät merkitään vain pylväsluetteloon. 
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JALUSTAN 	d.JAI.USTAN LEVEYS 
MITOITUS- 	• JALUSTAN UPOTUSSVV. 
TEEIJE 

dl' 	 HUOM ______________________ _________ 
VALTATIF '5t SvÄt pyl FSt/ilma ,hto AI4K J3 .7,5m 

2001 - - 9,6 11,5 II a 1,00 12453 v 3,10 -0.20 10,20 2,50/1 1 
2002 12509 v " " " - 8 - 9.6 11,5 III b { 2,20 

b L 1.30 II/soratyttö 5d 
2003 12565 v " " - " - 11 -- 9.6 11,5 III a 1.30 
2004 12621 v " ' " - 17 - 12,5 15,0 II! a 1,70 

17 H 9,6 11,5 XXX R 1,30 
2005 12677 v ' " - 

' 9 - 9,6 11,5 IV a f 1,70 
a . 1,30 XII/soratAyttä 3d 

2006 12733 v 1 
- 7 - 9,6 11.5 V a 1,30 III/aorat1yttö 3d 

PAIKALLI Tj.3I2 eta11 IylvÄÄt/ nakaapel inti 
3001 1 11 - - 7,3 8,9 XIX b 1.30 367 0 3.10 -0.20 10.20 2.50/1 1 
3002 423 0 " " " " - - 7,3 8,9 XIX b 1,30 
3003 4790 -0,40 10,40 " ' - - 9,6 11,5 IV a 1.70 
3004 535 ' " " - - 9,6 11,5 IV a 1,70 
3005 5910 " -0,20 10,20 " " - " - - 7,3 8,9 II a 0,77 
3006 647 0 " " " " 1 - 

- 7.3 8,9 1 a 0,59 

VALAISIHETI 1. Sp-Na 250W 3. 	 3• NAALAJIT RIKORKEVOEN MITTAUSTASO REUNAVIIVASTA: 

___________________________________________________________________ 
1. Lo. KIVIKIILAUS, 

TIIVIS MUPSKK 

II. S. TIIVIS Mk. Mk14, 

t • LUISKAN. 3 • JALUSTAR YLLPINNAH. 	V . LIIJKULAIPAN YSLILEVYN ___________________________________________________________________________ 

VALTATIE 15 vÄlillE MALLILA-TYYPPILÄ IU.hHk,LÖVHÄHISlHI,M, 
SIR,. KUIVAKUORI VALAISTUSStJUNNITELMA 

TIELAITOS 	 X 	t i epiiri PYLVÄS- JA JALUSTAL(JETTELO 

MERKKI 1 	 MUUTOS 	 1 	1 	TEHNYT 	TARK. 

IV.Hk IIPY.POI4JAYEOESS 
SI. SITKEÄ S 

5'. PEHMEÄ So xx.xx.91 
Suunnittelija PIIRI 'HAIIKE'VUOEI 

00 	999 	91 R11/6-1 PÄäsuunnittelija 

Kuva 12: Pylväs- ja jalustaluettelo. Käytettäessä pelkkiä metallipylväitä maakaapeliasennuksena 
voidaan pylvään momenttikestävyysvaatimus korvata SFS -standardin mukaisella jäykkyysluokalla. 




	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

