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ALKUSANAT 

TiehaHituksen kehittämiskeskus on laatinut tievalaistuksen käsikirjan. Se on 
tarkistettu ja uudistettu painos julkaisusta TVH 722325/1983 "Tievalaistus, 
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kun nossapito". 

Tarkistuksen perusteita ovat vuoden 1983 ohjeiden käyttökokemukset, 
uudet kotimaiset ja kansainväliset standardit, tutkimustulokset ja 
suositukset sekä valaistuksen ympäristövaikutukset. Eurooppalaisten 
standardien (CEN) muutokset saattavat johtaa lisätarkistuksiin 1993 -94. 

Taajamien ulkopuolella olevien tievalaistusten kannattavuuden 
lii ken nemäärärajat on tarkistettu. Myötääviä pylväitä tulee käyttää 
vilkasliikenteisillä teillä. Vanhentuneiden tai onnettomuusriskinä olevien 
valaistusten saneerausta korostetaan. 

Tarkistukse n suurimmat vaikutukset aiheutuvat törmäyksessä myötäävien 
pylväiden käyttöönotosta. Suunnitelmissa on otettava huomioon eri 
valmistajien pylväiden erilainen lujuus, toiminta törmäyksessä ja erikokoiset 
jalustat. Tällä on merkitystä käytettäessä erilaisia puusta, muovista tai 
metall ista vaI mistettuja pylväitä, erityisesti ii majo htoase n nu ksissa. Viittaus 
tyyppipiirustukseen tai tiettyyn kaupalliseen tuotteeseen ei enää onnistu 
yhtä hyvin kuin ennen. 

Käsikirjassa esitetyt periaatteet, vaatimukset ja ohjeet ovat yhden mukaiset 
Suomen Sähkölaitosyhdistyksen katuvalaistussuosituste n kanssa. 

Konsultteina ovat toimineet dipl. ins. Pentti Hautala Suomalainen 
Insinööritoimisto Oy:stä valaistus- ja tietekniikan osalta sekä ins. Seppo 
Mäki-Pollari Kupari & Uusitalo, Sähköteknillinen Insinööritoimisto Oy:stä 
sähkötekniikan alueella. 
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TIEVALAISTUKSEN TARVE 

1 TIEVALAISTUKSEN TARVE 

1.1 Tievalaistuksen vaikutukset 

Pimeän ajan onnettomuuksien lukumäärä on suhteellisesti suurempi ja 
vaikeusaste pahempi kuin valoisana aikana. Vaikka väsymys, kurittomuus 
ja alkoholi vaikuttavat tämän ongelman syntymiseen, ratkaisevin tekijä on 
kuitenkin pimeys. Sillä on suuri vaikutus kuljettajan käyttäytymiseen ja 
suo rituskykyyn. 

Pimeällä tiellä ajettaessa heikentyneet näkemisedellytykset ovat osaltaan 
syynä siihen, että onnettomuusriski kasvaa 1 ,5.. .3,5-kertaiseksi verrattuna 
valoisaan aikaan. Tievalaistuksen toteuttaminen perustuu pimeän ajan 
onnettomuuksien vähenemiseen. 

Yleisillä teillä pimeän ajan (pimeä ja osa hämärän ajasta) liikenne on 
Etelä-Suomessa 29 % ja Pohjois-Suomessa 32 % KVL:stä; liikenteen 
ennustetaan kasvavan tarkasteluajanjakson (20 a) aikana tieluokan 
mukaan 18...35 %. Pimeän ajan onnettomuudet ovat keskimäärin 30 % 
kaikista onnettomuuksista. Tieliikenteen eräät onnettomuuslajit ovat 
selvästi yleisempiä pimeänä aikana kuin päivällä. Tavallisimpia pimeän 
ajan yksittäisonnettomuuksia ovat: 

- 	jalankulkijaonnettomuus, 
- 	törmäys pysähtyneeseen tai pysäköityyn ajoneuvoon, 
- 	törmäys kiinteään esteeseen ajoradalla tai sen ulkopuolella ja 
- 	eläinonnettomuus 

Kaikista onnettomuuksista yleisillä teillä n. 3 % johtaa kuolemaan, n. 30 % 
henkilövahinkoihin (1989). Kevyt liikenne on pimeällä erittäin 
onnettomuusaltis liikenneryhmä ja sen onnettomuuksien vakavuusaste on 
korkea; 20...30 % kaikista kevyen liikenteen pimeän ajan onnettomuuksista 
johtaa kuolemaan. 

Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan tievalaistus vähentää 
yleisillä teillä pimeän ajan onnettomuuksia keskimäärin 30 %:lla. 
Tievalaistus lievittää eniten vakavia onnettomuuksia. Vaikutus on suurin 
sekaliikenneteillä ja alenee tien standardin noustessa. Tässä ohjeessa 
käytetään seuraavia arvoja: 

moottori- ja moottoriliikennetiet 	20 % 
muut autoliikennetiet 	 25 % 
sekaliikennetiet 	 30 % 
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Tievalaistus parantaa liiken netu rvallisuutta myös tieosuuksilla, joilla 
olosuhteet ovat poikkeukselliset (suuri liittymätiheys, su muiset tienkohdat, 
monimutkaiset liikennejärjestelyt jne.), tasoittaa ja hieman lisää 
ajonopeuksia, parantaa ajoneuvoliikenteen palvelutasoa, sujuvuutta, 
ajomukavuutta ja optista ohjausta, vähentää ajoneuvojen häikäisyä sekä 
lisää tieympäristön yleistä turvallisuutta. 

Tievalaistuksen kannattavuutta voidaan tarkastella ajokustannussäästöjen 
avulla. Näistä suurin osa (80.. .90 %) on onnettomuuskustannussäästöjä 
ja loput aikakustannussäästöjä. Onnettomuuskustannuksissa on otettu 
huomioon koko vuorokauden ajalta pylväisiin törmäämisistä aiheutunut 
lisä. Laskelmien perusteena käytetään seuraavia henkilövahi nko-
onnettomuusasteita: 

- 	moottoritiet 
• keskikaista> 12 m 	5,5 onn./10 8  ajon. km  
• keskikaista< 12 m 	11 

- 	moottoriliikennetiet 	11 

- 	muut päätiet 
• liittymiä 2 kpl/km 	14 
• liittymiä 5 kpl / km 	22 

- 	muut maantiet 
• liittymiä 2 kpl / km 	18 
• liittymiä 5 kpl / km 	30 

- 	taajamatiet 	30.. .60 

Aikakustan nussäästöjä syntyy liikenteen nopeuden palautu misesta lähes 
päivätilanteen mukaiseksi, jolloin matka-aika lyhenee. Nopeuden muutos 
on valaistun tieosan pituudesta, liikennemäärästä, tien luokasta, raskaiden 
ajoneuvojen osuudesta ja nopeusrajoituksista riippuen noin 1 km/h. 

Tievalaistus vähentää hieman ajoneuvokustan nuksia hiljaisen liikenteen 
aikana. Kannattavan tievalaistuksen liikennemäärät ovat kuitenkin niin 
suuria, ettei tasaista ajonopeutta voida taata. Näin ollen ajoneuvo-
kustannussäästöjä ei oteta huomioon. 
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1.2 Valaistavat kohteet 

Tievalaistus voi olla perusteltu ja kannattava ilman lisäselvityksiä: 

- 	sijainnin perusteella, 
- 	liikennemäärien perusteella tai 
- 	liikenneonnettomuuksien perusteella. 

1.2.1 Sijainnin perusteella valaistavat kohteet 

1. Yleiset tiet taajamissa 

Yleiset tiet ja kadut taajamissa; pääasiassa asema- ja rakennus-
kaava-alueilla. Kaavoittamattomilla alueilla tiet voidaan valaista 
silloin, kun taajaman asukasluku on > 200. 

2. Avattavat sillat ja niihin liittyvät tieosat. 

3. Lossi- ja lauttalaiturit sekä niihin liittyvät tieosat. 

4. Autoiiikennetunnelit ja lyhyet tunnelit sekä niihin verrattavat 
alikulkusillat myös päivällä. 

5. Moottori- ja moottoriliikennetiet, jos eritasoliittymien nokkaväli on 
<2000 m tai osuus kanden valaistun tieosan välillä on < 1500 m. 

6. Alle 500 m pituiset kaksikaistaisen tien osat valaistujen tieosien tai 
valaistujen liittymien välillä. 

7. Valaistun moottori- ja moottoriliikennetien eritasoliittymän alueella 
rampit ja risteävä tie sekä suuret levähdys- ja palvelualueet. 
Valaisemattomalla moottoriliikennetiellä päätie valaistaan 
ääi mmäisten nokkapisteiden välillä. Valaisemattomalla moottoritiellä 
voidaan menetellä vastaavalla tavalla, jos liikenne voisi ajautua 
aiheetta valaistulle suoratte rampille. Vaara on suurin ulkokaarteessa 
ja kuperassa taitteessa. 

1.2.2 Liikennemäärien perusteella valaistavat kohteet 

Lähtökohtana tievalaistuksen perustelemiseksi liiken nemäärällä on 
kunkin tieluokan keskimääräinen henkilövahi nko-onnettomuusaste. Se on 
ainoa perustelu moottoriteillä ja muilla maanteillä. Moottoriliikenneteillä ja 
muilla pääteillä otetaan lisäksi aikakustannussäästöt huomioon. 
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Tievalaistuksen liikennetaloudellinen kannattavuus selvitetään vertaamalla 
keskimääräisiä vuotuisia ajokustannussäästöjä valaistusmenojen ja 
pylväson netto mu uskustan n uste n yhteisvaikutu ksee n. Kannattavuuden 
liikennemääräraja saadaan selville tekemällä tarkastelu valaistuksen 
käyttöiän t puolivälissä (t on yleensä 20 vuotta), kaava (1). 

108 x[K+bxnxOnk,(1 +r1 /100)''2 ]xHK 	 (1) 
KVL= 

365 x b x [1,1 x p x dx g x Onk(1 + r2/100)v2 + Aika] 
jossa 

KVL 	on keskivuorokausiliikenne (ajon./d), 
K 	valaistuksen vuosikustannukset 

(mk/km x a) kohdan 5.4.3 mukaisesti, 
b 	liikenteen kasvukerroin, 
n 	pylväiden lukumäärä (kpl/km), 
Onk 	pylväson nettomuuden kustannus (mk/kpl), 
r1 	pylväson nettomuuskustannuksen vuotuinen kasvu (%), 
HK 	hyötykustannussuhde, 
t 	valaistuksen käyttöikä (a), 
p 	pimeän ajan liikenteen osuus, 
d 	pimeän ajan onnettomuuksien vähenemä tievalaistuksen 

ansiosta, 
g 	tieosan henkilövahinko-onnettomuusaste 

(onn./108  ajon.km) julkaisun TIEL 703614 mukaan, 
Onk 

	

	henkilövahinko-onnettomuuden kustannus (mk) julkaisun 
TIEL 703614 mukaan, 

r2 	henkilövahinko-onnettomuuskustannuksen vuotuinen 
kasvu (%), 

Aika 	aikakustannussäästöt (mk/ajon. km ) kaavan (2) mukaan ja 
kerroin 1,1 omaisuusvahi nkolisä 

Aika = 	p x Aik x (1/v 1  - 1/v2) (1 + r3/100)u2 	 (2) 

jossa 

p 	on pimeän ajan liikenteen osuus, 
Aik 	liikenteen ajan arvo (mk/h) julkaisun TIEL 703614 

mukaan, 
r3 	liikenteen ajan arvon vuotuinen kasvu (%) 
v1 	nopeus pimeänä aikana ennen tievalaistusta, 
v2 	nopeus pimeänä aikana valaistuksen rakentamisen jälkeen ja 
1/v 1 -1/v2 	aikasäästö (h/ajon.km). 
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Taulukossa 1 on tieluokkien mukaan jaoteltuna vaadittavat liikennemäärät. 
Liiken nemääräperusteiden arvot riippuvat lähtötietojen tarkkuudesta, 
ennustekertoimista, onnettomuustiedoista ja yksikköhinnoista. Näiden 
muuttuessa liikennemäärät tulee tarkistaa kaavojen (1) ja (2) avulla. 

Esimerkki 1. 

Moottoritie Etelä-Suomessa. 
Huomioon otetaan vain on nettomuuskustan nussäästöt. Pylväsonnet-
tomuuskuluja ei tule, koska keskikaista-asennus on kaiteiden välissä. 

108 x 64400 x 1 
KVL= 

365 x 1,35 x 1,ix 0,29 x 0,20 x lix 857000 x 1,02 °  

= 17826 ajon/d 

Esimerkki 2. 

Muu kaksikaistainen päätie Pohjois-Suomessa 
Tiellä on vain autoliikennettä ja sen liittymätiheys on 2 kpl/km. 
Onnettomuus- ja aikakustannussäästöt otetaan huomioon. Käytetään 
myötääviä pylväitä, joihin törmäämisestä seuraa lievä onnettomuus ja sitä 
vastaava pienehkö kustannus. 

Aika  = 0,32 x 46,74 x (1/80 - 1/81) x 1,0210  x  108=22616  mk 

KVL = 108 x (35100 + 1,35 x 1000/56 x 510 x 1,0210)  xi 

365 x 1,35 x (1,1 x 0,32 x 0,25 x 14 x 857000 x 1,0210 + 225000) 

= 6723 ajon / d 



16 	 Tievalaistuksen käsikirja 
TIEVALAISTUKSEN TARVE 

Taulukko 1: 	Lllkennetaloudelilsesti kannattavan tievalaistuksen 
liikennemäärät. 

Tieluokka KVL (ajon/d) 

Moottoritie 
- keskikaista> 12 m 40 000 
- keskikaista < 12 m 18 000 

Moottoriliikennetie 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 

Väliarvot interpoloidaan tiekohtaisen liittymätiheyden avulla. Lapin, Oulun 
ja Kainuun tiepiireissä käytetään 5 % pienempiä arvoja. Taulukon arvot 
perustuvat energian hintaan 30 p / kWh. Jos hinta on 40 p / kWh, 
liikennemäärärajoja on korotettava 10 % Jos tievalaistuksen hyödyt 
halutaan 10 vuodessa, on käytettävä 1 ,3-kertaisia liikennemäärärajoja. 

Vertailtaessa valaistuksen asentamista muihin liikenneturvallisuutta 
parantaviin toimenpiteisiin, valaistushankkeen ensimmäisen vuoden 
tuottokerroin lasketaan kaavalla (3). 

365 x KVL x p x [d x g x Onk + Aik(1/v 1  - 1/v2)] - Onkx 1000/S - K 	(3) 

Kr  
jossa 

e 	on ensimmäisen vuoden tuottokerroin, 
S 	pylväsväli, 

ensimmäisen vuoden käyttö- ja kunnossapitokustanukset 
(mklm), 

Kr 	valaistuksen rakennuskustannukset (mk/m) ja muut merkinnät 
kuten kaavoissa (1) ja (2). 
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1.2.3 Onnettomuuksien perusteella valaistavat kohteet 

Tievalaistuksen kannattavuus on nettomuusti heyden vähene misen 
perusteella lasketaan kaavalla (4). On nettomuuskustan nussäästöt 
määritellään tarkastelemalla erikseen henkilö- ja omaisuusvahinkoihin 
johtaneita onnettomuuksia laskemalla keskimääräinen vuotuissäästö 
tarkasteluajanjakso n puolivälissä sekä ve rtaamal la tätä valaistukse n 
aiheuttamiin kustannuksiin. 

[K + b x n x Onk, (1 + r /100)t2] x HK 
OT, = 	 (4) 

(1 + r/1 00)t12  x (dhV  X ehV  x  OnkhV  + d0  x  e02  x Onk0 ) 

on pimeän ajan onnettomuustiheys (onn./km x a), 
valaistuksen vuosikustannukset (mk/km x a) kohdan 
5.4.3 mukaisesti, 
liikenteen kasvukerroin 
pylväiden lukumäärä (kpl/km), 
pylväsonnettomuuden kustannus (mk / kpl), 
onnettomuuskustannusten vuotuinen kasvu (%), 
hyötykustannussuhde, 
tarkasteluajanjakso, yleensä 20 a, 
henkilö- ja omaisuusvahinko-onnettomuuksien 
vähenemä, 
henkilö- ja omaisuusvahinko-onnettomuuksien osuus 
pimeän ajan onnettomuuksista ja 
henkilö - ja oma i suu sv ah i n ko - onnettomuuien 
keskimääräiset hinnat (mk). 

jossa 

OT, 
K 

b 
n 
Onk 
r 
HK 
t 
dhv, d0  

ehV, e0 

On khv,  On k0v 

Taulukossa 2 on tieluokkien mukaan jaoteltuna eri hyötykustannussuhteita 
vastaavat onnettomuusti heydet. Onnettomuustiheysperusteiden arvot tulee 
tarkistaa turvallisuusvaikutusten sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten 
muuttuessa. Onnettomuustarkastelussa käytettävien tietojen on oltava 
vähintään kolmen vuoden ajalta. 
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Taulukko 2: 	Pimeän ajan onnettomuustiheydet. Aivon ylittyessa on 
kannattava. 

Onnettomuustiheys 
Tieluokka onn./km x a 

Moottoritie 
- keskikaista> 12 m 2,4 
- keskikaista < 12 m 1,1 
Moottoriliikennetie 1,0 
Muu päätie 0,6 
Muu maantie 0,5 

Esimerkki 1. 

Moottoritie 

64400 x 1 
=1,08 

1,0210 x (0,20 x 0,27 x 857000 + 0,10 x 0,73 x 36000) 

Esimerkki 2. 

Muu kaksikaistainen päätie 

(35100 + 1,35 x 1000/56 x 470 x 1,0210)  x 1 
OT 1 = 	 = 0,54 

1,0210 x (0,30 x 0,27 x 857000 + 0,20 x 0,73 x 36000) 

1.2.4 Erikoisperusteil la valaistavat kohteet 

1. Yksiajorataiset tiet, jos kevyen liikenteen määrä ajoradalla 
edellyttäisi erillistä kevyen liikenteen väylää (vrt. 111-5.21) eikä sitä 
voida toteuttaa 5 vuoden aikana. 

2. Pääsuu nnassa kanavoidut ja liikennevaloilla ohjatut tasoli ittymät. 
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3. Päätien yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät valaistaan 
erikseen, jos väylän ulkoreunan etäisyys päätien lähimmästä 
valaisinrivistä on> 1,0 x asennuskorkeus tai välikaistalla on valoa 
estävää kasvillisuutta. Tietenkin edellyttäen, että kevyt-
liikennetiellä on kulkijoita hämärän ja pimeän aikana. 

4. Kevyen liikenteen alikulkukäytävät valaistulla tiellä. 

5. Liikennejärjestelyt moottori- ja moottoriliikenneteiden päissä. 

1.3 Tievalaistuksen saneeraus 

Ennen 1970-lukua pylväsvälit tehtiin lyhyiksi valaisimien vaatimattoman 
valonjaon ja lamppujen pienen valovirran takia. Yli 20-vuotiaiden 
asennusten saneeraus on yleensä kannattavaa. Yksistään pienemmät 
energiakustan nukset kuolettavat usein muutostyön nopeasti. Kun 
otetaan lisäksi huomioon pylväisiin törmäämisestä aiheutuvat 
kustannukset, tilanne muuttuu vielä edullisemmaksi. 

Tievalaistus uusitaan kokonaan mm. seuraavissa tilanteissa: 

- kalusteiden käyttöikä on loppuun kulunut ja ne ovat peruskor-
jauksen tarpeessa, 

- asennuksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat koh-
tuuttoman suuret, 

- tien parantamisen yhteydessä, 

- sähkö-, puhelin-, kaukolämpö- yms. johtojen rakentamisen 
yhteydessä, 

- valaistustaso on liian alhainen tieluokkaan nähden. 

Osittainen uusiminen on esim. valaisimien, valolajin ja lampputehon 
vaihtaminen. Tällä nostetaan valaistusluokkaa, pienen netään energia- 
kustannuksia mutta ei voida vähentää törmäyskustannuksia. 

Esimerkki 1. 

Muu kaksikaistainen maantie, KVL 8000 ajon/d. Nykyisen elohopea- 
valaistuksen HG 250 W, pylväsväli S = 36 m. Valaistus uusitaan 
kokonaan. 
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Käytetään suurpainenatriumvalaisimia Sp - Na 250 W, pylväsväliä 
S = 56 m ja myötääviä pylväitä. 

Nykyinen asennus 
- käyttö- ja kunnossapitokustannukset 	15 400 mk/km x a 
- törmäyskustannukset 	 58 300 mk/km x a 

73 700 mk/km x a 

Sanee raus 
- vanhan asennuksen purkaminen 	20 000 mk/km 
- uuden valaistuksen rakentaminen 	195 000 mk/km 

215000 mk/km 

Uusi asennus 
- käyttö- ja kunnossapitokustannukset 	10 800 mk/km x a 
- törmäyskustannukset 	 9 700 mk/km x a 

20 500 mk/km x a 
Likimääräinen kuoletusaika 

215 000 
=4a 

73 700 - 20 500 

Ensimmäisen vuoden tuottokerroin 

1. vuoden säästö 
	

73 700-20 500 
e= 	 = _________________ = 0,247 

saneerauskustannus 	215 000 

Esimerkki 2. 

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

Nykyinen asennus 

- käyttö- ja kunnossapitokustannukset 	10 800 mk/km x a 
- törmäyskustannukset 	 26 800 mk/km x a 

37 600 mk/km x a 
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Sanee raus 

- vanhan asennuksen purkaminen 	20 000 mk/km 
- jäännösarvo 	 -18000 mk/km 
- uusien rakenteiden asentami nen 	195000 mk/km 

197000 mk/km 

Uusi asennus 

- käyttö- ja kunnossapitokustannukset 	10000 mk/kmxa 
- törmäyskustannukset 	 6 800 mk/km 

17600 mk/kmxa 

Likimääräinen kuoletusaika 

197 000 
= lOa 

37600 - 17 600 

Ensimmäisen vuoden tuottokerroin 

37 600 - 17 600 
e= 	 = 0,102 

197 000 

1.4 Tievalaistuksen ajoittainen vähentäminen 

Tievalaistuksen vähentämisen kohteet valitaan sijainnin ja liikenneympäristön 
vaikeusasteen perusteella liikennetu rvallisuusnäkökohtien sallimissa rajoissa. 
Vähentämisaika määräytyy liikenteen tuntivai htelu n ja tien kunnossapidon 
tarpeiden perusteella. 

Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tulisi tiekohtaisilla laskelmilla osoittaa, että 
tarkastel uajanjakson aikana käyttökustan nussäästöt ovat suuremmat kuin 
laitteistokustan nusten ja lisääntyneiden ajokustan nusten summa. Laskelmissa 
tulee erityisesti ottaa huomioon onnettomuusasteen tuntivaihtelu, sekä tarkistaa 
nykyisen valaistuksen mitoitus ja taloudellisuus. Elleivät tarkemmat laskelmat 
muuta osoita, käytetään seuraavia periaatteita. Vähentämismenettelystä 
sovitaan hallinnollisessa käsittelyssä. Kumpikaan osapuoli ei saa päättää 
asiasta yksinään. 
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1.4.1 Yleiset tiet taajamien ulkopuolella 

Pitkillä tielinjaosuuksilla ja erittäin vähäliikenteisillä teillä valaistus voidaan 
sammuttaa 0.00 - 5.00 väliseksi ajaksi. 

Pääsuu nnassa kanavoitujen tasol iittymien ja eritasoliittymien valaistusta 
voidaan vähentää niin, että valaistustaso on noin puolet täyden 
valaistuksen arvosta 23.00 - 06.00 välisenä aikana. Jos liittymä on 
edellisen kohdan mukaisella tiejaksol la, noudatetaan kokonaan 
sammuttamisen aikoja. 

Valaistusta ei voida sammuttaa kokonaan seuraavilla kohdilla: 

- 	tieosilla, joilla päätien valaistuksella hoidetaan myös jk-pp-tien 
valaistus (edellyttäen, että kevytliiken netiellä on kulkijoita hämärän 
ja pimeän aikana), 

- 	tieosilla, joilla on yön aikana runsaasti kevyttä liikennettä mutta ei 
erillistä väylää näille, 

- 	poikkeuksellisen kapeat tien kohdat ja sillat, 

- 	suojatiet sekä 

- 	tieosat, joilla esiintyy usein sumua. 

Lossi- ja lauttalaitureiden valaistusta ei vähennetä yön aikana. 

1.4.2 Yleiset tiet taajamissa 

Kaupunkiseuduilla ja taajamissa olevien yleisten teiden valaistusta 
voidaan vähentää niin, että keskimääräinen luminanssi on noin puolet 
täyden valaistuksen arvosta 23.00 - 06.00 välisenä aikana. 



Tievalaistuksen käsikirja 
VALAISTUSTEKNILLISET VAATIMUKSET 

23 

2 VALAISTUSTEKNILLISET VAATIMUKSET 

2.1 Yleistä 

Tievalaistuksen on oltava tasoltaan sellainen, että tienkäyttäjä havaitsee 
ajoissa tiellä tai sen välittömässä läheisyydessä olevan esteen, saa oikean 
käsityksen omasta asemastaan, liikkeestään ja nopeudestaan tiehen sekä 
muihin tienkäyttäjiin verrattuna. Edelleen tienkäyttäjän tulee saada oikea 
kuva tiestä ja sen jatkuvuudesta. Toisaalta valaistus ei saa häiritä 
tienkäyttäjiä. 

Tiellä tai sen vieressä olevan esteen tai esineen voi havaita silloin, kun 
taustan ja esteen välillä on riittävä luminanssikontrastiero. Ajoneuvojen 
valot valaisevat suoraan estettä, jolloin se erottuu vaaleana tummaa 
taustaa vasten. Tievalaistuksessa havaitsemistilanne vaihtelee, kohde 
erottuu joko vaaleana tummaa tai tummana vaaleata taustaa vasten. 

Koska näkemisvaatimukset vaihtelevat erilaisissa tie- ja liikenne- 
olosuhteissa, on valaistustason muututtava samassa suhteessa. 
Käytännön suunnittelua varten valaistus jaetaan luokkiin, jotka määritellään 
valaistusteknillisten perussuureiden avulla. Tällöin näitä luokkia voidaan 
käyttää sopivasti vaihdellen eritasoisilla teillä. 

Heikkonäköiset kärsivät häikäisystä ja tarvitsevat muita paremman 
kontrastin. 

2.2 Valaistusteknilliset suureet 

2.2.1 Luminanssi 

Luminanssi L (cd/m 2) osoittaa, miten valoisalta tien pinta näyttää. 
Keskimääräinen luminanssi Lm  on koko tarkasteltavan pinnan (esim. 
ajoradan) lu minanssiarvojen aritmeettinen keskiarvo. 

Keskimääräisen luminanssin nostaminen pidentää näköetäisyyttä, parantaa 
havaitsemista, lyhentää reaktioaikaa ja suhteellisen liikkeen arviointia. 
Näkösuorituskyky lisääntyy jyrkästi keskimääräisen luminanssin kasvaessa 
arvosta 0,7 cd/m 2  arvoon n. 2 cd/m2 , kuva 1. 
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1 n 	 ___ -UI 0 	 __________ 

Kuva 1: Ajoradan pimeimmässä kohdassa olevan esteen havaitsemis-
todennäköisyys keskimääräisen luminanssin funktiona eri 
yleistasaisuuden (U0) ja kynnyskontrastin kasvun (TI) arvoilla. 

Jotta luminanssi ei auttaisi vaatimuksia ennen huoltoa, on uusarvo 
valittava niin korkeaksi, että taulukoiden 4, ja 5 arvot saavutetaan vielä 
välittömästi ennen huoltoa. Käytännössä alenemakerroin vaihtelee 
rajoissa O,5...O,9 ympäristöstä (epäpuhdas ilma, pölyävä tie jne), 
valaisimen rakenteesta (avoin tai suljettu) ja lampun vanhenemisesta 
riippuen sekä huoltotoimien ajoittamisesta, ks. luku 8. Ellei tekijöiden 
vaikutusta tunneta, suunnittelussa käytetään arvoa 0,75. 

Lumi nanssikontrasti 

Kohteen ja taustan välinen luminanssiero tekee kohteen havaitsemisen 
mandolliseksi. Kontrasti (C) on suhteellinen luminanssiero ja se lasketaan 
yhtälöllä 

1 L - Lb 1 

jossa 

Lb  on taustan luminanssi ja 
L0  on kohteen luminanssi 

Jos ajoradan keskimääräinen luminanssi on 1 cd/m 2  ja kohteen kontrasti 
0,5, turvallinen ajonopeus näkemisen kannalta on n. 60 km/h ja 
vastaavasti n. 120 km/h, kun luminanssi on 2 cd/m2  ja kontrasti 0,7, kuva 
2. 

24 

-. 100- 
>., >' (n 
:0 _x 
:0 
c 
w 

u,25- 

> 
0 

-r 	r 	- r 	- j- 	-t 	- 

0,1 	0,2 	0,5 	1 	2 	5 	10 
Keskimääräinen luminanssi Lm 

(cd /m 2  



Tievalaistuksen käsikIrja 	 25 
VALAISTUSTEKN ILLISET VAATIMUKSET 

-c 

E 
ioo 

> 
U) 
3 
G) 
0. 
o 50 c 
0 

C :0,7 

C=o,51 

0 	1 	 2 
Keskimääräinen -luminanssi Lm 

(cd /rn 2 ) 

	

Kuva 2: 	Turvallinen ajonopeus ajoradan keskimääräisen luminanssin 
funktiona eri kontrastiarvoilla. Reaktioaika 2 s ja hidastuvuus 
4 ml?. 

Luminanssin tasaisuus 

Luminanssin tasaisuus määritellään seuraavasti: 

Näkyvyyden kannalta tarvittava yleistasai- 

	

Lmin 	suus, joka lasketaan koko ajoradan pienimmän 
U0  = 	= 	ja keskimääräisen luminanssin osamääränä; 

	

Lm 	havaitsijan paikka 1/4 ajoradan etäisyydellä oikeasta 
reunaviivasta. 

Näkösuorituskyky alenee merkittävästi, kun yleistasaisuus huononee, kuva 
1. Esimerkiksi, jos yleistasaisuus pienenee arvosta 0,4 arvoon 0,2, tämän 
kompensoimi nen edellyttää neli nkertaista lumi nanssia. 

Ajo- ja näkömukavuuteen vaikuttava pit- 

	

Lmin 	kittäistasaisuus, joka lasketaan kunkin kaistan 
= 	= 	keskellä ja samassa kohdassa olevan havait- 

	

Lm 	semispisteen kautta kulkevalla suoralla olevien 
pienimmän ja suurimman luminanssin 
osamääränä. 

Kuvassa 3 on subjektiivinen arvio pitkittäistasaisuuden laadusta. 
Arvosanan sekä valaistustason, tasaisuuden ja häikäisyn välinen 
riippuvuus saadaan taulukosta 3. 
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Taulukko 3: Valaistustasoa, tasaisuutta ja häikäisyä vastaavat arvosanat. 

Arvosana Vaiaistustaso Häikäisy 
ja tasaisuus 

1 Huono Sietämätön 
3 Riittämätön Häiritsevä 
5 KohtuulHnen Hyväksyttävä 
7 Hyvä Tyydyttävä 
9 Erinomainen Huomaamaton 

Valaisi nväli vaikuttaa pitkittäistasaisuuteen, subjektiiviseen arvioon 
perustuvan kuvan 4 mukaisesti - mitä pitempi väli sitä alhaisempi voi 
tasaisuus olla näkemisen kannalta. 

Kuva 3: 	Pitkittäistasaisuuden subjektiivinen arvostelu. 

Kuva 4: 	Pitkittäistasaisuuden ja valaisinvälin riippuvuus erilaisilla 
keskimääräisen luminanssin a,voilla. 
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2.22 Häikäisy 

Tievalaistu ksessa esiintyy kaksi häi käisyl aila, jotka ovat laskettavissa 
asennuksen valaistusteknillisistä perussuureista. 

Pääasiassa autoliikenneväylillä käytettävä häikäisynrajoituksen tunnusluku 
G kuvaa epämukavuuden tunteena koettavaa kiusahäikäisyä. Asteikko on 
sama kuin taulukossa 6. 

Tunnuslukua G käytetään myös niillä kevytllikenneväylillä ja -alueilla, jotka 
valaistaan tievalaisimilla. 

Kevytlii ken neväylillä ja -alueilla, jotka valaistaan puistovataisintyyppisillä 
valaisi milla, käytetään häikäisynrajoitusarvoa 

L A ° '25  

Kaavassa L on valaisimen suurin keskimääräinen luminanssi (cd/m 2) 
alueella 85...90°  pystytasosta lukien ja A valaisimen valoisana näkyvä 
projektiopinta (m2) 900  kulmassa pystysuorasta lähtien ja tarkkailijan 
suuntaan (alue, jolla L> 0,01 X Lmax).  L ja A määritellään valaisimen 
valonjako-omi naisuuksien mittauksen yhteydessä. 

Estohäikäisyn näkemistä heikentävä vaikutus on mitattavissa silmän 
kontrasti nerotuskyvyn muuttu misena. Tu n nuslukua TI käytetään 
an nettaessa eri valaistusluokissa prosentuaaliset eni mmäisarvot, joilla 
suhteellinen kynnyskontrasti saa kasvaa. 

Estohäikäisyn lisäyksen vaikutus näkyy kuvasta 1. Häikäisyn vaikutusta 
voidaan kompensoida nostamal la lumi nanssia. Jotta havaitseminen 
pysyisi samana Tl-arvon noustessa 7 prosentista 30 prosenttiin, luminanssi 
pitäisi lisätä 2,5-kertaiseksi. 

2.2.3 Valaistusvoimakkuus 

Vaakataso n valaistusvoi makku us 

Vaakatason valaistusvoimakkuus E (lx) on valovirta pinta-alayksikköä kohti. 
Se lasketaan ajoradan pinnan tasossa. 
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Keskimääräinen valaistusvoimakkuus Em  on ajoradan tai kohteen pinnan 
valaistusvoi makkuuksien aritmeettinen keskiarvo. 

Valaistusvoimakkuus ajoradan ulkopuolella lasketaan kaistalle, joka on 
pientareen levyinen, mutta kuitenkin vähintään 2m. Vähimmäis-
vaatimukset ovat taulukossa 3. 

Valaistusvoi makku utee n pe rustuvassa mitoituksessa käytetään 
alenemakerrointa 	= 0,75. 

Puoli pal lovalaistusvoi makku us 

Puolipallovalaistusvoi makkuus (E) on pienen pallonpuolikkaan pinnan 
keskimääräinen valaistusvoi makkuus. Se on merkittävä kolmiulotteisten 
kohteiden: esteiden, kohoutumien, kolojen yms. havaitsemisen kannalta. 

Puolisyli nte rivalaistusvoi makkuus 

Puolisyli nterivalaistusvoimakkuus (E) on pystyssä olevan pienen 
sylinteri npuolikkaan pinnan keskimääräinen valaistusvoi makkuus. 
Kasvojen korkeudella mitattuna se on vaikuttava tekijä tunnistamisen 
kannalta. 

2.3 Valaistusluokat 

2.3.1 Autoliikenteen valaistusluokat 

Valaistusluokat määritellään luminanssin ja sen tasaisuuden sekä 
häikäisyn avulla. 

Osatekijöiden on täytettävä taulukossa 4 esitetyt arvot ennen valaistuksen 
normaalia huoltoa. 

Vaatimukset ovat kuivan päällysteen arvoja. 	Märällä päällysteellä 
luminanssin vaatimukset ovat samat, paitsi yleistasaisuus U 0, jonka tulee 
olla vähintään 0,15 päällysteellä W3, ellei todellisia heijastusominaisuuksia 
tiedetä. Märän päällysteen ominaisuudet määritellään kohdassa 3.4. 

Valaistusluokissa Al ...A5 tulee mitoituksen perustua luminanssilaskentaan 
hyvän teknillisen ja taloudellisen tuloksen takia. Valaistusvoimakkuusarvot 
on annettu lähinnä laadunvalvontaa varten. 

Tunneleiden valaistusteknilliset vaatimukset esitetään kohdissa 4.5 ja 4.6. 
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Taulukko 4: Autoliikenteen valaistusluokkien valaistusteknhlliset suureet. 

Luminanssi Häikäisy Valaistusvoimakkuus 

Keski- Tasaisuus Kiusa Esto Keski- Ajoradan Tasaisuus 
arvo arvo ulkopuo- 

lella 

Yleis Pitkittäis Valaistusluokka 

L G TI E, Emin  U, u, ii 

cd/m2  % IX 

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

A2 >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 

Taulukossa 5 on esitetty sopeutu misalueiden keskimääräinen luminanssi 
eri valaistusluokissa. Alueiden tarkoitus ja pituudet määritellään kohdassa 
4.4. 

Taulukko 5: Sopeutumisalueiden keskimääräinen luminanssi. 

Valaistusluokka L, 

(cd/m2 ) 

Al O,3...O,5 
A2 O,2...O,4 
A3,A4 O,1...O,3 
A5 - 

23.2 Kevytliikenteen valaistusluokat 

Kevytliikenneväylien ja -alueiden valaistusluokat määritellään valaistus- 
voi makkuuden keskimääräisen ja mi nimiarvojen avulla. Valaistusluokat 
ovat taulukossa 6. 
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Taulukko 6: Kevytiilkenteen valaistusluokkien valaistusteknhlliset suureet. 

Valaistusvoimakkuus Kiusahäikäisy 
puistovalaisimia 

________________ ___________________ _________________ käytettäessä 

Vaakataso Puolisylinteri Puolipallo Valaistus- 

E h(lx) E(Ix) E(lx) luokka 

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

K1 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 1.2 0,8 0,5.1 0,3 

Mitoitus tehdään niin, että vaakatasossa valaistusvoimakkuus (E h) täyttää 
vaatimukset. Puolisylinterin ja puolipaflon muotoisille pinnoille 
määriteltävät valaistusvoi makku udet ovat suositeltavia tu n n istamisen ja 
esteiden havaitsemisen kannalta. Vähäisten kokemusten takia niiden 
toteuttamista tarkkail laan ja vaadittavat mitoitusarvot määritellään 
myöhemmin. Puolisyli nterivalaistusvoi makkuuden tarkastelu tehdään 
yleensä väylän pituussuuntaan ja vain suojateiden kohdalla poikittain. 

2.4 Valaistusluokan valinta 

Valaistusluokka riippuu tien ja liikenteen ominaisuuksista. Se valitaan 
seuraavien tekijöiden perusteella: 

- yleinen tie vai katu, 
- toiminnallinen luokka, 
- poikkileikkaus, 
- liikennelaji, 
- ajonopeus tai nopeusrajoitus, 
- liittymäjärjestelyt ja 
- ympäristön vaikutus. 

Jos yleinen tie on taajaman sisäisen liikenneverkon osa, valaistustaso 
valitaan katuluokituksen avulla, kuva 5. 
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Toiminnallinen 
Poikkileikkaus Liikenne Nopeus- Liittymät Valaistus- 

luokka rajoitus luokka 

Pääkadut A2 + K3 52,50 	4,00 3,00 	8,00 	5,00 	800 	3,00 4,00 	2,50 

Keskustassa 
3,00 	5,00 l0 	50 	750 	tpo 	oo 	,00 M+E(Pp+Jk) 50 Taso A2 + K3 

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

80 Eritaso A2 + K3 
M+E(Pp+Jk) 

3,50 	4,00 1,50 	00 	0,5045 050 Z00 	150 4,00 3,50 60 Taso A3 + K4 
Muilla II 

alueilla 

1,50 	700 	1,50 	4,00 Z50 M+Pp+Ejk 50 Taso A4 + K4 

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

Q59350 	00 	3,00 3500,50 
Keskustassa 50 Taso 

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

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

Muilla 2,50 	8,00 	2,00 3,00 
alueilla Taso 

0,50 '00 0,50 4,00 	09 M+Pp+Ejk 50 A5 + K5 

Tonttikadut 

Keskustassa 0,502,50 	6,00 	2150  050 M+Pp+Ejk 50 Taso A4 + K4 

M+Pp+Ejk 40 A5 + K5 

Muilla 
_1,09 6,00 200 sl,00 

II 
alueilla Taso 

i3O0 5,00 	oo 
II 

M+Pp+Jk 30 A5 

M=moottoriajoneuvoliikenne 	Jk=jalankulkuliikenne 	Pp=polkupyöräliikenne 	E=erillinen liikenne 

Kuva 5: Katu]en valaistusluokat. 
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Kuva 6 kattaa yleisiliä teillä useimmat käytännön tapaukset. Jos 
hankkeen ominaisuudet ovat ristiriidassa keskenään, kuvaa sovelletaan 
seuraavasti: 

Jos kohteen liikennemäärä on oleellisesti suurempi kuin 
poikkileikkauksen mitoitusliikenne tai sekaliiken-
netapauksessa kevyen liikenteen osuus on poikkeuksel-
lisen suuri, valaistustasoa voidaan nostaa yhdellä 
luokalla tai on tehtävä muita parannustoimenpiteitä. 

Jos liikennemäärä pysyy valaistukselle suunnitellun 
käyttöajan huomattavasti tieluokan mitoitusliikennettä 
al haisempana, voidaan valaistustasoa harkita lasket- 
tavaksi yhdellä luokalla. 

Vähäliikenteisten teiden valaistus ei tule liiken-
netaloudellisesti kannattavaksi. Jos ne kuitenkin 
valaistaan, se perustuu yleiseen tu rvallisuuteen, 
viihtyisyyteen tai muuhun päätökseen. Tällöin ne ovat 
valaistusmielessä verrattavissa kevyen liikenteen väylii n 
ja niillä voidaan käyttää viimeksimainittujen 
valaistusluokkia. 

Jos hanke sijaitsee ennestään valaistujen tieosien 
välissä tai jatkeella, uuden osuuden valaistusluokka 
valitaan nykyiseen luokkaan sopeutuvaksi. Vaaditta-
vaan luokkaan tulee kuitenkin pyrkiä vaihdannaisia 
lamppuja käyttämällä, nykyistä asennusta saneeraa-
maila tai vaiheittain rakentamalla. 

Jos 2-ajorataisen valta- tai kantatien kaikki liittymät ovat 
eritasoisia, valaistusiuokka valitaan pimeän ympäristön 
sarakkeesta. 

Ympäristö on valoisa, jos tien ulkopuolelta tulee 
häi ritsevää valoa esim. läheisestä tievalaistuksesta, 
huoltoasemiita, urheilukentiltä, kiinteistöiltä. jne. 
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Toimin nallinen Ajo- Valaistusluokka 
luokka Poikkileikkaus Liikenne nopeus Liittymät Valoisa Pimeä ymp 

2x 12,50/ 7,50 + 15,00 __________ 	_________ M 

Moottoriväylät 2 x 12,50 / 7,50 + 4,50 M ^ 80 Eritaso A2 A3 

12,50 / 750 M 

2 x 9 / 7 + 4,50 M+Pp+Jk Taso Al A2 ________ 	________ Eritaso A2 A3 

?60 

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

17,50 / 14,50 
- M^Pp^Jk Al A2 

Päätiet ^ 60 Taso 

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

10,50 / 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-4-Jk 60 Taso A5 A5 

4...6 
M-i-Pp+Jk <40 A5 A5 

LAITURIT Al A2 

M=moottoriajoneuvoliikenne 	Jk=jalankulkuliikenne 	Pp=polkupyöräliikenne 	E=erillinen liikenne 

Kuva 6: Yleisten teiden valaistusluokat. 
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E ritasoliittymien ramppien valaistusluokat valitaan taulukon 7 avulla. 

Taulukko 7: Eritasoliittymän ramppien valaistusluokka. 

Päätie Sivutie Rampit 

Al Al Al 
A2 A2 
A3, A4 A2 
A5 A4 

A2 Al A2 
A2 A2 
A3, A4 A4 
A5 A4 

A3, A4 Al A2 
A2 A4 
A4 A4 
A5 A4 

A5 Al A4 
A2 A4 
A3, A4 A4 
A5 A5 

-1 Al A4 
A2 A4 
A3, A4 A4 
A5 A5 

1 Vain moottoritiellä 
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Kevytliikenneväylien ja -alueiden valaistusluokkien vali ntaperiaatteet on 
esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8: 	Erilaisilla kevytliikenneväylillä ja -alueilla käytettävät 
valaistusluokat. 

VÄYLÄ TAI ALUE VALAISTUSLUOKKA 

KÄVE LYKAD UT 

Kaupungin keskusta 
- vain kevytilikenne K3 
- huoltoajo sallittu Ki 

Kaupungin muut alueet 
- vain kevytliikenne K3 
- huoltoajo sallittu K2 

Maaseututaajamat 
- vain kevytliikenne K3, K4 
- huoltojo sallittu K3 

HIDAS- JA PIHAKADUT 
- vilkkaat K3 
- vähätoimintoiset K4, K5 

JALAN KU LKUALU EET 
KESKUSTASSA, K2, K3 
TORIT JA AUKIOT 

PYSÄKÖINTIALUEET K4 

PÄÄULKOILUTIET K3, K4 

ERILLISET KEVYT- 
LIIKENNETIET 
- vilkkaat K4 
- vähäliikenteiset K5 

2.5 Tievalaistuksen ajoittainen vähentäminen 

Niillä tieosilla, joilla valaistusta ei sammuteta kokonaan ajoittaisen 
vähentämisen aikana keskimääräinen luminanssi saa laskea noin puoleen 
täyden valaistuksen arvosta. Tasaisuusarvojen (U0, U 1) tulee olla> 0,3. 
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3 VALAISTUSLAITTEET 

3.1 Yleistä 

Valaistuslaitteita ovat kaikki valaistuksessa tarvittavat ki 1 nteät rake nteet, 
laitteet ja kalusteet kuten lamput, valaisimet, pylväät, valaisinvarret, perustuk-
set, sähkö njakelukojeistot ja -laitteet sekä johtove rkko. Lisäksi ajo radan 
päällyste toimii välillisenä valaistuselementtinä. Laitteiden mitoitus, käyttöperi-
aatteet ja suunnittelu esitetään kohdissa 4 ja 5. 

3.2 Lamput 

3.2.1 Lampputyypit 

Tie- ja katuvalaistuksen yleisimpinä valonlähtei nä käytetään erilaisia 
kaasupurkauslamppuja niiden suuren valotehokkuuden ja pitkän polttoiän 
takia: 

- 	elohopealamput, 
- 	suurpainenatriumlamput ja 
- 	pienpainenatriumlamput 

Lamppujen tärkeimmät ominaisuudet valaistuksen kannalta ovat: 

- 	valovirta, 
- 	valotehokkuus (lm/W liitäntälaitteineen), 
- 	hyötypolttoikä (h), 
- 	kuolleisuus, 
- 	valovirran alenema (%), 
- 	valon väri ja värintoisto, 
- 	valon suunnattavuus sekä 
- 	hinta. 

Hyötypolttoikä saavutetaan sillä hetkellä, kun valaistusvoimakkuus on 
lamppujen vuoksi laskenut 30 % (esim. valovirran alenema n. 20 % ja 
kuolleisuus n. 10%). Loppuunpalamisikä on saavutettu, kun 50 % lampuista 
on palanut loppuun. 

Muita huomioon otettavia ominaisuuksia ovat valaisimien liitäntäteho 
(nimellisteho + liitäntälaitteiden tehohäviöt), syttymiseen ja palamiseen 
tarvittavat lisälaitteet, syttymis- ja uudelleensyttymisaika, lämpötilavaihtelujen 
ja tärinän kestävyys, kuvun lasin ominaisuudet jne. 
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Pieni nimellisteho ja valovirta vaativat paljon valopisteitä, mikä vaikuttaa 
lisäävästi rakennus- sekä käyttö- ja kunnossapitokustan nuksii n. Suuri 
valotehokkuus, pitkä polttoikä ja pieni valovirran alenema vähentävät 
kustannuksia. Suunnittelun lähtökohtana on pidettävä mandollisimman 
suurta valotehokkuutta. 

Valon värillä on merkitystä pääasiassa liikenneympäristön viihtyisyyden 
sekä jossakin määrin havaitsemisen ja häikäisyn kannalta. Elohopealampun 
valo on valkoista, suurpainenatriumlampun vaalean keltaista ja 
pienpainenatriumlampun keltaista. Keltaisessa valossa silmän 
havaitsemistarkkuus ja -nopeus on suurempi kuin valkoisessa valossa. 
Edelleen keltainen valo häikäisee vähemmän ja tunkeutuu esim. sumuun 
paremmin. Valon väriä voidaan käyttää jossakin määrin opastuksen apuna 
korostamaan väylien luonnetta. 

Tievalaistuksessa käytettävien lamppujen ominaisuudet on esitetty 
taulukossa 9. Lamput kehittyvät kuitenkin nopeasti, joten ajankohtaiset 
tiedot on hankittava aina valmistajalta. 

Huono värintoisto heikentää liikenneympäristöä, koska värit vääristyvät. 
Tällä on merkitystä mm. liikennemerkkien havaitsemisen kannalta. 
Elohopealamppujen värintoisto on hyvä, suurpainenatriumlamppujen 
kohtalainen ja pienpainenatriumlamppujen huono. 

Valoa voidaan ohjata sitä helpommin mitä pienikokoisempi lamppu on 
ulkoisilta mitoiltaan. 

3.2.2 Lampputyypin valinta 

Lampputyyppi, lampun nimellisteho ja valovirta valitaan valaistavasta 
hankkeesta riippuen siten, että kohdan 2 valaistusteknilliset vaatimukset on 
täytetty mandollisimman taloudellisella tavalla. 

Suu rpai nenatriumlamppuja käytetään yleisesti 
- 	kaikilla teillä ja kaduilla, 
- 	eritasoliittymissä, 
- 	sillanalusvalaistuksessa ja 
- 	tunneleissa. 

Elohopealamppuja voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa: 
- 	seudullisilla tai sitä alempiluokkaisemmilla teillä, 
- 	kevyen liikenteen väylillä, 
- 	pysäköimis-, levähdys- ja palvelualueilla, 
- 	kokooja- ja tonttikaduilla sekä 
- 	liikennemerkkien valaisemisessa. 
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Taulukko 9: 	Valaistusteknhllisessä mitoituksessa ja kustannuslas- 
kennassa käytettävät lamppujen ominaisuudet. 

Lamppu NimelHsteho Liitäntäteho Valovirta Poittoikä 

__________ (W) (W) - (kim) (h) 

Vakiolamppu Superiamppu _________ 

1,8 2,0 50 60 

80 91 3,8 4,0 

HG 125 141 6,3 6,5 12000 

250 270 13,0 14,0 

400 426 22,0 ______ 24,0 _________ 

E T E T 

3,3 4,0 4,0 50 62 

70 84 5,8 6,5 6,5 

Sp-Na 100 116 9,5 10,0 9,5 10,0 12000 

110 124 8...11 

150 172 14,0 14,5 15,5 17,0 

210 243 18...25,5 

250 284 25,0 27,0 30,0 33,0 

350 390 34.. .47,5 

400 446 47,0 48,0 51,5 55,5 ________ 

Hajakenttämuuntaja 

35 57 4,8 

55 76 8,0 

90 123 13,5 

135 171 22,5 

180 221 33,0 

Pp-Na Optimihybridiiiitäntä 8000 

26 38 3,7 

35 53 5,7 

66 88 10,7 

91 115 17,0 

131 164 26,0 ________ 
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Pienpainenatriumiamppuja käytetään eräillä moottoriväylillä ennestään 
valaistujen tieosien välissä tai lyhyehköllä jatkeella jatkuvuuden takia. 

Hehkulamppuja käytetään vain valo-ohjauslaitteissa. 

Loistelamput ovat harvinaisia tievalaistuksessa. Niiden käyttö saattaa 
lisääntyä TC-loistelamppujen (yksikantaloistelamppujen) kehittyessä. 
Loistelamput syttyvät huonosti pakkasella. 

Lampputyypin soveltuvuutta erilaiseen ympäristöön voidaan arvioida 
taulukon 10 avulla. 

Taulukko 10: Lamppujen ympäristöominaisuudet. 

Lamppu Valotehokkuus Ekvivalenttinen Värintoisto- Käyttöalue 
lm/W värilämpötila indeksi 

_____________ _____________ K° Ra  _______________ 

Elohopea 32-57 3200-4300 40-56 Kaikessa 
ulkovalais- 

________________ ________________ tuksessa 

Suu rpaine- 55-128 2000-2500 20-65 Kaikki tiet 
natriu m 

Pienpaine- 84-1 58 - 0 Moottoritiet 
natriu m 

Hehkulamppu 10-20 2000-2900 99-1 00 Kulttuuri- 
________________ alueet 

Loistelamput 55-75 2000-7250 50-58 - 

TC-lamput 50-65 2500-3500 80 Kulttuuri- 
________________ ________________ __________________ alueet, tonttikadut 

Värilämpötila Valonväri 

3000 K°  lämmin valkoinen 

4000" valkoinen 

5000" päivänvalo 

Ra  Väri ntoisto 

> 90 erittäin hyvä 

80-60 hyvä 

0 olematon 
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Taulukossa 11 on esitetty elohopea- ja natriumlamppujen käyttömandol-
lisuudet ja tehot eriluokkaisilla teillä ja tavallisimmissa muissa 
valaistuskohteissa. 

Tiekohtaisessa suunnittelussa lamppujen valinnan tulee perustua tie- ja 
katuvalaistuksen yleissuunnitelmassa osoitettuun valolajiin ja 
valaistusluokkaan. Rake nnettessa uutta valaistusta olemassa olevan 
jatkeeksi tai väliin, on koko tiejakson tavoite otettava huomioon. Tällöin 
voidaan vaiheittain rakennettaessa usein käyttää esim. sellaisia 
suurpai nenatriumiamppuja, jotka voidaan vaihtaa elohopealamppujen tilalle 
muuttamatta liitäntälaitteita. Vanhan valaistuksen saneerauksen 
kannattavuus on myös tarkistettava. 

Taulukko 11: Lampputyyppien käyttö mandollisuudet 

Valaistava tie tai kohde 

Elohopealamput 

W 

Suurpainenatriumlamput 

W 
Pienpainenatriumiamput 

W 

80 125 250 70 100 150 250 400 35 55 90 135 180 

Moottoritie 6-kaist. * * 

4-kaist. * * * * 

Moottoriliikennetie * * * * 

Moottoriväylän 
eritasoliittymät _______ 

* * * * 

Valtatie, kantatie 	4-kaist. 
2-kaist. * 

* 
* 

* * * 

Seudullinen tie (*) * * 

Kokoojatie, yhdystie * (*) * * * 

Jk ^ pp-tie * * * 

Laiturit * * * 

Pysäköintialueet * * * * 

Torit, aukiot * * * 

Sillanalusvalaistus * * * * (*) * * 

Liikennemerkit * * 

Pääkatu 	4-kaist. * * * 

2-kaist. (*) * * 

Kokoojakatu (*) * 

Tonttikatu * * * 
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3.3 Valaisimet 

Valaisimen tehtävä on valon suuntaaminen hyvällä hyötysuhteella lampusta 
ajoradalle ja sen lähiympäristöön sekä lampun suojaaminen erilaisilta 
rasituksilta: likaantuminen, sään vaihtelu, tärinä, korroosio, pöly, ilkivalta, 
ilman epäpuhtaudet yms. Valaisimen tulee olla helppo huoltaa ja 
muodoltaan sellainen, että tuulikuorma on mandollisimman pieni (muotoker-
ram <1,2). 
Kuvassa 7 on suljettu tievalaisin. 

3.3.1 Valonjako-ominaisuudet 

Valaistusteknillisten suureiden laskemista varten on tunnettava valaisimen 
valonjako-ominaisuudet eli valovoi ma eri suuntiin. 

Valovoima, cd/1 000 Im, mitataan kuvan 8 mukaisessa koordinaatistossa, 
missä suunnat määritellään C- y  -järjestelmässä. Koordinaatiston origo on 
valaisimen optiikan keskipisteessä, C-tasot kiertyvät valaisimen kautta 
kulkevan pystyakseli n ympäri ja 0-tasolla olevat korkeuskul mat ilmoitetaan 
kulmalla y. 

Valovoi man jakautu ma esitetään jollakin seuraavista tavoista. 

1. Numeerisesti 

Valaistusteknillisten suureiden laskeminen tietokoneella edellyttää 
valajsjmen valovoiman mittaamista 5°  välein 0-tasoilla, joilla 
korkeuskuima ' muuttuu 2 °  välein alueella 0...1 80 °  sekä tulosten 
tallentamista magneetti nau haile, levykkeelle tai esittämistä 
taulukkomuodossa. 

2. Isokandelakäyrillä 

Pallokoordinaatistoon piirretyl käyrät, kuva 9 ovat lähtökohtana 
valaisimen valonjakoluokan määrittelylle. Ajoradan tasolle 
projisoituja isokandelakäyriä käytetään g raafiseen mitoitu kseen. 
Isokandelakäyrät voidaan esittää myös suorakulmaisessa 
koordi naatistossa. 

3. Valo njakokäyrillä 

Valaisimen tyypili isi mpiä valonjako-omi naisuuksia voidaan 
tarkastella pii rtämäilä valovoi man jakautu ma napakoordi naatistoon 
seuraavasti (kuva 10). 
- päätaso (0-taso, jossa on maksimivalovoima), 
- tiensuuntainen taso (C=0 °) ja 
- poikittainen taso (0=90°). 
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C-tosojen 
akseli 

Kuva 7: 	Suljettu tievalaisin ja sen osat. 
C-tosö 

j / 

3' 9O 

Ks Ik slu s - 
akseli 

/ 

Kuva 8: Valovirran mittaaminen. 

Kuva 9: Isokandelakäyrät pallokoordinaatistossa. 
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Kuva 10: Valonjakokäyrät napakoordinaatistossa. 

Kuva 11: Valaisimen valonjakoluokan määrittely. 
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Valonjakokäyrien avulla voidaan arvioida valaisi mie n ominaisuuksia ja 
käyttömandol lisuuksia. Atk edellyttää nu meerisia valonjakotietoja. 
Isokandelakäyriä tarvitaan uusien valaisi mien valonjakoluokkien ja 
valoteknillisten ominaisuuksien (mm. SLI) määrittelyssä -käytännön 
sun n ittel utyössä niitä ei käytetä. 

Numeeriset valonjakotiedot on saatavissa valmistajilta tai Suomen 
Valoteknilliseltä Seuralta, koska esim. tiehallitus edellyttää valaisimien 
mittaamista VTT:n laboratoriossa ennen tyyppi hyväksymistä. 

3.3.2 Valonjakoluokat 

Valaisimet ryhmitellään kanden ominaisuuden, valonjaon ja häikäisy-
ominaisuuksien perusteella. Ne vaikuttavat oleellisesti tien pinnan 
lu minanssiin ja sen tasaisuuteen, häikäisyyn sekä valaistusvoimakkuuteen. 

Valonjakoluokka määrätään pallokoordinaatistoon piirretystä isokande-
lakäyrästä tarkastelemalla valonjakoa tien suuntaan ja poikittain sekä 
laskemalla valaisi men häikäisynrajoitusta kuvaava valaisintekijä SLI. 

Valonjako tien suuntaan määritellään kuvan 11 mukaisesti pystysuorassa 
päätasossa sen valovoiman korkeuskulman avulla, joka saadaan käyrän 

'y -kulmien keskiarvona. Valonjako poikittain määritellään tasossa C 
olevan korkeuskulman avulla, joka syntyy, kun koordinaatiston säde sivuaa 

-käyrää. 

Valaisimen häikäisynrajoitusominaisuudet riippuvat valaisi men 
valottuneesta pinnasta ja valovoiman arvoista tasossa C. Rajoituksen 
määrää kuvataan valaisintekijällä SLI. Valonjakoluokkien rajat on esitetty 
taulukossa 12 ' -kulman ja valaisintekijän SLI avulla. 

Tiehallituksen hyväksymistä valaisimista on esitetty valonjakoluokat 
kulmien ja valaisintekijän avulla sekä valovoiman jakauma taulukko- 
muodossa. Kehittämiskeskus (TIEH/Skk) ylläpitää myös ajankohtaista va-
laisintiedostoa atk:ta varten. 

Yksittäisen valaisimen häikäisyominaisuuksia kuvaavaa valaisintekijää 
(SLI) ei saa sekoittaa kokonaisen valaistusasennuksen häikäisynra-
joituksen tunnuslukuun (G). Johtopäätöksiä ei pidä tehdä yksinomaan 
SLI:n avulla - pieni SLI ja suuri asennuskorkeus voi tuottaa paremman G- 
arvon kuin suuri SLI ja pieni asennuskorkeus. 
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Taulukko 12: Valaisimien ryhmittely valonjakoluokkiin 

Valonjako - kulma 

Tien suuntaan 

_____________________ 

<60° 600...700 > 70° 

lyhyt puolipitkä pitkä 

Poikittain 

_____________________ 

< 450 450 	550 > 550 

kapea leveähkö leveä 

Valaisintekijä 

____________ 

__________ 	SLI 

<2 2...4 >4 

Häikäisyn- 
rajoitus 

pieni keskisuuri suuri 

3.3.3 Valaisintyypit ja niiden valinta 

Valonjakoluokkien lisäksi valaisimet voidaan jakaa ryhmiin usealla eri 
tavalla, joista yleisimmät ovat: 

1. Käyttötarkoituksen mukaan 
- tievalaisin, 
- sillanalusvalaisin, 
- liikennemerkkivalaisin, 
- tunnelivalaisin, 
- aukio- ja puistovalaisin, 
- valonheitin ja 
- erikoisvalaisimet (pitkittäisketjuvalaisin, kaidevalaisin yms.) 

2. Lampputyypin mukaan 
• elohopeavalaisin, 
- suurpainenatriumvalaisin ja 
- pienpainenatriumvalaisin 
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3. Rakenteen mukaan 
- suljettu valaisin 

• säädettävät heijastimet 
• kiinteät heijastimet 
• ilman erillisiä heijastimia 

- avoin valaisin (harvinainen yleisillä teillä) 

4. Asennustavan mukaan 
- valaisinvarteen, 
- pylvään päähän, 
- vaijeriin, 
- pinta- tai uppoasennus. 

Valaisintyypit valitaan siten, että kohdan 2 valaistusteknitliset vaatimukset 
täyttyvät ja valaisi men valonjakoluokka soveltuu hankkeeseen 
mandollisimman taloudellisella tavalla. 

Jos valaistava alue on hyvin leveä - noin kolminkertainen asennuskorkeus 
tai päällyste on hyvin peilimäinen - valaisimen valonjaon tulee olla lyhyt ja 
leveä. Yleisten teiden valaisemiseen sopivien valaisimien valonjako on 
useimmiten puolipitkä ja kapea. 

Valaisimen hyötysuhteen (valaisimen antaman ja lampun valovirran 
suhdeluku) ja lampun valovirran aleneman (likaantuneen ja puhdistetun 
valaisimen valovirran suhdeluku) tulisi olla mandollisimman korkea. 
Valovirran pysyvyysasteen pitää olla > 0,75 huottoajanjakson lopussa. 
Ulkoisten rasitusten kestävyyden tulee olla hyvä, erityisesti kevyen 
liikenteen väylien, liikennemerkkien, tunneleiden ja tärinäalttiiden paikkojen 
valaisimissa, minkä vuoksi yleisillä teillä käytetään suljettuja valaisimia. 
Valaisimen tulee soveltua valittuun lampputyyppiin ja asennustapaan. 
Lisäksi tulee valaisimen koon olla oikeassa suhteessa muuhun 
rakenteeseen nähden (ks. kohta 4.3 Optinen ohjaus ja ulkonäkö). 

3.4 Ajoradan päällyste 

Päällysteen valoteknilliset ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi 
valaistuksen laatuun ja taloudellisuuteen, niistä riippuvat myös 
näkemismandollisuudet ajoneuvovaloilla ajettaessa. 

Ajoradan luminanssin ja sen tasaisuuden laskemista varten on tunnettava 
päällysteen heijastusominaisuudet: vaaleusaste ja peilimäisyys. Nämä 
ominaisuudet vaihtelevat päällysteen laadun, iän ja olotilan mukaan. 
Kuluminen ja pinnan rakenteen muuttuminen vaikuttavat kuivan 
päällysteen vaaleusasteeseen ja peilimäisyyteen; märällä päällysteellä 
vaaleat lisäaineet vähentävät peilimäisyyttä ja parantavat paaluhei-
jastavuutta. 
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3.4.1 Pääuysteen heijastusominaisuudet 

Ajoneuvon kuljettajan valaistusta ajoradasta ja sillä olevista kohteista 
saama kuva riippuu ajoradan pinnalle tulevan valaistusvoimakkuuden lisäksi 
myös ajoradan päältysteen hei jastusomi naisuuksista. Valaistusvoimakkuus 
ja heijastusominaisuudet määräävät yhdessä ajoradan pinnan luminanssin. 

Ajoradan päällysteen heijastusominaisuudet riippuvat seuraavista tekijöistä: 
- 	päällysteen rakenne (kiviai nes, sideaine, valmistusmene- 

telmä), 
- 	fysikaalinen tila (pinnan puhtaus, kosteus), 
- 	pinnalle tulevan valon tulokulma ja ajoneuvon kuljettajan 

havaintokulma. 

Heijastusominaisuudet määritellään tavallisesti sekä kuivalle että märälle 
päällysteelle valaistaessa ajorataa kii nteällä Ii ikennevalaistuksella tai 
yksinomaan ajoneuvon omilla ajovaloilla. 

Koska päällystetyyppejä on runsaasti, ne on ryhmitelty valaistussuunnittelua 
varten kolmella tavalla, neliluokkaisiin R- ja N-järjestelmiin sekä 
kaksijakoiseen C-järjestelmään. Jokaista kuivan ja märän päällysteen 
luokkaa varten on määritelty teoreettinen standardipäällyste, joka kuvaa 
laskelmissa riittävällä tarkkuudella kaikkia tähän luokkaan kuuluvia 
päällysteitä. 

Tienpäällysteen heijastusominaisuuksia kuvaa täydellisesti r-taulukko. Tämä 
ei kuitenkaan sovi sellaisenaan eri päällystelaatujen nopeaan vertailuun 
eikä anna yleiskäsitystä heijastusominaisuuksista. Siksi on määritelty 
päällysteen heijastusominaisuuksia mandollisimman hyvin kuvaavat 
parametrit vaaleusaste (kokonaisheijastavuusaste) Q0  sekä 
peilimäisyysasteen suureet Sija S2. 

Heijastusominaisuuksia kuvaavien parametrien perusteella tehty 
pääl lysteiden luokittelujärjestelmä yksi nkertaistaa ajoradan lumi-
nanssilaskel mia. Päällysteet jaetaan heijastusominaisuuksien perusteella 
muutamaan luokkaan ja näille määrätään täydelliset redusoitujen 
luminanssikertoimien taulukot sekä parametrit Q 0, Sija S2. Luokittelu 
suoritetaan peilimäisyysastetta kuvaavan parametrin Si avulla, taulukko 13. 

Tiehallituksen kehittämiskeskus (Skk) huolehtii ajankohtaisten päällysteiden 
heijastusominaisuuksien mittaamisesta ja luokkiin sijoittelusta käytännön 
suunnittelua varten. 

Käytännössä suurin osa yleisten teiden päällysteistä kuuluu luokkiin R2 ja 
W2,W3. Useat katupäällysteet voidaan sijoittaa luokkiin R3 ja W3. 
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Taulukko 13: 	Kuivien päällysteiden luokittelu. Suomessa käytetään 
R-luokkia. 

Luokka Si :n alue Nimellisarvo 

Si Q0  __________ _________________ 

Cl S1 <040 0,24 0,10 
C2 Si > 0,40 0,97 0,07 

Ri Si <0,42 0,25 0,10 
R2 0,42 < Si <0,85 0,58 0,07 
R3 0,85<S1 <1,35 1,11 0,07 
R4 Si > 1,35 1,55 0,08 
Ni Si <0,28 0,18 0,10 
N2 0,28 < Si <0,60 0,41 0,07 
N3 0,60 < Si <1,30 0,88 0,07 
N4 Si > 1,30 1,61 0,08 

Märät päällysteet luokitellaan vastaavasti S1 :n mukaan, taulukko 14. 

Taulukko 14: Märkien päällysteiden luokittelu. 

Luokka 

_________________ 

S1':n alue 

_________________ 

Nimellisarvo 

Si' 00 

Wi Si <9,6 5,8 0,088 
W2 9,6<S1 <26,5 16 0,091 

W3 26,5 <Si <73 44 0,097 

W4 73< 51<200 121 0,104 

Heijastusominaisuudet vaikuttavat valaistusratkaisuu n seuraavasti. Mitä 
suurempi vaaleusaste Q0  sitä pitemmät pylväsvälit tai pienemmät 
lampputehot. Suuri peilimäisyys 51 vaikeuttaa valaisimien sijoittelua, koska 
luminanssi ja sen tasaisuus muuttuvat herkästi päällysteen olotilan 
vaihdellessa. Pieni peilimäisyys sallii yleensä pitemmät pylväsvälit. 

Suunnittelun lähtökohtana olevaa päällystettä arvioitaessa on otettava 
huomioon seuraavat seikat. 
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Taulukko 15: 	Esimerkkejä todellisten päällysteiden sijoittumisesta 
standardiluokkiin. 

Luokka Päällyste ________ _____ Kuiva Märkä 

____________ Laji Kivilaji Ikä Si Q0  S1' Lk 

Cl, Ri Betoni 0,101 

SIP kvartsiitti 12-16 mm 0,16 0,085 

SIP gabrolit 	12-16 mm 0,22 0,118 

AB2O harmaa granhitti 0,20 0,076 

AB25 punainen graniitti 0,27 0,086 

AB25E punainen granhitti 0,34 0,082 

AB18 tumma 4 0,37 0,088 

AB32 punainen graniitti _____ 0,39 0,105 __________ 

02 R2 AB2O kvartsiitti 0,47 0,083 

AB2O tumma amfiboliitti 0,52 0,057 

AB2O tumma 2 0,55 0,056 

AB25 4 0,52 0,098 

AB25E ' 5 0,53 0,079 

AB25 " 2 0,71 0,060 

____________ AB25E 4 0,80 0,091 __________ 

R3 VA25 tumma 0,87 0,083 

AB16 punainen graniitti 0,84 0,067 

AB18E tumma 1 0,72 0,082 

AB2O 0,79 0,082 __________ 

R4 AB18E tumma 0 1,43 0,067 

HAB16 " 1,35 0,082 

Päällystämisen jälkeinen kesärengaskausi aiheuttaa pääasiassa 
muodonmuutoksia ja irrottaa osan sideainekalvosta, jolloin päällysteen 
heijastusominaisuudet pysyvät lähes muuttumattomina. Ensimmäisen 
nastarengaskauden aikana päällysteen pinta puhdistuu ja kiviaines tulee 
paljaaksi, Q0  kasvaa kiviainekselle ominaiseen arvoon ja Si pienenee 
jyrkästi. Taulukossa 15 on erilaisten ja eti-ikäisten päällysteiden 
heijastusomi naisuuksia. 

Kiviainesseoksen ollessa granhittia 00  vaihtelee rajoissa 0,08...0,1 1 ja 
diabaasia käytettäessä 0,05.. .0,07. Jos rakeisuuskäyrän yläosalle on lisätty 
vaaleita lisäaineita n.20 %, graniittipohjaisen päällysteen Q 0  on n.0,20 ja 
diabaasia käytettäessä n.O,1 6. 
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Tievalaistuksen kannalta luokan tulisi olla mandollisimman pieni eli 
päällysteen vaaleata mutta ei peilimäistä. Pinnan tulisi olla karkea, jotta 
erilaiset kosteustilat eivät vaikuttaisi kohtuuttomasti luminanssiin ja sen 
tasaisuuteen. 

Valaistusteknillinen mitoitus tehdään tavallisesti standardipäällysteel lä R2. 
Sateen aikana päällysteen peilimäisyys on suurimmillaan ja kuivumisen 
aikana heijastusominaisuudet muuttuvat jatkuvasti, kunnes saavuttavat 
edellä kuvatut kuivan päällysteen ominaisuudet. Tämän vuoksi märän 
päällystenäytteen heijastusomi naisuudet mitataan 30 min kuluttua siitä, 
kun määrätty kastelu on lopetettu ja ryhmitellään luokkiin Wi .. .W4 peili-
mäisyyskertoimen S1' avulla. 

3.4.2 Ajoratamerkinnät 

Ajoratamerkintöjen näkyminen riippuu niiden ja taustan välisestä 
ko ntrastista, päällystetyypistä ja säästä. 

Ajoratamerki ntöi hi n käytettävien massojen heijastusomi naisuuksien tulee 
olla riittävän erilaiset päällysteeseen nähden eli asfalttipäällysteillä 
mandollisimman vaaleita Q ̂  0,20 ja valoa hajottavia Si =0,05.. .0,20. 

Valaisemattomalla tiellä ajoratamaalausten paluuheijastuksen valoti-
heyskertoimen QR on oltava 0,07...0,30 ja aina suurempi kuin päällysteen 
Q. Lasihelmien käyttäminen parantaa paluuheijastusominaisuuksia. 

3.5 Pylväät 

Valaisimia kantaviin rakenteisiin kuuluvat pylväät, varret, tien poikki- tai pi-
tuussuuntaiset vaijerit, pylväiden kiinnityslaitteet ja perustukset. 

Tievalaistuksessa käytettävät rakenteet on suunnittelun, valmistuksen ja 
asentamisen helpottamisen sekä yhtenäistämisen takia standardisoitu 
(SFS, CEN, ISO) tai esitetty tyyppipiirustuksissa. 

Pylväät jaotellaan materiaalin perusteella metalli-, puu-, betoni-ja 
keinoainepylväisiin. Rakenteeltaan ne voivat olla putki- tai ristikkopylväitä, 
olakkeellisia, kartiomaisia, jäykkiä tai myötääviä, ks. kuva 12. 

Jäljempänä olevia metallipylväitä koskevia ohjeita voidaan käyttää 
soveltuvin osin myös muiden pylväiden yhteydessä. 

Valaisinpylväiden käyttökelpoisuus riippuu seuraavista ominaisuuksista: 
lujuus, törmäysominaisuudet, valaisinistukan siirtymä, taipumat ja 
värähtelyt, asennus- ja kunnossapito-o mi naisuudet, uI konäkö sekä hinta. 
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Taulukko 16: Metallipylväiden ryhmittely. 

Varrelliset pylväät Varrettomat pylväät 

_______ 	Ryhmä _________ Ryhmä _______ _________ 

____ A B C A B C 

H 3000 

4000 

(5000) 5000 

(6000) 6000 

8000 8000 (8000) 

10000 (10000) 

12000 12000 (12000) 

15000 15000 

(18000) (18000) 

__________ ________ _______ _________ ________ __________ (20000) 

V 1000 1000 

2500 2500 

4000 

Suluissa ilmoitetut mitat eivät ole suositeltavia. Nimelliskorkeuden ollessa 
8, 10 tai 12 m suositellaan varrettoman pylvään sijasta käytettäväksi 
pystyvartista pylvästä. Tielaitoksen hankkeissa ei yleensä käytetä pylväitä, 
joiden nimelliskorkeus on 3,4 ja 5 m. 

3.5.1 Jäykät pylväät 

Pylväiden ryhmittely 

Metallipylväät jaetaan standardin SFS 4826 mukaan kolmeen ryhmään 
nimelliskorkeuden ja varren ulottuman perusteella, taulukko 16. 

Yksityiskohtaiset mitat ja toleranssit standardin SFS 4826 mukaan. 

Puupylväiden nimelliskorkeuksina käytetään (6), 8 ja 10 m. 
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Materiaalit 

Teräs- ja alumiinipylväiden materiaalien tulee täyttää standardin SFS 4641 
vaatimukset. 

Puupylväiden raaka-aine valitaan ja käsitellään standardin SFS 2662 
kohdan 3 mukaisesti. Puupylvään tulee edelleen kuulua standardin SFS 
4188 lujuusluokkaan T30. 

Muista aineista vaI mistettavat pylväät tehdään tie hallituksen tyyppi hy-
väksynnän tai hankekohtaisesti erikseen annettavien ohjeiden mukaan. 

Pi ntakäsittely 

Metallipylväiden korroosiosuojaus tehdään standardin SFS 4642 mukaan. 

Teräspylväiden pintakäsittelyjä ovat kuumasinkitys ja maalaus; 
metalli ruiskutusta voidaan käyttää pylvään pystytyspai kaila pi ntakäsittelyn 
korjauksee n tai kun nossapitoon. 

Alumiinipylvään pintakäsittely ei ole tarpeellista paitsi tyven osalta silloin, 
kun pylväs joutuu kosketuksiin perustusmaan kanssa. 

Puupylväiden tulee olla painekyllästettyjä standardin SFS 3974 mukaan, 
luokka A. 

Kytkentätilat ja -kalusteet 

Valaisinpylväiden sähköisten liitäntälaitteiden tulee täyttää standardin SFS 
4829 vaatimukset. 

Kuormitukset 

Valaisinpylväiden mitoituksessa otetaan huomioon valaisimen ja 
valaisinvarren painoista aiheutuvat kuormat sekä tuulikuorma standardin 
SFS 4828 mukaisesti. Ilmajohdoista aiheutuva kuormitus määritellään 
Säh kötarkastuskeskuksen julkaisun A4-86 "Vahvavi rtailma-
johtomääräykset" mukaan. 

Pääosa mitoituskuormituksesta aiheutuu tuulikuormasta. Mitoituksessa 
käytettävää tuulenpainetta laskettaessa lähtökohtana on tuulen 
nopeuspaine, joka valitaan Suomen rake ntamismääräyskokoel man RakMK 
B1(RIL 59f) mukaan seuraavasti: 
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Tuuli- 	 Nopeuspaine lOm:n 	Tuulen nopeus 
olosuhteet 
	

korkeudessa (N/m2 ) 

	

(mis) 

Normaalit 
	

660 
	

32,5 
Erityisen tuuliset 
	

825 
	

36,3 

Erityisen tuulisten olosuhteiden nopeuspainetta käytetään, kun pylvään 
pystytyspaikka on suojaton merenranta tai tuulisuudeltaan samanlainen 
paikka. 

Koon reduktiokerroin määritellään standardin SFS 4828 mukaan. 

Ellei tuulitunnelikokeilla ole toisin osoitettu, pyöreämuotoisen valaisimen 
muotokerroin on 0,8 ja kulmikkaan 1,2. Valmistajien luetteloissa ilmoitettu 
valaisimen sivuprojektion pinta-ala on kerrottava muotokertoimella 
tuulikuormaa laskettaessa. 

Mitoitus 

Edellisessä kohdassa esitettyihin kuormituksiin perustuva mitoitus tehdään 
standardin SFS 4827 mukaan. 

Kytkentäaukon kohdalla syntyvät jännitykset on erityisesti tarkistettava, 
koska aukon ympäristössä vaikuttaa vaikeasti arvioitavia iän nitystiloja. 
Hitsauksesta, pintakäsittelystä tms. ai  heutuva mandollinen lujuuden 
aleneminen on otettava huomioon. 

Sallittu jännitys on teräksen myötöraja tai alumiinin 0,2 -raia  jaettuna 
varmuuskertoimella 1,3. 

Taipumat ja valaisinistukan siirtymä on tarkistettava standardissa esitetyllä 
tavalla. 

Pylvästyypit ja niiden valinta 

Käytännön tilanteita varten pylväsrungot jaetaan viiteen ja varret kahteen 
jäykkyysluokkaan valaisimen koon, varren ulottuman ja tuuliolosuhteiden 
pe wsteel la. 

Pylvästyyppi valitaan standardissa SFS 5269 esitetyillä vai i ntataulukoil la. 



54 	 Tievalaistuksen käsikirja 
VALAISTUSLAITTEET 

Törmäyksessä vaaral liset pylväät: 
Jäykät pylväät 

Jäykkä pylväs 
- törmäyksessä auto pysähtyy 

äkisti ja autossa olijat 
loukkaantuvat usein 

- kaikki perinteiset puu- 
ja metallipylväät ovat tätä 
tyyppiä 

Törmäyksessä tu rval liset 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 

Murtuva pylväs 
- törmäyksessä pylvään alaosa 

murtuu 
- murtuva pylväs hidastaa autoa 

enemmän kuin irtoava pylväs 
- uusia tyyppejä: liimapuuta tai 

eri koism uovia 

Pysäyttävät pylväät 
Taipuva pylväs 
- törmäyksessä pylväs taipuu 

auton alle ja pysäyttää auton 
turvallisen hitaasti 

Kuva 12: Pylväiden toimintaperiaatteet. 
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Tunnus ei määrittele materiaalia eikä muotoa, joten pylväs voi olla esim. 
terästä tai alumiinia, kartiomainen, olakkeellinen tai muun muotoinen. 

Standardi sisältää tyyppi pii rustukset yleisi m mistä olakkeellisista sekä 
kartiomaisista teräs- ja alumii nipylväistä. 

Tievalaistuksessa käytettävät puupylväät kuuluvat yleensä standardin SFS 
2662 mukaiseen pylväsluokkaan 2, jossa latvaläpimitta on 150 mm. Kevyen 
liikenteen väylillä sekä asennuskorkeuksilla 6 ja 8 m voidaan käyttää 
luokkaan 1 kuuluvia pylväitä, joissa latvaläpimitta on 130 mm. 

Harustetut ja harustamattomat pylväsparit rakenteineen ja vaijereineen 
valmistetaan tiehallituksen tyyppipiirustusten mukaan. 

Asennuskorkeudeltaan yli 20 m olevat mastot tulee mitoittaa, suunnitella ja 
valmistaa hankekohtaisesti erilliste n ohjeiden mukaisesti. 

3.5.2 Myötäävät pylväät 

Myötäävä pylväs murtuu helposti, väistyy tai pysäyttää auton turvallisen 
pehmeästi törmäystilanteessa. Tälläinen pylväs mitoitetaan siten, että se 
kestää täyden taivutusmomentin mutta vain pienen leikkausvoiman. Tämä 
saadaan aikaan valmistamalla pylväs ohutlevystä, ontosta puusta, 
komposiittimuovista, ristikosta tai käyttämällä irtoavaa kiinnityslaitetta. 
Pylväiden toimintaperiaatteet ovat kuvassa 12. 

OHJE 

Tien reunalla uusissa valaistuksissa on käytettävä myötääviä 
pylväitä, kun KVL ylittää 3000 ajon/d ja nopeusrajoitus on 
suurempi kuin 50 km/h. Myötääviä pylväitä ei tarvitse käyttää 
kaiteen takana. 

Myötäävien valasinpylväiden käyttö on suositeltavaa ja taloudellisesti 
kannattavaa, kun KVL ylittää 1000...1500 ajon/d. Kaksiajorataisen tien 
keskikaistalla pylväisiin törmääminen estetään 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 vaihtaa 	myötääviksi 
osuuksilla, joilla on paljon valaisinpylväisiin törmäyksiä. Pylväät, joihin on 
törmätty, korvataan samannäköisillä myötäävillä pylväillä. 

Turvallisesti pysäyttäviä pylväitä tulisi käyttää, kun 

tiellä on paljon kallioleikkauksia, 
metsän reuna tai jyrkänne on lähellä tai 
pylväät sijoitetaan alle 2 m välikaistalle. 
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Turvallisesti pysäyttäviä tai murtuvia pylväitä tulisi käyttää 2 ... 4 m 
välikaistoilla. Myötäävien pylväiden yhteydessä voidaan käyttää ii majohtoa, 
toimin nallisesta tyypistä riippumatta. 

35.3 Pylväiden sovittaminen 

Valaisinpylväitä valittaessa pitää pyrkiä mandollisimman harvojen 
standardi n mukaisten tyyppien käyttämiseen ai nemenekin vähentämisen, 
vai mistuksen ja varastoi nnin helpottamiseksi sekä käytännön yhtenäis-
tämisen takia. Suunnittelussa tarvittavat käsitteet ilmenevät kuvasta 13. 

Perustuksen yläpin nan korkeuden, rungon pituuden muutoksen (AH), 
varren korkeuden muutoksen (AH) ja varren ulottuman muutoksen (AV) 
avulla tienpinnan ja valaisinistukan välinen korkeusero pyritään saamaan 
valaistustekni II isessä mitoituksessa käytetyn asen nuskorkeuden 
suuruiseksi. Asennuskorkeus voi poiketa teoreettisesta arvosta ± 10 cm 
edellyttäen, että valaisinjono on juohea ja mandollisimman suuri määrä 
pylväitä on samanlaisia. 

Rungon ja varren muutokset tehdään 10 cm välein ja enintään ± 30 cm. 
Tavallisimmat muutokset ovat silloilla ja valaistustyypin vaihtuessa 
reunasijoituksesta keskikaista-asennukseksi. Pylvään ja perustuksen 
vai m istamisessa tarvittavat mitat esitetään pylväs-ja jal ustal uettelossa. 

Pylvään alapään halkaisijan ja kiinnityslaitteen riippuvuus toisistaan on 
otettava huomioon suunnittelussa. 

Pylväiden hankinnan ja varapylväiden saatavuuden parantamiseksi 
pylvään pituus pyritään pitämään vakiona. Seuraavaa menettelyä voidaan 
käyttää kohteissa, joihin voi tulla jalustalliset metallipylväät tai 
liukulaippapylväät. Suositeltavat korjatut ni melliskorkeudet (H+AH) ovat 
10,2 ja 12,2 m jalustallisilla pylväillä ja 10,3 ja 12,3 m suoraan maahan 
upotettavilla pylväillä. Tällöin asennuskorkeudeksi tulee taulukosta 17 
näkyvä arvo. Valaistusteknillinen mitoitus voidaan tehdä silti 
asennuskorkeuden 10 ja 12 m mukaan. 

Jyrkkäluiskaisella penkereellä luiska laskeutuu pylvään kohdalla usein 
alemmaksi kuin loivassa luiskassa, jos pylvään etäisyys ajo radan reunasta 
pidetään vakiona. Tällöin pylvästä on pidennettävä taulukossa 17 esitetty 
mitta, tai luiskaa on täytettävä pylvään kohdalla. Yli 0,1 m täyttö ei 
kuitenkaan välttämättä onnistu. Kaarteessa voidaan menetellä myös niin, 
että pylväs sijoitetaan jyrkkäluiskaisella kohdalla 0,2 tai 0,3 m lähemmäksi 
ajorataa, jolloin pylvään ni melliskorkeus pysyy ennallaan. Muutos 
aloitetaan ja lopetetaan kaarteen osuudella, jolloin etäisyysero on 
huomaamaton. 

Edellä esitettyä menettelyä ei tarvita käytettäessä portaattomasti 
upotettavia valaisinpylväitä. 
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Kuva 13: Pylvään ja jalustan mitat. 

HA 	= valaistuksen asennuskorkeus (ajoradan reunasta valaisinvarren 
istukkaan), 

H 	= pylvään teoreettinen nimelliskorkeus, 
\ H 	= nimelliskorkeuden muutos (ajoradan reunan ja jalustan pinnan 

tai liukulaipan välilevyn välinen korkeusero, 
P 	= ajoradan reunan ja luiskan pinnan korkeusero pylvään 

keskikohdalla (>0 luiska on alempana) 
K 	= pylvään korkeus (= korjattu nimelliskorkeus, H±AH tai H±P), 

= jalustan tai liukulaipan välilevyn etäisyys luiskan pinnasta 
(yleensä 0,1 ± 0,05 m), 

h 	= jalustan korkeus, 
t 	= jalustan upotussyvyys tai jalustattoman pylvään upotussyvyys 

(h-j), 
U 	= pylvään upotussyvyys jalustaan, 
L 	= pylvään pituus (jalustallisilla pylväillä H±tH^U  jajalustattomilla 

H±P+t), 
X 	= pylvään etäisyys ajoradan reunasta 
V 	= varren ulottuma ja 
E 	= valaisimen reunaetäisyys (> 0 ajoradan päällä, <0 ajoradan 

ulkopuolella). 
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Taulukko 17: 	Tyyppipoikkileikkauksen luiskakaltevuuden vaikutus 
asennuskorkeuteen sekä pylvään pidennys tai varren 
lyhennys jyrkkäluiskaisessa (1:1,5) kaiteellisessa 
poikkileikkauksessa, jossa piennar on 0,75 m 
normaalia leveämpi ja pylvään etäisyys pientareen 
reunasta on 1,6 m loivaluiskaisilla kohdilla. Suluissa 
oleva arvo voidaan korvata 0:lla, jos luiskaa voidaan 
täyttää. 

Tyyppipoikkileikkauksen loiva luiska 

_________________ 1:3 1:4 1:5 

Asennuskorkeus (m) 9,9 10 10,1 

11,9 12 12,1 

Pylvään pidennys 0 (0,1) 0,2 
jyrkässä luiskassa (m) 

tai 

Etäisyyden X 0 0,2 0,3 
pienennys jyrkässä 

luiskassa kaarteessa 
(m) ________ ________ ________ 

3.6 Perustukset 

Pylväsperustus on rakennustyönä vähäinen eikä sitä yleensä tehdä 
hankekohtaisesti pohjasu hteiden mukaan mitoitettu na. Pylväiden 
perustuksia suunniteltaessa käytetään valmiiksi mitoitettuja jalusta- 
tyyppejä, joista valitaan olosuhteisiin sopiva. 

Perusvaatimuksena on, että pylväs ei kallistu ulkonäköä haittaavasti 
pohjamaan painumisen, ympärystäytön tiivistymisen, roudan tms. syyn 
takia. 
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3.6.1 Pylvään kiinnitystavat 

Valaisi npylväs voidaan kiinnittää perustukseen seu raavil la tavoilla: 

Pylväs jatkuu suoraan maahan muodostaen perustuksen. 
Erillinen perustus, upotuskiinnitys 
• kiinteä 
• irrotettava 
• säädettävä 
Erillinen perustus, laippakiinnitys 
• irrotettava 
• säädettävä 
• törmäyksessä irtoava 

Ensimmäinen tyyppi on yleinen puupylväiden perustamistapa. Muissa 
tapauksissa käytetään erillistä, yleensä teräsbetonista jalustaa. 

Jäykkien pylväiden yhteydessä käytetään säädettävää upotus- tai 
laippakiin nitystä, joka on tiehallituksen tyyppi hyväksymä. 

Törmäyksessä irtoavat kiinnitystavat suunnitellaan pylvään mukaan erillisin 
ohjein. 

3.6.2 Perustamistavat 

Kuvassa 14 on esitetty yleisimmät pylväiden perustamistavat. 

Pilariperustus, jonka pystyssä pysyminen perustuu maan aiheuttamaan 
sivupaineeseen, on suurimpia pylväskokoja lukuunottamatta edullisin tapa, 
koska se on työmäärältään ja materiaalimäärältään pienin. Pilariperustusta 
tulee käyttää aina, kun se on teknisesti mandollista. Tämän tavan käyttöä 
rajoittavat: 

perustamistason yläpuolelle ulottuva kallio, 
perusmaa, jossa pilarille ei saada riittävää sivutukea, esim. 
perustus ei mandu kokonaan saven kuivakuorikerrokseen 
tai 
perustuksen kohdalla olevat muut rakenteet esim. 
keskikaistan sadevesiviemäri. 

Pitkissä pylväissä (H > 15 m) käytetään tavallisesti laattaperustusta. 
Laattaperustuksen etuna on aina jalustan pieni korkeus, jolloin sitä käyttäen 
voidaan pysyä kuivakuorikerroksessa tai viemäreiden yläpuolella sekä 
saada pohjapai neet riittävän pieniksi. 

Paaluperustusta tulee välttää. 
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MAAVARAISPERUSTUKSET 

Pilari 	Upotus 	 Laatta 

PAALUPERUSTUKSET 

Teräsputkiperustus Pa a 1 ui u s 

KALLIOPERUSTUKSET 

Ankkuroi nh 
	

Louhimalla 	 Tuenfa 

HARUSTEN ANKKUROINTI 

iA\YII 

Haruslaatta 
	Pa a luo nk kuri 

	
Kallioankkuri 

Kuva 14: Pylväiden perustamistavat. 
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Harustetut pylväät perustetaan samoilla tavoilla kuin samanpituiset vapaasti 
seisovat pylväät. Harukset ankkuroidaan kuvan 14 osoittamilta tavoilla. 

Mastoja varten laaditaan aina hankekohtainen perustamissuunnitel ma. 

lrtoavien pylväiden perustusten yläpinta saa olla enintään 10 cm valmiin 
maanpinnan yläpuolella. Törmäysvoiman absorboivan pylvään jalustan 
betoniosan on oltava kokonaan maanpinnan alapuolella. 

Valaisinpylväiden kiinnittämistä lyhyisiin siltoihin tulee välttää. Pitkiin siltoihin 
asennetaan kiinnikkeet niin, että pylvään ja kaiteen väliin jää riittävä vapaa 
tila. 

3.6.3 Jalustatyypit ja niiden valinta 

Suunnittelun, vai mistuksen ja rakentamisen helpottamiseksi on määritelty 
joukko jalustatyyppejä, joista valitaan kohteeseen sopiva ratkaisu. Jäykkien 
metaliipylväiden perustamistapa valitaan tiehallituksen tyyppipiirustusten 
mukaan. Niissä esitettyjen seikkojen lisäksi tulee teräsbetonijalustoja 
käytettäessä ottaa huomioon seuraavat näkökohdat. 

Jalustan yläosa on aina sama yhdelle pylvästyypiile. Valimotyönä tehdään 
kullekin pylvästyypille kaksi eripituista pilarielementtiä maanvaraista 
perustamista varten ja yksi lyhennetty tartuntateräksiliä varustettu pila-
rielementti, joka voidaan valaa kiinni minkä tahansa perustyypin (laatta, 
kallio, paalu) alaosaan. Valimolla tehtävien erikokoisten osien määrä 
pyritään saamaan mandollisimman pieneksi ja mitoiltaan samoiksi(pilanosan 
paksuus ja korkeus). 

Pengerpaalualueilla pylväs voidaan perustaa laattaperustusta tai pilaria 
käyttäen, jos jalusta mahtuu paaluhattujen tai paalulaatan yläpuolelle. 
Matalissa penkereissä paalutettu pylväsperustus sovitetaan 
pengerpaalutukseen; jalustan yläosan sijaintia laattaan nähden voidaan 
tarvittaessa muutella. 

Vanhaan paalutettuu n penkereeseen jalustoja sijoitettaessa voidaan käyttää 
seuraavia menetelmiä: 

hankekohtaisesti erityisen matalaksi mitoitettu laattaperustus 
paaluhattujen yläpuolelle tai 
paaluhattujen poistaminen pylvään kohdalta ja yhdistetyn 
paalu- ja jal ustalaatan tekeminen. 
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Kevytsorapenkereeseen pylväs voidaan perustaa pilari- tai laattajalustaa 
käyttäen siten, että riittävän laaja peruskuoppa täytetään routimattomalla 
hiekalla ja soralla, jotta vaadittava paino ja sivupaine saavutetaan. 

Ankkurointi tai tuenta kallioon voidaan vaihtoehtoisesti tehdä 
maanvaraisperustuksena louhi maila tarvittava peruskuoppa kallioon. 
Täyttömateriaali n kuivana pysymisestä on huolehdittava. 

3.6.4 Jalustan mitoitus 

Jalustat mitoitetaan pylvääseen kohdistuvien kuormien ja 
perustamisolosuhteiden (maalaji, tiiviys ja luiska) mukaan. Jalustaan 
kohdistuva kaatava momentti (M ^H.h) saadaan taulukosta 18. 

Suunnittelussa tulee pyrkiä samanlaisiin jalustoihin mandollisimman 
monessa pylväässä. Jyrkässä luiskassa ja pehmeässä maassa tätä 
voidaan edistää tekemällä jalustan ympärille leveä (5 x jalustan leveys) 
tiivis mursketäyte tai kiilaus kivillä. llmajohtoasennuksessa jalustaan 
kohdistuu suoralla linjalla pienempi kaatava momentti kuin kaarteessa. 
Tästä syystä heikko pohjamaa tai jyrkkä luiska ei välttämättä edellytä 
järeämmän jalustan käyttöä kuin hyvällä pohjamaalla kaarteessa. 

Jalustalta mitoitustilanteessa vaadittava momenttikestävyys (M+H h) on 
aina suurempi kuin pylväältä vaadittava momentti (M). Vaakasuora 
leikkausvoi ma (H) vaikuttaa myös kun nityslaitteen mitoitukseen. 

Raken nussuu n nitelman pylväs- ja jalustaluettelossa osoitetaan taulukosta 
19 saatava jalustan mitoitustekijä dt 3. Tämän avulla voidaan ottaa 
huomioon eri valmistajien jalustat. Kelpoisuus tarkistetaan taulukon 20 
avulla. 

Kallion kohdalla rakentamisvaihtoehto valitaan kuvasta 14. 

Perustamisolosuhteet määräytyvät kuvan 15 mukaisesti. 

Pilariperustus 	Laatta perustus 	Teräsputkiperustus 
tai paatuperustus 

Kuva 15: Perustamisolosuhteen I-IVmääräävä maakerro (vinoviivoitettu 
alue) eri jalustatyypeillä. 
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Jalustat ovat yleensä betonia, tai puu- ja muovipylväät on perustettu 
suoraan maanvaraisesti. Teräsjalustat ovat myös mandollisia. 
Syöpymisvaaran takia niitä ei suositella kloridi- ja suifidipitoisille savikoille. 

Pehmeikölle perustettavien pylväiden osalta on neuvoteltava geoteknikon 
kanssa. 

Jalustan painuminen aiheutuu yleensä ympärille ajetun täytteen painosta. 
Routimisvaara on vähäinen, koska pylvään tyvi on useimmiten lumen 
peitossa. Routimaton hiekka tai sora antaa riittävän sivutuen myös roudan 
sulamisvaiheessa. Laattaperustusten alla käytetään yleensä lämpöeristettä. 
Pysäköintialueilla tms. lumesta vapailla alueilla pilariperustus pitää ulottaa 
roudattomaan syvyyteen tai lämpöeristää. 

Taulukko 18: Pylvääseen ja jalustaan vaikuttavat kuormat sekä niitä 
vastaavat johtokulmat 

Momentit Pylvään suurin korkeus (K,m) Harustamattoman pylvään 
______ ________ _____________________ ____________________ __________ (HA=lOm) suurin johtokutma 

Pyt- Jalusta Maakaapeu Maakaapeli Ilmajohto AMKA 3x16+25 AMKA 3x25^50 
vään 2-vartinen 1-vartinen 1-vartinen S = 56 m S = 56 m 
tyvi 

M M+Hti Varren utottuma (V,m) Varren ulottuma (V,m) V(m) h = h' = h' = h' = 
___________________ __________________ _________ 7,5 m 9,0 m 7,5 m 9,0 m 

kNm kNm 1,0 2,5 J 	4,0 1,0 2,5 4,0 2,5 ° 

30 33 - 	 16,2 - 	 - - - - - 

21 25 14,6 	13,0 17,8 	16,3 - - - - 

16 20 12,7 	11,2 15,5 	14,1 25 20 18 15 

12,5 15 12,5 	11,0 	0 13,6 	12,3 12,30 19 16 14 11 

9,6 11,5 10,9 	9,4 	11,9 13,1 	11,9 	0 10,50 15 12 11 9 

7,3 8,9 9,3 	 10,3 11,4 	10,3 	12,4 8,50 - - - - 

5,4 6,8 7,8 	 8,8 9,9 	8,9 	10,9 - - - - - 

M 	= 	pylvään kiinnityskohtaan kohdistuva kaatava momentti 
H 	= 	pylvääseen kohdistuva vaakasuora voima 
h 	= 	jalustan korkeus 

= 	ilmajohdon korkeus 

Maakaapelipylväiden asennuskorkeudet on laskettu standardien SFS 4827 
ja 4828 mukaan. Ilmajohtopylvään vaakavoimat jajohtokulmat on määritelty 
kuvissa 16 ja 17 esitettyjen nomogrammien avulla. 
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Fx Ik N 
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Kuva 16: Ilmajohdon pylvääseen ja koukkuun kohdistama tietä vastaan 
kohtisuora vaakavoima, kun pylväsväli on 40 m tai 56 m. 
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Kuva 17: Pylvään tyveen kohdistuva kaatava momentti eri kuormitus- 
tapauksissa, kun pylväsväli on 56 m, valaisimen 
asennuskorkeus 10 m, varsi 2,5 m ja valaisimen paino 15 kg. 
Jos kaatava momentti on suurempi kuin valmistajan ilmoittama 
salilttu momentti, pylväs on harustettava. 

- 

7,0 - 
5.0 - 
3,0 - 
2.8 - 
2,6 - 
2,4 - 
2,2 - 
2,0 - 
1,8- 
1,6- 
1,/+- 
1,2- 
1,0- 
0,8 - 
0,6 - 
0,6 - 
0,2 - 

- 
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Taulukko 19: Pyöreän jalustan mitoitustekijä (df) eri kuormilla. 

Perustamisolosuhteeet I-1V 
Kuorma 1 Tiivis murske, ii Sora, Iii Löyhä tai hieno IV Hiekka tms. 
M^H h louhe, kivikiilaus tiivishjekka, hiekka, silttinen pohjavedessä, 
kNm hiekkamoreeni hiekkamoreeni, märkä moreeni 

silttimoreeni, 
kuivakuon 

40 °,y=21 kN/m3  e =34°.y=2OkN/m 3  ø =3O°,y= l6kN/m 3  0 =3O°,y= l2kN/m3  

1:3 1:1,5 1:3 1:1,5 1:3 1:1,5 1:3 

la ib Ila lib Ilia itib IV 

33 2,2 2,8 3,8 5,0 
25 1,7 2,2 2,9 3,8 
20 1,3 1,7 2,2 2,9 
15 1,0 1,3 1,7 2,2 

11,5 0,77 1,0 1,3 1,7 
8,9 0,59 0,77 1,0 1,3 
6,8 0,45 0,59 0,77 1,0 

Jos jalustan poikkkileikkaus on nelikulmainen, dt 3  saa olla 25 % pienempi 
kuin taulukossa esitetty. 

d 	= 	jalustan leveys; poikkileikkaukseltaan muuttuvan jalustan 
keskimääräinen leveys on samapinta-alaisen ja 
samankorkuisen pilarin leveys. 

t 	= 	jalustan upotussyvyys (jalustan korkeus on yleensä 
t^O,05...O,15m). 
Taulukko on laskettu luvussa 5.3 esitetyillä menetelmillä ja 
kaavoilla. 

Siltti, pehmeä savi, lieju ja turve kuuluvat luokkaan V. Kapea (3d) kivikiilaus 
murske-, sora- tai tiivis hiekkatäyte nostaa perustamisolosuhteet luokkaan 
III ja levea (5d) luokkaan 1 tai II. Kapea täyte on tarpeen silttisillä mailla 
roudan liikkeiden takia. 

Jos jalusta upotetaan, saveen tai silttiin, perustus on mitoitettava 
tapauskohtaisesti. 

Taulukko 20: Pyöreän jalustan tarvittava upotussyvyys (m). 

Leveys ______ ______ 	_____ 	Mitoitustekijä_dt3 (m4) _______ ______ _______ 

d(m) 0,45 0,59 0,77 1,0 1,3 1,7 2,2 2,9 3,8 5,0 

0,2 1,30 1,45 1,55 1,70 1,85 2,05 2,20 2,45 2,65 2,90 

0,3 1,15 1,25 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,15 2,35 2,55 
0,4 1,05 1,15 1,25 1,35 1,50 1,60 1,75 1,95 2,10 2,30 
0,5 0,95 1,05 1,15 1,25 1,40 1,50 1,65 1,80 1,95 2,15 
0,6 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,55 1,70 1,85 2,05 
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3.7 Sähkölaitteet 

Sähkölaitteiden tulee olla rakenteeltaan sähkötu rvallisuusmääräysten 
(SETI:njulkaisu Al) ja niitä täydentävien tiedonantojen sekä rakenne-ja 
koestusmääräysten (SETI:n julkaisut E3 ja Ei) mukaisia. Lisäksi on 
otettava huomioon paikallisen sähkölaitoksen mandolliset erikoismääräyk-
set. 

3.7.1 Peruskäsitteet 

Sähkönkäytön kannalta olennaisia perusmääritelmiä ja -toimintoja ovat: 

Sähkölaitos 

Sähkölaitos on yritys tai laitos, joka tuottaa tai siirtää sähköä taikka 
toimittaa sitä muuhun kuin omaan käyttöönsä. 

Syöttöpiste 

Tievalaistuksen syöttöpiste on pääkeskus, jonka sijainnista sovitaan 
paikallisen sähkölaitoksen kanssa. Syöttöpisteessä tapahtuu usein myös 
sähköenergian mittaus. 

Käyttöjännite 

Pääkeskukset ja tievalaistuslaitteet syötetään normaalisti pienjännitteellä 
230/400 V. Valaistuslaitteiden sallittu jännitteen alenema on esitetty 
kohdassa 5.4.2. 

Energian mittaus 

Tievalaistuksen energia voidaan määrittää periaatteessa kandella tavalla: 

Tieval aistukse n Ii ittymiste ho kerrotaan käyttötu nti laski jasta 
saatavalla lukemalla tai tiedossa olevalla valaistuksen 
vuotuisella käyttötuntimäärällä. 

Energia mitataan suoraan kWh-mittarilla. Mittari voi olla joko 
pääkeskuksessa tai liityntäjohdon alkupäässä sähkölaitoksen 
käytännön mukaisesti. 

Ensin mainittua tapaa käytetään asutuskeskuksissa ja taajamissa, missä 
tievalaistuskeskuksia on runsaasti ja energian kustannus ja maksutapa on 
selvästi sovittu. 
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Valaistuksen ohjaus 

Ohjauksen tulee toimintojen ja teknillisten ratkaisujen puolesta olla 
tielaitoksen ja alueella olevan sähkölaitoksen vaatimusten mukainen. 

Ohjausjärjestelmän tulee olla toiminnaltaan käyttövarma ja sen avulla on 
voitava sopeuttaa valaistustaso mandollisimman hyvin tarvetta vastaavaksi. 

Ohjaus toteutetaan paikallisesti hämäräkytkimin ja kellolaittein tai 
keskitetysti. Ohjauskäskyt välitetään tievalaistusverko n, yleisen sähköve rkon 
tai erillisen viestiverkon kautta. 

Yleisen sähköverkon kautta tapahtuva ohjaus edellyttää alueellista 
ohjausjärjestel mää. 

Ohjaustavat 

Paikallisohjaus 
Ohjaustapa tulee kysymykseen, kun valaistavana on 
pienehkö, erillinen alue, eikä alueellista ohjausjärjestelmää 
ole käytettävissä. Ohjauskäskyt annetaan joko hämärä-
kytkimellä tai ohjausimpulssi otetaan olemassa olevasta 
tievalaistusverkosta. 

Ketjuttami nen 
Ketjutus on yksinkertainen ja halpa ohjausmenetelmä. 
Keskukset ovat yhteydessä toisiinsa erillisten ohjauskaa-
peleiden (maakaapeliverkko) välityksellä tai ohjaus otetaan 
välisulakkee n kautta lähim mästä naapurikesku ksen 
valaisinpylväästä vyöryntäohjauksena (il majohtoverkko). 
Menetelmän heikkoutena on suuri vika-alttius ohjauksen 
sarjakytkennän luonteen takia 

Erillinen viestiverkko 
Keskuksesta toiseen kulkeva viestiverkko muodostuu käy-
tännössä ketjumaiseksi, joten se on sarjakytkennän takia 
altis vioille. Ketjumaisuutta voidaan vähentää esimerkiksi 
käyttämällä hyväksi puhelinverkkoa. 

Keskitetty ohjaus 
Alueilla, joissa tievalaistusverkko on yhtenäinen, ohjauksen 
tulee olla keskitetty, jotta vältyttäisiin häiritseviltä eriaikaisilta 
syttymis- ja sammumisajankohdilta. Parhaiten alueellinen 
ohjaus voidaan toteuttaa ve rkkokäskyo hjau ksella, jossa 
ohjausimpulssit kulkevat verkkoja pitkin keskuksissa oleviin 
vastaanottimiin, jotka tunnistavat kytkennät. Lähettimien 
kalleuden vuoksi järjestelmä tulee 
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kysymykseen vaan silloin, kun laitteita tarvitaan myös 
esimerkiksi sähköläm mityksen ohjaukseen. Huomattavasti 
edullisempi on järjestelmä, jossa lähettimien sijasta käytetään 
keskusohjausyksiköitä (ohjel moitava vuosikello). Molemmat 
järjestelmät soveltuvat hyvin myös ajoittaiseen 
sammuttamiseen. 

- 	Tievalaistuksen ajoittainen vähentäminen 

* Kaksiportainen ohjaus 
Ryhmän valaisi met kytketään kahteen vi rtapii riin. Toinen 
näistä virtapiireistä kytketään irti verkosta yön ajaksi. 
Kaksiportainen ohjaus voidaan toteuttaa jakamalla 3-
vaiheinen verkko kaksiportaiseksi, jolloin jännitteen alenema 
kasvaa (vrt, kohta 5.3.2) tai rakentamalla uusi verkko 
kaksoiskaapeleilla, jolloin kuormitus säilyy symmetrisenä. 
Kaksoiskaapeloitu verkko on kalliimpi kuin 3-vai heisen verkon 
jakaminen. Ohjaus tapahtuu kytkemällä haluttu virtapiiri pois 
päältä joko kellolaitteen avulla tai verkkokäskyohjausta 
käyttäen. Kaksiportaisessa ohjauksessa, jossa puolet 
valasimista voidaan kytkeä pois, vaiheistus on esim.: Li -L2- 
Li -L3-L1 -L2-L1 -L3-L1 -L2 jne. 

* Erikoisohjaukset 
Jokainen valaisin tai valaisinpylväs varustetaan omalla oh-
jauslaitteella (esim. valoken nolla) .Tämä ohjaustapa saattaa 
tulla kysymykseen suurien mastovalaisinyksiköiden 
ohjauksissa tai kun valaisinpylväsyksiköillä on huomattavasti 
toisistaan poikkeavat käyttöolosuhteet. 

Myös kaksilamppuiset valaisimet tai kaksitehokuristimet 
saattavat pylväsväl ie n kasvaessa tulla kysymykseen. 
Järjestelmät vaativat kaksi ohjausvirtapiiriä. Yön ajaksi toinen 
kaksilamppuisen valaisimen lampuista kytketään pois päältä. 
Kaksitehokuristinjärjestelmässä lampun ottama nimellisteho 
pudotetaan yön ajaksi yhtä porrasta alemmaksi (esim. 250 
W:sta 125 W:iin). Molemmissa järjestelmissä valaistuksen 
tasaisuus säilyy muuttumattomana. Muita mandollisia 
ohjaustapoja on mm. ohjausviestijärjestel mä ja tyristori-
hirn me n nys. 

Tehon kulutus ja käyttöaika 

Tievalaistuslaitteisto n 	liittymistehol la tarkoitetaan 	lamppujen ja 
liitäntälaitteiden yhteenlaskettua kuormitustehoa, johon on lisätty 
johtoverkossa ja laitteissa syntyvät tehohäviöt. 
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Tievalaistuksen käyttöajaksi oletetaan laskelmissa 4000 h/vuosi. 
Pilvisyyden, hämäräkytkimen säädön yms.tekijöiden vuoksi tievalaistuksen 
vuotuinen käyttöajan vaihtelu on n. ± lOOh. 

3.1.2 Johtoverkko 

Tieval aistukse n johtove rkko jaotellaan seuraavasti: 

- 	liittymisjohto, 
- 	pääjohto, 
- 	nousujohto, 
- 	ryhmäjohto, 
- 	valaisinjohto ja 
- 	ohjausjohto. 

Esi merkkejä tavanomaisista tievalaistusverko n kytke ntätapauksista on 
esitetty kuvassa 18. 

Kaapeleina tulisi, jos mandollista, käyttää A-luokan 
suositui mmuuskaapeleita. 

Li ittymisjohdolla tarkoitetaan jakeluverkon ja tievalaistusverko n 
pääkeskuksen päävarokkeiden välistä johtoa. Liittymisjohto voi olla joko 
maakaapeli tai ilmajohto olosuhteiden ja sähkölaitoksen käytännön 
mukaisesti. Yleisimmätliittymisjohtoina käytettävät maakaapelit ovat tyyppiä 
AMCMK (tai AXMK) poikkipintojen vaihdellessa 70...185 mm 2 . 

Liittymisjohdon ollessa ilmajohto käytetään yleisesti AMKA-
tyyppisiä riippukierrejohtoja poikkipintojen vaihdellessa 16... 
120 mm2 . 

Pääjohto on nousukeskusta syöttävä johto. Pääjohto voi olla joko 
maakaapeli tai ilmajohto olosuhteiden mukaan. Johtotyyppi on sama kuin 
liittymisjohdolla. 

Nousujohto on ryhmäkeskusta syöttävä johto. 

Tunneli-ja sillanalusvalaistuksen ryh mäkeskuksien nousujohtoina käytetään 
MCMK-kaapelia, jonka poikkipinta on 10 mm 2 . 

Erillisalueiden ryhmäkeskuksia (esim. valaistavan tieosan ulkopuolella oleva 
liikennemerkkiryhmä) syöttävinä johtoina käytetään samaa johtotyyppiä kuin 
tievalaistuksessa (maakaapel i tai ilmajohto). Jos maakaapeliasen nuksissa 
nousujohdon poikkipinta on Cu 16 mm 2, tulee käyttää alumiinikaapelia 
(AMCMK tai AXMK), muussa tapauksessa 10 mm 2 :n MCMK-kaapelia. 
II majohtoasennuksessa käytetään samaa johtotyyppiä kuin ryhmäjohdoissa 
(AMKA). 
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Kuva 18: Tieviaistuksen johto verkko. 
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Ryhmäjohdolla tarkoitetaan valaisinryhmiä syöttävää johtoa. Ryhmäjohdot 
voidaan jakaa asen nustavan mukaan maakaapeleihin ja ii majohtoi hi n. 
Maakaapelia käytetään lähinnä metallipylväsasennusten yhteydessä ja 
puupylväsasen n usten yhteydessä teiden al ituksissa. Maakaapel ia käytetään 
myös puupylväsasennusten yhteydessä, jos teiden ylityksissä vapaa 
alikulkukorkeus jänteen kohdalla jää liian pieneksi tai energia- ja 
pu helinlaitosten linjat risteilykohdassa asettavat i 1 malinjan rakentamiselle 
esteitä. Samoin pienisäteisissä kaarteissa ja alueilla, joissa haruksien ja 
tukipylväiden sijoittaminen on mandotonta tai hankalaa, on usein 
tarkoitu kse n mu kaise mpaa käyttää maakaapeloi ntia. 

Maakaapeleina tulee käyttää alumiinikaapeleita (AMCMK tai AXMK) 
poikkipinnan vaihdellessa 16...35 mm2 . 

Ryhmiteltäessä valaisimia eri ryhmille tulee välttää liian suuria ryhmiä 
(suojaava sulake tai johdonsuojakatkaisija enintään 25A), jotta vikatilanteet 
eivät leviäisi kohtuuttoman pitkälle esim, taso- ja eritasoliittymäalueilla. 

Eri valaistusryhmäjohtojen päät voidaan yhdistää vika- ja muutostöiden 
varalta varakaapelilla. Varakaapeli vedetään pylväisiin siten, että PEN-
johtimet yhdistetään ja vaihejohtimet eristetään. 

Liikennemerkkivalaistuksen syöttökaapelei na voidaan käyttää MCMK-tyypi n 
kaapeleita, kun syöttö haaroitetaan ryhmäjohdosta. 

II majohtoa käytetään useimmiten puupylväsasenn uksen yhteydessä sekä 
eräissä erikoisasen nustavoissa esim. ristikkopylväiden kanssa. 

II majohtoi na käytetään nippukierrejohtoa (tyyppi AMKA) johdon poikkipi n nan 
vaihdellessa 16...35 mm 2 . 

Tunneli- ja sillanalusvalaistuksessa pyritään, jos mandollista, uppoasennuk-
seen. Johtoina käytetään 2,5 mm 2 :n muovivaippakaapelia (tyyppi MMJ) 
sekä uppo- että pi nta-asen n uksessa. 

Valaisinjohdolla tarkoitetaan valaisinta syöttävää johtoa tai myös samassa 
valaisimessa eri lamppuja tai lamppuryhmiä syöttävää johtoa. 

Valaisi njohtoi na käytetään MMJ/MKE MP-tyyppistä asen nusjohtoa 
poikkipinnaltaan n x 2,5 mm 2 S. 

Jos samassa pylväässä on useita valaisimia, ne tulee kytkeä eri vaiheille 
siten, että vierekkäiset lamput toimivat eri vaiheilla. Kukin vaihe viedään 
pylväässä omalla valaisinjohdolla. 

Kun valaisinjohdon vapaa riippuma on > 12 m, on käytettävä kaapeli 
varustettava kan natusvaijeri 1 la. 
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Jokainen valaisi nmasto joudutaan usein varustamaan suuren tehontarpeen 
vuoksi omalla ryh mäkeskuksella. Tällöin maston valaisi mille nousevat 
johdot luokitellaan edellisen kohdan mukaisiksi "ryhmäjohdoiksi". 

Ohjausjohdolla tarkoitetaan tievalaistuksen sytytys- ja sammutuskäskyjä 
keskukselta toiselle välittävää johtoa. 

Ohjausimpulssi pyritään tuomaan liittymisjohdon mukana sähkölaitoksen 
valaistusverkosta tievalaistusve rko n pääkesku kseen erillistä o hjausjo htoa 
käyttäen tai käyttämällä AMKA-liittymisjohtoa, jossa ohjausjohdot ovat 
rakenteellisesti liittymisjohdossa mukana. 

ErilI isinä ohjausjohtoi na käytetään maakaapel iasennuksessa kaapelia 
MCMK 4/2x2,5^2,5. II majohtoasen nuksessa tulee ohjausjohdon olla 
tyypiltään AMKA lxi 6+25. 

Myötäävässä pylväässä voidaan käyttää ilma- tai maakaapelia. Ilmajohto-
verkkoa ja myötääviä pylväitä käytettäessä ajoradan ylitykset tehdään 
maakaapelilla. 

Myötäävässä pylväässä maakaapelia tai siihen kiinnitettyä 
kytkentäkalustetta ei saa kiinnittää suoraan irtoavaan tai helposti 
särkyvään pylvääseen. Jos näin menetellään, kytkentäkaluste jää 
on nettomuustilanteessa vapaasti maakaapeleiden varaan pylvään sisälle, 
mutta ohuet valaisinkaapelit katkeavat. 

Ilmajohtoasennuksessa johdon kiinnitys irtoaa myötäävästä pylväästä tai 
antaa myöten törmäystilanteessa. 

3.7.3 Maadoitus 

Maadoittamisel 1 a tarkoitetaan vi rtapi i ri n tai laittee n johtavan osan 
yhdistämistä maadoituselektrodiin. Rakenteena maadoitus on 
maadoitusjohti men ja maadoituselektrodjn muodostama kokonaisuus, ks. 
kuva 19. 

Maadoitukset suoritetaan Sähkötarkastuskeskuksen julkaisun Al mu-
kaisesti. Jakeluverkkoon ii n nastettavassa tievalaistusve rkossa on PEN-
johdin maadoitettava korkeintaan 200 m päässä muuntamosta ja lisäksi 
korkeintaan em. etäisyydellä jokaisen päättyvän johtohaaran loppupäästä. 
Tievalaistusverkossa suositellaan kuitenkin PEN-johti men maadoittamista 
aina johtohaaran loppupäässä. Maadoitusimpedanssin arvoksi on 
mandollisuuksien mukaan pyrittävä saamaan alle 1 0O. (Ks. kuva 19) 

Tievalaistuskeskukset varustetaan omalla maadoituselektrodilla ja PEN-
johdin on suositeltavaa maadoittaa muuallakin, missä on käytettävissä 
maadoituselektrodi tai muuten hyvät maadoitusolosuhteet. 
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Tievalaistuksessa maadoitusjohtimena käytetään 16 mm 2 :n kirkasta 
kupariköyttä ja maadoituselektrodina kupariputkea tai -sauvoja. 

Rautatiesiltojen asennuksissa ja kaasuputkien läheisyydessä kulkevissa 
maadoituksissa on otettava huomioon ko. asennuksia koskevat 
erityisvaati mukset. 

Vierekkäiset ryhmät kytketään yhteen erillisellä Cu 16 -köydellä. 

3.7.4 Kojeistot ja laitteet 

Kojeistoilla ja laitteilla tarkoitetaan tievalaistuksen sähköverkkoa syöttäviä 
keskuksia, koteloita, putkipylväskalusteita ja valaisimia. 

Kojeistot ja laitteet ryhmitellään seuraavasti: 

- 	pääkeskukset, 
- 	nousukeskukset, 
- 	ryhmäkeskukset, 
- 	putkipylväskalusteet ja sii rtymäkotelot, 
- 	valaisimet ja 
- 	loistehon kompensointilaitteet. 

Pääkeskus on tievalaistuksen jakokeskus, joka sisältää päävarokkeet. 
Lisäksi pääkeskuksessa on pääkytkin, pää- tai nousujohtoja suojaavat 
sulakkeet, valintakytki n, apu releet ja ohjauskontaktorit, mandolliset kWh-
mittarit laitteineen tai käyttötuntilaskijat sekä tila paikallis- tai kauko-
ohjauslaitteille. Rakenteeltaan pääkeskukset ovat jakokaappeja tai 
kotetokeskuksia. Kaupu nkialueella tievalaistuksen pääkeskus voi olla myös 
muuntamon yhteydessä. Riippuen asennusten laajuudesta voivat pää-, 
nousu- ja ryhmäkeskukset sijaita samassa jakokeskuksessa. 

Jakokaappi on omalla jalustallaan seisova joko metallilevystä tai 
lasikuidusta tehty yhtenäinen kaappi. Jakokaapin tulee olla standardin SFS 
2533 mukainen kaapelijakokaappi jajalustan tulee täyttää standardin SFS 
3534 vaatimukset. Jakokaapin avaimen tulee olla standardin SFS 2851 
mukainen. 

Kaapin sisällä olevat kojeet ja laitteet tulee koteloida. Kotelointiluokan tulee 
olla vähintään IEC lP23 (sateenpitävä) kaapin ovi avattuna ja vähintään 
IEC 1P34 ovi suljettuna. Jakokaapin rakenteen tulee taata riittävä 
ilmankierto. 

Jakokaappia käytetään useimmiten, kun liittymis- ja/tai ryhmäjohtoina on 
maakaapeli. 

Kotelokeskus on koottu yhdestä tai useammasta kosteussuojatusta 
kotelosta. 
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Kotelot valmistetaan teräslevystä, muovista tai silumii nista. Koteloi ntiluokan 
tulee olla vähintään IEC 1P34 (roiskevedenpitävä). 

Kotelokeskuksia käytetään useimmiten, riippukierrejohtoasennuksen 
yhteydessä. 

Nousukeskus on ryhmäkeskuksia syöttävä jakokeskus. Nousukeskus on 
rakenteeltaan ja kalusteiltaan samanlainen kuin pääkeskus (jakokaappi tai 
kotelokeskus). 

Ryhmäkeskus on valaisinryhmiä syöttävä jakokeskus. Ryhmäkeskus on 
rakenteeltaan pylvääseen tai siltarake nteeseen asennettu kotelokeskus tai 
maahan asennettu jakokaappi. 

Ryhmäkeskuksia ovat: 
- 	siltojen ja tunnelien kotelokeskukset, 
- 	mastovalaistuksen ryhmäkeskukset ja 
- 	erillisalueiden ryhmäkeskukset. 

Putki pylväskalusteella tarkoitetaan sitä pylvään sisälle ase n neifavaa lai-
teyhdistelmää, jolla valaisinjohto liitetään ryhmäjohtoon. Putkipylväskaluste 
käsittää joko runkoon kiinnitetyt tai irrallisena olevat varokkeet ja johtojen 
kytkemistä varten tarvittavat Ii itti met. Putkipylväskalusteen koteloi ntil uokan 
on oltava vähintään IEC 1P20 (kosketussuojainen). Myötäävissä pylväissä 
käytettävien asennustarvikkeiden tulee olla erityisesti tähän tarkoitukseen 
hyväksyttyjä. 

Sii rtymäkotelolla tarkoitetaan pylvään pinnalle asennettavaa koteloa. Kotelo 
käsittää tarpeelliset johtoliitti met maakaapeli n vai htamiseksi MMJ-kaapel iksi. 
Siirtymäkotelon kotelointiluokan tulee olla vähintään IEC lP34 (roiskeveden 
pitävä). Siirtymäkoteloita käytetään lähinnä puupylväissä ja silloissa, kun 
maakaapeliasennus vaihtuu MMJ-asennukseksi. 

Valaisin on sähköteknillisessä mielessä kokonaisuus, johon kuuluu lamppu 
pitimineen, lampun syttymiseen ja palamiseen tarvittavat kytkentä- ja 
liitäntälaitteet, kompensointi- ja häiriönpoistokondensaattorit sekä 
sarjamaadoitusliitti met. Tie- ja siltavalaisimen koteloi nti luokan tulee olla 
vähintään IEC 1P23 (sateen pitävä). Tunnelivalaisimien kotelointiluokka on 
IEC 1P65 (pölyn ja suihkuveden pitävä). 

Valaisimien ominaisuudet ja rakenne on käsitelty kohdassa 3.3. 

Kaasupurkauslamput tarvitsevat ku risti men tai hajakenttämuu ntajan. 
Poikkeuksen muodostavat sekavalolamput. Suu rpainenatriumlamput 
tarvitsevat yleensä lisäksi sytytinlaitteen. Sytyttimen tulee sijaita 
mandollisimman lähellä lamppua, jotta liitäntäjohdoissa ei syntyisi syttymistä 
vaikeuttavaa vai mennusta. 
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Valaisi mien tulee olla tielaitoksen tyyppitarkastamia ja hyväksymiä. 

Loistehon kompensoi nnilla tarkoitetaan kuristimen kuluttaman loistehon 
kompensointia kondensaattoreilla tuotettavan loistehon avulla. Loistehon 
kom pe nsoi nti voidaan suorittaa valaisi nko htaisesti tai keskitetysti. 
Valaisinkohtainen kompensointi on suositeltavin ratkaisu. Tällöin verkon 
kompensointiaste pysyy automaattisesti oikeana eikä riipu syöttöalueen 
valaisinmäärästä. Koska valaisinkohtaisten kondensaattorien käyttö 
pienentää huomattavasti valaisimien ottamaa syttymis- ja palamisvirtaa, 
myös energiahäviöt pienenevät ja pitkien ryhmäjohtojen ylivirtasuojaus on 
helpompi toteuttaa. Vataisi nkohtaisessa kompensoin nissa kondensaattori 
kytketään valaisimen liitäntälaitteen yhteyteen. 

Suurten valaisinverkkojen loistehon kompensoi nti voidaan saneerattaessa 
hoitaa kondensaattoreilla, jotka sijoitetaan ryhmäjohdon puoleen väliin, tai 
pääkeskukse n yhteyteen asen netaan yhteinen ko nde nsaatto riyksi kkö tai - 
yksiköitä. 

Kompensoinnilla on merkittävä tehohäviöitä pienentävä vaikutus. 
Verkossa, jossa käytetään verkkokäskyohjausta, sijoitetaan 
kompensoi ntilaitteet ohjaus/mittaus -laitteiden taakse. 
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4 VALAISTUSPERIAATTEET 

4.1 Yleistä 

Valaistusperiaatteilla tarkoitetaan valaistuslaitteiden sijoittamista tien 
poikkileikkaukseen ja suuntaukseen nähden tieosilla, liittymissä, tiehen 
kuuluvilla alueilla, tunneleissa ja silloilla siten, että valaistusteknillisten 
vaatimusten puitteissa ja mandollisimman pienillä vuosikustannuksilla 
parannetaan liikenneturvallisuutta. Samalla on otettava huomioon 
lii kennöitävyyden ja ajomukavuuden, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
sekä ympäristövaikutusten parantaminen. 

Tievalaistus on suunniteltava niin, että tienkäyttäjät voivat nähdä tiellä 
olevat mandolliset esteet sekä itse tien lähiympäristöineen. Valaistuksen 
tulee toimia myös optisena ohjauksena. 

Valaistustyypit ryhmitellään valaisimien sijainnin ja kii n nitystavan 
perusteella. Kokonaisvaikutuksiltaan edullisin tyyppi valitaan jäljempänä 
esitettyjen näkökohtien perusteella. Ratkaisut voivat yksityiskohdissaan 
olla erilaiset maaseudulla ja taajamissa tai maantieteellisesti erilaisilla 
seuduilla, vaikka tiet muuten ovat samoihin tai vastaaviin toiminnallisiin 
luokkiin kuuluvia. 

4.2 Valaistustyypit 

Valaisimien ja pylväiden sijoitus riippuu monesta eri tekijästä, joiden 
yhteisvaikutuksesta valitaan lopullinen, tarkoituksenmukaisin ratkaisu. 
Sijoituspe riaatteisi i n vaikuttavat tekijät ovat: 

- 	tieluokan edellyttämät valaistusteknilliset vaatimukset (kohta 
1.2), 

- 	valaistuslaitteiclen rakenne (kohta 3), 
- 	valaistustyypin soveltuminen tien ja liikenteen luonteeseen 

teknillisen laatutason, optisen ohjauksen ja ulkonäön 
kannalta, 

- 	taloudellisuus, 
- 	valaistuslaitteiden soveltuvuus ympäristöön sen esteetti- 

syysvaatimusten puitteissa, saman liiken neväylän eri aikoina 
toteutuvien valaistuksien muodostu minen toisiinsa Ii ittyessään 
laadultaan ja rakenteeltaan jatkuvaksi kokonaisuudeksi sekä 

- valaistustyypin valintaa rajoittavat tekijät, kuten voimajoh-
tolaitteiden suojaetäisyydet, vesijohdot ja viemärit, 
perustamisolosu hteet, ku nnossapitokalusto, lentokenttien 
suojaetäisyydet jne. 
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4.2.1 Valaisimien sijainti 

Valaisimet voidaan sijoittaa poikkileikkaukseen seu raavilla tavoilla, jotka 
samalla muodostavat tievalaistu ksen perustyypit: 

- 	yksirivinen reunasijoitus, 
- 	vuorottaineri reunasijoitus, 
- 	vastakkainen reunasijoitus, 
- 	keskikaista-asennus ja 
- 	keskitieasennus. 

Tieosilla ja yleensä myös tiehen kuuluvilla alueilla valaisimet sijoitetaan 
yhteen pylväsjonoon (yksi rivinen reunasijoitus, keskikaista-asennus). 
Jos on käytettävä kaksi rivistä reu nasijoitusta, valitaan vastakkai ne n 
sijoitus ennen vuorottaista. Yleisperiaatteista voidaan poiketa liittymissä 
tai alueilla, joissa ajorata on lyhyellä matkalla tyyppipoikkileikkausta 
leveämpi. 

Valaisimet tulee sijoittaa kohtisuoraan tietä vastaan. 	Valaisimet 
sijoitetaan siten, että heijastuskuviot tulevat pääosin ajoradalle. 
Heijastuskuvio on lyhyt ja leveä, jos päällyste on karkea sekä pitkä ja 
kapea, jos päällyste on peilimäinen (sileäksi kulunut tai märkä). 
Kaikkien valaisi mien aiheuttamat heijastuskuviot muodostavat yhdessä 
ajoradalle luminanssimallin, joka riippuu myös katselijan paikasta. Kun 
valaisimet sijoitetaan ajoradan taakse tai ulkokaarteeseen, 
heijastuskuviot tulevat ajoradalle. Sen sijaan suoralla tiellä kauaksi 
ajoradan ulkopuolelle tai pienisäteiseen sisäkaarteeseen asen nettujen 
valaisimien heijastuskuviot lankeavat pääosin ajoradan ulkopuolelle, 
kuva 20. 

Asennuskorkeutta määrättäessä tulee ottaa huomioon: 

tieluokka, 
Mitä korkealuokkaisempi tie sitä parempi valaistusluokka. 
Tämä edellyttää suurta valovirtaa, josta saadaan suurin 
hyöty ja pienin häikäisy isoilla asennuskorkeuksilla. 

- 	ajoradan leveys, 
Asennuskorkeus on suoraan verrannollinen leveyteen. 

- 	valaistustyyppi, 
Yksirivinen reunasijoitus vaatii suuremman korkeuden kuin 
vastakkainen tai vuorottainen. 

- 	varsipituus, 
Jos valaisin on ajoradan ulkopuolella, tarvitaan suurempi 
korkeus kuin valaisimen ollessa ajoradan yläpuolella. 
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- 	valovirta, 
Valonlähteet, joilla on iso valovirta asennetaan korkealle. 

- 	kunnossapitokalusto, 

- 	nykyiset valaistustyypit, 

- 	standardipylväiden käyttömandollisuus, 

- 	ympäristötekijät, 

- 	taajamien vaijeriasennuksessa mandollisuus kiinnittää talojen 
seiniin tai muihin rakenteisiin, 

- 	vapaa alikulkukorkeus ja 

- 	suojaetäisyydet muihin rakenteisi i n. 

Taulukossa 21 on esitetty erityyppisillä teillä käytettävät asennuskorkeudet. 
Eritasoliittymissä tms. alueilla on mastovalaistuksen kannattavuus 
tarkistettava (optinen ohjaus, häiritsevä ulkonäkö erikoisesti päivällä). 

Taulukko 21: Asennuskorkeus erityyppisillä teillä. 

Tie Asennuskorkeus (m) 

Moottoritie 12, 15 

Moottoriliikennetie 10, 12 

Ramppi 10, 12 

2-ajoratainen maantie 10, 12, 15 

4-kaistainen maantie 10, 12 ,15 

2-kaistainen maantie (8), 10, (12) 

2-kaistainen paikallistie (6, 8), 10 

Jk- ja pp-tie (4), 6, 8 

1 Ik pääkatu 10, 12, 15 

II Ik pääkatu 8, 10 

Kokoojakatu 8, 10 

Tonttikatu 6, 8 
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Yksirivinen reuna- 
sijoitus ulkokaar-
teessa 

Suurin osa hei-
jastuskuvioisto 
on ajoradalla. 

Yksirivinen reuna- 
sijoitus sisäkaar-
teessa 

Pääosa heijastus-
kuvioista ajoradan 
ulkopuolella eri-
koisesti märällä 
pää Ilysteellä. 

Vuoro t tai ne n 
reunasijoitus 

Valaisimien sijainti ja päältysteen ominaisuudet määräävät heijastuskuvi-
oiden sijainnin. Viivoitettu alue, kun päällyste on karkea tai kuiva. 
Varjostetut kuviot tulevat sileälle tai märälle päällysteelle. 

Kuva 20: Heijastuskuvioiden sijainti ajoradalla. 
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Varsipituus riippuu seuraavista tekijöistä: 

- 	asennuskorkeus, Mitä suurempi asennuskorkeus sitä 
kauempana ajoradan ulkopuolella valaisin voi olla. 

- 	valaisimen valonjako, 
Mitä symmetrisempi valonjako sitä keskemmällä tietä 
valaisimen on oltava. 

- 	päällysteen heijastusominaisuudet, 
Peilimäisillä päällysteillä valaisimen tulee olla lähempänä 
ajoradan keskilinjaa. 

- 	tien suuntaus, 
Sisäkaarteessa olevat valaisimet tulee sijoittaa lähemmäksi 
keski linjaa kuin ulkokaarteessa olevat. 

Valaisi mien keskinäinen etäisyys tien pituussuunnassa, pylväsväli, riippuu 
samoista tekijöistä kuin sivusuunnassa. Pylväsvälin ja asennuskorkeuden 
suhde on valittava mandollisimman suureksi alittamatta valaistusteknillisiä 
vaatimuksia. Nykyisillä valaisimilla suhde vaihtelee 3,5:1 - 6:1. 

Tieosien pylväsväli m itoitetaan teoreettisesti olettaen tie suoraksi. 
Mitoitusmenetelmät ja apuvälineet selostetaan kohdassa 5.2. Valaisimien 
ja pylväiden sovittami nen aloitetaan pakkopisteistä: 

tasoliittymät, 
tonttiliittymät, 
suojatiet, 

Valaisimet sijoitetaan siten, että heijastuskuviot sijoittuvat mandollisimman 
tasaisesti autoilijan näkökenttään, sekä niin, että kohteen ja taustan välillä 
on riittävä kontrasti. 

si II at, 
Valaisimet on sijoitettava niin kauaksi sillasta, että alittavalle 
tielle ei tule jyrkkiä varjoja. 
kaarresäteet, 
Pienisäteisissä kaarteissa teoreettista pylväsväliä pienenne-
tään kuvan 21 mukaisesti. 
muut rajoitukset: ylittävät johdot, tien rakenteessa olevat 
johdot ja rummut, isot liikennemerkkiryhmät. 

Vapailla osuuksilla pylväsväli pyritään pitämään teoreettisena. Sitä ei saa 
mainittavasti ylittää, pyöristäminen tehdään alaspäin. Jos muutos on suuri, 
on luminanssin liiallinen nousu estettävä esim. lampputehoa pienentämällä 
tai mitoittamalla kokonaan uudestaan. 
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Valaisimien kailistuskul mana käytetään sitä vai mistajan ii moittamaa 
kulmaa, jolle valaisin on suunniteltu. Muussa tapauksessa 
valaistusteknjlljset suureet, erikoisesti häikäisy, eivät täytä tarkoitettuja 
vaatimuksia. Nykyaikaiset valaisimet on suunniteltu 5 °  kuimalle. Lisäksi 
on varren pysyvät muodonmuutokset otettava huomioon. 

c 1,0 
0 

(5 

0 

0,5 

 

100 	 500 	 1000 
Kaorresäde m 

Valaisimeri siloinhi 

ulkokaorteessa, päällysteluokot Ri, R2 ja Cl 
ii 	 R3,R4jaC2 

-- sisäkaorteessa, 	 RI, R2jo Cl 
-- 	ii 	 ii 	R3,R4 jo 02 

Kuva 21: Pylväsvälin korjauskerroin. 

4.2.2 Pylväiden rakennelaji ja sijainti poikkfleikkauksessa 

OHJE 

Tien reunalla uusissa valaistuksissa on käytettävä myötääviä 
pylväitä, kun KVL ylittää 3000 ajon./d ja nopeusrajoitus on 
suurempi kuin 50 km/h. Myötääviä pylväitä ei tarvitse käyttää 
kaiteen takana. 

Myötäävien pylväiden käyttö on suositeitavaa ja taloudellisesti 
kannattavaa kun KVL ylittää 1000...1500 ajon./d. Kaksiajorataisen tien 
keskikaistalla pyiväisiin törmääminen estetään yleensä kaiteelia. Jos 
kaidetta ei tarvita keskikaistan leveyden tai muun syyn takia, on 
myötäävien pylväiden käyttö kuitenkin yleensä kannattavaa. Jäykkiä 
pyiväitä saa vilkasliikenteisillä teillä käyttää vain kaiteiden välissä tai 
takana, kun ajonopeus on suurempi kuin 50 km/h. 

Pylvään sijainti ja etäisyys ajoradan reunasta määräytyy 
liikenneturvallisuuden, valaistustyypin ja ulkonäön perusteella. Pylväs on 
yleensä sijoitettava sellaiselle etäisyydelle, ettei se mainittavasti vaikuta 
suistumisonnettomuuksien seurauksiin. 
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Myötäävistä Dylväistä turvallisesti Dvsävttävät 	soveltuvat kaikkiin 
tapauksii n, eritsesti jyrkän luiskan ja kallioleikkauksen kohdalle, metsän 
ollessa lähellä sekä välikaistalle kevytliikennetien viereen. Väistyviä 
pylväitä voidaan käyttää moottoriväylillä, rampeilla ja loivan luiskan 
kohdalla. 

Pylvään rakennelajia ei saa kuitenkaan vaihdella ulkonäköä häiritsevällä 
tavalla. 

Kapeilta vähäliikenteisillä teillä voidaan käyttää jäykkiä pylväitä mutta ne on 
mandollisuuksien mukaan sijoitettava sivuojan taakse, kuva 20. 

Pylväiden paikkaa määrättäessä tulee noudattaa seuraavia sääntöjä: 

Tien ulkoreunalla pylvään keskikohdan etäisyys pientareen 
reunasta on yleensä 1,6 m. Suurempaa etäisyyttä voidaan 
käyttää liittymissä ja rampeilla törmäysten vähentämiseksi. 
Etäisyyden kasvattamisesta ei ole hyötyä, jos pylväs tulisi 
lähelle ojan pohjaa. Loivapii rteisi Ilä välikaistoil la ja 
suhteellisen loivissa sisäluiskissa sopiva etäisyys ajoradan 
reunaviivasta on 3,1 m, jos valaistusteknillinen mitoitus sen 
sallii. 

Jyrkkäluiskaisilla penkereillä pylvään etäisyys ajoradan 
reunasta on yleensä sama kuin loivaluiskaisilla kohdilla. 
Kaarteissa voidaan tällöin myös käyttää pienempää etäisyyttä 
pylvään pituuden pitämiseksi vakiona taulukon 17 mukaisesti, 
kohta 3.5.3. 

Pylvään keskikohdan etäisyys pientareen reunasta on 0,8 m. 
Pienintä arvoa voidaan käyttää taajamien uusissa 
valaistuksissa, kun nopeusrajoitus on ̂  60 km/h, sekä 
pysäkeillä. Vähimmäisetäisyys sallitaan myös valaistuksen 
asentamisen jälkeen leven netyillä teillä. Valaistuksessa on 
vaikea varautua vai heittain rakentamiseen. 

Pylväiden tulee sijaita veden virtaamista varten riittävän 
etäällä, kuitenkin vähintään 0,3 m etäisyydellä ojan pohjasta. 
Kallioleikkauksissa tulee sivuojan syvimmällä kohdalla olla 
riittävä, vähintään 0,5 m vapaa tilaa. 

Moottoriteilläja muilla 2-ajorataisilla teillä, joiden ajonopeus on 
> 50 km/h, keskikaista-asennuksen pylväät laitetaan kaiteiden 
väliin. Tällöin pylvään ja johteen välinen etäisyys on 1,0 m. 
Erittäin leveiltä keskikaistoilta kaiteet voidaan jättää pois, kun 
käytetään myötääviä pylväitä. 
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Jos tien pylväsjonon puoleisella reunalla on kaide, sijoitetaan 
pylväät kaiteen ulkopuolelle 0,5 m vähim mäisetäisyydelle 
johteen etupin nasta. Moottoriväylillä suositeltava 
vähimmäisetäisyys on 1 m. 

Silloilla tulee johteen etureunan ja pylvään välisen etäisyyden 
olla> 20 cm. 

Pylvään tulee sijaita yleensä jalkakäytävän ja polkupyörätien 
ulkopuolella vähintään 0,5 m, mandollisuuksien mukaan 1 m, 
etäisyydellä tien reunasta. Erillisen jk- ja pp-tien tapauksessa 
valaisinpylväät sijoitetaan välikaistalle. Alamäen jälkeisissä 
kaarteissa pylväiden tulisi olla riskittömissä paikoissa tai 
etäisyyden kevytiilkennetien reunasta olla> 1 m. 

Liittymissä tulee välttää pylväiden sijoittamista pienehköihin 
saarekkeisiin. Jos kuitenkin valaistuksen toteuttaminen 
muulla tavoin on vaikeaa, voidaan myötääviä pylväitä sijoittaa 
lii ken nesaarekkeisii n edellyttäen, että pylväiden vähimmäise-
täisyys ajoradan reunasta noudattaa edellä esitettyjä 
sääntöjä. 

4.3 Optinen ohjaus ja ulkonäkö 

Tievalaistuksen suunnittelussa on valaisi mien ja pylväiden sijoituksen 
oltava sellainen, että tien käyttäjä saa pimeällä oikean käsityksen tiestäja 
sen lähiympäristöstä, tien jatkuvuudesta, kaarteista ja tasauksesta, ja että 
häntä varoitetaan liittymistä ja liikenteen järjestelyistä (suojatiet, 
saarekkeet jne). Lisäksi pyritään valaistustyypin valinnalla korostamaan 
erilaisten teiden toi min nallista luokkaa. Valaistuksen päättymiskohdissa 
on valaistuksen ja tien linjauksen oltava johdonmukaisesti suunniteltu ja 
tien jatkuvuutta on korostettava reunapaaluilla. Optisen ohjauksen 
kannalta epäilyttävissä kohdissa pylväiden sijainti tulee tutkia 
perspektiivikuvien avulla. 

Yleisiä suunnitteluperiaatteita ovat: 

Valaisimien ja pylväiden muodostamat jonot ovat yhden-
suuntaisia tielinjan kanssa. Lyhyisiin ajoradan levennyksiin 
esim. pysäkit, kohdalle ei yleensä sijoiteta pylväitä. 

Valaisimet ja pylväät on sijoitettava siten, että valaisinjonoja 
syntyy mandollisimman vähän ja että ne erottuvat selvästi 
toisistaan. 
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IiwI' 

Myötäävä pylväs vilkas-
tiikenteisellä (>l000ajon/d) 
tiellä. 

8.5 

In n 

Jäykkä pylväs vähälii-
kenteisen kapean tien 
sivuojan takana. 

7,0 	+46 •1 8,5 

Kuva 22: Erilevyisillä teillä on sama valaistusluokka, jos valaisimet ovat 
samalla etäisyydellä tien ulommasta reunasta. 
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Kun kaarresäde on alle 500 m, valaisimet ja pylväät sijoite-
taan ulkokaarteeseen (1 -rivinen ja vuorottainen reunasijoitus). 
Peräkkäisissä lyhyissä kaarteissa, joissa tarvitaan enintään 
kolme pylvästä, valaisinjonoa ei ulkonäön takia siirretä 
ulkokaarteeseen. Tällaisella kohdalla ja keskikaista-
asennuksessa tulee ulkokaarteeseen tarvittaessa laittaa 
reunapaal uja. E ritasoliittymissä otetaan huomioon ramppien 
vaikutus toisiinsa. Samassa toimin nallisessa luokassa olevilla 
teillä tulee käyttää yhtenäisiä tai samankaltaisia periaatteita. 

Optinen varoittaminen voidaan järjestää liittymiin esim. 
katkaisemalla valaistustyypin jatkuvuus. * 	siirrytään keskikaista-asen nuksesta 2riviseen reu- 

nasijoitukseen, * 	siirrytään 1 -rivisestä vuorottaiseen tai vastakkaiseen 
reunasijoitukseen, 

* 	lisätään asennuskorkeutta tai * 	käyttämällä erivärisiä valoja. Yleensä riittää, jos liittyvillä 
teillä on erivärinen valo - päätie jatkuu yhtenäisenä. 

Tievalaistusta ei lopeteta pienisäteisen kaaren osuudella, 
jyrkässä mäessä tai juuri ennen liittymää. 

Valaisimia ei saa siirtää toiselle puolelle tietä kaarteessa tai 
optisen ohjauksen kannalta harhaanjohtavissa paikoissa. 

Kuvissa 23 ja 24 on esimerkkejä optisesta ohjauksesta. 

Ulkonäön kannalta tievalaistus on suunniteltava siten, että se täyttää tien 
käyttäjän ja ympäristön esteettisyysvaatimukset, ja että se sulautuu tien 
lähiympäristöön valoisana ja pimeänä aikana. Suunnittelussa huomioon 
otettavat esteettisyystekijät ovat: 

- 	Valaistuslaitteet eivät saa tulla korostetusti esiin valoisana 
aikana. Järeät pylväät ja suuret valaisimet antavat raskaan 
vaikutelman. 

- 	Tievalaistus ei saa häiritsevästi valaista lähellä olevia 
rakennuksia ja asuntoalueita, ellei ole kyse taajamaympäris-
tön korostamisesta. 

- 	Valaistuslaitteiden mittojen on oltava oikeassa suhteessa 
tiehen ja ympäristöön nähden. 

- 	Valaisin- ja pylväsjonon on oltava juohea ja olla so- 
pusoinnussa tien linjauksen ja tasauksen kanssa. 
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- 	E rityyppiste n valaistuslaitteiden käyttöä samalla tieosuudella 
on vältettävä. 

- 	Valaistuslaitteiden on oltava sopusoinnussa siltojen kanssa. 

- 	Pienpainenatriumlamppuja käytetään vain moottoriajoneuvoille 
tarkoitetuilla 	teillä: 	moottoriväylillä, 	2-ajorataisilla, 
eritasoliittymin varustetuilla maanteillä. 

- 	Valon väriä ei saa muuttaa yhtenäisellä tiejaksolla. 

- 	Valaisinvarren suhde asennuskorkeuteen yleensä < 0,3. 

- 	Kallistuskulma on tavallisesti 5°. 

- 	Ilmajohdot sopivat parhaiten maaseutuympäristöön tai tummaa 
taustaa vasten. 

- 	Kuumasinkitty pylväs voidaan erikoistapauksessa joutua 
maalaamaan ulkonäkösyistä. 

- 	Ilmajohtoa ja hyvin pitkää (>56 m) pylväsväliä on vältettävä. 

Kuvissa 25 - 27 on esimerkkejä valaistuksen ulkonäköseikoista. 

4.4. Tiet 

Teiden valaisemiseen on käytettävissä kohdassa 4.2.1 mainitut 
valaistustyypit. Kulloinkin käytettävä tyyppi valitaan seuraavien tekijöiden 
avulla: 

- 	tieluokka ja poikkileikkaus, 
- 	sijainti - maaseudulla vai taajamassa, 
- 	pylväiden käyttömandol lisuus tiealueella, 
- 	suunniteltavan kohteen liittyminen nykyisiin valaistustyyppei- 

hin, 
- 	käyttö- ja kunnossapitonäkökohdat, 
- 	ulkonäkötekijät ja 
- 	paikalliset olosuhteet. 

E rikoistilanteissa voivat perustyyppien yhdistel mät olla käyttökelpoisia. 
Valaistavan yhtenäisen tieosan vähi mmäispituus on kaksinkertainen 
pysähtymisnäkemä. 
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Pylväiden sijainnin tutkiminen perspektiivikuvan avulla 

V-V8 ovat paatien valaisimia,ja V1-V3 kuuluvat sivutielle 	Kuljettaja 
voi pisteessä 0 luulla tien jatkuvan suoraan koska valaisinlinjat V2-
V5-V7 ja V3-V6-V8 harhauttavat optisesti. Siirtämällä valaisin V3 koh-
taan V3' saadaan aikaan optinen varoitus tien kaarteesta. 

Sivufie 

-vi. 

Kuva 23: Optinen ohjaus. 
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Eritasoliittymän valaistus. Ylemmässä kuvassa perinteelliset varsipyl-
väät; alemmassa mastovalaistus. Moni ramppisessa liittymässä run-
sas matalien pylväiden metsä antaa levottoman kuvan. Mastovo - 
laistus antaa rauhallisen ja selvän vaikutelman. 

Kuva 24: Optinen ohjaus. 
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Suljettu tausta. 
limajohto ei 
erotu taustaa 
vasten. 

Avoin tausta. 
Ilmajohto ja pyl-
väät näkyvät sel-
västi. 

Valaistuslaitteet sulautuvat ympäristöön paremmin tummaa taustaa, 
rakennuksia tai metsää vasten kuin taivasta vasten. 

Kuva 25: Esimerkki valaistuksen ulkonäköseikoista. 
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Pylväät yhdessä rivis-
sä tien reunalla. 
(Sopusuhtaiset varret) 

Pylväät tien keski- 
kaista No. 
Lyhyehköt varret 

Pylväät tien molem-
milla reunoillo. 

Yksirivinen reunosijoitus ja keskikaista-asennus sopeutuvat tieympä-
ristään paremmin kuin vastakkoirien reunasijoitus. Varren pituus saisi 
olla enintään kolmasosa asennuskorkeudesta. 

Kuva 26: Esimerkki valaistuksen ulkonäköseikojsta. 
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Ympäristöön sopeu-
tuva asennuskorkeus. 

Ympäristöön nähden 
ylipitkät pylväät. 

Asennuskorkeus 
leveällä tieltä. 

Kapeilla teillä ja matatan asutuksen keskellä lyhyehköt pylväät ovat 
tyylikkäämpiä kuin ylipitkät pylväät. Leveällä tieltä (tai korkeiden ta-
lojen välissä) asennuskorkeuden tulee olla suurempi. 

Kuva 27: Esimerkki valaistuksen ulkonäköseikoista. 
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TÄYSI VALAISTUS 	SOPEUTUMIS- 	REUNAPAALUT 
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Kuva 28: Tavallisimmat sopeutumisalueet. 
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4.4.1 Yksiajorataiset tiet 

Valaistustyypin valinta 

E nsisi jai nen valaistustyyppi yksiajorataisella tiellä on yksi rivi nen 
reunasijoitus, joka toteutetaan varsipylväillä. Talojen sijaitessa 
välittömästi tieatueen rajoilla tai puiden kätkiessä varsipylväät voidaan 
käyttää yksi rivistä vaijeri ki i n n itystä. 

Jos asennuskorkeutta ei saada riittävän suureksi poikkileikkaukseen 
nähden, käytetään jotakin kaksi rivisistä valaistustyypeistä. Seuraavat 
seikat voivat rajoittaa asennuskorkeutta: 

- 	tie on monikaistainen, 
- 	sovittami nen nykyiseen valaistukseen, 
- 	ulkonäkö ja 
- 	tien ulkopuoliset rajoitukset tai esteet (korkeajännitejohdot, 

laskeutumissektorit). 

Maaseudulla ja ti lapäisasennuksissa käytetään ii majohtoja; taajamissa ja 
eritasoliittymissä käytetään maakaapeleita. Pylvään rakannelaji valitaan 
kohdan 4.2.2 mukaan. 

Valaistun tiejakson tasoliittymissä ei erittäin vähäliikenteisten sivuteiden 
haaroja valaista, vaikka liittyvä tie olisi yleinen tie. 

Sopeutumisalueet 

Sopeutumisalueet tarvitaan valaistusluokissa Al - A4. Alue sijoitetaan 
suoralle tieosalle tai kaarteeseen, jonka säde on vähintään 1,5 x 
mitoitusnopeuden edellyttämä minimisäde. Jos kaarresäde on pienempi, 
tulee sopeutumisalue järjestää kaarteen jälkeen tai alueen pituuden 
verran ennen kaarretta. 

Sopeutumisalueiden teoreettinen pituus on esitetty taulukossa 22. 
Käytännössä pituus voi ylittyä pylväsvälistä riippuen. 

Taulukko 22: Sopeutumisalueen pituus(m). 

Valaistusluokka 

________________ 

Mitoitusnopeus 
km / h 

120 100 	80 	60 	50 
Al 225 175 	125 	75 	50 
A2 200 150 	100 	50 	- 

A3, A4 150 100 	60 	- 	- 
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Yksirivisen sopeutu misalueen valaistustyyppi on sama kuin valaistulla 
tieosuudella. Valaistusta vähennetään pienentämällä lampputehoa niin, 
että kohdan 2.3.1 taulukossa 5 määrätty luminanssivaatimus täyttyy. 
Yleensä lampputeho on kolmasosa poikkileikauksen täyden valaistuksen 
arvosta. 

Kaksi rivisessä tyypissä jätetään valaistulta osuudelta tultaessa oikealta 
puolelta valaisimet pois ja vasemmalla puolella pienennetään 
lampputehoa, jos lumi nanssivaatimus sitä edellyttää. 

Kuvassa 28 on tavallisim mat sopeutu misalueet. 

4.4.2 Kaksiajorataiset tiet 

Kaksiajorataisen tien valaistustyyppinä käytetään ensisijaisesti keskikaista-
asennusta. Teoreettista pylväsväliä on pienennettävä kuten sisäkaarteessa 
kuvan 21 mukaisesti. Jos kaarresäde on < 500 m, ulkokaarteeseen on 
laitettava reunapaaluja. 

Sopeutumisalueet suunnitellaan kuten kohdassa 4.4.1 on esitetty. 

4.4.3 Kevyen liikenteen tiet 

Jalankulkutiet ja polkupyörätiet valaistaan joko päätien valaisimilla tai 
erillisillä valaisimilla. Jos kevyen liikenteen väylä sijaitsee välittömästi 
päätien ajoradan vieressä, se saa yleensä riittävästi valoa päätien 
valaisi m ista. 

Päätien valaisimet ovat yleensä riittävät, jos 

valaisimet ovat samalla puolella kuin kevyen liikenteen väylä, 

vaakasuo ra etäisyys valaisi m esta valaistavan kevytl ii ken netie n 
ulompaan reunaan on pienempi kuin asennuskorkeus sekä 

ajoratojen korkeusero on enintään ± 2 metriä ja päätien 
luminanssi on> 1 cd/m 2 . 

Päätien valaistuksen hyväksi käyttö on tarkistettava valaistusteknisillä 
laskelmilla. Jos kevyen liikenteen tie on kaukana päätiestä, leveän 
välikaistan (> asennuskorkeus), puiden tai pensaiden takana, tarvitaan 
erillinen valaistus. Pääraitit sekä tärkeät paikallisraitit ja ulkoilutiet 
valaistaan aina, muut harkinnan mukaan. 

Kaukana päätiestä olevalla kevyen liikenteen tiellä käytetään yksirivistä 
reunasijoitusta, asennuskorkeus 6-8 m. Puupylväsasennuksessa on 0,5 - 
1,0 m:n varret ja metallipylväsasennuksessa käytetään varrettomia 
pylväitä. Pylväs sijoitetaan enintään 1 m etäisyydelle tien reunasta. 
Valaisimien tulee olla tievalaisinoptiikalla varustettuja. 
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4.4.4 Vähäliikenteiset tiet 

Jos vähäliikenteinen tie erikoistapauksena valaistaan, ratkaisu on 
samanlainen kuin kaukana päätiestä olevalla kevyen liikenteen tiellä, ks. 
4.4.3. 

Asennuskorkeus on 8 tai 10 m. Rakenteiden, kalusteiden ja lampputehon 
valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta vuotuiset 
kokonaiskustannukset olisivat mandollisimman pienet. 

4.5 Liittymät ja muut alueet 

Liittymien valaistusta suunniteltaessa on seuraavat yleiset näkökohdat 
otettava huomioon: 

- 	päätien optisen ohjauksen on oltava hyvä liittymän läpi ja tien 
käyttäjän on saatava oikea käsitys liittymän muodosta ja sen 
järjestelyistä, 

- 	tien käyttäjän on saatava oikea käsitys sivutien tai ramppien 
suuntauksesta ennen liittymäkohtaa, 

- 	erillisessä liittymävalaistuksessa on sivutiellä ja päätiellä 
käytettävä kohdassa 4.4.1 esitettyjä sopeutumisalueita ja 

- 	pylväiden etäisyyksien tien reunasta tulee olla kohdan 4.2.2 
mukaiset. 

4.5.1 Tasoliittymät 

Liittymävalaistuksen suunnittelun lähtökohtana on sama valaistusluokka 
kuin tieli njalla. Valaisi nsijoittelu n pakkopisteiden takia lumi nanssi nousee 
hieman liittymän keskiosalla. 

Liittymävalaistuksen yleisten näkökohtien lisäksi on otettava huomioon: 

- 	liittymähaaran valaistuksen tulee olla vähintään pysähtymis- 
näkemän pituinen, 

- 	liittymävalaistuksen pituus sisältää myös sopeutumisalueet, 

- 	pääsuunnassa kanavoidussa liittymässä täysi valaistus 
laitetaan saarekkeiden alueelle sekä sopeutu misalueet näiden 
jälkeen 

- 	valaisimet sijoitetaan siten, että heijastuskuviot täyttävät 
mandollisimman hyvin liittymäalueet, 
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- 	jokaisessa ajosuunnassa tulee liittymän takana olla yksi 
valaisin, jonka valossa risteävä ajoneuvo näkyy ja kääntyvän 
ajoneuvon kuljettaja näkee liittymän takaosan, 

- 	valaisinjonot muotoillaan liittymäalueella juoheasti teiden 
suuntaa seuraten, mandollisuuksien mukaan myös linja-
autopysäkkien kohdalla, 

- 	jos liittymä on tieosia leveämpi, sijoitetaan valaisinjonot 
liittymän laajimmalla kohdalla limittäin, jolloin syntyy 
kaksi rivi nen vastakkai ne n tai vuo rottai ne n valaistustyyppi, 

- 	keskikaista-asen nuksessa voidaan liittymän leveimmälle 
kohdalle tarvittaessa asentaa lisäksi yksivartiset pylväät 
reunoil le, 

- 	jos liittymä on pitempi kuin pylväsväli, voidaan lisäpylväät 
sijoittaa isoihin saarekkeisiin tai tulppiin; pylväiden sijainti ei 
kuitenkaan saa häiritä näkyvyyttä, 

- 	tarvittaessa voidaan liittymästä varoittaa muuttamalla 
valaistustyyppiä ja 

- 	mastovalaistus on valaistusteknillisesti käyttökelpoinen, jos se 
kustannusvertailussa osoittautuu kannattavaksi. 

Liittymän, liittymään tulevien liikennemerkkien, portaalien, valo-ohjauksen 
jne. suunnittelu on suoritettava samanaikaisesti valaistussuu nnittelu n 
kanssa, tai se huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisen valaistustyypin 
aikaansaamiseksi ja muiden laitteiden yhteensovittamiseksi. 

Kuvissa 29-32 on esimerkkejä yleisimmistä tasoliittymien 
valaistusratkaisuista. 

4.5.2 Eritasoliittymät 

Valaistun tien eritasoliittymän ramppien valaistusluokka valitaan kohdan 
2.4 mukaisesti. Päätien sekä ramppien erkanemis- ja liittymiskaistojen 
pylvässijoittelun takia tulee ramppien päiden kohdille enemmän valoa, 
jolloin tiikenneturvallisuus samalla paranee. Rampin valaistus lopetetaan 
ja aloitetaan nokan läheisyydessä. 

Valaisemattomalla moottoritiellä eritasoliittymän rampit valaistaan 
korkeintaan luokan A4 mukaan. Valaisimet sijoitetaan koko erkanemis- ja 
liittymiskaistan pituudelle. Moottoriliikennetiellä valaistaan myös päätie 
koko eritasoliittymän osuudella. 
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Valaistusteknillisesti valai- 	Kokoojatie 
simien tulisi olla poistu - 	\ 	V0  5Okm/h 
van liikenteen puolella. 	 Vala istusluokka A5 
Jatkuvuuden takia päätien 	\ L=60m 	 Jokainen leisen tien liitt mä- 
valaisimet sijoitetaan yh- 	 haara valaistaan vähintään teen jonoon. 	

\ 	 pysähtymisnäkemän pituudel- 
ta. Yksityisteitä ei valoista. 

Valaisin sioitetaon liittymä- 
Seudullinen tie 	

\ 	
,,7 kaaren jälkeen, etäisyys 

V0  8Okm/h päätien ajoradan reunasta 
Valaistuslijokka A5 
Lp=120m 	

\ 	

7V-" 	yleensä 20m...S12. 

Avoin T-liittymä Päätien valaisin 	 Optisena varoitukseno ole- 
sijoitetaan liittyvän tien jatkeelle. 	 va valaisin V synnyttää hei- 

jastuskuvion , jota vastaan 
esteet näkyvät silhuettina. 

So p e u t u m saI u 
(n.1/3 teho) 

Seudullinen tie 
V0  80 km/h 
Valaistusluokka A5 

T Lp120m 

fl1 

Valtatie 
V0  lOOkm/h 
Valaistusluokka A 
Lp180m 	/ 

Valoisin sijoitetaan yleen-
sä kopeimmalle kohdalle. 
Etäisyys päätiestä kuten 
yllä. 

180m 	 Ml. 
Liittyvän tien suunnassa kanavoitu, yksipuolinen tasoliittymä. Jos päätien valai-
simet on sijoitettava vastakkaiselle puolelle , pitäisi valaisimen V mandollisuuk-
sien mukaan olla kuvan osoittamassa paikassa. 

Kuva 29: Esimerkkejä tasoliittymien valaistusratkaisuista. 
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Tässä esimerkissä valaisimet on 
Valaisimet tarvitcicin, kun 	 sijoitettu liittyvän liikenteen op- 
ojoradan leveys on suurempi 

	 tista ohjausta korostavaksi. 
kuin asennuskorkeus. 

Kantatie 	 Lähimmät valaisimet sijoitetaan 
V0  = 100 km/h 
	 symmetrisesti liittymän suhteen. 

Valaistusluokka A4 
L=180m 

Liittyvän tien suunnassa kanavoitu, 
kaksipuolinen tasoliittymä . 	Jo- 
kaisessa ajosuunnassa on liittymän ta-
kana valaisin, jolloin heijastuskuviot syn-
tyvät ajolinjojen mukaisesti kääntyvien 
autojen näkökenttään. Valaistusteknilli-
sesti valaisimen V pitäisi olla vastakkai-
sella puolella tietä, mutta päätien valais-
tuksen jatkuvuuden ja valoisimien yhteis-
vaikutuksen takia periaatteesta voidaan 
poiketa. 

\\ '\\ 

4 
Jos valaisin V asennetaan tässä 
ei tarvita valaisinta. 

ioainen tiittymanaara yo- 
toistaan vähintään pysähty-
misnäkemän pituudetta. 
Pituus sisältää myös sopeu-
tumisalueen. 

Tässä esimerkissä valaisime 
on sijoitettu samalle puolelle 
kuin tulpan kohdalla oleva 
pylväs. 

Valaisinrivin yhtenäisyyden ta-
kia on vältettävä pylväiden 
sijoittamista pysäkkilevennyk-
sen kohdalle. 

Valaisimien sijainti tasotiittymässä, jossa on tinja-autopysäkit. Pysäkkiä 
voidaan tarvittaessa siirtää. Valaisin V lisäisi autoon nousijoiden viih-
tyisyyttä 

Kuva 30: Esimerkkejä tasoliittymien valaistusratkaisuista. 
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Jos kevyttii kenteen havai tsemista 
korostetaan pystytason vataistus-
voimakkuuden avulla, valaisimet si-
joitetaan ennen suojatietä etäisyy- 
delle H/3. 	

////?) 

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

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

- 

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

Tarve riippuu 
sivutien leveydestä 

Va 1 ta tie 
V0  lOOkm/h 
Valaistusluokka A 
Lp 180m 

Valaisimet sijoitetaan 
kevytliikennetien puolelle. 

ff'// Kantatie 
/f// V0  100 km/h 
// 	Valaistusluokka A4 

Lp 180m 

// / 	Tilan mukaan valaistus voi- 
/'// / 	daan laittaa vaihtoehtoisesti 
// / 	tien toiselle puolelle. 

\_Vuorottainen sijoitus tuottaa sivutieltä 
tulevalle hyvän optisen ohjauksen. 

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

Kuva 31: Esimerkkejä tasoliittymien valaistusratkaisuista. 
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Täysi valaistus asennetacin pää- 
suunnan saarekkeiden pituudelle 
ja sopeutumisalueet tämän ulko-
puolelle. 
Sopeutumisatueen lampputeho 1/3 

poikkileikkauksen lampputehosta. 

Heijastuskuviot peittävät 
i/ 	/liittymäalueen. Kääntyvän 

'/7 	/ auton kuljettaja näkee (7 	/ aina liittymän takaosan 

	

/ 	ajoradan ja sillä olevat 

	

/ 	esteet. 

Kaarteessa oleva pääsuunnassa kana- 
voitu lHttymä. Päätien valaistus on 
jatkuva ulkokaarteen puolella. Sisäkaar-
teeseen lisätään toinen valaisinjono, 
jolloin yksirivinen reunasijoitus muut-
tuu kaksiriviseksi tai vuorottaiseksi. 
Pylvdsvölit mitoifetaan tien leveyden 
ja valaisintyypin perusteella. 

Nämä ylväät voidaan jät- 
tää pois, jos ajoradan 	le- 
veys on alle asennuskorkeu- 
den. 

Nämä (väät on sioitettava 
toiselle puolelle.jos 	em. 
pylväät jätetään 	pois. 

•-LTJr,___u.0 

•r 	-E 	- 

Kaksiajorataisen tien tasoliittymä. 
Päätien pylväs- ja valaisinjonot tehdään 
mandollisuuksien mukaan joustavasti jat-
kuviksi esim. kaarteisuutta hyväksi käyttäen 
Liittymän leveimmälle kohdalle laitefaan 
lisävalaisimet valaistusluokan edellyttä - 
essä. Valaisinpylvöiden sijoittelussa ole-
faon huomioon yhdistelmärakenteiden 
käyttämandollisuus. Valo-opasteet eivät 
saa kätkeytyä valaisinpylväiden taakse. 

\jValaisin pyritään 
sijoittamaan 
5.10 m ennen 
tau luja. 

- 	\Törmäysaltis pylväs. 
Kaide ei suojaa kuor- 
ma-autoilta ja nopeil- 

_I 	 ta henkilöautoilta. 
Varattava yhteiskäyt-
töön sopivia vara-
pylvä itä. 

Kuva 32: Esimerkkejä tasoliittymien valaistusratkaisuista. 
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Pylväs sijoitetaan liittymä- 
kuoren jälkeen. Etäisyys 
sivutien ajoradan reunasta 
yleensä 20m... S12. 

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

Viimeinen pylväs sijoite- 
taan nokkakiilan jälkeen. 
Tarkka sijainti määräy- 
tyy rampin alkupään pak- 
kopisteestä aloitetun yo- 
taisinjaon mukaan 	 Pytväät sisäkaarteessa 

törmäysvaaran vuoksi. 

Pvlväät sijoitetaan ramoin 
oikeaan reunaan. 
Tyypillinen pylväsväti on 
/+8... 54m. Riippuu samoista 
tekijöistä kuin pääteitiä. 

Vataistun moottoritien eritaso-
liittymässä ramppien valaisimet 
sijoitetaan jatkuviksi jonoiksi 
ramppien oikealle reunatte. 
Liittyvissä silmukkarampeissa 
vataisimet voidaan sijoittaa 
myös utkokaarteeseen. Sivu- 
tien valaisimet tulee sijoittaa 
sittalla mandollisimman kauak-
si risteämispisteestä. 

Kuva 33: Valaistun moottoritien eritasoliittymä. 

Pienen kaarresä- 
teen takia pylväsväli 
on lyhennetty. Tyypillinen 
väli 25...35mks.kuva 21. 
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: 

Sivutien valaisimet ovat 
samalla puolella kuin ke-
vyt(iikennetie. Pylvään reu-
noetäisyyttä ja varren ulot -
tumaa muuttamalla valatsin-
jonosta tehdään juohea linja. 
Sen ei tarvitse olla täsmal-
leen tien keskilinjan kanssa 
yhdensuuntainen Jos ke-
vytliikennetietä ei ole, pyl - 
väät voivat olla vaihtoeh-
toisesti sivutien toisella puo-
lella. 

Optinen 
tulevalle. 

Pylväät sijoitetaan symmet-
risesti sillan suhteen. 
Pylvään sijoittamista teiden 
risteämispisteeseen on väl-
tettävä. 

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

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

_____ ____ 	 _____________ 

I 	 - 	 - 
_____ 	 __ - - 
__________ 	 _________ 

Pylväät on sijoitettava niin, 
ettei yhteisvaikutus huo-
nonna yleistasaisuutta (U 0 ) 

Etäisyys sillasta 2 x 
(asennuskorkeus-alikulku- 
korkeus). Jos pylväiden 
väli on suurempi kuin moot-
toritien linjalla, on sillanatus 
voluistava. 
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Viimeinen pylväs liittymiskais-
totta niin, että vastokkaisen 
erkanemisrampin valaistus 
muodostaa sopeutumisatueen. 

Valaisemattoman moottoritien 
eritasotiittymän rampeitta va-
taisimet sijoitetaan erkanemis-
ja tiittymiskaistojen osuudelle. 
Sopeutumisalueet tulisi laittaa 
luonnottiseen järjestykseen. 
Jos liittymän sisältä on pää-
tien suuntauksessa käytetty 
ajodynamiikan sallimia minimi-
arvoja, on tiittymä valaistava 
kuvan 33 periaatteilla. 

Ensimmäinen pylväs erkane-
miskaiston alussa. Tarkka 
sijainti määräytyy rampin 
yläpään pokkopisteistä atoi-
tetun jaon mukaan. 

Kuva 34: Valaisemattoman moottoritien eritasoliittymä. 
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Pylväät on sijoitettava niin. 
ettei yhteisvaikutus huo-
nonno yleistasaisuutta (U 0 ). 

Fylvaät sijoitetaan symmet. 
risestj sillan suhteen. 
Pytvään sijoittamista teiden 
risteämispisteeseen on väl-
tettävä 
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Ensimmäinen pylvas tulee 
ennen alkukiilcio. 

Tässä kohdassa tär 
riski on suuri 

Päätie valaisematon 

Liittymis-ja erkanemiskais 
tat valaistaan loppu-ja cii-
kukiilan lähettyvilte. Tarkka 
sijainti määräytyy ramppien 
pakkopisteiden määräämän 
jaon mukaan. 
Jos päätien valaistus ei 
jatku, muodostetaan luon-
nollinen sopeutumisatue. 

Moottoriliikennetie valais-
taan äärimmäisten nokka- 
pisteiden välillä. 

Kuva 35: Moottoriliikennetien eritasoliittymän valaistus. 
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Pylväät on sijoitettu pysci- 
	

Rampin pylväsjuon määrit 
km 	ulkopuolelle. Suojatie 

	 aloitetaan tästä. 
on valaistu vostavaloperi- 
aatteelta. 	/ 

Etäis ys sillasta2x II  / (asennuskorkeus- atikulku-
korkeus Jos pylväiden vä-
li on suurempi kuin tielin-
jolta, on sillanatus valais 
tava. 	 - / Kaksirivinen vastakkainen 
reunasijoitus on vaihtoeh-
toinen vataistustyyppi. 

Päätie valaistu 

Viimeinen pylväs ennen 
toppuk iltaa. 

Pylväät sijoitetaan symmet-
risesti risteyssillan suhteen, 
ei kuitenkaan yleensä tei-
den leikkauspisteeseen. 
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Jos rampin suunta-
us ja pituus sallii 
ajonopeuden 6Okm/h, 
pylväät sijoitetaan si-
säkaarteen puolelle. 

mihaaratasoliittymä. 
ks. kuva 29. 

- 	 - 

Pylväät sijoitetaan 
symmetrisesti risteys- 
sillan suhteen. Ei 
kuitenkaan sillan kes-
ke lie. 

Päätien valaisinjono 
voidaan vaihtaa huo-
maamatta sillan koh-
dalla toiselle reunal-
te, koska se on usein 
välttämätöntä rampin 
pään vataisemisen ta- 
k i a. 

Kuva 36: Perusverkon eritasolllttymän valaistus. 
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Ramppien pylvässijoittelussa noudatetaan liiken netu rvallisuussyistä ja 
al uevalaistusvai kutu ksen takia pääasiassa sisäkaari periaatetta. 
Suurisäteisissä kaarteissa voidaan pylväät myös sijoittaa ulkokaarteeseen. 

Suurien eritasoliittymien valaistuksessa on ulkonäkösyistä harkittava myös 
mastovalaistusta. Mastot ovat 20 - 40 m korkeita ja niihin asennetaan 
useita valonheittimiä. Asennustasot ovat samalla absoluuttisella 
korkeudella riippumatta ramppien ja maaston korkeuseroista. 
Valonheittimien kunnossapidon takia mastoissa on sisä- tai ulkopuoliset 
tikkaat, mastot ovat kaadettavia tai heittimien asennuslaite on 
alaslaskettava. Suunnittelussa noudatetaan kohdan 2.3.1 mukaisia 
luminanssin tasaisuuksia ja pylväsvälit on laskettava erikseen. 
Mastovalaistuksen optinen ohjaus ja kunnossapitokysymykset on 
selvitettävä ja ratkaisun edullisuus tutkittava teknillis-taloudellisilla 
selvityksillä. Su muisilla alueilla ratkaisua on vältettävä. 

Kuvissa 33-36 on esimerkkejä eritasoliittymien yleisimmistä 
valaistusratkaisu ista. 

4.5.3 Vähäliikenteiset liittymät 

Alimpien toiminnallisten luokkien teillä, joilla on alhainen ajonopeus ja pieni 
liikennemäärä, vähäliikenteinen liittymä voidaan joutua valaisemaan muista 
syistä kuin lii ken netaloudellisen kannattavuuden perusteella. 

Tällöin liittymä voidaan valaista kuvan 37 periaatteella valaistusluokan 
ollessa enintään K4. 

Kuva 37: Vähäliikenteisen tasoliittymän valaistus. 
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4.5.4 Pysäköimis-, levähdys- ja palvelualueet 

Valta- ja kantateillä olevia pysäköimis- ja levähdysalueita ei yleensä 
valaista. Valaistulla tiellä päätien valaistus on yleensä riittävä, mutta 
viihtyisyyden takia tai alueen koosta riippuen voidaan alueelle asentaa 
muutamia jalankulkutievalaisimia. Jos pimeiden valta- ja kantateiden 
yhteydessä olevat palvelualueet valaistaan enkseen, valaistus on 
keskitettävä oleskelualueille. Valaisi mien tulee olla rajoittaen säteileviä 
(esim. tasolasi) ohiajavia häiritsevän valon ja häikäisyn välttämiseksi. 

Valaistulla moottoriväylällä levähdys- ja palvelualueen erkanemis- ja 
liittymisrampit valaistaan kuten eritasoliittymissä ja itse alue, sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tyypillä ja valolajilla. 

Moottoriväylien palvelualueiden pysäköimis- ja huoltoasema-alueilla 
käytetään tähän ympäristöön sopivia puisto- tms. valaisimia 

Jos moottoriväylä on valaisematon, voidaan ramppien ja palvelualueen 
valaistustasoa laskea tai alueen käytöstä riippuen jättää valaisematta. 

4.5.5 Suojatiet 

Päätien valaistuksen tulisi olla 50 m suojatien molemmin puolin vähintään 
valaistusluokan A3 mukainen. Jos valaistusluokka on alempi, 
parannetaan suojatien valaistusta lyhentämällä pylväsväliä tai asentamalla 
erillinen epäsymmetrinen suojatievalaistus erikoisohjeiden mukaisesti. 
Valon värin pitää olla sama kuin väylällä yleensä. Valaisemattomalla tiellä 
erillisen suojatien valaistuksen on myös ulotuttava 50 m:n päähän 
suojatiestä. Valaistusluokkana käytetään K2, jos ajonopeus on 80 km/h 
ja K3, jos nopeus on 50 km/h. 

Jos useamman suojatien väli on pienempi kuin 100 m, parannetaan koko 
tien valaistus A3-luokan mukaiseksi, tutkitaan ovatko muut kevyen 
liikenteen järjestelyt tarpeen tai voidaanko osa suojateistä poistaa. 

4.5.6 Laiturit ja satama-alueet 

Lossi- ja lauttalaitureiden välittömästi liittyvie tieosien valaistus- 
voimakkuuden pitää olla 50 lx ja 75 - 100 Ix, jos kevyt- ja autoliikenne 
käyttävät samaa aluetta. Valaistustyyppi on sama kuin vastaavan tien 
yhteydessä. Valaisemattomilla, laitureihin liittyvillä teillä käytetään lisäksi 
kohdassa 4.4.1 kuvattuja sopeutumisalueita. Valaistustatoteutettaessa on 
otettava huomioon vesiltikenteen häikäisyvaara ja opastuslaitteet. 

Satama-alueilla käytetään yleensä mastovalaistusta. Jos alueella on 
myös rautatiel ii ken nettä, on rautateiden valaistusvaati mukset otettava 
huomioon. 
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4.5.7 Linja-autopysäkit 

Valaistulla tiellä linja-autopysäkit saavat yleensä riittävästi valoa päätien valaistuksesta 
ilman lisävalaisimia. Tällöin on tarkistettava, että pysäkin valaistustaso on luokan K4 
mukainen. Jos päätien valaisimet ovat tien vastakkaisella reunalla, voidaan pysäkin 
viereen asentaa tarvittaessa kaksi jalankulkutien valaisinta, jotta pysähtynyt auto ei 
aiheuttaisi varjoja. 

Jos valaisemattoman tien pysäkit valaistaan, käytetään valaistusluokkaa K5. Pysäkki 
valaistaan yleensä,jos valaistu kevyen liikenteen väylä kulkee sen kautta, pysäkki on 
suojatien yhteydessä tai runsasta henkilöliikennettä syn nyttävän laitoksen 
läheisyydessä (teollisuuslaitos, koulu jne). 

4.5.8 Tasoristeykset 

Tien ja rautatien risteyskohdassa tie valaistaan tavanomaisella tievalaistuksella, ottaen 
huomioon rautatien opasti nlaitteiden näkyvyys ja valonvärit. Risteysal ueen valaistus on 
aina suunniteltava yhteistyössä Valtionrautateiden kanssa. 

4.6 Sillat 

4.6.1 Yleistä 

Siltojen valaistuksessa noudatetaan samoja ohjeita kuin tievalaistuksessa. Risteävien 
teiden optiseen ohjaukseen ja valaistukseen ei saa syntyä epäjatkuvuuskohtia. Lisäksi 
siltavalaistuksen on oltava sopusuhtainen ympäristöön ja itse siltarakenteeseen 
nähden. 

Sillan alitse kulkevan tien valaisimet saattavat aiheuttaa sillan kannelle häiritsevää ja 
häikäisevää valoa. Pylvään ja sillan vähimmäisetäisyys määritellään kohdassa 4.6.3. 
Leveän sillan alittavalle tielle voi muodostua varjoja. Näiden poistamiseksi ja 
sivuesteiden (pilarit, maatuet) korostamiseksi sijoitetaan pilareiden väliin tai maatukien 
kohdalle tien valaistukseen sopiva valaistus; valaistustarve tarkistetaan kohdan 4.6.3 
mukaan. Sillan ollessa niin leveä, ettei tien jatkuvuus ole selvä, siltaa on käsiteltävä 
lyhyenä tunnelma. 

Ylittävän tien siltavalaistus ei yleensä vaikuta alittavan tien olosuhteisiin. 
Suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon seuraavat seikat: 

- 	Alittavan tien optinen ohjaus ei saa häiriintyä. 
- 	Pylväiden sijoittamista lyhyille silloille on vältettävä. 
- 	Pitkillä silloilla pylväät sijoitetaan sillan pilareiden kohdalle tai symmetrisesti 

maatukien suhteen. 
- 	Valaisimet tulee sijoittaa mandollisimman kauaksi risteämispisteestä. 
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Jos silta ylittää laivaväylän, on huolehdittava valaistuksen 
häikäisynestosta ja selvitettävä muut vesiliikenteen vaatimukset 
valaistuksen suhteen. Avattavien siltojen liikkuviin osiin ei saa laittaa 
valaisinpylväitä. Pylväät voidaan sijoittaa maan puolelle tai sillan 
kiinteisiin osiin ja asentaa lisävalaisimia viimeisiin pylväisiin ennen 
liikkuvaa osaa. Avattavissa silloissa on otettava huomioon samat 
näkökohdat kuin laitureiden valaistuksessa. 

4.6.2 Kevytilikenteen alikulkukäytävät 

Kevyen liikenteen alikulkukäytävät valaistaan pimeään aikaan aina, kun 
käytävän pituus on suurempi kuin 7 m ja se liittyy valaistuun 
kevytliikenneväylään. Valaistusluokka on sama kuin avoimella tiellä mutta 
kuitenkin vähintään K3. 

Alikulkukäytävän valaistuksen on toimittava päivisin, jos käytävän pituus 
on vähintään kuusi kertaa leveys tai yli 25 m. Tätä lyhyemmät käytävät 
valaistaan, jos silta on kaareva, alikulkukorkeus pieni tai seinät hyvin 
tummat. 	Jos alikulkukorkeus on poikkeukselliseen suuri, valaistus 
tarvitaan vasta edellistä pitem missä käytävissä. 	Keskimääräisen 
valaistusvoimakkuuden tulee olla> 100 lx ja yleistasaisuuden U 0  > 0,4. 

4.6.3 Lyhyet tunnelit 

Valaistuksen kannalta risteyssilta tai tunneli on lyhyt, jos ulostuloaukko ja 
sen takana oleva tieosa näkyy pysähtymismatkan etäisyydeltä ennen 
suuaukkoa. Tällaisen tunnelin pituus on enintään 100 m ja se näkyy 
päivällä mustana kehyksenä. 

Valaistulla tiellä oleva lyhyt tunneli valaistaan yöllä, jotta sisäosan 
luminanssi ei alittaisi mainittavasti tien valaistustasoa eikä suuaukkojen 
läheisyyteen muodostuisi häi ritseviä varjoja. Yövalaistus suunnitellaan 
samoilla periaatteeilla kuin tievalaistus. Tunnelin pituus ja sijainti 
valaisinpylväiden välissä määrittelee valaistustarpeen. Yövalaistusta ei 
tarvita, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

tunnelin tai sillan eri puolilla olevien pylväiden väli on sama 
tai pienempi kuin tiellä yleensä, 

tunnelin pituus tai sillan leveys on enintään nelinkertainen 
alikulkukorkeus ja 

etäisyys tunnelin suusta tai sillasta lähimpään tieva- 
laisinpylvääseen on 2 x (asennuskorkeus - alikulkukorkeus). 

Muussa tapauksessa asen netaan yövalaistus. Valaisemattomalla tiellä 
olevaa lyhyttä tunnelia ei valaista yöllä. 
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Päivävalaistuksen tyypillinen piirre on suuret luminanssiarvot. 
Päivävalaistuksen tarvetta voidaan vähentää järjestämällä tunnelin keskelle 
poikittainen valonauha, jota vasten kohteet näkyvät. Tämä voidaan hoitaa 
sähkövalolla tai tekemällä tunnelin kattoon valoaukko tai rakentamalla 
kaksi vierekkäistä siltaa. Valaistustarve riippuu: 

- 	lähestymisluminanssista, 
- 	tieluokasta, 
- 	liikenneympäristön vaikeudesta sekä 
- 	tunnelin pituudesta, korkeudesta ja leveydestä. 

Valaistustarpeen arvioinnissa voidaan käyttää taulukkoa 4.3, joka osoittaa 
valaisemattomien tunneleiden enim mäispituudet. 

Taulukko 23: Valaisemattoman tunnelin enimmäispituus. 

Valaistustilanne 

Tunnelin pituus 
m 

Sekaliikenne 	Vain autoliikenne 
kuva 38 

suorafl kaarre2  suora1  kaarre2  

1 30 20 45 25 

2 35 25 50 30 

3 40 30 55 35 

4 45 35 60 40 

1) Pituutta voidaan lisätä 10 m, jos vapaa tila rajoittuu pilareihin tms. 
2) Kaarresäde pienempi kuin 1,5 x tieosan minimisäde. Jos vapaa tila rajoittuu pilareihin 

tms. avoimeen rakenteeseen, pituutta voidaan lisätä 15 m. 

Vaionauhan valaistusteknilliset vaatimukset ovat samat kuin pitkän tunnelin 
kynnysalueen alkuosalla, ks. kohta 4.7.2. Valonauhan pituus valitaan 
taulukosta 24. 

Taulukko 24:. Valonauhan vähimmäispituus. 

Ajonopeus Valonauhan pituus 

km/h m 

50 6 

60 8 

80 14 

100 20 
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1. Avoin 	emDcrstä 	 2. Suljeltu tieymporistö 
ja vapaa tausta 	 ja vapaa tausta 

3 Auan tIe,mpörstä 	4 Sajjettu neyrnpör,sta 
ja svjeUu tausjo 	 ja tausta 

Kuva 38: Lyhyen tunnelin lähestymisalueen valaistustilanne. 

47 Autoliikennetunneljt 

Tunneli on valaistusteknillisessä mielessä pitkä, jos ulostuloaukko ja 
välittömästi sen takana oleva tieosa eivät näy pysähtymismatkan 
etäisyydeltä ennen tunnelin suuaukkoa. Tällaisen tunnelin pituus on 
yleensä yli 100 m. 

Valaistuksen tarkoitus on taata päivällä ja yöllä sellaiset olosuhteet, että 
ajoneuvot voivat lähestyä tunnelia, ajaa sen sisällä ja ulos tie- tai 
katuluokan edellyttämällä nopeudella liikenneturvallisuuden ja 
ajomukavuuden ollessa mandollisimman lähellä avoimen väylän 
ominaisuuksia. Tällaiset olot vallitsevat, kun kuljettaja näkee 
pysähtymismatkan etäisyydellä ajoradan, sillä olevat toiset ajoneuvot ja 
niiden liikkeet. 

Tu nnelivataistuksen tärkeimmät valotekniset tekijät ovat: 

- 	ajoradan ja seinien alaosan luminanssitaso, 
- 	luminanssin tasaisuus, 
- 	häikäisyn rajoitus ja 
- 	vilkkumisen välttäminen. 

Tunnelin valaistuksessa on kolme tilannetta: 

- 	yövalaistus, joka toteutetaan samoilla periaatteilla kuin 
tievalasitus, 

- 	päivävalaistus, jolleon tyypillistä korkeat päivänvalosta 
riippuvat lumi nassitasot sisäänajo-osuudella ja 

- 	hätävalaistus, jolla estetään täydellisen pimeyden esiintymi- 
nen ja varoitetaan, jos normaalivalaistus ei toimi. 
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4.7.1 Vövalaistus 

Tunnelivalaistus suunnitellaan samoilla periaatteilla kuin tievalaistus. Yön 
aikana tunnelissa käytetään vähintään samaa valaistusluokkaa kuin 
vapaalla tieosalla mutta kuitenkin vähintään puolet sisäosan 
päivävalaistuksen luminanssivaatimuksesta, taulukko . Jos tieosa on 
valaisematon, tunnelin molemmin puolin järjestetään sopeutu misalueet 
kohdan 1.431 mukaisesti. 

4.7.2 Päivävalaistus 

Lähtökohdat 

Tunnelivalaistuksella vähennetään tai poistetaan visuaalisen 
sopeutumistason erot, jotta kuljettaja pystyy näkemään tarkasti ajoradan 
tunnelin ulko- ja sisäpuolella. Tilanne on kriittisin päivällä, koska silmät 
eivät voi samanaikaisesti aistia kirkkaassa päivänvalossa ja tunnelin 
pimeydessä olevia liikennetilan yksityiskohtia. Toisaalta ihmissil mä 
sopeutuu varsin suuriin ympäristön valoisuuden muutoksiin, mutta 
tasoerosta riippuvan ajan kuluessa. Tunneliin ajettaessa tämä edellyttää 
nopeudesta ja luminanssitasoista määräytyvää matkaa ennen kuin 
kuljettajan silmät ovat tottuneet sisäosan valoisuuteen. 

Käytännössä tunnelin valaistus järjestetään viiden alueen avulla, kuva 37. 

///////////////////// 

Tunnelin pituus 

Suuaukko 	 Ulostulo 

L20 	 _______ 

LuJ 

AJUfltKynnyL lue 

_______________ 	Sisoolue 	Ulostuloolue —1— 	- 

Kuva 39: Tunnelivalaistuksen alueet. 
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Lähestymislu mi nanssi 

Lähestymisalue on välittömästi suuaukon ulkopuolella sijaitseva tieosa, 
jolta kuljettajan on pystyttävä näkemään tunnelin sisälle. 

Kun ajoneuvo lähestyy päivänvalossa tunnelia, kuljettajan näkökentässä 
vallitseva luminanssi riippuu erilaisten pintojen valoisuudesta, ympäristön 
heijastusom i naisu uksista, näkyvissä olevasta taivaan osuudesta sekä 
tunnelin sijainnista ja suunnasta. Samanaikaisesti valon sironta ilmassa 
ja harsoluminassi alentavat kontrastia näkemistä häiriten. 

Lähestymisluminanssi voidaan määrittää useilla tavoilla. Tällä hetkellä 
käytetyimmät ovat L - ja Lseq  -menetelmät. 

Ensiksi mainittu tarkoittaa pysähtymisnäkemän etäisyydelle ennen 
suuaukkoa asetetun 200  näkökartion sisällä vallitsevaa luminanssia. 
Käytännön suunnittelussa arvo voidaan määritellä seu raavilla tavoilla: 

Valokuvaan tai pe rspektiivi kuvaan pii rretystä L -ympyrästä 
mitataan näkyvän taivaan osuus prosentteina koko ympyrän pinta- 
alasta. 

Luminanssi luetaan taulukosta 25 taivaan osuuden ja näkökentän 
valoisuuden avulla. 

Taulukko 25: Lähestymisluminanssi L 20  (kcd/m2). 

Taivaan osuus 
näkökartiossa % 

35 25 10 0 

Näkökentän taval- lumi- taval- Ium- taval- lumi- taval- lumi- 
valoisuus linen 1  nen 1  Iinen nen 1  unen 1  nen 1  unen 1  nen 1  

Pysähtymis- 
näkemä (m) 

60 
4 4 

4-5 4-5 2,5-3,5 3-3,5 1,5-3 1,5-4 

100-160 5-7,5 5-7 4,5-6 5,5-5 3-4,5 3-5 2-4 2-5 

1 	Ilmansuunnan mukaan alempi arvo tunnelin eteläpuolella 
2 	Alempi arvo tummassa ympäristössä 
3 	limansuunnan mukaan alempi arvo tunnelin pohjoispuolella 
4 	Lyhyeltä etäisyydeltä 30 % taivasta on harvinaista 
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2. 	Perspektiivikuvaan piirretystä L -ympyrästä mitataan taivaan, tien ja 
ympäristön osuudet. 

Luminanssi lasketaan kaavalla (5) käyttäen erilaisten alueiden 
kokemusperäisiä arvoja, taulukko 26. 

y L + f3 LR  + c LE  
L20  = 	 cd/m2 , 	 (5) 

1 - ick 

jossa 

'y on taivaan, 
tien, 

e 	ympäristön ja 
tunnelin suuaukon osuus näkökentän pinta-alasta; 

L 	taivaan, 
LR 	tien ja 
LE 	ympäristön luminanssi 
k 	luminanssikerroin, taulukko 27. 

Kertoimien 'y, , c ja ic summan tulee olla yksi. 

Taulukko 26: Näkökentän osien keskimääräinen luminanssi (kcd/m2). 

Ajo- L LR  

LE  _________ _______ __________ 

kallio rakennuk- lumi nurmikko 
suunta set 

Pohjoiseen 8 3 3 8 15 2 
Länteen tai itään 12 4 2 6 15 2 

Etelään 16 5 1 4 15 2 

3. 	Valokuvaan piirretystä L20-ympyrästä mitataan taivaan, tien ja 
ympäristön osuudet. Osa-alueiden luminanssit mitataan maastosta. 
Luminanssi lasketaan kaavalla (5). 

L20-menetelmä on yksinkertaistettu likiarvo, joka ei aina johda oikeaan 
tulokseen. Varsinkin itä-länsisuuntaisissa tu nneleissa on suuria 
vaihteluita, kun suuaukko on auringonpaisteessa ja myöhemmin 
varjossa, mutta aurinko näkökentässä. Erikoisesti lumiolosuhteissa 
erot ovat suuret, koska 200  näkökentän reunaosilla on sama paino 
kuin laajalla suuaukolla. Tämä johtaa tarpeettoman suuriin 
luminanssivaatimuksiin. 



11 8 	 Tievalaistuksen käsikirja 
VALAISTUSPERIAATTEET 

Ekvivalenttinen harsoluminanssi (L5 ) voidaan joko laskea tai 
mitata. Menetelmän periaate on seuraava: 

Valokuvan tai perspektiivikuvan päälle laitetaan napa-
koordinaatisto, joka on jaettu häikäisylähteitä kuvaaviin 
lohkoihin. Lohkojen koot on valittu siten, että jokaisen 
keskimääräinen luminanssi tuottaa saman määrän 
harsoluminanssia silmän sisälle. 

- 	Laskemalla yhteen em. lohkojen luminanssit saadaan tunne- 
liympäristön aiheuttama arvo, josta saadaan kokonaisharsolu-
minanssi. 

Riittämättömien kansainvälisten kokemusten takia tulee yleis-ja 
rakennussuunnitteluvaiheessa arvioida huolellisesti menetelmien 
käyttö. 

Kynnysalueen luminanssi 

L20-menetel mää käytettäessä kyn nysalueen alkuosalla tarvittava 
lu minanssi lasketaan kaavalla (2). 

t-th = k x L, 	 (2) 

jossa 

on kynnysalueen luminanssi ja 
l_ lähestymisalueen luminanssi, 
k luminanssikerroin, taulukko 7. 

Taulukko 27: Luminanssikerroin k. 

Pysähtymis- Symmetrinen Vasta- 
näkemä valonjako valoperiaate 

(m) ____________ _____________ 

60 0,05 0,04 

100 0,06 0,05 

160 0,10 0,07 

Lseq mefletelmää käytettäessä lumi nanssi lasketaan kokemuspe-
räisestä kaavasta. 

L20-menetelmä antaa yleensä suuremman luminanssin. Tällä on 
merkittävä vaikutus kustannuksiin, kun luvut ovat Suomessa 150-
220 cd/m 2 . 

Kynnysalue on pysähtymisnäkemän pituinen. 
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Siirtymäalueen luminanssi 

Siirtymäalueella olevat esteet näkyvät, jos sopeutuminen alenevaan 
luminanssiin tapahtuu kuvan 40 käyrän mukaan. Luminanssia 
vähennetään portaittain (suhteessa 3:1) niin, että arvo ei missään 
kohdassa tule käyrän alapuolelle. 

Sisäalueen luminanssi 

Sisäal ueen luminanssi valitaan tau lukosta 4.8 pysähtymisnäkemän ja 
liikennemäärän mukaan. 

Taulukko 28: Sisäalueen keskimääräinen luminanssi (cd/m2). 

Pysähtymisnäkemä 
m 

_____________________ 

Liikennemäärä (ajon./h) 

^ 100 100 - 1000 > 1000 
60 1 2 3 
100 2 4 6 
160 5 10 15 

Seinien alaosassa 
( 2 m) tulee olla sama keskimääräinen luminanssi kuin 

ajo radalla. 

Ulostuloalueen luminanssi 

Jos ulostuloaluetta halutaan erikoisesti käsitellä, sen luminanssin tulee olla 
viisinkerainen sisäalueen arvo ja alueen pituus 60 m. Tätä ei yleensä 
tehdä. 

Tasaisuus 

Luminanssin tasaisuuden tulee kaikilla alueilla olla vähintään 0,4 (L : Lm). 

Vilkkuminen ja häikäisy 

Samanaikaisesti palavat valopisteet on sijoitettava sellaiselle etäisyydelle 
toisistaan, ettei niitä ajonopeudella jouduta ohittamaan taajuudella 2,5 - 15 
Hz. Taulukon 29 osoittamia valaisinvälejä tulee välttää. 
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_jo 	
c-'J 

Kuva 40: Siirtymäalueen luminanssi. 
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Taulukko 29: Vältettävät valopisteiden välimatkat. 

Mitoitusnopeus 

km/h 

Välimatka 

m 

120 2-14 

100 2-11 

80 2-9 

60 1-8 

<50 1-6 

Valaisimien aiheuttama estohäikäisy on rajoitettava niin, että TI < 15 %. 

Optinen ohjaus 

Valaisimet tulee sijoittaa siten, että ne parantavat tunnelin näkymistä ja 
selventävät tien suuntausta. 

Valaisimet tulisi sijoittaa yhtenäisiksi jonoiksi, jotka näkyvät etäältä ennen 
tunnelia. 

4.7.3 Hätävataistus 

Hätävalaistus on mitoitettava siten, että päivällä ja yöllä saadaan aikaan 
valaistusluokka K4 vähintään 10 minuutin ajaksi. Tämän lisäksi tulee 
muuttuvien opasteiden tulla näkyviin automaattisesti ja toimia niin kauan, 
että kunnossapitohenkilökunta ehtii paikalle. 

4.74 Valaistuslaitteet 

Lamput 

Lamput valitaan kohdassa 3.2.2 esitetyillä periaatteil la. 

Valaisimet 

Tunnelivalaisimet valitaan kohdassa 3.3.3 esitetyillä periaatteilla. 

Valaisimien tulee olla lujia, tiiviitä, korroosionkestäviä sekä helposti 
asennettavia ja huollettavia. 

Valonjako-omi naisuudet tulee valita ottaen huomioon valaisi mie n sijainti 
(katto tai seinä) sekä päällysteen ja seinien heijastusominaisuudet. 
Valonjako voi olla symmetrinen pituussuuntaan, asymmetrinen tai 
vastavaloperiaatteella toimiva. 
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Valaisimien kotelointiluokan tulee olla IEC IP 65 (pölyn ja suihkuveden 
pitävä). 

Valaisimet voidaan sijoittaa kattoon yhteen tai kahteen riviin taikka seiniin. 

Pitkittäissym metriset loiste- tai pienpainenatriu mvalaisimet ase nnetaan 
pituussuuntaan yhtenäisiksi riveiksi kattoon tai seiniin. 

Vastavaloperiaatteella toimivat suurpainenatriumvalaisi met voidaan 
sijoittaa vain kattoon. 

Pistemäisiä valonlähteitä käytettäessa on vilkkumisen estäminen ja 
häikäisynrajoitus otettava huomioon. 

Valaisimien sijoitusta valittaessa otetaan huomioon seuraavat näkökohdat: 

- 	sijainti poikkileikkauksessa määritellään valaistusteknillisillä 
laskel mii la 

- 	riittävät turvaetäisyydet valaisimen ja liikenteen välillä sekä 

- 	kunnossapitotoimenpiteet. 

Lähestymisalue 

Sopeutumisluminanssia on pyrittävä pienentämään rajoittamalla 
päivänvalon pääsyä lähestymisalueelle ja vähentämällä lähiympäristön 
pi ntojen heijastusominaisuuksia. Käyttökelpoisia keinoja ovat: 

tumma ja karkea tienpäällyste, 

- 	tummat ja karkeat leikkausluiskat, tukimuurit, 
esim. puut, pensaat ja maalaus, 

- 	tumma ja karkea tunnelin suuaukon ympäristö, 

- 	tunnelin suuaukon ja sen ympäristön muotoilu ja käsittely 
siten, ettei alhaalla oleva aurinko tai kirkas taivas tule 
taustaksi ja 

- 	korkea tunnelin tai ritiläkaton suuaukko. 

Tunnelin sisäosa 

Tarvittavan valomäärän vähentämiseksi tulee tunnelin sisäosan 
heijastusominaisuuksien olla mandollisimman hyvät. Tämä saadaan 
aikaan käyttämällä vaateita ja karkeita tienpäällysteitä sekä seinien 
vaaleata ja tasaista pintakäsittelyä. 
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U lostu loal ue 

Jotta siirtyminen tun nelivalaistuksesta päivänvaloon ei tapahtuisi liian 
nopeasti, tulisi päivänvalon pääsyä tunneliin rajoittaa, pienentää 
päivävalaistusta ja vähentää erilaisten pintojen heijastusominaisuuksia. 

Riti 1 ät 

Ritiläkattoa voidaan käyttää lähestymisalueella päivänvalon 
vähentämiseksi. Betonista tai alumii nista vai mistettujen rakenteiden 
likaantumiseen, kestävyyteen, lumen läpi pääsemiseen, korroosioon, 
ulkonäköön yms. on kiinnitettävä huomiota. Suora auringonvalo ei saa 
päästä tienpinnalle tai tielle näkyville ritilän osille. 

Ritiläkattoa käytetään, jos kynnysalueella vaadittava keskimääräinen 
luminanssi on > 300 cd/m 2 . 

4.7.5 Sähkölaitteet 

Sähkönjakolaitteet valitaan ja sähköverkko mitoitetaan kohtien 3.7 ja 5.4 
mukaisesti. 

Lamput jaetaan tasaisesti eri vaiheille. 	Jos jakeluverkosto sallii, 
valaisimet asennetaan kahteen ryhmään, joita syötetään toisistaan 
riippumattomista verkoista. 

Hyvin pitkien tu nneleide n sähkönsaanti varmistetaan "no-break" - 
laitteistolla ja dieselgeneraattoreilla. 

4.8 Liikennemerkit 

Valaisemattomalla tiellä ajoneuvon puolivalot saavat aikaan yleensä 
riittävän luminanssin heijastavan merkin pinnalle. Merkit tulisi sijoittaa 
siten, että ajoneuvon valot osuvat niihin lukemisetäisyydeltä (50 - 100 m). 
Havaittavuutta ja paluuheijastavuutta voidaan edelleen parantaa 
käyttämällä teho heijastavaa kaivoa. 

Valaistavalla tiellä tievalaisimet ja 	merkit tulee 	sijoittaa 
liikenteenohjausperiaatteiden salli missa rajoissa toisiinsa nähden siten, 
ettei liikennemerkkejä tarvitse valaista omilla, erillisillä valaisimilla. 

Ajoradan yläpuoliset viitat ja suunnistustaulut on yleensä valaistava. 
Samoin sellaiset natriumvalossa olevat viittaryhmät ja suunnistustaulut, 
jotka sisältävät erivärisiä osia, kuten moottoritielle ohjaava vihreävalkoinen 
opastus. Samoin vaikeassa liikenneympäristössä reitin ja ajolinjan 
valintaa koskevat taulut. Merkit valaistaan ulkopuolisilla valaisi milla. 
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Merkin valaistusteknilliset ominaisuudet riippuvat taulun pinnan 
keskimääräisestä luminanssista ja sen tasaisuudesta. 

Valaistusteknilliset vaatimukset ovat taulukossa 30. 

Taulukko 30: Liikennemerkkivalaistuksen laatuvaatimukset. 

Merkin korkeus Lm  Tasaisuus 
m cd/m2  (Lmin  : 	Lmax) 

<1,25 150-600 0,17 
1,25-2,50 50-600 0,13 

>2,50 10-600 0,10 

4.9 Tievalaistuksen ajoittainen vähentäminen 

Vähentämistapa valitaan siten, että se vaikuttaa mandollisimman vähän 
valaistukse n tasaisu utee n. Tapa riippuu valaistustyypistä ja 
ohjausmenetelmästä. 

Liittymissä valaistuksen vähentäminen ei saa vaikuttaa haitallisesti 
liittymän havaittavuuteen ja kääntymiskohtien näkyvyyteen (esim. 
erkanemisrampi n ja ryhmittymiskaistojen sii rtymäosat). 

Nykyisiä yksirivisiä valaistuksia käsiteltäessä tasaisuuden huononemista 
ei voida välttää, jos joka toinen valaisin sammutetaan. Tämä keino 
soveltuu varsinkin vanhempiin asennuksiin, joissa on lyhyehköt pylväsvälit. 
Sellaisilla teillä, joiden yleistasaisuus U 0  < 0,4 on käytettävä 
kaksilamppuisia valaisimia, himmen nintä tai vastaavaa laitetta, ellei 
valaistusta voida sammuttaa kokonaan kohteen sijainnin perusteella. 

Kaksi riviset valaistustyypit käsitellään siten, että syntyy vuorottal nen 
asen nustapa. 

Kaksirivi nen vuorottainen valaistustyyppi muutetaan yksi riviseksi. 
Sam mutettava puoli määritellään liikenneympäristön mukaan. 

Liikennemerkkien valaisi met sammutetaan, jos tievalaistus sam mutetaan 
kokonaan. Liikennemerkkien valaistus pidetään täysitehoisena silloin, kun 
tievalaistusta vähennetään osittain. Ajoradan yläpuolisten viittojen ja 
suunnistustaulujen valaistusta ei sammuteta. 
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4. 10 Taajamatiet 

4.10.1 Yleistä 

Suurin osa taajamien yleisistä teistä, kaavateistä ja kaupunkien kaduista 
valaistaan edellä olevissa luvuissa kuvatuilla periaatteilla. Näillä 
valaistuslaitteet sulautuvat turvallisesti ympäristöönsä, eivät kiinnitä 
tarpeetonta huomiota mutta tuottavat vai aistu kseita odotetut vaikutukset. 

Pienehköiliä, rajatuilla alueilla: historialliset alueet, vanhat korttelit sekä 
hallinto- ja liikekeskukset voidaan valaistus toteuttaa yhtenä monista 
katutilan osista seuraavia periaatteita soveltaen. Samoin menetellään 
monumentaalikohteissa, esim. isot sillat läheisine tieosineen. 

Tällaisten alueiden valaisemista varten ei ole olemassa ihanteellista, kaikkia 
ryhmiä tyydyttävää ratkaisua tai mallia. Erikoisuuksien tavoittelussa ei pidä 
liioitella valaistuksen ympäristöä luovaa vaikutusta. 

4.10.2 Lähtökohdat ja tavoitteet 

Taajaman ulkopuolella yleisen tien pinta valaistaan autonkuljettajan 
näkemisvaatimusten takia. Taajamatien lii ken neympäristössä on monia 
valaistavia pintoja ja kohteita sekä useita havaitsijoita. 

Taajamatiellä on runsaasti liikenteen lajeja ja tapahtumia. Liikenteessä 
olevat arvioivat helposti väärin toistensa tarkoituksia varsinkin, kun 
jalankulkijatja pyöräilijät voivat liikkua arvaamattomasti. Edelleen kevyellä 
liikenteeliä on varsin pieni näkyvä pinta. 

Taajama- tai kaupunkikuva ei ole pelkkä esteettinen käsite. 
Johdonmukainen ja selkeä katuverko, julkiset rakennukset, eri katujen ja 
kaupunginosien omaleimaisuus auttavat suu nnistautumista. Mielenkiintoiset 
rakennukset, näkymät, taideteokset antavat virikkeitä ja vetävät puoleensa. 
Historialliset rakennukset, puistot ja rannat vetoavat tu nteisii n. Kaikkien 
tekijöiden kauneus ja sopeutuminen toisiinsa luovat esteettistä mielihyvää. 

Taajamavaiaistuksen ensisijai nen tehtävä on taata sellaiset edellytykset, 
että katu toimii turvallisena kulkuväylänä ja työpaikkana myös pimeänä 
aikana. Turvallisuuteen ja orientoitavuuteen liittyvät tekijät eivät ole 
vähäisimpiä öisessä kaupungissa, mutta myös esteettiset ja kaupu nkikuvan 
arvot ovat merkittäviä. Valaistuksella voidaan korostaa katunäkymiä. Sillä 
annetaan luonnollinen ja oikea kuva liikenne-ja katutilasta valaisemalla 
sopivasti rakennusten moni-ilmeisiä julkisivuja, puistoja ja ympäristöä. 
Näiden lisäksi katuvalaistuksella on monia muita vaikutuksia, jotka ovat 
tarkoituksellisia tai tahattomia. 	Esim. valaisinjonot auttavat 
suun nistautumaan pimeässä. Valaisimien sijainti korkealla tai matalalla, 
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valon värit luovat erilaisia tunnelmia, jotkut rakennukset näkyvät ja toiset 
jäävät pimentoon. 

Päiväsaikaan valaisimia ei tarvita. Niiden lukumäärä, koko ja muoto on 
huomiota herättävä, joskus häiritseväkin, tekijä kaupunkikuvassa. 
Erityisesti vanhan kyläympäristön tai kaupunginosan mittakaava ja tyyli 
asettavat omat vaati muksensa valaistukselle ja valaisi mille. Valaisimien 
sijainti, asennuskorkeus ja luonne vaikuttavat oleellisesti taajma- ja 
kaupunkikuvaan. Oikealla valaistuksella tavoitetaan torien muoto, 
rakennusten mittakaava ja eriluokkaisten katujen toiminnallinen tehtävä. 
Pää-, kokooja- ja tonttikatujen valaistustarpeet ovat kaupunkikuvan 
kannalta täysin erilaiset; samoin liike- ja kävelykatujen. 

Valaistus on vain osa kokonaisuutta, johon kuuluvat muut kadun kalusteet, 
saarekkeet, istutukset, päällysteet, liikenteenohjauslaitteet, pysäkit, 
katokset, kioskit yms. Kaikkien osien suunnittelulla on samat lähtökohdat 
ja yhteiset tavoitteet. Tasapainoinen ratkaisu syntyy osien 
yhteisvaikutuksesta - ei yhden hallitsevasta korostamisesta. 

4.10.3 Valaistusteknilliset vaatimukset 

Taajamassa sijaitsevan yleisen tien, kaavatien, kadun ja 
kevytliikennealueiden valaistusteknilliset vaatimukset on esitetty luvussa 
2. Näiden lisäksi valaistustason on oltava sellainen, että jalankulkijat ja 
pyöräilijät pystyvät tu n nistamaan toisensa, kadun nimikilvet voidaan lukea, 
vieraat löytävät reittinsä jne. 

4.10.4. Valaistuslaitteet 

Valaistustyyppi, asennuskorkeus, rakenteetja kalusteet valitaan taajaman 
olosuhteisiin ja mittoihin sopiviksi. Ulkonäköseikkoihin on kiinnitettävä 
erikoista huomiota. Historiallisten taajamien tai kaupunginosien ja 
vanhojen keskustakortteleiden valaistuksessa ei tarvitse käyttää antiikkisia 
kalusteita. Toisaalta jokaiseen kohteeseen ei voida keksiä omia valaisimia 
nostamatta kustan n ustasoa. Nykyaikaista tekniikkaa edustavia, 
vakiotuotan nossa olevia moni muotoisia valaisi mia, erilaisia pylväsru nkoja 
ja varsia yhdistelemäflä saadaan aikaan suuri joukko ratkaisuja, joista 
löytyy vaihtoehtoja usei mpiin tarpeisiin. 

Suunnittelussa on tuotettava selkeitä kokonaisuuksia, joissa on yhtenäinen 
tyyli ja kalusteet. Keskellä katuosuutta ei pidä äkisti käyttää 
vakiovalikoimasta täysin poikkeavia kalusteita. Uusien ideoiden tulvassa 
on oltava vakuuttunut siitä, että tuote olisi muutakin kuin ohimenevä muoti- 
ilmiö. 

Yksittäinen valaisin voi olla puoleensavetävä ja kaunis, mutta pitkinä 
jonoina ja ryhminä nähtynä yltäkylläisyys vaikuttaa päinvastoin kuin oli 
alunperin tarkoitettu. Tällaiset valaisi met sopivat hyvin rajatulle, 
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pienehkölle alueelle, jossa 
ulkomuodon tulee kestää 
arkkitehtoniset muutokset. 

on pysyvä symboliarvo. 
vuoden aikana tapahtuvat 

Valonjako-ominaisuudet valitaan kohteen mukaan. Kun vain ajoradat 
valaistaan, käytetään peilioptiikkavalaisimia. Jos valoa tarvitaan seinhlle ja 
puihin,valitaan valaisin, joka säteilee valoa vaakatason yläpuolelle (5 - 10 
% kokonaisvalovirrasta), tai jonka kupu toimii valontaittimena. 
Viimemainittu sopii erityisesti vanhojen ja tunnettujen lyhtyjen autenttisiin 
kopioihin. 

Matalat pollarit tuottavat mukavan valoilmiön, jolla ei kuitenkaan ole mitään 
tekemistä julkisen ulkovalaistuksen kanssa. 

Valaisimet valitaan ja sijoitetaan siten, että talojen sisälle vaikuttava 
häikäisy on olematonta. Valolajin tulee olla miellyttävä jatyydyttää kaikkien 
liikennelajien tarpeet sekä sopia eri vuodenaikoijen olosuhteisiin. 

4.105 Suunnitelman laatiminen 

Kunnan, kaupungin tai kaupunkiseudun tie- ja katuvalaistuksen 
yleissuunnitelmassa on osoitettu ne alueet, joilla sovelletaan tässä luvussa 
kuvattuja taajamaval aistu kse n periaatteita. 

Taajamavalaistuksen suunnitelma perustuu paikallisiin tarpeisiin. Jokainen 
kaupunki ja taajamakohde on erilainen, joten niiden erityispiirteet on 
otettava huomioon. Yleispätevää ratkaisumallia ei ole. 

Kaupunkikuva-analyysin avulla selvitetään alueen omi naispii rteet, etsitään 
tyypilliset muodot ja hallitseva väri. Määritellään historiallisten ympäristöjen 
ja kaupunkikuvan säilyttämisen tai korostamisen asettamat vaatimukset. 
Etsitään osuudet, joilla esim. epäsäännöllisillä etäisyyksillä olevien 
rakennusten aiheuttama epäyhtenäinen katukuva voidaan parantaa 
näkymää hallitsevilla valaisin- ja pylväsjonoilla. Määritellään julkisivujen, 
puiden, patsaiden yms. valaisemistarve. Näistä johdetaan perusteet 
pylväiden, varsien tai niiden yhdistelmien sekä valaisimien mitoille, 
muodoille ja ominaisuuksille. 

Yleisiä suunnitteluperiaatteita on kuvissa 
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Asennuskorkeuden tulee olla sopusoinnussa rakennusten korkeuden kanssa. 

Kaupunkikuvan kannalta arvokkaiden rakennusten yhteydessä käytetään valaisimia, 
jotka samalla valaisevat rakennuksen julkisivua. 

Puistojen valaisu katujen tapaan korkealta estää valon pääsyn lehvistön läpi 
puistokäytäville. Toisaalta puut muodostavat u mpinaisessa kaupunkirakenteessa 
tärkeän pehmentävän kontrastin, jota valon avulla tulisi korostaa. 

"liii !'C 

Epäyhtenäistä kaupunkikuvaa voidaan korjata sijottamalla uudet, 
selkeämuotoiset valaisimet vanhaan katulinjaan. Samalla voidaan tehdä myös 
muita katuympäristöä parantavia toimenpiteitä, kuten päällysteiden ja 
reunakivien uusimisia, puiden istutusta jne. 

Kuva 41: Valaistus ja kadun mittasuhteet. 
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Valaisin, jonka kupu läpäisee valoa, antaa pääosan valosta ajoradalle, mutta 
valaisee myös ympäräiviä rakennuksia ja! tai puustoa. Umpikupuinen, 6 metrin 
korkeuteen asennettu valaisin, jonka valo on suunnattu ajoradalle, muodostaa 
katukuvassa valoketjun, mutta ei korosta ympäristöä. 

Kadun päätteenä olevaa, kaupunkikuvan kannalta merkittävää rakennusta ei 
saa piilottaa valaisimien taakse. 

Katutilaa ei saa kattaa valaistuslaitteilla, jotka samalla estävät taivasnäkymän. 

Yksirivinen reunasijoitus on taloudellinen ja ulkonöältään siisti; vuorottainen 
valaistustyyppi on vaihtoehto. Vapaasti säteilevät valaisintertut antavat 
kävelykadulle juhlavan vaikutelman; seinille lankeaa sopivasti valoa. 

Kuva 42: Valaistus ja katunäkymät. 
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Pimeän aikana voidaan kaupu nkikuvassa korostaa yksityiskohtia, 	jotka 
päiväsaikaan jäävät vaille huomiota. 

HI' 
Vesilelementti on kaupunkikuvassa tärkeä tekija, 	koska se antaa 
omaleimaisuutta ja tuo tunnelmaa. Erityisesti veden heijastusvaikutusta tulisi 
käyttää hyväksi. 

Kuva 43: Yksityiskohtien korostaminen. 

Valaisinvarret voidaan muotoilla esim. paikkakunnan tunnusmerkkinä olevan 
tunturin rinteen mukaan. 

Kuva 44: Laitteiden muodot. 
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Katujen ja aukioiden vaihtelun tulee näkyä myös pimeällä. Aukion keskellä 
tarvitaan yleensä vähemmän valoa kuin sen laitamilla. 

Jos pääkatu ylittää torin, autoliikennealue on valaistava aukiovalaistuksesta 
selvästi poikkeavilla kalusteilla. 

Kuva 45: Valaistus ja torin liikenne. 

Valaistuksen tulee korostaa aukion muotoa, ja sen tulee sopeutua ympäröivien 
rakennusten mittakaavaan. Suuri asennuskorkeus voi aiheuttaa aukean tilan 
vaikutelman, elleivät rakennukset ole korkeita ja niiden seinät saa valoa. 

Valo on keskitettävä toimintojen, istutusten, patsaiden yms. läheisyyten. 

Kuva 46: Valaistus ja aukion toiminnat. 
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5 SUUNNITTELUMENETELMÄT 

5.1 Yleistä 

Tievalaistuksen suunnittelussa pyritään määrittelemään oikea ja 
kokonaisvaikutuksiltaan eduliisin valaistusratkaisu ottaen huomioon edellä 
esitetyt näkökohdat valaistusluokista, valaistusiaitteista ja 
valaistusperiaatteista (luvut 2.. .4). Suunnitteiuprosessi sisältää 
peräkkäisiä osavaiheita ja tehtäviä sekä eriasteisia suunnitelmia. 
Suunnitelmat liittyvät kiinteästi muuhun tiensuunnitteluun tai ne laaditaan 
olemassa olevalle tielle erillistä valaistushanketta varten. Luku sisältää 
myös pylväsperustusten mitoitusmenetel mät. 

Suunnittel uprosessi n keskeisi mmät lopputulokseen vaikuttavat tehtävät 
ovat valaistusteknillinen ja sähkötekniliinen mitoitus sekä 
valaistusteknillisesti samanarvoisten vaihtoehtojen vertailu 
kustannuslaskennan avulla. 

5.2 Valaistusteknillinen mitoitus 

Valaistustekniili nen mitoitus eli valaistusteknii listen suureiden (lumi nanssi, 
häikäisy, valaistusvoi makkuus) laskemi nen tehdään viimeistään 
rakennussuun nitteluvai heessa. Ellei ole vai muta mitoitustaulukoita, 
laskenta tapahtuu helpoimmin ja tarkimmin jäijempänä kuvattujen 
tietokoneohjelmien avulla. 

Alustavissa tai pistekohtaisissa tarkasteluissa laskenta voidaan tehdä 
liki määräismenetelmin 

5.2.1 Luminanssi 

Paikallinen ja keskimääräinen luminanssi 

Kuvassa 47 on yksittäinen valaisin tievaiaistustilanteessa. 

Luminanssi pisteessä P katsottuna pisteestä 0 on suoraan verran nollinen 
vaakasuoran tason valaistusvoimakkuuteen Eh  ja iuminanssikertoimeen q. 
Yhden valaisimen tuottama iuminanssi pisteessä P on tällöin kaavan (7) 
mukainen. 
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1 (C,) 

h 

1 	 P 

c 

0 A 

Kuva 47: Valaisin, tarkastelupiste ja havaitsija. 

L = q (f3, y) EhP  = q(, 1) (Cy) cos 7 h2  (7) 

1 (C, 7) 
= r (, ) 

h2  

jossa 

q (ts, y) 	Ofl luminanssikerroin, 
EhP 	vaakatason vai aistusvoi makkuus pisteessä P (Ix), 
1 (C, 'y) 	valaisimen valovoima pisteen P suuntaan (cd), 
h 	valaisimen asennuskorkeus ajaradan pinnasta (m), 
r (, ) 	redusoitu luminanssikerroin (r = q cos3  7) ja 
L 	luminanssi pisteessä P (cd/m2). 
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Useiden valaisimien tuottama luminanssi pisteessä P saadaan 
summaamalla osaluminanssit, kaava (8). 

m 	m 	m 
L = 	L, = 	q1 Eh1  = 	r1 	 (8) 

i=1 	1=1 	i=1 	h2  

Ajoradan pinnan keskimääräinen luminanssi on tarkasteltavan ajoradan 
osan yli otettu luminanssin pintaintegraali jaettuna ajoradan osan pinta- 
alalla, kaava (9). 

f LdA 
Lm  r— dA 	 (9) 

idA 

tai toisin kirjoitettuna, kaava (10). 

LAA 
Lm 	 (10) 

AA 

jolloin keskimääräinen luminanssi voidaan määrittää pistemenetelmällä. 

Jos A pidetään vakiona, keskimääräisen luminanssin laskemiseen 
voidaan käyttää kaavaa (11). 

n 
1 

Lm = 	L 1 	 (11) 
n 

i=1 

jossa 

n 	on laskentapisteiden lukumäärä, 
L, 	luminanssi kussakin laskentapisteessä (cd/m 2) ja 
Lm 	ajoradan pinnan keskimääräinen luminanssi (cd/m 2). 

Laskenta-alue ja havaitsijan paikka 

Laskenta-alue on valaisinvälin pituinen ajoradan osa, jonka etureuna on 
60 m päässä havaitsijasta, esimerkkejä kuvassa 48. 
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0 	0 	0 	0 	0 	0 
	Kaksiajoratainen tie 

Keskikaista-asenn us 

0 	0 	0 	0 	0 	0 

___-- Yksiajoratainen ja —suuntainen tie - 	- 1 	- - 	Vastakkainen reunasijoitus 

0 	0 	0 	0 	0 	0 

Yksiajoratainen tie 
-- Yksirivinen reunasijoitus K 

o 	0 	0 	o 	0 	0 

1 	 Yksiajoratainen tie 
------Vastakkainen reunasijoitus _________________ 1 	1 ___________________ 

o 	o 	0 	0 	0 	0 

0 	
1 	 Yksiajoratainen tie 

—1- Vuorottainen reunasijoitus _______________L ________________________ 
0 	 0 	 0 

o Keskimaäräinen luminanssi ja yleistasaisuus 
X Pitkittäistasaisuus 

Kuva 48: Laskenta-alue ja havaitsijan paikka. 
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Laskentapisteet sijoitetaan alueelle kuvan 49 osoittamalla tavalla. 

0 0 
o 	0 
o 	0 
o 	0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 	0 
0 	0 
0 	0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 	 b!2 
0 	 b o 	0 - 	Q 0_ 

0 
0 

0 
Q 

0 
Q 

0 	0 
0 	0 

0 
0 

0 
0 

0 	b/2 
0 o 	o 

o 	o ' 	-' 	0 	0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 	0 
0 	0 
0 	0 

6o 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 o 	0 0 0 0 0 	0 0 0 0 

d 	 d_b 

Laskenta-alue ja laskentapisteiden 
sijoittaminen tien suoralla osalla: 
- S <50 m, n = 10 
- S > 50 m, n on pienin kokonaisluku, 
jolla d8 <5 m 

° 	b 0 0 0 0 	 3) 
0 	0 0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

% % o_ 
0 

0 	00 00  
ö- 0 

0 0 

0 
0 

_- 0 Ö 	0 	
0 0 

0 

0 0 000000 
0 0 

0 	0 
0 	0 

d 	=-- cIbf r) 

Laskenta-alue ja laskentapisteiden 
sijoittaminen tien kaarteessa: 
- S <50 m, n = 10 
- S > 50 m, n on pienin kokonaisluku, 
joHad< 

Kuva 49: Laskentapisteiden sijainti. 
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Tien pituussuunnassa sijoitetaan tasavälei n kymmenen pistettä 
valaisinväliä kohti aina 50 m saakka. Jos valaisinväli on suurempi kuin 50 
m, laskentapisteiden välimatka valitaan niin, ettei se tule suuremmaksi kuin 
5 m. Havaitsijan suunnasta katsottuna ensimmäinen laskentarivi 
sijoitetaan samaan poikkileikkaukseen kuin ensimmäinen valaisin. 

Poikittaissu u n nassa sijoitetaan viisi laskentapistettä kullekin ajokaistalle 
siten, että keskimmäinen pistejono tulee ajokaistan keskelle. Pisteet 
sijoitetaan tasavälein ja niiden välimatka valitaan niin, että reunimmainen 
pistejono ajoradan kummallakin reunalla tulee 1/10 ajokaistan leveyden 
etäisyydelle ajoradan reunasta. 

Havaitsijan paikka on 60 m ennen ensimmäistä poikittaista 
laskentapisteriviä. Silmät ovat 1,5 m korkeudella ajoradan pinnasta. 
P01 kittaissu u n nassa paikka valitaan seuraavasti: 

Lumi nanssin keskiarvoa ja yleistasaisuutta 
määritettäessä havaitsi ja on 1/4 ajoradan 
leveyden etäisyydellä ajoradan oikeasta reunasta. 

Pitkittäistasaisuutta määritettäessä havaitsija on 
kunkin sellaisen ajokaistan keskilinjalla, jolla 
liikenne on sallittu havaintosuuntaan. 

Symmetrisissä valaistusasennuksissa (esim. 
kaksi rivi nen vastakkai nen ja vuorottai ne n 
ase n nus) havaitsijan paikkoja voidaan vähentää 
symmetriaa vastaavasti. 

Liki määräiset analyyttiset ja graafiset menetelmät 

Luminanssi voidaan määritellä nopeasti likimääräisesti tai alustavasti 
seuraavilla keinoilla: 

- 	Suoran tien keskimääräisen luminanssin 
laskeminen luminanssintuottodiagrammin avulla. 

- 	Lumi nanssin määrittely pisteittäi n E P-diagrammin 
avulla 

- 	lsoluminanssidiagrammin käyttö. 

- 	Valaistusvoimakkuuden keskiarvomenetel mä. 

- 	Hyötysuhdemenetelmä. 

Laskentamenetelmät on selostettu yksityiskohtaisesti valaistustekniikan 
käsikirjassa (osa III). 
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5.2.2 Häikäisy 

Estohäikäisyn arvostelemisessa tarvittavan TI-arvon laskemi nen 

Estohäikäisyn voimakkuus riippuu häikäisevien valaisimien verkkokalvolle 
syn nyttämän harsolu mi nanssi n suuruudesta. Harsoluminanssi lasketaan 
empiirisestä Stilesin-Holladayn kaavasta (12). 

E 
L=10 — 	 (12) 

jossa 

E 	on häikäisynlähteen tuottama valaistusvoimakkuus silmän 
kautta kulkevalla ja katsesuuntaa vastaan kohtisuorassa 
olevalla tasolla (lx). 

0 	on katsesuunnan ja häikäisynlähteeri suunnan välinen kulma, 
jonka kärkipisteenä silmä on (°) ja 

L 	on kokonaisharsoluminanssi, joka muodostuu yksittäisten 
häikäisevien valaisi mien synnyttämien harsoluminanssien 
summasta silmän verkkokalvolle (cd/m 2 ). 

Tievalaistu ksessa esto häikäisyn aste ilmoitetaan su hteellisena 
kynnyskontrastin kasvuna Tl. 

Jos ajoradan pinnan keskimääräinen luminanssi on alueella 
Lm  = 0,05.. .5 cd/m2, suhteellinen kynnyskontrastin kasvu voidaan laskea 
kaavalla (13). 

Tl=65 
L 0,8 

m 

(13) 

jossa 

L 	on harsoluminanssi (cd/m 2), 

Lm 	ajoradan pinnan keskimääräinen luminanssi (cd/m 2) ja 
Tl 	suhteellinen kynnyskontrastin kasvu (%). 

Harsoluminanssin suurin arvo voidaan määritellä myös graafisesti (ks. 
Valaistustekniikan käsikirja III). 
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Eräät naapurimaat käyttävät arvostelussa estohäikäisyn astetta D, joka 
lasketaan kaavalla (14). 

L 

D=L 	 (14) 

jossa 

L 	on harsoluminanssi (cd/m 2) ja 
Lb 	taustan keskimääräinen luminanssi (cd/m 2). 

Kiusahäikäisyn arvostelemisessa tarvittavan G-arvon laskeminen 

Tie- ja katuvalaistuksessa kiusahäikäisyn astetta arvostellaan 
häikäisyarvosanalla G, jonka lukuarvo lasketaan kokemusperäisellä 
kaavalla (15). 

G = 13,84 -3,31 log 180  + 1,3 (Iogl/l88) 0,5  
0,08 log 180/188 + 1,29 log F + 
0,97 logL + 4,41 log h'-1,46 log fl + C 	 (15) 

jossa 

I 	on valaisimen valovoima kulmassa 800  pystysuorasta lukien 
tien suu ntaisessa päätasossa (cd), 

I 	valaisimen valovoima kulmassa 88 °  pystysuorasta lukien tien 
suuntaisessa päätasossa (cd), 

F 	valaisimen valoisana näkyvän projektiopinnan ala kulmassa 
76°  pystysuorasta lukien tien suuntaisessa päätasossa (m 2), 

Lm 	ajaradan pinnan keskimääräinen luminanssi (cd/m 2), 
h' 

	

	valaisimen asennuskorkeus silmien tasolta lukien, silmien 
oletetaan sijaitsevan 1,5 m korkeudella ajoradanpinnasta (m), 

n 	valaisimien lukumäärä kilometriä kohti, 
c 	valon värin huomioonottava korjaustekijä (CIE:n mukaan 

pienpainenatriumlampulle +0,4 ja muille lampuille 0) ja 
G 	häikäisyarvosana. 

Ne G:n lukuarvoon vaikuttavat tekijät, jotka riippuvat valaisimen 
valoteknillisistä ominaisuuksista, voidaan yhdistää yhdeksi tekijäksi. Tätä 
tekijää merkitään tunnuksella SLI (Specific Lantern lndex). Jos valaisimen 
SLI-arvo on tiedossa, koko asennuksen häikäisyarvosana voidaan laskea 
kaavalla (16). 
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0 = SLI + 0,97 log Lm  + 4,41 log h -1,46 log fl + C 	(16) 

Merkinnät ovat tässä samat kuin yhtälössä (15). 

Häikäisyarvosana voidaan määrittää myös graafisesti (ks. 
Valaistustekniikan käsikirja III). 

Puistovalaisimien aiheuttama kiusahäikäisy määritellään lausekkeella (17). 

LA° '25  
(17) 

jossa 
L 	on valaisimen suurin keskimääräinen luminanssi 85 °...90°  

kulmassa pystysuorasta lukien (cd/m 2) ja 
A 	valaisimen valoisana näkyvä projektiopinta 90°  kulmassa 

pystysuorasta lähtien ja tarkkailijan suuntaan (m 2) (alue, jolla 
L ^ 0,01 Lmax). 

5.2.3 Valaistusvoimakkuus 

Vaaka- ja pystytaso n valaistusvoi makkuus 

Yhden valaisimen tuottama valaistusvoimakkuus vaakasuoran tason 
mielivaltaisessa pisteessä P (kuva 50) lasketaan kaavalla (18). 

Kuva 50: Pistemenetelmän kaavoihin (18) ja (20) liittyvä kuvia 
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Eh = 	c0s3 Y 	 (18) 
h2  

jossa 

on valaisimen valovoima pisteen P suuntaan (cd), 
h 	valaisimen kohtisuora etäisyys valaistavasta tasosta (m), 

valaisimesta pisteeseen P suuntautuvan suoran ja valaisimen 
kautta kulkevan normaalin välinen kulma (°) ja 

Eh 	vaakasuoran tason valaistusvoimakkuus pisteessä P (lx). 

Jos valaistusvoimakkuus joudutaan laskemaan useissa pisteissä, kaava 16 
on tarkoituksenmukaista muuttaa muotoon (19). 

Kuva 51: Pistemenetelmän kaavaan (19) liittyvä kuvio. 

Eh 
L_ cos3  COS3 'Y 	 (19) 

Yhden valaisimen pisteeseen P (kuva 48) tuottama pystysuoran tason 
valaistusvoimakkuus E lasketaan kaavalla (20). 

E= 	cos2 y Siny 	 (20) 

h2  

Kun keskimääräinen valaistusvoimakkuus määritetään pistemenetelmällä, 
valaistava pinta jaetaan samanmuotoisiin ja -kokoisiin ruutuihin, joiden 
keskipisteessä valaistusvoi makku us lasketaan. Keskimääräinen 
valaistusvoimakkuus on tällöin näiden osavalaistusvoimakkuuksien 
aritmeettinen keskiarvo, kaava (21). 
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n 
E E1  

i=1 
Em  = 	 (21) 

n 

jossa 

E 	on valaistusvoimakkuus i:nnen ruudun keskipisteessä (lx), 
n 	ruutujen lukumäärä ja 
Em 	keskimääräinen valaistusvoi makkuus (lx). 

Puolisyl i nte rivalaistusvoi makkuus 

Yhden valaisimen tuottama keskimääräinen valaistusvoimakkuus pienen 
puolisylinterin pinnalla (kuva 52) lasketaan kaavalla (22). 

Kuva 52: Puolisylinterivalaistusvoimakkuus. 

E= h2 sinycos3 y(1 +cosa) 	
(22) 

jossa 

on valaisimen valovoima (cd), 
h 	valaisimen kohtisuora etäisyys valaistavan pisteen tasosta 

(m), 
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valaisimesta puolisylinteriin suuntautuvan suoran ja valaisimen 
kautta kulkevan normaalin välinen kulma (°) ja 

vaakasuoralle tasolle projisoitu valovoiman ja havaintosuunnan 
välinen kulma (°). 

Kevytlii ken neväylien valaistusteknillisissä laskel missa havaitsijan oletetaan 
kulkevan pitkin tien keskilinjaa ja tarkastelevan 4 m päässä olevia kohteita. 

Puolipal lovalaistusvoi makku us 

Yhden valaisimen tuottama keskimääräinen valaistusvoi makkuus pienen 
pallonpuolikkaan pinnalla, kuva 53 lasketaan kaavalla (23). 

Kuva 53: Puolipallovalaistusvoimakkuus. 

EhS  = 	( cos2  ' + cos3  'y) 	 (23) 
4 h 2  

jossa 

on valaisimen valovoima (cd), 
h 	valaisimen etäisyys puolipalloon pohjatasosta (m), 

valaisimesta puolipallon suuntautuvan valovoiman ja 
valaisimen kautta kulkevan normaalin välinen kulma (°) ja 

EhS 	puolipal lovalaistusvoi makkuus (lx). 

5.2.4 Laskentaohjelmat 

Markkinoilla on useita valaistusteknilliseen laskentaan tarkoitettuja 
tietokoneohjel mia. Tulosten ja valaistustyyppien vertailukelpoisuuden takia 
käytetään yleisesti laskennassa Suomen Valoteknillinen Seura ry:n 
ohjelmia "TIE" ja "VALKEUS". 
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Tievalaistuksen laskentaohjelma "TI E" 

Ohjelma laskee pisteittäin ajoradan pinnan luminanssin tai taso-, 
puolipailo- tai puolisyli nterivalaistusvoimakkuuden tien suoralta osalla. 

Arvot lasketaan ajoradan pinnalla olevan suorakulmaisen ruudukon 
pisteissä. Laskentapisteiden välimatka on kumpaankin suuntaan vapaasti 
vai ittavissa. 

Valaisinrivejä voi olla yksi tai kaksi: yksirivinen reuna- tai keskisijoitus, 
kaksirivinen vastakkainen tai vuorottainen sijoitus ja kaksirivinen 
keskikaista-asen nus. 

Valaisimet sijoitetaan tasavälein tien pituussuunnassa. 	Kaikkien 
valaisimien asennuskorkeuden samoin kuin kallistuskui man on oltava 
sama. 

Havaitsija (autoilija) voidaan sijoittaa vapaasti ajoradalle. 

Ohjelma laskee yksittäisten pisteiden arvojen lisäksi keskiarvon, hakee 
pienimmän ja suurimman arvon, laskee yleistasaisuuden, pitkittäis- ja 
poikittaistasaisuuden, gradientin maksi miarvon ja tasaisuusarvosanan. 

Ohjelma laskee myös kiusahäikäisyn astetta kuvaavan G-arvon ja 
estohäikäisyn astetta kuvaavat TI- ja D-arvot. Lähtötiedot annetaan 
kyselevän menun avulla. 

Valaistuksen laskentaohjel ma "VALKEUS" 

Ohjelmalla voidaan käsitellä mielivaltaisia alueita (moniajorataiset tiet, 
tunnelit), erilaisia valaisintyyppejä voi olla enintään 10 ja valaisimia 
yhteensä enintään 500. Valaisimien ja havaitsijan paikat on vapaasti 
vai ittavissa. 

Ohjelma laskee yksittäisistä valaisimista suoraan tiettyyn pisteeseen 
tulleen valon synnyttämän valaistusvoimakkuuden, joka voi olla valinnan 
mukaan tavallinen (taso)valaistusvoimakkuus tai puolipallo- tahi 
puolisylinterivalaistusvoimakkuus. 

Ohjelma laskee pisteessä olevan pinnan luminanssin, kontrastin ja 
ko ntrasti ntoistosu hteen sekä esto häi käisyn arvostelemisessa tarvittavan, 
silmän verkkokalvoile syntyvän harsoluminanssin ja sen avulla D- ja Tl- 
arvot. 

Ohjelma laskee lisäksi lähinnä sisävalaistuksessa ja u rheiiukenttien 
valaisemisessa tarvittavat valaistuksen tehokkuustekijän sekä GF- ja GR-
arvot. 
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Mitoitustaulukot 

Laskentaohjelma "TIE" tulostaa jokaisesta valaisi nvälistä pistemenetelmällä 
arvot, joiden avulla voidaan tarkastella ja arvioida ratkaisua 
yksityiskohtaisesti. 

Ohjelma tulostaa tärkeimmät arvot yhdistelmänä mitoitustaulukkoon. Tätä 
voidaan käyttää suunnittelutyössä niissä hankkeissa, joissa on sama 
poikkileikkaus (ajorata ja valaisimien sijainti). Samojen tulosten avulla 
voidaan tarkastella myös muita lamppukokoja. Luminanssi muuttuu 
valovirtojen suhteessa, tasaisuudet pysyvät muuttumattomina, 
häikäisyarvot on selvitettävä kuitenkin omalla laskennalla. 

Tiensuunnittelu / kehittämiskeskus kerää ja toimittaa tiepiireille 
mitoitustaulukoita käytettäviksi yleisimmin esiintyvissä hankkeissa. 

5.3 Pylväsperustuksien mitoittaminen 

5.3.1 Mitoituksen Iähtöarvot 

Lähtökohtana pylväspe rustukse n mitoitu ksel le on pe rustukse n yläosan 
mitoitus eli pilarin paksuus, joka määräytyy pylvään kiinnitystavasta 
jalustaan ja kiinnityslaitteista. 

Kiinteän tai kiiloja käyttäen tehtävän irrotettavan upotuskiinnityksen osalta 
jalustan yläosan mitoitus määräytyy betoniosien rakenteellisen mitoituksen 
perusteella. 

Säädettävän upotuskiinnityksen sekä laippakiinnityksen mitoitus määräytyy 
betoniosien mitoituksen, konepajatyönä tehtävien kiinnityslaitteiden 
rakenteellisen mitoituksen sekä eri näisten käytännöllisten vaatimusten 
perusteella. 

Laippakiinnitys mandollistaa hoikimman pilarin, kun taas säädettävä 
upotuskii nnitys väistämättä johtaa paksu hkoon pilarii n. 

Pylväsperustuksen mitoituksen kannalta määräävä on kaatava momentti. 
Pystykuormat ovat pieniä. Samantapaisia perustusongelmia esiintyy 
voimajohtopylväissä, sähköistetyn rautatien ajojohtopylväissä, portaaleissa, 
aitatolpissa jne. 

Pylväsperustuksen kaatava momentti aiheutuu pääasiassa tuulikuormista 
ja ilmajohtoasennuksissa lisäksi köysivoimista, pienemmässä määrin 
valaisi men ja valaisi nvarre n painosta. Mitoituksessa tarvittavat lähtöarvot 
ovat: 

kaatava maksimimomentti M pylvään juuressa, 
vaakavoima H pylvään juuressa ja 
pylvään omapaino G. 
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Kovin pienissä kevyen liikenteen väylien valaisinpylväissä saattavat 
tuulikuormat jäädä niin pieniksi, että mitoitusta on syytä tarkistaa siten, 
ettei väylän käyttäjä esimerkiksi pylvästä vasten horjahtaessaan sitä 
vahingossa kaada. 

Edelleen on mitoituksessa otettava huomioon, että jalustan tehokas 
upotussyvyys ei ole sama kuin perustuksen kokonaiskorkeus, koska 
pylvään ja kiinnityslaitteiden korroosiovaaran ja erinäisten käytännöllisten 
syiden vuoksi betoni rakenne nostetaan maanpi nnan yläpuolelle, yleensä 
sopiva mitta on 5...15 cm. 

5.3.2 Pilariperustus 

Pilarimaisen pylväsperustuksen pilaria pystyssä pitävä sivupaine voidaan 
holvaantumisen ansiosta laskea kolminkertaisena klassisen 
maanpaineteorian mukaisena passiivipaineena. Laskentamenetel mässä 
edellytetään pilarin olevan karkearakeisen maan (hiekka, sora) 
ympäröimä, mikä ei edellytä, että alkuperäinen pohjamaa tai penger olisi 
tällaista, vaan rittävän laajaksi kaivettu peruskuoppa tulee täyttää 
tällaisella materiaalilla. 

Kun kuvan 54 mukaisesti kirjoitetaan momenttiyhtälö pilarin pohjan 
suhteen, saadaan seuraava mitoitusyhtälö (24) 

M+Hh = - k 1  k2  m K. 'y dt3 	 (24) 
6F 

jossa 

M 	on kaatava momentti perustuksen yläpäässä, 
H 	vaakavoima perustuksen yläpäässä, 
h 	pilarin korkeus, 
F 	varmuuskerroin, yleensä 1,35, 

muotokerroin, nelikulmainen pilari 
k1  = 1,0, pyöreä k 1  = 0,75 
luiskasta aiheutuva kerroin, vaakasuora maanpinta 
k2 = 1,00, luiska 1 :3...1 :4 k2  = 0,65, luiska 1:1,5 k2  = 0,5, 

m 

	

	holvaantu misesta aiheutuva passiivipaineen lisäyskerroin 
m = 3, jos pilari on hoikka eli t/d on suurempi kuin 3, 

K. klassisen maanpaineterorian mukainen passiivipaineen 
kerroin eli K. = tan 2  (45°  + /2), jossa 4 on ympärystäytön 
maalajin kitkakulma 
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- murske, kivikiilaus, louhe 	 400 
- sora, tiivis hiekka, hiekkamoreeni 	340 
- löyhä tai hieno hiekka, silttinen hiekkamoreeni, 

silttimoreeni, kuivakuori, 	 30°  
- hiekka tms. pohjavedessä, märkä moreeni 	30°  

y on maan tilavuuspaino 

- murske, kivikiilaus, louhe 	 21 kN/m 
- sora, tiivis hiekka, hiekkamoreeni 	20 
- löyhä tai hineo hiekka, silttinen hiekkamoreeni, 

silttimoreeni, kuivakuori, 	 16 
- hiekka tms. pohjavedessä, märkä moreeni 	12 

d 	on perustuksen leveys kuormitussuuntaa vastaan 
kohtisuorassa tasossa, yleensä kuitenkin käytetään joko 
pyöreitä tai neliömäisiä pilareita ja 

t 	on pilarin upotussyvyys maanpinnasta lukien, yleensä t = h - 
15cm. 

M 

TTTT1 
d 	k k2 mJ-e_dt i 

Kuva 54: Pilariperustuksen mitoituksen maanpainekuvio. 

Sijoittamalla tapauskohtaiset arvot yhtälöön saadaan haettavan t:n (h:n) 
suhteen kolmannen asteen yhtälö, jonka käytännön suunnittelija helpoiten 
ratkaisee kokeilemalla, koska 5 cm suurempaan tarkkuuteen ei ole 
tarvetta. 

Jos käytetään alapäästä levennettyä tai korkeuteen verrattuna leveää 
pilaria, tulisi mitoitus tehdä ottaen huomioon myös jalustan pohjan 
aiheuttama vakavuuslisä. 
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5.3.3 Laattaperustus 

Pienissä laattaperustuksissa saadaan useimpiin tapauksiin riittävän tarkka 
mitoitus nopeimmin kaatumisvarmuuden perusteena. 

M 

a 

I°1 
1111111111  

Kuva 55: Laattaperustuksen mitoitus. 

Kuvan 55 mukaisesti momenttiyhtälönä laatan reunan suhteen saadaan 
kaava (25) 

Ga 
F= 	 (25) 

2(M+Hh) 

jossa 

a 	on laatan leveys voiman vaikutussuunnassa, 
G 	perustuksen, pylvään ja kuvassa katkoviivalla rajatun 

maakappaleen paino ja 
F 	varmuuskerroin 1,3, koska maan leikkautumisesta sivu- 

ja päätyseinämissä aiheutuu huomattava lisä 
kaatu misvarmu uteen. 

Jos välittömästi laatan alapuolella on pehmeää savea tai jostakin muusta 
syystä halutaan tarkempi mitoitus, mitoitetaan laatta pohjapaineen 
mukaisesti po hjaraken n usohjeita soveltaen. 

Tällöin lasketaan ensiksi kuvan 53 mukainen epäkeskisyys e kaavasta 
(26). 
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M+Hh 
e= 	 (26) 

G 

Kuvan mukaiselle tehokkaalle pinta-alalle katsotaan pohjapaineen 
jakautuvan tasaisesti, joten 

a=a - 2e 	 (27) 

ja pohjapaine 

G 
(28) 

a1 b 

Näin saatua pohjapainetta verrataan maapohjalle sallittuun 
pohjapaineeseen. Savikoita voidaan sallittu pohjapaine arvioida kaavalla 
(29). 

1 
aii = 	6,5 	 (29) 

F 

jossa 

F 	on varmuuskerroin, yleensä 1,35 ja 
s 	maan suljettu leikkauslujuus (esimerkiksi siipikairalla 

mitattuna). 

Mastoje n laattape rustu ksia mitoitettaessa sai littu p0 hjapai ne voidaan 
laskea alan oppikirjoissa selostetulla kantavuuskaavoilla. 

5.3.4. Kallioperustus 

Kallioperustuksessa lasketaan ensiksi yhdelle kati ioankkurille tuleva voima 
kuvan 56 mukaisesti momenttiyhtälön avulla. Ankkuriterästen halkaisija 
määritetään teräksen sallitu n vetojän nityksen perusteella. Katli 00 n tuleva 
tartuntapituus lasketaan kaavalla (30) 

S 
L= 	 (30) 

lcdt b  

jossa 

S 	on ankkurivoima, 
d 	porareijän läpimitta ja 

laasti n tartu ntalujuus kalliossa 
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J.L 1.L 

fs M^Hh 
] 

Kuva 56: Kallioperustuksen mitoitus. 

Rikkonaisessa kalliossa tulee lisäksi tarkistaa, että mandollisesti irtoavan 
kalliokappaleen paino vastaa ankkurivoimaa. Tällöin irtoavan kappaleen 
tilavuudeksi otetaan kartio, jonka huippukulma on 60 ° . 

5.3.5 Yhden paalun paaluperustus 

Ryhdyttäessä suunnittelemaan yhden paalun paaluperustusta, joka pysyy 
pystyssä maan aiheuttaman sivupaineen avulla, on ensimmäisenä 
tarkistettava alustavasti, että itse paalu kestää riittävästi 
taivutusmomenttia. Tällöin todetaan että puupaalut eivät tule 
kysymykseen. Teräsbetonipaaluille 250 x 250 voidaan sallia momenttia 
enintään 10 kNm ja teräsbetonipaalulle 300 x 300 vastaavasti 15 kNm, 
joten nekin tulevat kysymykseen vain pienehköjä pylväitä käytettäessä. 
Sopivin paalutyyppi lienee teräsputkipaalu. 

Yhden paalun paaluperustus voidaan mitoittaa "lyhyenä paaluna", joka 
tarkoittaa sitä, että paalu kallistuu jäykkänä kappaleena eikä taivu. 

M 

(nw 

Kuva 57: Lyhyt paalu koheesiomaassa. Mitoituksessa käytetty 
maanpainekuvio. 
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Mitoituksen lähtöarvot on esitetty kuvassa 57. Paalun kaatumispisteen 0 
etäisyys maanpinnasta (x) lasketaan projisoimalla voimat vaakatasoon ja 
kirjoittamalla tasapainoyhtälö jolloin saadaan kaava (31) 

H+9 sd L 
x= 	 (31) 

18 s d 

jossa 

s, 	on maan suljettu leikkauslujuus, 
d 	paalun halkaisija ja 
L 	paalun pituus. 

Kaatumisvarmuus lasketaan momenttiyhtälönä pisteen 0 suhteen jolloin 
varmuuskertoimeksi saadaan kaavan (32) mukaan 

x2+(L-x)2  
F = 4,5 sd 	 (32) 

M+Hx 

Laskelman luonteen takia varmuuskertoimen tulee olla verraten suuri, 
arvoja 2,5...3,0. 

Edelleen on laskettava sivusiirtymä. Paalun yläpään siirtymä saadaan 
kaavalla (33) 

4H(1 +1 ,5M/HL) 
(33) 

kdl 

Kaavassa esiintyvä k on pohjamaan alustaluku ja se voidaan arvioida 
kaavalla (34) 

k = 80 s/d 	 (34) 

Kerroin 80 on keskiarvo, vaihtelualue on 32...128. 

Paalun yläpään siirtymä tulee tarkastelun havainnollistamiseksi muuntaa 
pylvään siirtymäksi kertomalla paalun siirtymä (y) pylvään korkeuden ja 
kaatumispisteen etäisyyden (x) suhteella. Yleensä 10...15 cm olevat 
siirtymät lienevät vielä siedettäviä. 

Edellä esitetyillä mitoitusmenetelmillä sivusiirtymä on yleensä 
mitoituksessa määräävä. 
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5.3.6 Paalulaattaperustus 

Kysymykseen tulee normaalisti neljän paalun paaluryhmä. Kuvan 58 
merkintöjä käyttäen saadaan paalukuormiksi kaavojen (35) ja (36) 
mukaan. 

1 	1M+Hh 
maks 	G+ - 	 (35) 

4 	21 

1 	1 M+Hh 
Pmin =^ G - ___ 

	 (36) 
4 	21 

Jos min tulee negatiiviseksi merkitsee se paalulle vetojännitystä. Itse 
paalu saadaan helposti kestämään kohtuullisia vetojännityksiä mutta 
paalun kiinnittäminen laattaan vaatii teräsbetonipaaluilla lisäkustannuksia 
(tartuntateräksien paljastaminen sen sijaan, että paalu voidaan 
yksinkertaisesti katkaista) ja pu upaal uja käytettäessä tämä yksityiskohta 
käytännössä estää vetopaalujen käytön. Asia korjaantuu helposti laattaa 
ja paaluväliä suurentamalla. 

L4_ 

M 

Kuva 58: Neljän paalun paalulaattaperustus. 

Laskettujen paalu kuo rm ie n mukaan vai itaan paalutyyppi ja paal u pituus. 

Paalutyyppiä valittaessa puupaaluille voidaan sallia jännitystä 5 MPa ja 
teräsbetoni paaluille 7 MPa, jolloin kovaan pohjaan lyötäviile tukipaaluille 
voidaan sallia seuraavat kuormat: 
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- puupaalu, halkaisija 150 mm 88 kN 
- puupaatu, halkaisija 175 mm 120 Kn 
- puupaalu, halkaisija 200 mm 157 kN 
- teräsbetonipaalu 250x250 437 kN 
- teräsbetonipaalu 300x300 630 kN 

Jos kova pohja on lähellä, on selvintä lyödä paalut tukipaaluiksi kovaan 
pohjaan. Jos kova pohja on niin syvällä, että jatkamattomat paalut eivät 
riitä (12... 15 m), on syytä harkita koheesio-tai kitkapaalujen käyttöä. 

5.3.7 Harusankkurit 

Ankkurityypit on esitetty kuvassa 14, kohta 3.6.3 

Haruslaatan mitoituksessa määräävän ylösvetävän voi man määrittämiseksi 
käytetään kaavaa (37) 

Uts 
R = Gb  + G0  + 

jossa 

R 	on ylösvetävä voima, 
Gb 	laatan paino, 
G8 	sellaisen maasärmiön paino, jonka pohjapinta-ala on 

sama kuin ankkurilaatan ja sivut ovat ylösvetävän voiman 
suu ntaiset, 

U 	laatan ympärysmitta, 
t 	laatan perustussyvyys, 
s 	maalajin leikkauslujuus ja 

ylösvetävän voiman ja vaakatason välinen kulma. 

Kallioankkurin mitoitusperiaate on käsitelty edellä kohdassa 
5.3.4. Paaluankkurin mitoituksessa voidaan soveltaa edellä kohdassa 5.3.5 
esitettyjä menetelmiä. 

5.3.8 Pohjamaan painumisen ja routimisen huomioonottaminen 

Pylväsperustuksen mitoituksen määräävät tuulikuormat ovat lyhytaikaisia 
kuormia, jotka eivät ole painumien kannalta merkityksellisiä. 
Pylväsperustuksen mandollinen pai nu minen aiheutuu yleensä ympärille 
ajetun täytteen painosta. Savikolle rakennettu tiepenger painuu 
keskikohdaltaan enemmän kuin reunoilta ja pylväät pyrkivät tällöin 
kallistumaan tielle päin. 

(37) 
cosf 

Routimisvaaran kannalta pylväsperustukset joutuvat yleensä paikkoihin, 
joissa talvella lunta ei aurata pois. Lumen lämpöä eristävä vaikutus 
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voidaan tällöin ottaa suunnittelussa huomioon ja tyytyä pienempiin 
perustamissyvyyksii n kuin pohjaraken nusohjeet routivalla maalla 
edellyttävät. 

Pilarityyppisellä perustuksella routiminen on otettava huomioon siten, että 
pilarille sivutuen antava peruskuopan täyttömateriaali on routi matonta 
hiekkaa tai soraa. Pilari saa riittävän sivutuen myös roudan 
sulamisvaiheessa keväällä, jolloin routivan maan kantavuus on hyvin 
heikko. 

Laattaperustuksella pilariosan sivusta lumen, pohjamaan ja laatan läpi 
tunkeutuva pakkanen jää vähäiseksi, sen sijaan pilarin ja erityisesti 
upotuskiinnityksessä siihen syvälle upotetun pylvään kautta pakkanen 
saattaa päästä laatan alle. Ongelma on hoidettavissa käyttämällä laatan 
alla maaeristyksii n soveltuvaa lämpöeristettä. 

Jos pylväs joutuu olosuhteisiin, jossa sen lähiympäristö pidetään lumesta 
vapaana yli talven, esimerkiksi paikoitus-, levähdys- tms alueilla, tulee 
perustus routivalla maapohjalla joko ulottaa roudattomaan syvyyteen tai 
lämpöeristää. Pilariperustuksen korkeus on usein sellaisenaan riittävä 
mutta laattaperustus vaatii lämpöeristyksen ulottamisen jonkin verran 
laatan ulkopuolelle ja täten verraten laajan peruskuopan. 

5.4 Sähköverkon mitoitus 

Tievalaistuksen johtoverkon mitoituksen lähtökohtia ovat tunnetut 
kuormitustiedot ja asennustapa. Verkon tulee suunniteltavan alueen 
olosuhteissa täyttää tehtävänsä mandollisimman taloudellisesti sille 
asetettujen teknillisten vaatimusten ja määräysten puitteissa. 

Johdon poi kkipi nnan valintaan vaikuttavat tärkeimmät mitoitusperusteet 
ovat terminen kuormitettavuus, nollausehdot ja jännitteen alenema. 

5.4.1 Verkon suunnittelu 

Verkon suunnittelussa tulee kohdassa 3.7 esitettyjen perusteiden lisäksi 
ottaa huomioon seuraavaa: 
1. 	Ohjaus tulee suunnitella siten, että valaistuksen syttyminen ja 

sammuminen tapahtuu alueittain yhteenliittyvillä teillä sa-
manaikaisesti. Jos tämä ei ole mandollista esimerkiksi siksi, 
että eri kunnissa on käytössä erilaiset ohjausjärjestelmät, 
tulee epäjatkuvuuskohdat sijoittaa sellaisiin paikkoihin, että 
niistä aiheutuu tien käytölle mandollisimman vähän haittaa. 

En sähkölaitosten väliset yhteisohjaukset tulee suunnitella 
siten, että sähkölaitoksen alueella suoritettavat verkoston 
muutokset, esim. säästökytkentäjä varten, eivät häiritse toisen 
sähkölaitoksen jakelualueelle sii rtyvää ohjausta. 
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2. Valaistusverkon suunnittelussa pyritään mandollisimman 
tasaisesti kuormitettuun symmetriseen 3-vaiheverkkoon. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mandollisesti toteu-
tettavat valaistuksen ajoittaisen vähentämisen edellyttämät 
toimenpiteet ja näiden vaatimat varaukset johdoissa, 
pylväissä, valaisi m issa ja kesku ksissa. 

Liittymäalueilla ryhmitys tulee suunnitella siten, että yhden 
vaiheen sammuessa optinen ohjaus edelleen säilyy eikä 
valaistuksen tasaisuus merkittävästi huonone. 

Tien samassa poikkileikkauksessa olevat valaisimet tulee 
ryhmitellä eri vaiheille. 

3. Verkon ja keskuksien mitoituksessa on otettava huomioon 
tulevaisuuden mandollinen lisätehontarve joko myöhempien 
raken nusvai heiden aiheuttaman verkon laajenemisen tai 
piste mäisten lisäkuormitusten kuten sadevesipu mppaamoiden, 
levähdysalueiden, siltojen jne. muodossa. 

Suunniteltaessa säteittäisesti syötettäville ryhmäjohdoille 
rengassyöttömandollisuuksia vikatapauksia varten, tulee 
ryhmien verkkoarvojen kuitenkin säilyä määräysten mukaisina. 

4. Liiken neme rkit syötetään yksivai heisesti, kun ne sijaitsevat 
valaisinpylväiden läheisyydessä eikä liikennemerki n lamppujen 
kokonaisteho ole suurempi kuin vaihetta kohden tasattava 
tievalaisimen lampputeho. 

Portaalit ja suuret liikennemerkkiyksiköt valaistavalla 
tieosuudella sekä liikennemerkkiryhmät valaisemattomalla tiel-
lä syötetään 3-vaiheisesti. Lamput jaetaan vaiheittain sym-
metrisesti liikennemerkin pituutta kohden. 

Valaistavan alueen vii meiseltä pylväältä valaisemattomalle 
alueelle syötettävä liikennemerkkiryhmä on usein nollausehto-
jen täyttämiseksi haaroitettava erillisiltä välisulakkeilta. Muuten 
liikennemerkkien ja siltojen syötöt haaroitetaan suoraan 
tievalaistuksen ryhmäkaapelista. 

Jos käytetään 2-portaista ohjausta, tulee valaistavat liikenne-
merkit ja portaalit ryhmitellä koko yön palavalle ryhmälle/vai-
heelle. 
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5.4.2 Mitoituksen perusteet 

Ylikuormitussuojaus 

Johdon ylikuormitussuojausta on käsitelty yksityiskohtaisesti 
sähköturvallisuusmääräysten (SETI :n julkaisu Al) luvussa 25. 

Ylikuormitussuojaus estää kuormitusvirran kasvun johdon tai laitteen 
lämpenemisen kannalta liian suureksi ja on oikosulkusuojauksen 
täydentäjä ylivi rtasuojauksessa. 

Sähköturvallisuusmääräysten (StM) mukaan johto on mitoitettava siten, 
ettei sen normaali kuormitusvirta yhtä käytetyn sulakkeen nimellisvirtaa 
silloin, kun sulake on johdon ainoa suoja eli sulake toimii yhikuormitus- ja 
oikosulkusuojana. 

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan ylikuormitussuojaa ei vaadita mm. 
silloin, kun johto on asennettu palonkestävästi. Tievataistuksessa 
käytettävä maakaapeliasennus täyttää tämän palonkestävyysvaatimuksen. 
Kaapeleiden eristevaurioiden välttämiseksi on kuitenkin syytä tarkistaa, 
ettei johtimen kuormitusvirta yhtä sille sallittua jatkuvaa kuormitusvirtaa. 
Terminen kuormitettavuus voi tulla rajoittavaksi tekijäksi lähinnä taajamien 
lyhyissä, raskaasti kuormitetuissa kaapetiverkoissa ja ryhmäjohdoissa. 
Yleensä tievalaistusverkoissa ei kuitenkaan tätä vaaraa ole. 

Sähköturvalhisuusmääräyksissä on eristepäällysteisille johtimille annettu 
suurimmat sallitut lämpötilat normaalikäytössä sekä enintään 5 s kestävän 
oikosulun aikana. Näihin perustuen on saatu oheinen kuormitetta-
vuustaulukko 31 (StM 25.2-2). 

Jos olosuhteet poikkeavat taulukon 31 oletuksista, käytetään StM 25 § 
taulukoiden 25.2-9...1 8 korjauskertoimia sähköturvalhisuusmääräyksissä 
annettujen ohjeiden mukaisesti. 

AMKA-johdon asennus ei ole palonkestävä, minkä vuoksi AMKA-johto on 
suojattava sen alkupäähän sijoitettavalla yl ikuormitussuojalla. 
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Taulukko 31: 	Kaksi- tai useampijohtimisten 1 kV voimakaape- 
1/en (AMMK, AMCMK, MCMK AXMK AXCMK 
APAKM) ja alle 1 kV johtimien ja asennus-
kaapelien (ML, MK, MKEM, MMJ, MPLM, 
MLJRM, SSJ jne.) sekä palonkestävien enintään 
1 kV voima- ja asennuskaapelien suurin sallittu 
jatkuva kuormitusvirta. (StM 25.2-2) 

1 2 

Johtimen poikkipinta Kuormitusvirta 

A 

asennustapa asennustapa maassa 

mm' A B 

Alumiini 

16 46 64 78 

25 61 83 100 

35 75 105 125 

50 90 125 150 

70 115 155 185 

95 135 190 220 

120 155 220 255 

150 180 250 290 

185 205 285 330 

240 240 330 375 

300 280 380 430 

Kupari 

1,5 14 14 26 

2,5 20 20 35 

4 26 26 46 

6 33 33 57 

10 45 62 77 

16 59 82 100 

25 78 107 130 

35 96 135 160 

50 115 160 190 

70 145 200 240 

95 175 245 285 

120 200 280 325 

150 230 320 370 

185 265 365 420 

240 310 425 480 

300 360 490 550 
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Taulukossa 32 on esitetty AMKA-riippukierrejohdon suurin sallittu jatkuva 
kuormitusvi rta ja ylikuormitussuojana käytetyn sulakkeen suurin sallittu 
nimellisvirta (StM 25.2-4, 25.2-1 6, 25.2-19). 

Taulukko 32: 	AMKA-riippukierrejohdon suurin sallittu kuor- 
mitusvirta ja ylikuormitussuojana käytetyn 
sulakkeen suurin sallittu nimellisvirta. 

AMKA-johto 

mm 2  

Suurin sallittu jatkuva 
kuormitusvirta 

A 

Ylikuormitussuojana käytetyn 
sulakkeen suurin sallittu 

nimellisvirta 
A 

1x16 ^ 25 75 63 
3x16+25 70 50 

3x25 + 35 90 63 

3x35+50 115 80 

3x50+70 140 100 

3x70+95 180 125 

3x120+95 250 200 

Sulakkeen nimellisvirtaa määritettäessä on 
oletettu, että ympäristön lämpötila on +25 00 

ilman tuulta ja auringonsäteilyä ja että johtimen 
suurin sallittu jatkuva käyttölämpötila on +70 00.  

Taulukossa 33 on esitetty johdon ylikuormitussuojana toimivan gG-
tyyppisen sulakkkeen suurin sallittu nimellisvirta (StM taulukko 25.2.-19). 
Taulukon 33 arvoja käytetään myös silloin, kun johdon suojana on 
tarkoitukseen soveltuva johdonsuojakatkaisija. 



Tievalaistuksen käsikirJa 
SUUNNITTELUMENETELMÄT 

159 

Taulukko 33: 	Johdon ylikuormitussuojana toimivan gG-tyyp- 
pisen sulakkeen suurin sallittu nimellisvirta (StM 
252- 19) 

1 2 

Johdon sallittu kuormitus Sulakkeen suurin sallittu 
vähintään nimellisvirta 

A A 

8,5 6 
14 10 
19 16 
30 25 
38 32 
41 35 
47 40 
58 50 
73 63 
93 80 
116 100 
146 125 
185 160 
232 200 

292 250 
366 315 
464 400 

583 500 
733 630 

930 800 

1170 1000 

1460 1250 

Oikosulku- ja ylikuormitussuojan nimellisvirran l 	tulee täyttää 
ryhmäjohtojen osalta myös seuraava ehto: 

Sulakkeet: 

l ̂ 1.3 x (lamppujen palamistilanteen aikainen kokonaisvirta) 

Johdonsuojakatkaisijat: 

I ̂ 1.3 x (lamppujen syttymistilanteen aikainen kokonaisvirta) 
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Em. ehdot estävät sulakkeiden ennenaikaisen vanhenemisen ja johdon-
suojakatkaisijoiden laukeamisen lamppujen syttyessä. Kokemuksen 
mukaan näin mitoitetut sulakkeet kestävät vahingoittumatta syttymisvirran 
rasitukset. Johdonsuojakatkaisijoiden ominaisuuksien erojen takia 
nollausehdot saadaan paremmin toteutumaan käyttämällä sulakkeita. 

Jännitteen alenema 

Jännitteen alenema vaikuttaa toimitettavan sähkön laatuun. Standardissa 
SFS 2664 suositellaan, että jännite ei sähkön luovutuskohdassa eroa 
ni mellisjännitteestä normaalien käyttöolosuhteiden aikana enempää kuin 
- 10...+6 %. (207...244 V) 

Mitoitusta tarkistettaessa on otettava huomioon, että jakeluverkossa ei ole 
muuta sykäyksenomaista kuormaa (esim. suuret moottorit, nosturit), joka 
aiheuttaa verkkoon kytke ntäsykäyksiä ja valaistu kse n välkkym istä. 

Tievalaistuksessa purkauslamppuja käytettäessä voidaan sallia kuitenkin 
vain ± 6 % jännitteen vaihtelu nimellisjännitteestä. Liian alhaisen 
jännitteen takia lamput syttyvät eriaikaisesti tai jotkut lampuista syttyvät ja 
sammuvat omia aikojaan. Samoin lampun valovirta alenee jännitteen 
pienentyessä, eikä vaadittua valaistustasoa saavuteta. Ylijännite aiheuttaa 
lamppujen ja liitäntälaitteiden iän lyhentymisen ja jaksottaista palamista 
käytön aikana. 

Jännitteen alenema lasketaan yleensä lamppujen kuormitustehojen 
mukaan. Jos halutaan varmistaa, että ryhmien viimeiset lamput syttyvät 
samanaikaisesti muun tievalaistuksen kanssa, on verkko laskettava 
lamppujen syttymisvirran mukaan. 

Jännitteen alenema lasketaan jakelumuuntamolta ryhmän viimeiseen 
valaisi meen. Tavanomaisissa tapauksissa kokonaisjän nitteenalennus on 
liityntäjohdossa, ryhmäjohdossa ja valaisinjohdossa syntyvien 
jännitehäviöiden summa. 

Jännitteen aleneman kaavassa (38) oletetaan, että verkko on kolmivai-
heinen ja kuormitus jaettu symmetrisesti ja mandollisimman tasaisesti en 
vaiheille. Yhtälössä tarkastellaan yhtä (mieluimmin raskaimmin kuormi-
tettua) vaihetta. Otetaan huomioon vain esim. L2-vaiheen kuormitukset. 
Johdon L2-vaiheen jokaisesta kuormituspisteestä lähtevä 
kokonaiskuormitus (ryh mäjohtoa eteenpäin ja valaisi njohtoa ylös valaisi- 
mille) jaetaan kolmella ja merkitään kyseisen pisteen kuormitukseksi. 
Johto-osan 1 pituus on kanden L2-vaiheisen kuormituksen välinen 
etäisyys. Ryhmän päässä on kuormana viimeinen valaisin, jonka 
aiheuttama jännitte alenema valaisinjohdossa on otettava kaksinker-
taisena, jos valaisin syötetään yksivaiheisena. 
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0,1 
p= — 	I ; 

1=1 	• j=1 

j> t  

(r + tan 	x) P1  (38) 

jossa 
p 	on jännitteenalenema (%), 
U, 	vaihejännite (kV), 
1 	johto-osan i pituus (km), 
r1 	johto-osan i äärijohtimen resistanssi (/km), 
x 	johto-osan i äärijohtimen myötäreaktanssi (/km), 
P 	kuormituspisteestä j lähtevä kuormitus (kW) ja 
tan 4 	kuormituspisteestä j lähtevää kuormaa vastaava häviökerroin. 

Tarkistettaessa mitoitusta säästä ryh mäkytken nässä, jossa puolet 
valaisimista on kytketty pois, tulee normaalitilanteen jännitehäviö kertoa 
kertoimella 2 käytettäessä nelijohdinkaapelia ja kertoimella 3 käytettäessä 
3 1/2 -johdinkaapelia. 

Oikosu Iku- ja kosketusjän nitesuojaus 

Tie- ja katuvalaistu ksessa käytettävie n sähkölaitteide n käyttäolosu hteet 
ovat vaaralliset. Vaaral lisissa käyttäol osu hteissa on yleisin käytettävä 
suojausmenetelmä suojamaadoitus (ml. nollaus StM 9 § 5 asettamin rajoi-
tuksin). Muita mandollisia suojausmenetelmiä (esim. suojaenstys) ei tässä 
ohjeessa käsitellä. 

Valaisinryhmiä syättävissä ryhmäjohdoissa ei käytetä erillistä suojajohdinta, 
vaan ryhmäjohdon PEN-johdin hoitaa sekä nollajohtimen että 
suojamaadoitusjohtimen tehtävät. 

Valaisi men suojamaadoittamiseen tulee kuitenkin käyttää nollajohtimesta 
erillään olevaa suojamaadoitusjohdinta, joka kytketään kytkentäkalusteen 
PE-liitäntäpisteeseen, johon on kytketty myös ryhmäjohdon PEN-johdin. 

Koko valaistusverkon kannalta kyseessä on TN-C-S-järjestelmä. Kun 
kosketusjännitesuojaus toteutetaan suojamaadoittamalla, tulee oikosulku-
suojauksen olla ensimmäisen nollausehdon ja verkon maadoituksen toisen 
nollausehdon mukainen. 

Ensimmäinen nollausehto 

Ensimmäisen nollausehdon mukaisesti ääri- ja PEN- tai suojajohtimen 
välisen eli yksivaiheisen oikosulun sattuessa missä tahansa galvaanisesti 
yhtenäisessä järjestelmässä on ylivirtasuojan tai muun suojalaitteen kyt-
kettävä oikosulku nopeasti pois. 
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Ensimmäisen nollausehdon toteutumista voidaan helpottaa välisulakkeilla, 
kun kyseessä on pitkä ryhmäjohto tai ryhmäjohdosta haarautuva ohuempi 
johto. Verkon ylläpidon ja selväpiirteisyyden takia ei välisulakkeiden 
käyttöä kuitenkaan suositella. 

Peräkkäisten sulakkeiden keskinäinen selektiivisyys tulee tarkistaa esim. 
sulamiskäyrien avulla. gG-sulakkeet ovat yleensä selektiivisiä, kun niiden 
arvot eivät ole nimellisvirtasarjassa välittömästi peräkkäin. 

Jo hdonsuojakatkaisijoita käytettäessä on erityisesti tarkistettava niiden 
selektiiviset toimi ntaedellytykset ja otettava huomioon rajoittuneesta 
katkaisukyvystä johtuvat etusulakevaatimukset valmistajan ohjeiden mu-
kaan. Lisäksi on varmistettava, että johdonsuojakatkaisija kelpaa johdon 
erotuskytkimeksi. 

Yksivaiheinen oikosulkuvirta lasketaan kaavasta (39) 

3U 
'ki = 	 (39) 

R+R 0+3 L (Rv+Ro)]2+[2Xm+Xmo+L (2X+X 0+3X0)]2  

jossa 

'ki on yksivaiheinen oikosulkuvirta (A), 
U, verkon vaihejännite (V), 
Rm  muuntajan oikosutkuresistanssi ()' 
Xm  muuntajan oikosulkureaktanssi (), 
Rmo  muuntajan nollaresistanssi (Q), 
Xmo  muuntajan nollareaktanssi 

( 

R vaihejohtimen resistanssi (/km), 
X, vaihejohtimen myötäreaktanssi (Q/km), 

vaihejohtimen nollareaktanssi (Wkm), 
R0  PEN-johti men resistanssi (/km), 
X0  PEN-johtimen nollareaktanssi (/km) ja 
L johdon pituus (km). 

Oikosulkuvirran laskentakaava on sama kuin Suomen Sähkölaitosyh-
distykse n verkostosuosituksessa SA 2:80 (Pie njän niteve rkon ja 
jakelumuuntajan sähköinen mitoittaminen), jossa on esitetty myös 
laskentaesi merkki pituuskertoi mien käytöstä. Pituuskertoi mien avulla voi-
daan eripoikkipintaiset johdot muuttaa vertaitukelpoisiksi (ekvivalenttinen 
johtopituus), minkä jälkeen ne voidaan laskea suoraan yhteen. 
Perusjohdoksi voidaan valita mikä tahansa kolmesta esitetystä johtotyy-
pistä. Jos johtoyhteys muodostuu useasta erityyppisestä johdosta, muute-
taan todelliset johtopituudet ekvivalenttisiksi johtopituuksiksi kertomal la ne 
pituuskertoimella. Kaavaan 39 sijoitettava pituus L on ekvivalenttisten 
johtopituuksien summa. 
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Kaavassa 39 käytettävät johtojen resistanssi- ja reaktanssiarvot on esitetty 
taulukossa 37. 

Maakaapeliverkko 

Valaisinasen nuksia koskevat yleensä kuluttaja-asen nuksille esitetyt 
vaatimukset. Jos valaisimilla on omat sulakkeet, voidaan valaisimia 
syöttävä johto mitoittaa kosketusjän nitesuojaukse n osalta sähkölaitoksen 
jakeluverkkona. Jos maakaapeliasen nuksissa ei käytetä valaisi nkohtaisia 
sulakkeita, mitoitetaan valaisimia syöttävä johto kuluttaja-asen nuksille 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

AMKA-verkko 

AMKA-verkon mitoitusta koskevat vaatimukset on esitetty kiertokirjeessä 
KY 156-84. AMKA-verkossa ei käytetä yleensä valaisi nkohtaisia sulakkeita. 

Yleisten teiden, katujen ja kevytliikenneväylien riippukierrejohdoilla 
syötetyissä valaistusverkoissa hyväksytään ni mellisvi rraltaan enintään 35 
A ylivirtasuoji na toimivien sulakkeiden mitoittaminen kosketusjänni-
tesuojauksen kannalta jakeluverkon kertoimen (2,5) mukaan. Tämä 
edellyttää, että käytetään nopeita tulppasulakkeita tai kahvasulakkeita, 
joiden toiminta-aika sulakkeen nimellisvirtaan nähden 2,5-kertaisella oiko-
sulkuvirralla on enintään 15 s. 

Jos em. ehdot eivät ole voimassa, mitoitetaan valaisimia syöttävä AMKA-
verkko kuluttaja-asennuksille esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

Sähkölaitoksen jakel uve rkkoo n ri n nastettavaa tievalaistusverkkoa koskee 
seuraava vaatimus: 

Pieni mmän yksivaiheisen oikosulkuvirran 'ki'  jolla nimell isvirraltaan l, 
olevan yl ivi rtasuojan katsotaan toimivan nopeasti sähkölaitoksen 
jakel uve rkkoo n ri n nastettavassa tievalaistusverkossa, tulee olla tau lukon 
34 mukainen 
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Taulukko 34: 	Pienin oikosulku virta sähkölaitoksen ja- 
keluverkossa, jolla ylivirtasuoja toimII nopeasti 
(StM 9.5-1). 

Ylivi rtasuoja 

Oikosulkuvirta Laatu Nimellisvi rta 

( IN) 

Sulake enintään 63 A 2,5 x 'N 

Sulake yli 63 A 3,0 x 'N 

Johdonsuoja- kaikki 2,5 x 'N 
katkaisija 

Kuluttaja-asennuksia koskevat seuraavat vaatimukset: 

Kuuttaja-asennuksissa ei yksivaiheisen oikosulkuvirran Iaukaisuaika saa 
ylittää 5 s. Laukaisuaika sulakkeita käytettäessä on valittava ylemmän 
rajakäyrän mukaan. Ylivirtasuojan, jonka toimimisaika ei sanottavasti riipu 
virrasta, katsotaan toimivan nopeasti, jos sen aikahidastus on lyhyt ja 
pienin yksivaiheinen oikosulkuvirta sen suojaamassa järjestelmän osassa 
on vähintään 1,25 kertaa suojan asetteluvirta. 

Taulukossa 35 on esitetty standardin SFS 5468 mukaiset gG-tyyppisten 
ja gM-tyyppisten sulakkeiden virta-arvot, joilla sulakkeen sulamisaika on 
korkeintaan 5 s. Jos yksivaiheinen oikosulkuvirta on yhtä suuri tai suu-
rempi kuin taulukossa esitetty arvo, toteutuu sulakkeen laukai-
suaikavaatimus. 
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Taulukko 35 	gG- ja gM-sulakkeiden 5 s sulamisaikojen portit 
(SFS 5468). 

In (gG) 

1 (gM) 

A 

l, 	(5 s) 

A 

16 65 

20 85 

25 110 

32 150 

40 190 

50 250 

63 320 

80 425 

100 580 

125 715 

160 950 

200 1250 

250 1650 

315 2200 

400 2840 

500 3800 

630 5100 

800 7000 

1000 9500 

1250 13000 

Toinen nollausehto 

Jakeluve rkkoon ri n nastettavasssa tievalaistusve rkossa on PEN-jo hdi n 
maadoitettava korkeintaan 200 m päässä muuntamosta ja lisäksi 
korkeintaan em. etäisyydellä jokaisen päättyvän johtohaaran loppupäästä. 
Tievalaistusverkossa suositellaan kuitenkin PEN-johti men maadoittamista 
aina johtohaaran loppupäässä. Maadoitusimpedanssin arvoksi on mandolli-
suuksien mukaan pyrittävä saamaan alle 100 . 

Käytettäessä kaksoiskaapeloi ntia voidaan PEN-johti met tarvittaessa kytkeä 
yhteen ryhmäjohdon lopussa. Toimenpiteellä helpotetaan nollausehtojen 
toteutumista. 

Lamppujen, pienjännitejohtojen ja muuntajien arvot on esitetty taulukoissa 
36 - 38. 
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Taulukko 36: 	Lamppujen nimellistehoja vastaavat kuormitus- 
arvot. 

Lamppu Nimeliisteho Liitäntäteho Kompensoimaton lamppuvirta Kompensoitu 0,90 lamppuvirta 

1 sytt. 1 palam. 1 sytt. 1 palam. ________________ (W) (W) 

50 60 0,80 0,62 0,38 0,30 

80 91 1,20 0,80 0,72 0,47 

Elohopealamput 125 141 1,80 1,15 1,15 0,71 

250 270 3,60 2,15 2,42 1,36 

400 426 5,40 3,25 3,71 2,14 

50 62 1,00 0,75 0,46 0,33 

70 84 1,30 1,00 0,56 0,43 

100 116 1,60 1,20 0,80 0,60 

Suurpaineriatrium- 110 124 1,60 1,20 0,80 0,60 
lamput 

150 172 2,20 1,80 1.04 0,85 

210 230 3,60 2,50 1,90 1,18 

250 284 3,80 3,00 1,68 1,39 

350 390 5,20 3,45 3,50 2,15 

400 446 6,00 4,45 2,94 2,17 

Hajakenttä- 
m uuntaja 

35 56 <0,36 0,28 

55 76 <0,46 0,35 

90 113 <0,73 0,64 

135 175 <0,125 1.08 

180 220 <1,37 1,16 

Pienpaine- Hybridipiiri 
natriumlamput 

35 44 <0,28 0,24 

55 74 <0,38 0,33 

90 111 <0,57 0,50 

135 161 <0,86 0,73 

180 210 <1,25 0,98 

Optimihybridi 

26 52 <0,28 0,28 

36 60 <0,30 0,30 

66 104 <0,51 0,51 

91 140 <0,68 0,68 

131 175 <0,89 0,89 
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Taulukko 37: 	Johtojen resistanssit ja reaktanssit sekä AMKA 
3x35+50, AMKA 3x70+95 ja APAKM 3x185+185 
vastaavat pituuskertoimet 

Johto ________ R,, X,, ______ X,, PITUUSKERROIN 

Perusjohto Perusjohto Perusjohto 

AMKA AMKA APAKM 

£Jkm Wkm £)Jkm L/km ^ fkm 3x35+50 3x70+95 3x185+185 

AMKA 

1x16+25 2,064 1,491 0,090 0,000 0,074 2,103 4,025 9,591 

1x25+5 1,297 1,065 0,090 0,000 0,074 1,399 2,677 6,378 

3x16+25 2,064 1,491 0,108 0,055 0,074 2,104 4,027 9,594 

3x25+35 1,297 1,065 0,106 0,045 0,073 1,400 2679 6,382 

3x35+50 0,938 0,746 0,104 0,045 0,073 1,000 1,913 4,558 

3x50+70 0,693 0,533 0,101 0,045 0,071 0,730 1,397 3,329 

3x70+95 0,479 0,392 0,097 0,045 0,070 0,523 1,000 2,382 

3x120+95 0,273 0,982 0,092 0,030 0,078 0,404 0,772 1,839 

AMCMK 

3X16+10 Cu 2,064 2,061 0,085 0,085 - 2,439 4,668 11,122 

3x35+1+ Cu 0,939 2,061 0,077 0,077 - 1,774 3,395 8,090 

3x70+21 Cu 0,480 0,937 0,070 0,070 - 0,839 1,605 3,824 

3x120+41 Cu 0,276 0,480 0,070 0,070 - 0,449 0,859 2,047 

3x185+57 Cu 0,181 0,347 0,070 0,070 - 0,315 0,603 1,436 

3x240+72 Cu 0,140 0,273 0,068 0,068 - 0,249 0,476 1,134 

MCMK 

3x6+6 3,268 3,268 0,115 0,115 - 3,865 7,397 17,622 

3x10+10 1,953 1,953 0,110 0,110 - 2,310 4,423 10,534 

3x16+16 1,231 1,231 0,088 0,088 - 1,457 2,787 6,641 
3x25+16 0,567 1,231 0,077 0,077 - 1,064 2,036 4,851 

3x70+35 0,291 0,567 0,075 0,075 - 0,509 0,974 2,322 

3x120+70 0,169 0,291 0,074 0,074 - 0,276 0,527 1,256 

AXMK 

4x16 2,064 2,064 0,091 0,091 0,091 2,443 4,676 11,141 

4x35 0,939 0,939 0,088 0,088 0,088 1,115 2,134 5,086 
4x70 0,480 0,480 0,085 0,085 0,085 0,576 1,103 2,629 
4x120 0,277 0,277 0,082 0,082 0,082 0,342 0,654 1,558 
4x185 0,182 0,182 0,082 0,082 0,082 0,236 0,452 1,076 
4x300 0,166 0,166 0,079 0,079 0,079 0,166 0,318 0,757 



168 	 Tievalaistuksen käsikirja 
SUUNNITTELUMENETELMÄT 

Taulukko 38: Jakelumuuntajien resistanssit ja reaktanssit. 

20/0.4 kVjakelumuuntajat (vanhat muuntajat, hankittu ennen v. 1991). 

TEHO _______Rm_______  _______ Xm_______  Rmo 	Xmo  

kVA % % % 
16 331 0310 2,24 0,250 0,140 0,011 
30 2,60 0,139 3,04 0,160 0,062 0,013 
50 2,28 0,074 3,29 0,106 0,037 0,009 

100 165 0,026 3,64 0,058 0,029 0,062 
200 1,35 0,011 481 0,038 0,013 0,039 
315 1,22 0,006 4,85 0,024 0,007 0,026 
500 1,00 0,003 4,90 0,016 0,005 0,017 
800 0,81 0,002 4,93 0,010 0,003 0,011 
1000 0,84 0,001 5,94 0,009 0,003 0,012 
1250 0,88 0,001 5,94 0,008 0,000 0,000 
1600 0,84 0,001 5,94 0,006 0,002 0,007 
2000 0,75 0,001 5,95 0,005 0,001 0,007 

20/0.4 kV jakelumuuntajat (uudet muuntajat, häviösarja 2) 

TEHO _______Rm_______  _______Xm_______  Rmo  X 

kVA % % % 

16 3,44 0,344 2,05 0,205 0,155 0,010 

30 2,50 0,133 3,12 0,167 0,060 0,008 

50 2,20 0,070 3,34 0,107 0,072 0,110 

100 1,75 0,0280 3,60 0,058 0,0287 0,060 

160 1,47 0,0147 3,72 0,037 0,0151 0,038 

200 1,38 0,0110 4,28 0,034 0,0113 0,035 

250 1,28 0,0082 4,52 0,0289 0,0084 0,0295 

315 1,13 0,0058 4,87 0,0248 0,0059 0,0253 

400 1,08 0,0043 4,88 0,0195 0,0045 0,0203 

500 1,00 0,0032 4,90 0,0157 0,0033 0,0163 

630 0,94 0,0024 4,91 0,0125 0,0025 0,0130 

800 0,89 0,0018 5,33 0,0107 0,0019 0,0113 

1000 0,89 0,0014 5,93 0,0095 0,0015 0,0100 

1250 0,78 0,0010 5,95 0,0076 0,0011 0,0081 

1600 0,76 0,0008 5,95 0,0060 0,0008 0,0065 

2000 0,73 0,0006 5,96 0,0048 0,0006 0,0052 

Rm 	 = muuntajan oikosukuresistanssi 
Xm 	 = muuntajan oikosulkureaktanssi 
Rmo 	= muuntajan nollaresistanssi 
Xmo 	 = muuntajan nollareaktanssi 
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5.5 Kustannuslaskenta 

Tienpidon en vaiheissa tarvitaan kustannustietoja tievalaistuksen 
rakentamisesta ja kun nossapidosta: 

- 	valaistukse n kannattavuutta ja tarpeeli isuutta 
arvioitaessa, 

- 	han kkeide n tärkeysjärjestyksen määrittelyssä, 

- 	toteuttamisohjelman laatimisessa, 

- 	valaistustyyppien ja rakenteiden vertailussa, 

- 	kustannusarvioissa ja 

- 	tavoitebudjeteissa. 

Laskentamenetelmä, tarkkuus ja yksiköt vaihtelevat tilanteen mukaan. 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitel maan mandollisesti sisältyvät kustan-
n usarviot ovat alustavia. Hankkeiden tärkeysjärjestyksen määrittelyssä ja 
toteuttamisohjelman laatimisessa kustannukset lasketaan yleensä 
seurannasta saatujen kilometrihintojen avulla. 

Yksittäisen tievalaistushankkeen tarpeel 1 isuude n arvioi nn issa kustannukset 
voidaan laskea valaistusyksikön hintojen tai kilometrihi ntojen perusteella. 

Tievalaistuksen rakennussuunnitelmaa laadittaessa valaistustyyppien ja 
rakenteiden vertailu suoritetaan kustannuslasken nal la, joka perustuu 
merkittävien osien yksikköhi ntoi hin. Tämä menetelmä selostetaan seu-
raavissa kohdissa. Hallinnolliseen käsittelyyn tarvittava kustannusarvio 
laaditaan hinnoittelemalla siinä vaiheessa käytettävissä oleva määrä- 
luettelo ajankohtaisten yksikköhintojen avulla. 

Rakennus (asennus)hankkeen toimintasuunnitelmaan sisältyvä 
tavoitebudjetti perustuu viimeisteltyyn määräluetteloon sekä ajankohtaisiin 
hankinta- ja asennushintoihin. 

5.5.1 Rakennuskustannukset 

Lähinnä vaihtoehtojen ja rakenteiden vertailua varten raken nuskustan nuk-
set lasketaan menetelmällä, jossa otetaan huomioon merkittävien, toiminta- 
kunnossa olevien osien hinnat ja työkustannukset seuraavasti: 

pylväs ja jalusta, 
• hankinta, 
• perustaminen ja pystytys, 
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• varren, kytkentäkalusteen ja sisäisen kaapelin 
asennus ja 

• yleiskustannukset 

valaisin ja ensimmäinen lamppu 
• hankinta, 
• asennus ja 
• yleiskustannukset 

sähkänjakolaitteet, 
• kaapelien ja johtojen hankinta, 
• kaivannon teko ja täyttä, kaapelin asennus, 

kouru, 
• keskusten hankinta ja asennus, 
• liittymismaksut ja 
• yleiskustannukset 

Rakennuskustannukset Kr  mk / tiemetri lasketaan kaavalla (40). 

m x H + n x H + S x H 1  
Kr 	 (40) 

jossa 

m 	on pylväiden luku määrä poikkileikkauksessa, 
n 	valaisimien luku määrä poikkileikkauksessa, 
H 	pylvään ja jalustan hinta (mk / kpl), 
H 	valaisimen ja ensimmäisen lampun hinta (mk / kpl), 
H 1 	sähkönjakolaitteiden hinta (mk / tiemetri), (ilmajohto ja 

maakaapeli ryh miteltyinä valaistustyyppien ja asennuskor-
keuden mukaan) ja 

S 	pylväsväli (m). 

5.5.2 Käyttö- ja kunnossapitokustannukset 

Käyttö- ja kun nossapitokustannukset lasketaan seuraavien tekijöiden 
avulla: 

- 	vuotuinen polttoaika, 
- 	energian hinta, 
- 	lamppujen ryhmävaihto ja valaisimien puhdistus, 
- 	lamppujen yksittäisvaihto 
- 	kiinteät kustannukset, 

• tarkastukset, 
• korjaukset, 
• kunnossapito 

- 	yleiskustannukset 
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Käyttö- ja kunnossapitokustannukset K mk / m x a lasketaan kaavalla 
(41). 

n x H 1  
tiXflXPiXHe + 	+ pxnx(H1 +H1 )+mxC 

t2  
K= 	 (41) 

jossa 

t i 
 t2  

n 
m 
P i  

He  
H 1  
p 

H 1  
c 
s 

on vuotuinen polttoaika (yleensä 4000 h), 
lampun polttoikä (yleensä 3 a), 
valaisimien luku määrä poikkileikkauksessa, 
pylväide n luku määrä poikkilei kkau ksessa, 
lampun (tai samassa valaisimessa olevien 
yhteenlaskettu) teho liitäntälaitteineen (kW), 
energian hinta (mk / kWh), 
lampun ryhmävaihtokustannus (mk / kpl), 
lamppujen yksittäisvaihdon määrä vuosittain 
0,15), 
lisähinta lampun yksittäisvaihdossa (mk / kpl), 
kiinteät kustannukset (mk / pylväs) ja 
pylväsväli (m). 

lam ppujen 

(keskimäärin 

5.5.3 Vuosikustannukset 

Kustannusten koko naisvai kutus saadaan selville keskimääräiste n vuosikus-
tannusten avulla. Tätä varten on määriteltävä 

- 	valaistuksen käyttöikä, yleensä 20 a, 
- 	laskentakorko, yleensä 6 % ja 
- 	käyttö- ja kunnossapitokustannusten vuotuinen 

lisäys, %. 

Keskimääräinen vuosikustannus laskenta-ajan puolivälissä K  mk / m x a 
lasketaan kaavalla (42). 

K = a X Kr  + P x K, 	 (42) 

jossa 

cc 	on annuiteettitekijä, 
käyttö- ja kunnossapitokustannusten kasvukerroin, 

Kr 	rakentamiskustannukset ja 
Kkk 	ensimmäisen vuoden käyttö- ja kunnossapito- 

kustannukset. 
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Annuiteettitekijä a saadaan laskentakoron ja laskenta-ajan funktiona 
taulukosta 39 sekä kasvukerroin [3 kasvuprosentin ja laskenta-ajan 
funktiona taulukosta 40. 

Taulukko 39: Annuiteettitekijä. 

Laskenta-aika 
Q. 

Laskentakorko 
0/ 
/0 

6 7,5 10 

5 0.237 0.247 0.264 

10 0.136 0.146 0.163 

15 0.103 0.113 0.132 

20 0.087 0.098 0.118 

25 0.078 0.090 0.110 

Taulukko 40: Käyttö- ja kunnossapitokustannusten kasvuskerroin [3. 

Laskenta-aika 
a 

________ 

Kasvuprosentti 
% 

2 4 6 

5 1.05 1.10 1.16 

10 1.10 1.22 1.34 

15 1.16 1.34 1.55 

20 1.22 1.48 1.79 

25 1.28 1.63 2.07 
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6 VALAISTUSSUUNNITELMAT 

6.1 Yleistä 

Tie- ja katuvalaistuksen toteuttamisessa on kolme tavoitteiltaan ja 
tarkkuudeltaan erilaista suunnitelmaa: 

- 	 tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma, 
- 	 taajamavalaistuksen yleissuunnitel ma ja 
- 	 valaistukseri rakennussuunnitelma. 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitel ma sisältää kaupunkiseudu n, 
kaupungin tai kunnan valaistuksen kehittämisen ja parantamisen 
perusteet. Siihen kuuluu myös periaatteet valaistuksen ajoittaisesta 
vähentämisestä. 

Taajamavalaistuksen yleissuunnitelma on kaupungin tai taajaman osa- 
alueen tarkennus edellä mainitun vaiheen tai sitä vastaavan selvityksen 
pohjalta. 

Yleissuunnitelman yhteydessä valaistustarve analysoidaan. Tiejakson tai 
yhden tiehankkeen tarveselvitys sisältää myös valaistusosan. Jos nykyistä 
tietä parannetaan asentamalla vain valaistus, toimenpide ja sen 
kannattavuus tarkistetaan erillisellä valaistuksen tarveselvityksellä. 

Valaistuksen rakennussuunnitelma on tiekohtainen suunnitelma, jolla 
hanke toteutetaan. 

6.2 Tie- ja katuvalaistuksen yleissuu nnitel ma 

6.2.1 Tarkoitus 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuun nitel ma esittää kaupu nkiseudun, 
kaupungin tai kunnan tie- ja katuverkon valaistuksen pitkän tähtäyksen 
(^ 15 a) tavoitteet ja ohjelman. 

Sen tarkoituksena on: 

- 	 yhtenäistää koko alueen valaistus johdonmukaiseksi 
kokonaisuudeksi, 

- 	 toimia valaistustoimenpiteiden ohjelmoinnin ja päätök- 
senteon apuvälineenä sekä rakentamisen että parantamisen 
osalta, 

- 	 toimia myöhempien suunnitelmien lähtökohtana ja 
ohjauskeinona sekä 

- 	 esittää periaatteet valaistuksen ajoittaista vähentämistä 
varten. 
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6.2.2 Laatiminen 

Tie- ja katuvalaistuksen yleisuunnitelma laaditaan nykytilanteen ja 
tieverkon kehittämissuunnitel man perusteella. 

Suunnittelu aloitetaan inventoimalla nykyinen tie- ja katuvalaistus 
vertaamalla valaistustasoja kohdassa 2 esitettyihin vaatimuksiin. Uusien 
tai parannushankkeiden arviointia varten tie- ja onnettomuusrekisteristä 
seulotaan perustellut tai mandollisesti valaistavat kohteet. 

Liikenneturvallisuusselvityksiä, liikennemäärätietoja, tieverkon kehittämis-
suunnitelman osoittamia luokkia ja maastoinventointia lähtökohtina 
käyttäen tarkastellaan uudet väylät ja nykyisen valaistuksen 
parantamistarve. Käyttäen kohdassa 1 esitettyjä arviointimenetelmiä 
määritellään valaistavien kohteiden perusteet ja tarpeellisuus. Kohdissa 2 
ja 3 kuvattuja vaatimuksia ja lähtökohtia käyttäen määritellään teiden sekä 
katujen valaistusluokat ja vatolajit. On huomattava, että valitsemalla 
valonlähteet sopivasti, käyttökustannukset voivat pienentyä, vaikka 
valaistusluokka nousee. 

Ottamalla huomioon rakentamis- ja kun nossapitokustan nukset, 
tievalaistuspol iti i kka sekä vuosittain käytettävissä olevat resurssit 
yksittäiset hankkeet laitetaan tärkeysjärjestyksee n. 

Ajoittaista vähentämistä suunniteltaessa tarkastellaan koko alueen 
liikenneympäristöä ja määritellään käsiteltävät tie- ja katuosat sekä 
noudatettavat penaatteet. 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma laaditaan yhteistyössä kuntien, 
tiepiirin ja TIEH:n tiensuunnittelun kesken. Kaikkien osapuolten tulee 
käsitellä suunnitelma ja hyväksyä se jatkosuunnittel un pohjaksi. Vaikka tie- 
ja katuvalaistuksen yleissuu n nitel ma on tieverkkosuu n nitel man tasoi nen, 
se käsitellään erikseen. Tiepiiri hyväksyy suunnitelman yleisten teiden 
osalta. 

Seurannan avulla on tämän jälkeen tarkkailtava suunnitelman yleisten 
lähtökohtien säilymistä ja huolehdittava suunnitelman ajankohtaisuudesta 
(mm. valaistusluokka, valolaji, toteutuneet rakentamis- ja 
parantamishankkeet). 

6.2.3. Sisältö 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma sisältää enintään seuraavat 
osat: 

Suun nitel maselostus 
Tässä esitetään yleiset lähtökohdat, suu nnitteluperusteet, 
tarpeellisuuden arviointi, kustan nustiedot, toteuttamisohjel ma ja 
vaikuttavat näkökohdat sekä valaistuksen ajoittai nen vähentäminen. 
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2. Valaistuksen ja liikenneturvallisuuden nykytilaa sekä 
tavoiteti lanteen liikennettä kuvaavat kartat. 

3. Suunnitelmakartta 
Suunnitelma esitetään 1:10 000.. .1:40 000 -mittakaavaisella 
kartatia osoittamalla valaistusluokat kirjaimilla ja numeroilla sekä 
valolajit väreillä tai symboleilla. Yleensä riittää, kun käsitellään 
moottori- ja moottoriliikennetiet, valta- ja kantatiet, maantiet, 
paikallistiet, pääkadut ja kokoojakadut. Tonttikatujen valaistus 
voidaan selvittää tekstiltä. Kartalla ei esitetä valaisimia, pylväitä, 
rakenteita ja syöttöpisteitä eikä mitoiteta sähköverkkoa. Kuvassa 
59 on esimerkki tie-ja katuvalaistuksen yleissuunnitelman kartasta. 
Esimerkki on mustavalkoinen. Se voidaan painaa tai tulostaa 
värillisenä, jolloin elohopeavalo on sininen, suurpainenatriumvalo 
keltainen ja pienpainenatriumvalo punainen. 

4. Toteuttamisohjelma 
Ohjelmassa esitetään tärkeysjärjestyksessä uudet hankkeet ja 
nykyisen valaistuksen parantamiskohteet. Jokaisesta tiestä ja 
kadusta esitetään seuraavat tiedot: 

- 	nimi, 
- 	tieluokka, 
- 	valaistavan osan pituus, 
- 	valaistusluokka, 
- 	valolaji (lampun teho/tyyppi), 
- 	valaistustyyppi (S/H), 
- 	pylväide n raken nelaji (jäykkä/myötäävä), 
- 	johdon asennustapa, 
- 	rakentamiskustannukset, 
- 	käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä 
- 	rakentamisvuosi. 

5. Valaistuksen ajoittai nen vähentäminen 
Valaistuksen ajoittainen vähentäminen esitetään nykytilannetta 
kuvaavalla kartalla 1:10 000-1:40 000 osoittamalla alueittain tai 
teittäin vähennyksen suuruus. Ohjauskeinot ja menetelmät 
kuvataan selostuksessa. 

6.3 Taajamavalaistuksen yleissuunnitelma 

Edellistä pienemmän alueen suunnitelma on taajaman tai kaupunginosan 
ympäristövalaistuksen yleissuunnitelma, joka laaditaan kohdassa 4.10 
esitetyssä tarkoituksessa ympäristön ehdoilla. 

Ympäristön ehdoilla toteutettavan valaistuksen yleissuunnitelma laaditaan 
kohdassa 6.5.2 esitettyä prosessia soveltaen. 

Suunnitelmien sisältö ja esittämistapa vaihtelevat kohteen mukaan. Siihen 
kuuluu ainakin: 
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- 	lyhyt perusteleva selostus, 
- 	valaisimien ja pylväiden sijoitteluperiaatteita esittävä kartta, 
- 	havainnollisia leikkauskuvia valaistuista pinnoista, 

rakennuksista, puistoista, patsaista yms, 
- 	perspektiivikuvia, 
- 	kalusteiden yleispiirustukset. 

Tielaitos ja kunta käsittelevät ja hyväksyvät valaistussuunnitelman 
jatkosuunnittelun perusteeksi. Kustannusjako ja toteuttaminen vahvistetaan 
tiesuunnitelman yhteydessä. 

6.4 Tiesuunnitelman valaistustiedot 

6.4.1 Tarkoitus 

Rakennettavien teiden tievalaistuksen tarpeellisuus tarkistetaan tien 
tarveselvityksen yhteydessä. Nykyisten teiden valaistustarve varmistetaan 
edellistä vastaavan selvityksen avulla ennen hankkeen ottamista 
rakentamisohjel maan. 

Valaistuksesta ei laadita erillistä suun nitel maa, joka käsiteltäisiin tielai n 
mukaisesti. Sen sijaan sitä koskevat tiedot esitetään tiehankkeen 
tiesuu nnitelmaselostuksessa ja kustan nusarviossa, sekä laitetaan 
yleiskartta osaan D. 

6.4.2 Laatiminen 

Valaistustarve tarkistetaan tämän käsi kirjan luvussa 1 esitetyi Ilä 
menetel millä. Hankekohtaisissa perusteluissa on todettava pääasiallisi n 
syy - myös ajomukavuuden käyttäminen ainoana perusteena on 
mainittava. Tiesuu n nitelmaan tarvittavia valaistustietoja valmisteltaessa 
voidaan soveltaa kohdassa 6.5.2 esitettyä prosessia. 

6.4.3 Sisältö 

Tiesuunnitel maselostus 

Valaistusta koskevat tiedot esitetään tien tiesuunnitelmaselostuksessa 
lyhyesti, seuraavasta tarkistusl istasta vaI ite n. 

1. Hankkeen lähtötiedot ja perustelut 

tien nykytila ja ongelmat 
• pimeän ajan liikenneympäristön kuvaus 
• pimeän ajan ajoneuvo- ja kevytliikennemäärät 
• pimeän ajan onnettomuudet 
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aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset 
• viittaus tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelmaan 
• maininta tarveselvityksestä 

2. Tiesuunnitetman esittely 

teiden mitoitus ja teknilliset ratkaisut 
• liikenteen ehdoilla toteutettava valaistus 
• valaistusluokka ja valolaji 
• pylväiden rakenne 
• tunneli- tms erillisvalaistus 

tieympäristö 
ympäristön ehdoilla toteutettava taajamavalaistus 

3. Suunnitelman vaikutukset 

- 	vaikutukset liikenteeseen 
sujuvuus, mukavuus, optinen ohjaus 

vaikutukset turvallisuuteen 
• pimeän ajan onnettomuuksien väheneminen 
• yleinen turvallisuus 
• ajoittainen vähentäminen 

vaikutukset ympäristöön 
• valon haitalliset ilmiöt 
• kiusallinen häikäisy 
• häiritsevä sivuvalo tien ulkopuolelta 

kustannukset 
• rakennus-ja kunnossapitokustannukset sekä mandollinen 

jakoehdotus 
• ajoittainen vähentäminen 

4. Suunnitelmaan sisältyvät luvat ja sopimukset 

mandolliset valaistussopimukset 

6. Suunnittelun jatkaminen 

todetaan tarvittaessa valaistussuunnitelman täsmentyminen 
erikoisesti tunneli- ja mastovalaistusten osalta 

Kustan nusarviot 

Valaistuksen kustannusarvio laaditaan julkaisussa" Tiesuunnitelma - sisältö 
ja esitystapa " (TIEL 2110004) esitetyllä tavalla ja kaavakkeita käyttäen 
sekä sijoitetaan suunnitelman osaan B. 
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Kuva 59: Tie- ja katuva/aistuksen yleissuunnitelman kartta. 
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Kartta 

Yleiskartta laaditaan yleensä mittakaavaan 1:10 000. Siinä osoitetaan 
teiden luokat, suunniteltu valaistusosuus, valaistusluokka, nykyisin valaistut 
tieosat jne. 
Samalle kartal le pii rretään teittäin pienikokoiset tyyppipoikkileikkaukset, 
joista näkyy: 

tien poikkileikkauksen muoto, 
valaisimien ja pylväiden sijainti, 
kaiteet 

Kartalle sijoitetaan taulukko, joka sisältää valaistuksen teknilliset tiedot. 
Kartassa esiintyvät merkit on selitettävä. 

Kuvassa 60 on valaistuksen yleiskarta. Esimerkissä on käytetty 
mustavalkoisia valosymboleja. Kartta voidaan tulostaa myös värillisenä, 
jolloin elohopeavalo on sininen, suurpainenatrium keltainen ja 
pienpainenatriuminvalo punainen. 

6.4.4 Asiakirjojen numerointi ja kansiointi. 

Koska valaistus on koko tien tiesuunnitelman osa, yleiskartta numeroidaan 
ohjeen "Tiesuunnitelman jäsentely ja esitystapa (TIEL 2110004) mukaan 
ja sijoitetaan osaan D. 

6.4.5 Esitystavat ja piirustusmerkinnät 

Noudatetaan kohdan 6.5.5 ohjeita 

6.5 Valaistuksen rakennussuunnitelma 

6.5.1 Tarkoitus 

Valaistuksen rakennussuunnitelma on tavallisesti tie- ja katuvalaistuksen 
yleissuunnitelmaan, sitä vastaavaan selvitykseen tai valaistuksen 
tiesuunnitel maan perustuva tiekohtai nen suunnitelma. Se on ensisijaisesti 
rakentamisen perusasiakirja, joka kuvaa työn lopputulosta ja toimii 
työnsuunnittelun lähtöasiakirjana. 
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Jos valaistuksen tie- ja rakennussuunnitelmat hoidetaan yhtenäisenä 
hankkeena, kootaan valaistuksen tiesuun nitel ma jäljempänä esitetyssä 
osaval heessa silloin käytettävissä olevasta aineistosta. 

6.5.2 Laatiminen 

Raken nussuun nitel man laatimiseen vaikuttavia yleisiä perusteita ovat mm. 

- 	yleiset sopimusehdot, 
- 	yleiset työselitykset, 
- 	maksu- ja mittausperusteet, 
- 	suoriteryhmittely, 
- 	sähkötarkastuskeskuksen julkaisut, 
- 	standardit ja 
- 	tyyppipiirustukset. 

Rakennussuunnittelussa on neljä osavaihetta, joiden tuloksena saavutetaan 
tietyn kokonaisuuden muodostama välitavoite tai päätös. Edelleen 
prosessissa esiintyy viisi erilaista tekniikan aluetta edustavaa vastuual uetta. 

Ennen suun nittelutyön aloittamista hankkeen tarpeellisuudesta on 
varmistauduttava selvittämällä lähtökohdat ja tavoitteet. Tähän, edelliseen 
suun nitteluvai heeseen ja mandolliseen valaistussopimukseen perustuen 
tehdään päätös suunnitelman laati misesta. 

Kuvassa 61 on kaavio tievalaistuksen rakennussuunnitelman laatimisesta. 
Vaihe jakaantuu osavaiheisiin, joiden tärkeimmät tehtävät ja riippuvuudet 
ovat seuraavat. 

Suunnittelun käynnistys 
Tehtävänannon jälkeen hankitaan muista suunnitelmista tai 
nykyisestä tiestä pe rusai neisto, joka vaikuttaa valaistuksee n: 

- 	kartat, pituus- ja poikkileikkaukset, 
- 	liittymäpiirustukset, 
- 	kuivatussuunnitelma, 
- 	johtaja ja laitteita koskevat suunnitelmat, 
- 	liikenteenohjaussuunnitelma, 
- 	siltojen yleispiirustukset, 
- 	tiedot nykyisistä valaistu ksista, 
- 	tiedot muu ntamoista ja pienjän niteverkoista, 
- 	tiedot olemassa olevista johdoista ja kaapeleista sekä 
- 	tiedot mandollisista kaasuputkista ja rautateistä. 

Aineistoon perehtymisen jälkeen laaditaan hankkeen toimintasuu n nitelma. 
Aikaerosta riippuen tarkistetaan tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelman 
ajankohtaisuus tai laaditaan sitä vastaava esisuunnitelma (lyhyt selvitys) 
suunnittelun lähtökohdaksi. 
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2. Maastotyöt ja penaateratkaisut 
Rakennussuunniftelun luova osavaihe, jonka alussa määritellään 
kysymykseen tulevat periaateratkaisut: 
- 	valaistusluokka, 
- 	valaistustyyppi ja valolaji, 
- 	valaisimet ja lampputeho, 
- 	pylväät ja perustukset sekä 
- 	asennustavat. 

Näiden avulla muodostetaan vertailtavat vaihtoehdot, joista jokaista varten 
tehdään valaistusteknillinen mitoitus; ks. kohta 5.2. Ottaen huomioon muut 
tien osat, mm. jk-pp-tiet, liikennemerkit, valo-ohjaus jne. aikaansaadut 
valaistusteknillisesti samanarvoiset vaihtoehdot vertaillaan 
kustannuslaskennan avulla ja tehdään lopullinen vaihtoehdon valinta; ks. 
kohta 5.5. 

Aikaisintaan tässä osavaiheessa voidaan koota valaistuksen tiesuu nnitelma 
hallinnollista käsittelyä tai esim. tien yleissuunnittelua varten. 

3. Rakennesuunnittelu 
Rakennussuunnittelun rutiinimainen osavaihe, jossa käsitellään 
muut osasuunnitelmat sekä suoritetaan pylväiden ja valaisimien 
sovittaminen: 

aloitetaan pakkopisteistä sijoittamalla pylväät liittymiin, 
siltojen, johtojen, putkien ja rumpujen läheisyyteen, 
jatketaan vapailla tieosilla siten, että pylväsväli on 
mandollisimman lähellä teoreettista arvoa ja 
pylväiden ja jalustojen mitoitustekijöiden määrittely. 

Samanaikaisesti edellisten kanssa suoritetaan sähköteknillinen 
mitoitus ja suunnittelu; ks. kohta 5.4 

- 	ohjaustavat ja säästökytkennät, 
- 	kaapelit ja johtotyypit mitoituksineen, 
- 	energian mittaus, 
- 	jännitehäviöt, 
- 	nollausehdotja 
- 	suojauksen selektiivisyys. 

4. Suunnitelman viimeistely ja käsittely 
Valaistussuu nnitel man 	palattua hallin nollisesta käsittelystä 
rakennussuunnitel man vii meistelyä jatketaan: 



186 	 Tlevalaistuksen käsikirja 
VALAISTUSSUUNNITELMAT 

- 	vertailu muihin osasuunnitelmiin (liikenteen ohjaus, kuivatus, 
sillat, kaiteet, ympäristönhoito) 

- 	tyyppipiirustusten valinta, 
- 	työpiirustusten tekeminen ja puhtaaksipiirtäminen 
- 	korkeuksien laskeminen, 
- 	luetteloiden tekeminen (pylväätja jalustat, suojaputket, jne.), 
- 	työselityksen kirjoittaminen, 
- 	suoritetuettelon tai massa- ja yksikköhintaluettelon 

täyttäminen, 
- 	viranomaislausunnot, 
- 	tarjouspyyntöasiakirjojen tekeminen, 
- 	rakennussuunnitelman kokoaminen ja 
- 	suunnitteluaineiston taltiointi. 

Tiehallitus hyväksyy valaistuksen tiesuunnitelman. Siihen perustuvan 
valaistuksen rakennussuunnitelman hyväksyy tiepiiri. Raken-
nussuunnitel ma on lisäksi lähetettävä virtaa jakavan sähkölaitoksen 
tarkastettavaksi. 

6.5.3 Sisältö 

Selostukset 

Työkohtainen työselitys, joka kuuluu rakennussuunnitelmaan täydentää 
valaistustöiden yleistä työselitystä. Siinä määritellään toiminnalliset 
laatuvaatimukset ja ne työteknilliset asiat, joita ei piirustuksissa voida 
yksikäsitteisesti esitää sekä lisäksi: 

- 	määrätään yleisen työselityksen vaihtoehdoista se, jota tässä 
työssä tulee noudattaa, 

- 	esitetään yleisestä työselityksestä poikkeavat työtavat, 
- 	selostetaan hankkeen erikoisolosuhteista johtuvat rakenteet ja 

asentamisrajoitukset, 
- 	määritellään laatuvaatimukset, jotka poikkeavat yleisestä 

työselityksestä tai joita ei ole yleisesti määritelty. 

Työkohtaisessa työsel ityksessä käsitellään seuraavat asiaryh mät: 

- 	yleiset määräykset, 
- 	liittymisjohdon rakentaminen, 
- 	työalueella olevat rasitteet, 
- 	keskukset, 
- 	kaapelit ja käyttömaadoitukset, 
- 	pylväiden, liikennemerkkien ja siltojen kalusteet sekä 

Ii itä ntälaitteet, 
- 	valaisi npylväät, portaalit, 1 iikennemerkkipylväät ja jalustat, 
- 	valaisimet, 
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- lamput, 
- pi ntakäsittely, 
- loppu- ja käyttöpiirustukset sekä muut määräykset. 

Urakka- tai hankintaohjelma, jotka kuuluvat rakennussuunnitelmaan, 
laaditaan osan IX kohdassa 4.3 esitettyjä yleisohjeita noudattaen. 

Yleisohjeiden lisäksi tievalaistushankkeissa on otettava huomioon 
seuraavat näkökohdat. Suunnitelmassa, työkohtaisessa työselityksessä ja 
u rakkao hjel massa ei saa rajoittaa tarpeettomasti käyttökel poisia kai usteita 
ja rakenteita. Ensisijaisesti on käytettävä toiminnailisia laatuvaatimuksia ja 
viittauksia standardeihin. 

Pylväät 

Jos suunnitelmassa edellytetään myötäävien pylväiden käyttämistä, 
asiakirjoissa riittää yleismäärite "myötäävä pylväs". Liikenneturvallisuuden 
vuoksi voidaan vaatia turvallisesti pysäyttävä tai murtuva pylväs, jos muut 
evät olisi turvaliisia esim. kapealla välikaistalla. 

Ulkonäkösyistä voidaan lisäksi vaatia esimerkiksi puupylvään tai 
metallipylvään näköinen pylväs (varren muoto, väri). Tällöin ei rajata 
turhaan pois muovisia tai pinnoitettuja pylväitä. 

Tien reunassa voidaan hyväksyä kaiteen taakse jäykkä pylväs, joka on 
samannäköinen kuin samalla tiellä ennestään olevat pylväät. Jos nykyistä 
valaistusta jatketaan muutamalla pylväällä, voidaan määrätä myös 
tuoteni mi, ellei ulkonäkökuvauksella (kallistuskul ma, käyristyssäde, 
olakkeet/kartio) voida varmistaa uusien pylväiden soveltuvuutta. 
Vau rioitu neita pylväitä korvaavat kai usteet hankitaan yleensä tuotenimellä. 

Suunnittelun aikana tehdään valinta ilmajohdon ja maakaapelin välillä, ja 
suunnitelma laaditaan valitun vaihtoehdon mukaan. Tarjousvaiheessa 
voidaan, perinteell iseen tapaan, hyväksyä maakaapeliase nnukseen 
perustuva ratkaisu, vaikka suunnitelma edellyttäisi ilmajohdon käyttämistä. 
Tarjoajan on tällöin tehtävä vaihtoehtoinen suunnitelma. 
Ilmajohtoasennuksessa on ilmoitettava, minkä momenttikestävyyden, 
johtokulman tai sallitun vaakavoiman perusteella harusten käyttö on 
määrätty. Tarjouksessa voidaan hyväksyä heikompien pylväiden käyttö 
mutta urakoitsijan tai valmistajan on tarkistettava harustarve omien 
pylväidensä mukaiseksi; edellyttäen, että tila ja Iuvat sallivat ankkurin 
ase ntamisen. 

Jalustat 

Jalustan pystyssä pysyminen varmistetaan riittävällä upotussyvyydeilä t ja 
leveydellä d. Valaisinpylväs- ja jalustaluettelossa ilmoitetaan perustamis- 
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olosuhteet 1.. .lV, jalustan mitoitustekijä dt3  ja ne jalustat, joille on tehtävä 
leveä (>5xd) ympärystäyttö murskeella. 

Jos on käytettävä puupylväitä, ilmoitetaan yleensä pylvään kokonaispituus 
ja ne kohdat, joissa tarvitaan erityinen ympärystäyte. Kallioleikkauksessa 
ja maanalaisten johtojen kohdalla voidaan esittää myös suurin sallittu 
upotussyvyys t. 

Suunniteltaessa valaistusta tielle, jonka luiskakaltevuus vaihtelee lyhyin 
välein, on tarkoituksenmukaista vaatia pylväitä, joiden upotussyvyyttä 
voidaan vaihdella portaattomasti eli käytännössä jalustattomia pylväitä. 
Näissä tapauksissa on kuitenkin suositeltavi nta laskea tarvittavat 
pylväspituudet niin tarkasti, että muitakin pylvästyyppejä voidaan käyttää. 
Tarkka pituusmittaus voidaan tehdä myöhemmin silloin, kun käytetään 
pylväitä, jossa sen osia voidaan työntää asennettaessa sisäkkäin. Tällöin 
on kuitenkin huolehdittava että esim. olakkeet tulevat samalle korkeudelle 
tiehen nähden. Kun tien luiskakaltevuutta loivennetaan myöhemmin, 
voidaan vaatia, että pylväät on mandollista perustaa maanvaraisesti, ilman 
jalustaa. Liukulaippapylväät ja muut pylväät, joiden alapään on oltava 
maanpi n nan yläpuolella joudutaan vaihtamaan, jos luiskakaltevuutta 
muutetaan. 

Hankekohtaisessa suunnittelussa on pyrittävä siihen, että pylväs- ja 
jalustatyypit sekä näiden mitat eivät estottomasti vaihtele. 

Valaisimet ja lamput 

Suunnitelman lähtökohtana tulee olla valaistusteknilliset vaatimukset 
täyttävä ja taloudellinen valaistustyyppi. 

Työkohtaisessa työselityksessä on ilmoitettava 1. ..3 valaisinta 
lamppuineen, jotka täyttävät nämä lähtökohdat. Lisäksi on mainittava 
muiden tyyppihyväksyttyjen valaisimien mandollisuus, edellyttäen, että 
niillä saavutetaan suunnitelman perusteena olevan valaistusluokan 
vaatimukset. Kelpoisuus tarkistetaan Suomen Valoteknilli nen Seura ry:n 
ohjelmilla "TIE" tai "VALKEUS". Pelkkä viittaus tiehallituksen hyväksymien 
valaisimien luetteloon ei riitä, koska se ei takaa valaisimien valaistustek-
nillistä sopivuutta kohteeseen. Suurpainenatriumlamppuja käytettäessä on 
otettava huomioon lampun muodon ja valaisimen optiikan välinen yhteys 
sekä sähkölaitoksen tai kun nossapitäjän varastoi nti yms. vaatimukset. 

Jatkuvuuden, ulkonäön yms. perusteella valaisimille voidaan antaa muotoa 
ja kokoa koskevia lisävaatimuksia; joskus on käytettävä tuotenimiä. 



Tievalaistuksen käsikirja 	 189 
VALAISTUSSUUNNITELMAT 

Kartat 

Yleiskartta laaditaan kohdan 6.3 mukaisesti ilman poikkileikkauskuvioita 
mutta muuntamot ja keskukset lisättynä, ja mustavalkoinen esitystapa. 
Kuvassa 62 on esimerkki rakennussuu nnitel man yleiskartasta. 

Suunnitelmakartta rakennussuunnitelmaa varten 1:1 000 tai 
1:2 000, jossa esitetään 

- valaisimet ja pylväät, 
- 	sähkönsyöttöjärjestelmä, 
- 	muuntoasemat ja keskukset sekä 
- 	merkittävät pylväiden sijoittamista häi ritsevät pakkopisteet. 

Kuvassa 63 on esimerkki suunnitelmakartasta. 

Poikkileikkaukset 

Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus, laaditaan mittakaavaan 1 :100 tai 1:200. 
Siinä esitetään: 

- 	tien poikkileikkauksen mitat, 
- 	valaisimien, pylväiden ja perustusten sijainti, 
- 	pylvään rakennelaji 
- 	kaapel oi ntitapa, 
- 	kaiteet, 
- 	istutukset yms. 

Kuvassa 64 on esimerkki poikkileikkauksesta. 

Luettelot ja taulukot 

Valaisinpylväs - ja jalustaluettelossa esitetään tiedot pylvään ja jalustan 
mitoittamista ja valintaa varten sekä valaisitiedot. Pylväät ryhmitellään 
luettelossa teittäin ja materiaaleittain. Kuvassa 65 on esimerkki valaisinpyl-
väs-ja jalustaluettelosta. 

Valaistuskaapeleiden suojaukset esitetään suunnitelmakartalla ia teiffäin 
ryhmiteltyinä suojaputkiluettelossa, joka numeroidaan jaoltetaan 
suunnitelman osaan 8 silloin, kun v Llaistus sisältyy osana tiehankkeen 
raken nussuun nitelmaan. Kuvassa 66 on esimerkki suojaputkiluettelosta. 

Siltojen valaistuspii rustus kuuluu rakennussuunnitel maan. Se laaditaan 
käyttämällä pohjana sillan yleispiirustusta. Valaistuspiirustuksessa 
esitetään: 

valaisimien paikat, 
suojaputket ja kaapelihyllyt, 
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- 	kaapelointi, 
keskuskotelon sijainti. 

Kuvassa 67 on esimerkki sillan valaistuspiirustuksesta. 

Liikennemerkkiluettelot kuuluvat rakennussuunnitelman liiken-
teenohjausosaan. Valaistavien merkkien luettelossa esitetään: 

- 	valaisimien lukumäärä, 
- 	lampputeho, 
- 	syöttö ja 
- 	kaluste. 

Kuvassa 68 on esimerkki portaalin yleispiirustuksesta joka numeroidaan 
ja sijoitetaan suunnitelman osaan 12 silloin, kun valaistus sisältyy osana 
tiehankkeen rakennussuunnitelmaan. 

Määrä- tai massa- ja yksikköhintaluettelo, joka kuuluu rakennus- 
suunnitelmaan, laaditaan osan IX kohdassa 4.3 esitetyllä tavalla ja 
lomakkeita TIEL 732263 sekä TIEL 732464 käyttäen. 

Keskusten pääkaaviot kuuluvat rakennussuunnitelmaan ja niissä esitetään: 
- 	päävirtapiirit, niiden sisäiset suoritusarvot ja ryhmäjohdot 

sekä 
- 	ohjausvirtapiiri ja sen toiminta. 

Kuvissa 69-80 on esimerkkejä pääkaavioista. 

Ryh m itystau 1 u kossa esitetään kesku ksittai n 

- 	ryhmät, 
- 	ryhmäkaapelin tyyppi, 
- 	kojeen numero ja teho vaiheittain sekä 
- 	kalustetyyppi. 

Kuvassa 81 on esimerkki ryhmitystaulukosta. 

Kuormitustaulukossa esitetään keskuksen kuormitustilanne sisältäen: 
ryhmäkohtaiset lampputyypit ja -määrät syttymis- ja tehohäviöineen, 
ryhmäsulakkeet, syttymisvirrat ja ryh mätehot. Kuormitustaulukosta käy ilmi 
keskuksen kuormituksen tasaisuus eri vaiheiden kesken. Kuvassa 82 on 
esimerkki kuormitustaulukosta. 

Muut asiakirjat ja piirustukset 

Suunnitelman edellyttämät tyyppipiirustukset liitetään asiakirjoihin. 

Erikoispiirustukset laaditaan sellaisista kohteista tai osista, joita ei 
tyyppipiirustuksissa ole. 
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6.5.4 Asiakirjojen numerointi ja kansiointi 

Valaistuksen rakennussuunnitelman sisältö on aina sama riippumatta 
työmuodosta tai siitä, onko se erillinen vai tien rakennussuunnitelman osa. 

Kokonaisurakalla toteutettavan tievalaistushankkeen sopimusasiakirjat 
sisältävät seuraavat kohdat: 

1. Urakka- tai hankintaohjelma 
2. Maksu- ja miifausperusteet 
3. Työkohtainen työselitys 
4. Piirustukset 
5. Suorite- tai massa- ja yksikköhintaluettelo 
6. Sähköverkkolaskelmat 
7. Yleinen työselitys 

Omajohtoisessa työssä tarvitaan vain kohdat 3 - 7. Kohta 4 sisältää 
seuraavat piirustukset ja luettetot: 

- 	Yleiskartta 1:10 000 - 1:20 000 
- 	Pii rustusmerki ntöjen selitykset 
- 	Suun nitelmakartat 1:1 000 - 1:2 000 
- 	Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset 1:100 - 1:200 
- 	Pylväs- ja jalustaluettelot 
- 	Suojaputkiluettelot 
- 	Siltojen valaistuspiirustukset 1:100 - 1:200 
- 	Portaalien yleispiirustukset tai liikennemerkkiluettelot 
- 	Keskusten pääkaaviot 
- 	Ryhmitystaulukot 
- 	Kuormitustaulukot 
- 	Erikoispiirustukset 
- 	Valaistussuu nnitel man tyyppipiirustukset 

Suunnitelmat sijoitetaan omiin välikköihinsä tai kansioihinsa. 

6.5.5 Esitystavat ja piirustusmerkinnät 

Pii rustukset laaditaan noudattaen teiden suu nnitteluohjeiden osassa IX 
"Suunnitelmat" kuvattuja esitystapoja ja piirustusmerkintöjä käyttäen. 
Piirustusmerkintöjen tyyppipi irustus on kuvassa 83. 
Esimerkki piirustusluettelosta on kuvassa 84. 
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Kuva 62: Rakennussuunnitelman yleiskartta. 
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Kuva 64: Tyyppipoikkileikkaukset. 
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SIVUKUVA 	1:200 
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Kuva 67: Sillan valaistuspiirustus. 
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Tievalaistuskeskus kaapeliverkkoon 
- verkkoköskyohjaus 
- kaksi pöökontaktoria 

Kiskosto 125 A L1,L2L3, PEN 230/400V 5OHz 
P = 35kW 
ikl Sek= 16 kA (syöttöpiiri), muuten 10 kA 
Riviliittimet, ohjaus, valaistus 
Liittymisjohdon liittimet 	 2x3x70 ° AI 

PEN—liitönnöt 70 ° Al&Cu 
Maadojtusliitjn 	 16 ° Cu 
Ryhmökaapelien liittimet 	 5x4x16 ° Al, lx4xlO ° Cu 
Ohjauspiirien liittimet 	 lOx(1,5-2,5 °)Cu 
Syöttöjohtojen liittymissuunta 	: Aihaalta 
Keskusiaji 	Kotelo 
Kotelointiluokka : P34, varustetaan tuuletusaukoHa 
Asennustapa: Kaapelijakokaappiin, maahan jatustalle 
Maalaustapa: Valmistajan standardin mukaan 

CI). 

CD 

z 
z. - —I0 m - 

TIE LAITOS 

KANTATIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ 
MALLILA- TYYPPILA 

VALAISTUSSUUNNITELMA 	 MITTAKAAVA 

KESKUS 1 
PÄÄKAAVIO 

MUUTOS 

X TIEPIIRI 

1 PVM. 	1 Sahkosuunnittelijo 

XX.XX.91 Poösuunnittelija 
LEHDETI PVM. 	SUUNN. 1 TARK./ 	TIEREK. 

C KONSULTTI 

Söh kösu u n n itt ei ja 

VostuUliinen 

PIIRI 	VUOSI 	HANKE 

00 	91 	567 
PIIR. No. 	 1 (4) 

R11/21-1: 1 

r\) 
0 



0 

CD 
C) 

- 	
- 

- 

RYHMÄ 
NO KAAVIO _______ NIMITYS SULAKE/ 

VAROKE KAAPELI mm2  HUOM1 

- MAADOITUSJOHDIN 16 Cu 

\AI/Cu 

100/5 	 T 12SA 

- 

__________ VARAUS KETJUTUKSEEN - 

_______ ________ ______ _______ PAAKYfl<IN,-SULAKKEET, LIIT.JOHTO ________________________________________ 80/1 25 _______ AXMK 4x70S _______________ ______ \ 	01 F1-3 

F4 

P1 
- 

_3 

21(4 
____________ - - -' 	0 

F6 	 1 

6 - 	_____ 
z 
0 8 
z 

9 

11 

23 	22 

/ 	1  \'- -\ 	-\' 
S1 	

26{ 	25' 

V1RTAMUUNTAJA 

JÄNNITESULAKKEET, SINETÖITY 10/25 _________________ ______ - 

________ _______ MITTAUS, ALUSTA M2 

_____ ____ OHJAUSSULAKE. SINETOITY ___________________________ 10/25 _____ ___________________ _______ - __________ ____ 

__ _- 

- 

VERKKOKÄSKYLAITE, SAHKOLAITOS ASENTAA _______________________________________________________ 
- 

_________ ________ VASTAANOTINTA VARTEN ALUSTA Ml 
__________ 

10/25 
_____________________ 
____________________ 

________ 
_______ 

- 

- 

____ ____ ________________________ ____ _________ ____ - 

- 

- 

_________ ________ OHJAUSKYTKIN, JUONTOKYTKIN 

0,AUTOMAflIKKA, TÄYSITEHO, OSATEHO 
- 

C KONSULTT LUNN. 

IuUUTOSp. ____________________________ KANTATIEN PARANTAMINEN 
VÄLILLÄ MALLILA- 

TYYPPILA 

VALAISTUSSUUNNITELMA 
KESKUS 1 
PAAKAAVIO 

1 

T50N0 ____________________________ LEH11A 	L 	(4 
"°R11/21-1:2 MUUTOS 

Kl6 JA IN 
PIIRT. _______________________________________ 1 1 

1 SAHKÖ 
1 INW. 1 

1 

0 

C/) 
Cm 

z z,. 
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CD 

p 

- 	- 
- 126 	25 

KI 

F7 
_____ 	-t 

i 

RYHMÄ 
NO KAAVIO NIMITYS SULAKE/ 

VAROKE KAAPELI mm2  ___________________ HUOMI _______ 
MUU 
TOS 

TIEVALAISTUSKONTAKTORI OK'43W22 
_____ __________ ____ _________ ___________________________ 

(Sulkee tysitehon 	ja avaa osatehon aikana) 
_____ 
__________ 

__________ 
_______________________ 

____ 
_________ 

- 

________ _______ VARAUS VKO-VAST.OTT. LAMMITYKSEEN /25 ___________________ _______ - 

K2 __________ ________ _______________________________________________________ __________ _____________________ ________ 

- - TIEVALAISTUSKONTAKTORI OK'13W22 _________ ____________________ ________ 

Osoteholla auki 
(Sulkee tsysi-ja osatehon aikana) __________ _____________________ ________ 

Ru 
1F1-3 	rL HIiJ 

L2.L3 	 1 L2 	2 1 	Mu 	1 - - - 

-- 

1 TIEVALAISTUS 1-1 25/63 AXMK 4x16S 
II _/ 	 MuVo 

IEKeViI 

2F1-3 
L3 Li 	 L3 ____________________ 	Mu 1 
_/ 	 MVp 

E 	KeVil 

Ru I L EJ 
II 	L2 	 Li 	1 	1 	Mu 	1 ______________________ 

- 

2 _______ TIE VALAISTUS 1-2 25/63 AXMK 4x16S _______ - 

- 
- 

- - 
3 _______ TIEVALAISTUS 13 25/63 AXMK 4x16S ________ 

L3 
2  

MUVa 
PEN 	EN 	KeVi 1 

Ru 
4Fl - 3 

1 1L2L3 

kELI ___ 

- 

_______________________________________________________________ 
- 

___________ _________ 
______ SILTAVALAISTUSKESKUS SKl 1-4 

___________ 
25/63 

_________________________ 
MCMK 3e10+lO 

__________ 
_______ 

___ ____________________ ___ ________ ___ 

-- 

C KONSU LIII 
1 PYM. 	 1 

LUNN 	 1 
MUUTOS PV1A. 1 

1 KANTATIEN PARANTAMINEN 
VÄLILLÄ MALLILA— 

TYYPPILÄ 	1 

1 

1 VALAISTUSSUUNNITELMA 
KESKUS 1 
PÄÄKAAVIO 

LEHT1/ LEH1TA 
____________________________ 
____________________________________ ___________________ H" 	TM5 R11 /21-1:3 ____________________________________ MUUTOS KIRJAIN 
PIIRT, 1 

1 S AH KG 
1 

1 IHW. 	1 
1 
1 
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cI, x.  (1Ø 
C(D 

z 
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0 
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D 
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5F1-3 	
Ru 

L2L3 	 L2 jj 	Mu1 

_/ 	 UJjfl MuVo 

KeV1 

6F1-3 	
Ru 

'J.L2L3 ____________________ 	Mu 

MuVc 

ifKeViI ___ 

- 

RYHMÄ 
NO KAAVIO _______ NIMITYS SULAKE/ 

VAROKE KAAPELI mm2  HUOM! MUU 

5 VARALLA /63 - 
- 

6 ________ _______ _______ VARALLA ______________________________________________ 
/63 

________ _________________ _______ ___________________ ________ - 

___ ___________________ ___ _______ ___ 

- - __ ________________________ 

-- 

C K ON 3 U L 1 T 
IF' 

IJUNN. 
KANTA11EN PARANTAMINEN 

VÄLILLÄ MALLILA— 
TYYPPILÄ 

1 VALAISTUSSUUNNITELMA 
1 KESKUS 1 
1 PÄÄKAAVIO 

1 

I0N0 _______________________________ LEHTi! 
LEHTIÄ 	'4 

PIIR. NO Ri 1/21 —1: 4 MUUTOS 
KIRJUJN PHRT. _______________________________________ 

SÄHKÖ 
1 

_________________ 
TARK./ 
H. 1 

0 •  
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Kiskosto 63 A L1,L2,L3, PEN 230/400V 5OHz 
P =l5kW 
klsek =  16 kA (syöttöpiiri), muuten 10 kA 
Riviliittimet, ohjaus, valaistus 

1 x3x35 °  Al 
PEN—liitönnöt 35 °  Al&Cu 
16 °  Cu 
4x4x16 ° Al 
1 5x(i 5-2,5 °  )Cu 
Alhaalta 

Keskuslaji: Kotelo 
Kotelointiluokka : P34, varustetaan tuuletusaukolla 
Asennustapa: PuupylvÖseen 50 mm irti pylvstÖ 
Maalaustapa: Valmistajan standardin mukaan 

Tievalaistuskeskus ilmajohtoverkkoon 
- Hämärökytkin / kello—ohjaus 
- Kaksi pÖkontaktoria 

Liittymisjohdon liittimet 

Maadoitusl iitin 
RyhmäkaapeHen liittimet 
Ohjauspiirien Hittimet 
Syöttöjohdon liittymissuunta 

<-1 
>. 

03 

c. 

cm 
z 
z. 
—03: 
—1u) 

TIELAITOS 

KANTATIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ 
MALLILA- TYYPPILÄ 

VALAISTUSSUUNNITEILMA 
KESKUS II 
PAAKAAVIO 

MUUTOS 

X TIEPIIRI 

1 PVM. 	ShkÖSUunflitteIija 

XX.XX.91 Pöösuunnittelija 
LEHDET 1 PVM. 1 SUUNN. 	TARK./ 	TIEREK. 

PIIRI 	VUOSI 	HANKE 

00 	91 	567 

PIIR. No. 	 (3) 

R1/22-1: 1 

0 K0NSuLTT 

S Öh kö SUUn fl i tel i ja 

Vastuullinen 

I\) 
0 



- --------- 

RYHMÄ 
NO HAAViO NIMITYS SULAKE! 

VAROKE'  KAAPELI mm2  HUOM! 

MAAD0IrusJOHDIN 16 C5 

6 3A 

ri-3 	AI/Cu 
P1 

N 

F4 

21 

PE 

22 
- 2 

	

24 	- J 
0 	1 	 1 - 

26 	 25 

_________ _______ MITTAUS, PÄAKYTKIN, PÄASULAKKEET, LIITTYMISJOHTO 50/63 AXMK 4x35S 

MITTARIALUSTA M2 _______________________________ -- _____ ____ _____ ____________ _____ - 

OHJAUSSULAKE 10/25 __________________ _______ 
- - 

________ ______ HÄMÄRAKYTKIN. 1OA 

HAMARÄKYTKIMEN ANTURILLE MCMK 2x1,5+1.55 _______ - 
_______ 

- 	- 

- - 

HYTKINKELLO. 1OA 

__________ ________ _______________________________________________________ __________ _____________________ ________ - 

_______________ __________________ _______________ OHJAUSKYTKIN, JUONTOKYTKIN ___________________ _______________________________________ 

- 	

- 
0,AUTOMAflIKKA, TAYTEHO, OSATEHO 

A1= HÄMARÄKYTKIN 

A2= HÄMARAKYTKIN + KELLO 

- 

-- 

C K ON SU LTT _____________ MUUTOS PV4. _______________ KANTATIEN PARANTAMINEN 
VALILLA MALLILA- 

TYYPPILA 

1 VALAISTUSSUUNNITELMA 
KESKUS II 
PAAKAAVIO 

1 

TYÖ NO 
LEH11/ 
LEHTiÄ 	L 

Iu IPh 1R NOR11/22 	1:2 MUUTOS 
KIRJN 

PIIRi. 1 

SÄHKÖ 
__________________ 

TARK/ 
IHW. 1 

0 •  

CJ) 
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<-.1 
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CI) 

Cm 
z 
Z,r 
n1. 

—1 
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- 26 

K2 

25 RYHMÄ 
NO KAAVIO NIMITYS SULAKE / 

VAROKE' KAAPELI mm2  ___________________ HUOM! _______ 
Muu 
TOS 

________ _______ TIEVALAISTUSKONTAKTORI OKYM3W22 ________ ___________________ 
__________ ________ (Sulkee taysitehon 	ja avaa osatehon aikana) __________ _____________________ ________ 

TIEVALAISTUSKONTAKTORI OKYM3W22 ________ 
__________ 

_______ 
________ (Sulkee tOysi—jo osatehon aikana) __________ _____________________ ________ 

Osotehollo 	auki 

Ru 
1F1-3 

L2L3 	 L2 	MV 	i - - 
1 TIEVALAISTUS 11-1 25/25 AXMK 4x16S - 

1.1 MuVa 

PNE 	KeVil 

Ru 
2F1-3 

1 3 LI 	 L3 ____________________ 	Mu i 
MuVa 

PN 6 	<cvii 

Ru 
3F1 —i LI L2 	 Li 	Mu 	1 ____________________ 

________ ______ ___________________________________________ ________ ________________ 
2 _______ TIEVALAISTUS 11-2 ______________________________________________ 25/25 AXMK 4x165 

______ 
_______ 

- 
________ _______ ________ _________________ _______ 

- 

- 
3 _______ TIEVALAISTUS 11-3 25/25 AXMK 4x16S _______ 

i- 
2 

MuV 

h KeVil 

Ru 
4F1-3 	IJ.L[T1 

L2,L3 	 1 L2 	Mu 

u.j 
 MuVOI tiELj KeVi 

- 

Li 

___ __ _______________ ___ ______ __ 

________ _______ ________________________________________________ ________ ___________________ _______ 
4 _______ VARALLA /25 __________________ _______ 

- - 

— 

C K ON S U L 111 
lp. 	I MT  ______________________________ KANTATIEN PARANTAMINEN 

VÄLILLÄ MALLI LA — 
 TYYPPILÄ 

1 VALAISTUSSUUNNITELMA 
1 KESKUS U 
1 PÄAKAAVIO 
1 
1 

I0 LZHTI/ 
LEHTIA 

UNN. I___________________________________ PIIR. M0 R 11/22- 1 	3 ____________________________________ MUUTOS 
KIRJAIN 

PIIRT. 
1 

1 SÄHKi 1 

__________________ 
ITARK./ 
IHW. 

1 
1 
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Qa, 
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Tievalaistuskeskus kaapeliverkkoon 
- Vyöryntöohjaus 
- R yh m Ö ko n t a k tor i 

Kiskosto 125 A L1,L2L3, PEN 230/400V 5OHz 
P = 35kw 
Ik = 16 kA (syöttöpiiri), muuten 10 kA 
Riviliittimet ohjaus, valaistus 
Liitymisjohdon liittimet 	 2x3x70 Al 

PEN—Ijitönnöt 70 Al&Cu 
Maadoitusliitin 	 : 16°  Ou 
Ryhmkaapelien liittimet 	 6x4x16 ° Al 
Ohjauspiirien liittimet 	 : 15x(1,5-6 ° )Cu 
Syöttöjohtojen liittymissuunta 	: Aihaolta 
Keskuslaji: Kotelo 
Kotelointiluokka : lP34, varustetaan tuuletusaukollo 
Asennustapa: Kaapelijakokaappiin, maahan jalustalle 
Maalaustapa: Valmistajan standardin mukaan 

r 
0 

iERKKII MUUTOS LEHDET 1 PVM.  1 SUUNN. 

TIE LAITOS 

KANTATIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ 
MALLILA- TYYPPILA 

VALAISTUSSUUNNITELMA 	 MITTAKAAVA 

KESKUS III 
PÄÄKAAVIO 

PIIRI 	VUOSI 	HANKE 
X TIEPIIRI 	 C KONSULTTI 	

00 	91 	567 
PVM. 	Söhkösuunnittelija 	Söhkösuunnittelija 	PIIR. No. 	 1 (4) 

XX.XX.91 PöösuunnitteHja 	Vastuullinen 	 R1 1 /23-1: 1 TIEREK. 
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RYHMÄ 
NO KAAVIO NIMITYS SULAKE/ 

VAROKE KAAPELI mm 2  ___________________ HUOM! _______ 
MUU 

Tos 

MAADOITUSJOHDIN 16 Cu 

100/5 	 T12\ ________ _______ VARAUS KETJUTUKSEEN 
________ ______ 

PÄÄKYTKIN-SULAKKEET, LIITTYMISJOHTO 80/125 AXMK 4x7OS 
T1-3C3 	 01 Ei - 3 

E4 

P1 

PE 

N 

13 

21 	24 
[___2 

- 

F5 	f 	11 

22 

'J 

_________ VIRTAMUUNTAJAT 

- - 

JÄNNITESULAKKEET _________ ____________________ ________ - 

MITTAUS, ALUSTA M2 

- 
- 

1 - 
OHJAUSKAAPELI (HUOM. KY1S6 MÄÄRÄYKSET) MCMK 4x2,52,5 _______ 

- - 
__________ ________ APURELE,(Sulkee Uysitehori jo avaa osatehon aikana) __________ _______________________ _________ - 
________ _______ OHJAUSSULAKE 

_________ _______ APURELE,(Sulkee tOi—jo osatehon 	oikono) _________ ____________________ ________ 
- 

_____________ ___________ ___________________________________________________________________________ _____________ _____________________________ ____________ 

- 
- ________ _______ OHJAUSKYTKIN, JUONTOKYTKIN 

________ _______ O,AUTOMATIIKKA, TÄYSITEHO, OSATEHO 

-- 

C K ON SU LTT 
MUUTOSP. KANTATIEN PARANTAMINEN 

VÄLILLÄ MALLILA- 
TYYPPILA 

1 VALAISTUSSUUNNITELMA 
KESKUS 
PAAKAAVIO 

1 1 

FNO _______________________ LEHIT/ 
LEHITA 	L 

hUNN. 

IPI 1R N0 R11/23 	1: 2 
_________________________________ 

MUUTOS 
ORJAIN 

PIIRT. 1 
1 SÄHKÖ 1 

ARK./ 
4TV. 1 1 

N 

0 •  
Cb 
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1<1 

____________ ___________ 

2625 

Ru 

______ 	Mu 1 L2 7I 
MuVa 1 

IE KeViI 

1 	Ru 

Ru 

______ 	Mu 	1 
MuVa 1 3 

L KeViI 

Ru 

__ij;I1IIIiIIIIIIi__ 

__________ 

RYHMÄ 
NO KAAVIO NIMITYS SULAKE/ 

VAROKE KAAPELI mm2  __________________ HUOMI 

TIEVALAISTUSKONTAKTORI OXIW1O 

__________ ________ (Sulkee 	tysi—ja osatehon aikana) __________ _____________________ ________ 

1 TIEVALAISTUS ffl—1 25/63 AXMK 4x16S - 
1F1-3 

1<2 

___ __ ________________ ___ ______ __ 

TIEVALAISTUSKONTAKTORI OK1W1O 

(Sulkee töysitehori 	jo avaa osotehan aikana) __________ _____________________ ________ - - 
2 TIEVALAISTUS 1112 25/63 AXMK 4x16S _______ - 

2F1-3 

1<3 

—--[J 

____________ 

- 

Vi________ _ 

TIEVALAISTUSKONTAKTORI 

- 

__________ ________ (Sulkee töysi—jo osotehon aik000) __________ _____________________ ________ - 
3 _______ TIEVALAISTUS 	3 25/63 AXMK 4x16S _______ 

- - 
3F1-3 

K4 
N 

___ ___ ___________________ ___ _______ ___ 

- - 

________ _______ TIEVALAISTUSKONTAKTORI OK1W1O ________ ___________________ _______ 
- 

(Sulkee tsitehon ja avaa osotehon aikana) _________ ____________________ ________ - 
4 TIE VALAISTUS 111-4 25/63 AXUK 4x16S 

4F1-3 

- ______________ ______ _____ ___________________________________ ______ _____________ _____ 

- - 

C KONSU LIII 

____________________________________ 

pesi. luuurospw. 
___________________________ KANTATIEN PARANTAMINEN 

VÄLILLÄ MALLILA- 
TYYPPILÄ 

1 VALAISTUSSUUNNITELMA 	IrIONO 

1 KESKUS 
PAAKAAVIO 

1 
1 

____________________________ Ltd]! 	(4 LEHTiÄ 	J 

UNN. I ° R11/23-1:3 KIRJAIN _______ 
PIIRI. __________________________________ ____________________________________ 

1 SÄHKÖ 1 
1 _________________ 

TARK./ 
Hw. 1 1 

0 

Cb 
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cI,c 
cr) .  
Cm 
z 
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(1) 

-- 

- KS 

Ru 

___________ 	

L2 	Mu 

5F1-3 	 _______ 3IM0 
Si 

I4Cu
___ 

K6 _________ 

6F1 -3 
PN E 

RYHMÄ 
NO __________ KAAVIO _________ NIMITYS ___________________________________________________________ 

SULAKE] 
VAROKL __________ KAAPELI mm 2  _______________________ HUOM! _________ 

MUU 
105 

TIE VALAISTUSKON TAK TORI OK1 Wi 0 
- 

5 SILLAN Si SYÖTTO 16/63 MCMK 4x2,5+2,5 - 

___ __ ________________ ___ ______ __ 
- 

- 	

- 

__ _________________ ___ ___ 

_______ ___________________________________________________ _________ 

_______ 

____________________ ________ 
TIEVALAISTUSKONTAKTORIN TILAVARAI.JS 

6 _______ ______________________________________________ /63 __________________ _______ 

-- 

C KONSULTTI 
IPW. MUUTOS PVM. 1 KANTATIEN PARANTAMINEN 

VÄLILLÄ MALLILA- 
TYYPPILA 

____________________________________________________________________ 

VALAISTUSSUUNNITELMA 
1 KESKUS 
1 PAAKAAVIO 1 

TYO NO _________________ LEHT1/ 
LEHTIÄ 	4 	(4 

OSUNN. HU0R11/23_1:4 MUUTOS 
KIRJAIN 

PIIRT. ___________________________________ ____________________________________ 
1 SÄHKÖ 

_________________ 
1 TARK./ 
IH'YV. 1 j 

1 

<-1 

cl,. -1 

cm 
z 
z. 

N) 



(1) 

CD 

CD 

1 
I 

16 	- -J 
MCMK 3x10+10 

Ln 
U) 

Kiskosto 40 A L1,L2L3, N, E 230/400V 5OHz 
P = 1.0 kW 

KotelointHuakka l4, varustettuna tuuletusaukolla jo 
- - - - 	 pääkytkin sijoitettuna kannen aHe 

16 /25 	/25 	 Syöttöjohtojen liittymissuunto 	Aihaolta - 	/ 	 Keskusloji 	: Kotelo 
Asennustapa: SHtapilariin, pinta—osennus 

	

- _________ _____ 	 Moalaustopa Valmistajan standardin mukaan 

A J  

SILTAKESKUS —1a 

MUUTOS 	 LEHDETI PVM. 1 SUUNN. 	TARK. 

TIE LAI TOS 

KANTATIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ 
MALLILA— TYYPPILA 

VALAISTUSSUUNNITELMA 	 MITTAKAAVA 

SILTAKESKUS V—la 
PÄÄKAAVIO 

PIIRI 	VUOSI 	HANKE 
X TIEPIIRI 	 0 KONSULTTI 	

00 	91 	567 
PvM. 	SöhkösUUnnhlJelija 	Söhkösuunnittelija 	PIIR, No. 	 1 (1) 

XX.XX91 PÖsuunnittehija 	VastuUllinen 	 Ri 1 /24 
TIEREK. 

<-1 

cl)c 

z 
z. 

n1. 

>) - 
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KESKUS RYHMA 
NO 

RYHMAKAAPELIN 
TYYPPI 

KOJE NO / TEHO 	(W) KY1K 
KALUSTE- 

TYYPPI 
LISASELVITYKSET 

VAIHE 	Li VAIHE 	L2 VAIHE 	L3 

XI XI-i AMCMK 3x35+10 1008/113 0 SV20.2 

_________ ___________ ___________________ _______________ 1008/113 9 

»10MK 3x35+10 9/373 9/232 9/232 5920.3 Portaalin syöttö pylv.1008 

________ __________ AMCMK 3x35+j0 ______________ ______________ 1006/113 0 SV20.2 Syöttö pylvUlitU 1008 
_________ ___________ ___________________ 1006/113 9 

_________ ___________ ___________________ _______________ 1004/113 0 _______________ 5920.2 __________________________ 
_________ ___________ ___________________ _______________ _______________ 1004/113 __________________________ 
_________ ___________ ___________________ 1002/113 0 SV20.2 

_________ ___________ ___________________ _______________ 1002/113 9 

________ __________ AMCMK 3x35+10 7/232 7/373 7/232 S920.3 PortaaUn syöttö pylv.100 

»10MK 3x35+10 2205/113 SV2O.1 Syöttö pylvUältä 1002 
________ __________ __________________ 2206/113 ______________ ______________ SV20.1 

________ __________ »10MK 3x35+10 2302/113 ______________ ______________ 5920.1 Syöttö pylväältU 2706 
_______ __________ ________________ _____________ 2204/113 _____________ SV2O.1 _______________________ 

_______ AMCMK 3x35+10 _____________ ________ 2203/113 SV20.1 _______________________ 
_______ __________ ________________ 2202/113 _____________ __________ 5920.1 _______________________ 
_______ __________ ________________ _____________ 2201/113 0 _____________ 5920.2 _______________________ 
_________ ___________ ___________________ _______________ _______________ 2201/113 9 _________ __________________________ 
_______ __________ MCMK 3x10+10 43/182 43/182 43/273 5920.3 Portaalin syöttö pylv.920 

XI 01-2 AMCMK 3n35+jO 1007/113 9 SV2O.2 

________ __________ __________________ ______________ 1007/113 0 ______________ _______________________ 
________ __________ __________________ ______________ ______________- 1005/113 9 SV2O.2 _________________________ 
_________ ___________ ___________________ 1005/113 0 __________ _______________ 

________ -__________ __________________ ______________ 1003/113 9 ___________ SV2O.2 

________ __________ __________________ ______________ ______________ 1003/113 0 

________ __________ AMCMK 3x35+10 8/91 8/91 8/91 S920.3 Portaalin syöttö pylv.100 
_________ ___________ AMCMK 3x35+10 

_______________ 
1001/113 9 

_______________ 1001/113 0 

______________ 

SV20.2 __________________________ 
_________ ___________ 
________ __________ __________________ 2106/113 SV2O.1 

________ __________ __________________ ______________ ______________ 2105/113 5920.1 

________ __________ AMCMK 3x35+10 ______________ 2301/141 ______________ SV20.1 _________________________ 
________ __________ MCMK 3x10+10 S13/141 S13/141 513/282 ________ Syöttö sillalle pylv.2301 
________ __________ AMCMK 3x35+10 ______________ ______________ 2104/113 5920.1 

________ __________ »10MK 3x35+10 2103/113 ______________ ______________ SV2O.1 

________ __________ __________________ ______________ 2102/113 5920.1 

________ __________ __________________ 2101/113 9 5920.2 

________ __________ __________________ ______________ ______________ 2101/113 0 

________ __________ MCMK 3x10+10 34/232 34/396 34/232 SV2O,3 Portaalin syöttö pylv.210 

VALTATIEN 	6 	PARANTAMINEN 
VLILLA 	 OJALA - 	YLÄMÄKI 
VALAISTUSSUUNNtTELMA 
RYHMITYSTAULUKKO, KESKUS XI 

TI ELAITOS 
X-TIEPIIRI PuU 	NT 

R 11 / XX - 3 
PVM Sähkäsuunnittehjo 	 J 

MCRKKI 	 MUUTOS 	 TUHNYT 	1 TARUASTANUT XX XX 1991 Vostuullinen 

Kuva 81: Ryhmitystaulukko. 
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VALAISIMET JOHDOT JA ASENNUSTAVAT ESIMERKKEJÄ 
Elohopeolamput Ilmajohto 	tai 	johtoryhrnö MMJ 5.'2,5/JP 25 Muovivaippajohto 	5.' 2,5 mm 2 	25 mm 

jäykässä teräsputkessa 	uppoosennus 
.- Hg 400 W Maonoloinen 	johto 	toi 	johtoryhmo ffl-30 -1I _____________ Ryhmäjohto ifi 	3 	ja 	ohjausjohto 	0-IV 

.4) kg 250 W Vedenoloinen 	johto 	tai 	johtoryhmä 1 koopetiormnollo 

Johdon 	tai 	johtoryhman 	vaihtoehtoinen Siirtyminen 	ilmajohdosto 	maakoapeliin. € kg 	125 W - toi 	myähemmn 	vaiheen 	asennuspaikko Pötepylvädseen 	harus 

8 kg 	80 W 
0 
.' Johdossa 	n 	johdinto , 	n 	4 11-2,0-111 Ilmajohto, 	puupylväsosennus 

Ryhmäjohto 11 - 2 	ja 	ohjousjohto 	0- III 
Johdossa 	3 johdinta, 	joista 	yksi 	suojojohdin 8 I samoissa 	pylväissä 

Johto 	toi 	johtoryhma 	rakenteessa 
_____________ Voloisin 	kg 	250W 

u hEi. 111-2 Mookaapeli, ryhmajohdot 	ffl-1 	ja 	ffl-2 
Suurpainenatriumiomput - upotettu samassa 	koivonnossa. 	Valaisimnet 	kytketty 

.0 Sp 	No 400 W - pinnalla 
ii24 	1125 ryhmäan ffl-l. 	Vorreton 	metolliputkipylvas. - Valaisin 	kg 	125 W 

.€) Sp- No 330 	350 W - ponssoriputkessa 1-1.0-110-11 	11-1 

JM \I07 . Sp- No 250 W - muoviputkesso v 1 - vartinen 	metolliputkipylväs 

. Sp - No 	155225 W ________ - kaopeliorinalla Volaisin 	Sp-Na 	250W 

.'€i Sp- No ISO W -•-.--- Maadoitusjohdin, suoja- tai 	koytlomaodoitus Ryhmänjakokohto 	Suojaputki 	nro 	6 

.€i Sm - No 	1 00 W J... Maadoitus, tarvittaessa 	käytetäon 	lisätunnusta 
käytlomoodoilus 	tai 	5 = suojomaadoitus 

1i022 024' . Sp- No 	70 W Koapeli 	jätetäon 	maahan 	kiepille. LL T:_\ --.'ø 5/5150 Kiepille 	jätettävän 	kaapelin 	pituus 	5 m, 
sijainti 	P1. 	5150 1145 Pylvään 	numero 

Vorakaapelointi 

Pienpoinenotriumlamput 117 Pylväsporin 	numero 

•U Pp-Na l8OW Valoisin 	Sp- No 400 W 
sJ Pp- No 135 W Valaisin 	Sp- No 	50 W 

MUUT 	LAITTEET ,JA 	MERKINNÄT 
•' Pp- No 	90 w - 

1146 
Harukset 

Kaytossä 	oleva 	muuntoosemo 
Pp-Na 	55W 

35W 
("3 Suunnitteilla 	oleva 	muuntoosema 1123 

Metolliputkipylväs 	sulassa Pp-Na Keskus 	jakokoopissa, 
katkoviiva osoittaa oven 	ovautumissuunnon 

Kotelokeskus 

PYLVÄÄT -- Talovarokekotelo, 	yksivoiheinen 

o Pylväs, materiaalia ei merkitty Hämärokytkin 

• . Metolliputkipylväs, puupylväs 
Muilta 	osin 	noudatetaan 	SFS-piirrosmerkkistaridardejo 

? Tukipylväs, horuspylvos ____________ Suojoputki 	nro 	6 Voloistul 	liikennemerkit 	jo 	portaolit, 	ks. 	piirustus 	nro 	Ty 12/1. 

Lisätunnukset Kaapelin 	pääte 
TIE 'JA L A 1 STU S 

T Tärmäyksessä myötäavo ______ Suora 	jotkos 
Piirustusmerkinnät TP -. —turvallisesti pysäyttävä Hoarojatkos 

Jäykkä (muut mnyötääviäl TIEH, 	Skk 

NtNT,NJlNykyinen 

NS Nykyisen siirto II. II. 1991 Ty 	II / 1 

J) 

CD 

-.4 

CD 

-. 
CI). 

cm 
z 

r 

—1 
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VALTATIE 5 vli11ä 
MALLILA - TYYPPILÄ 

VALAISTUSSUUNNITELMA 

Piirustusluettelo 

R11/1 	Yleiskartta 1:10 000 
Tyll/1 	Merkinnat xx.xx.1991 
R11/2A 	Suunnitelmakartta, plv. 	0 - 1300, 1:2 000 	xx.02.1991 
R11/3 	, plv. 1300 - 2600, 1:2 000 
R11/45 	" 	, plv. 2600 - 3900, 1:2 000 	xx.11.1991 
R11/5 	Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset 
R11/6-1 	Pylväs- ja ,jalustaluettelo, Vt 5 
1111/6-2 	" 	, El/rampit 
1111/6-3 	 , P1 Mäkkyläntie 
R11/6_Ll 	 , Ji, 2, 3 ja 6 
R11/7 	Suojaputkiluettelo 

511/11235 Mattilan risteyssilta Si 
1111/11236 Myyrylän risteyssilta S2 
R11/11236 , pylvään kiinnityslaite 

R12/13 -1A Portaali 156, nykyinen 
R12/13-2A Portaali 166, nykyinen 

R11/8-1:1 	Keskus 1, pääkaavio 
R11/8-1:2 " 	 , pääkaavio 
R11/8-2 " 	 , ryhmitystaulukko 
R11/8-3 , ryhmitystaulukko 
Rh1/8_L1 , ryhmitystaulukko 
R11/8-5 , kuormitustaulukko 

1111/9-1 Keskus II, pääkaavio 
R11/9-2 ' 	 , ryhmitystaulukko 
1111/9-3 " 	 , ryhmitystaulukko 
1111/9-4 " 	 , kuormitustaulukko 

Ril/lO 	Oikosulku- ja jännitehäviölaskelmat 

Tyyppipiirustukset 
Ty8/92 	Kaapeli tierakenteessa 	 xx.xx.xxxx 
Tyll/161 	Puupylväät, yleispiirustukset 	xx.xx.xxxx 
Tyll/... 

xx 11. 1991 
xx 02 1991 
xx xx 1990 

Kuva 84: Piirustusluettelo. 
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7 TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN 

7.1 Yleistä 

Tievalaistuksen rakentamisessa käytetään yleisiä ja yhteisiä 
toimintaperiaatteita, joiden tarkoituksena on: 

- 	hankkia laatuvaatimukset täyttävät materiaalit, 

- 	yhte näistää ja yksi nke rtaistaa työtapahtu mat, 

- 	tehostaa toimintaa ja 

- 	yksinkertaistaa rakennuttajan ja urakoitsijan tai 
toimittajan välisiä suhteita. 

Tieval aistu ksen rakentamisessa noudatettavat tärkeimmät yleiset 
määräykset ovat: 

- 	yleiset työselitykset, 

- 	yleiset sopimusehdot valtion rakennustöitä varten, 

- 	valtion yleiset hankintaehdot, 

- 	voimassaolevat sähköturvallisuusmääräykset, 

- 	sähkötarkastuskeskuksen tiedonannot ja kierto- 
kirjeet, 

- 	tien rake n nustyö n tarkastustoi mi ntaa koskevat 
ohjeet ja 

ohjeet tietöiden liikenteen järjestelyistä. 

Näiden lisäksi on lukuisia rakenteita ja työn suoritusta koskevia määräyksiä 
ja standardeja, jotka on tarkemmin esitetty mm. tielaitoksen 
raken n uttamisohjeessa ja sopi m usasiaki rjajärjestel mään kuu luvassa 
urakkaohjelman yleisessä osassa sekä valaistuksen rakennussuunnitelman 
työsel ityksessä. 

7.2 Työmuodot 

Tievalaistu ksen rakentamisen työm uodot ovat: 

- 	valaistustyöt sisältyvät tien kokonaisu rakkaan, 
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erillinen kokonaisurakka, 

omajohtoinen työ osaurakointia käyttäen ja 

omajohtoinen työ. 

Kokonaisurakat ovat rakennuttajan kannalta helpoimmat, koska tälle jää 
ainoastaan valvonta u rakoitsijan vastatessa hankkeen sisäisestä 
ajoituksesta, hanki n noista, alau rakoista, työn järjestelyistä jne. 
Koko naisu rakoi ntia harkittaessa on kiinnitettävä huom jota valaistus-
urakoitsijan monipuoliseen suontuskykyyn, jotta samaan hankkeeseen ei 
syntyisi urakointiketjua. Urakoitsija on myös valittava hyvissä ajoin ennen 
ohjelmoitua rakentamisen aloitusta. 

Omajohtoinen rakentaminen tulee kysymykseen silloin, kun käytettävissä 
on valaistustyöhön perehtynyttä omaa henkilökuntaa. 

Omajohtoisessa työssä tehtävä jakautuu useisiin hankintoihin, omaan 
työosuuteen ja/tai yhteen asennusurakkaan. Rakennuttaja voi pyytää 
erilliset materiaalitarjoukset esimerkiksi seuraavasti: 

- 	pylväät kiinnityslaitteineen, 

- 	jalustat, 

- 	kaapelit ja kourut, 

- 	tie-, silta- ja liikennemerkkivalaisimet, 

- 	jakokaapit ja keskukset sekä 

- 	kytkentäkalusteet. 

E rili isten tarjousten pyytäminen ja vuosisopi muksii n perustuvat hanki n nat 
edellyttävät tarkoituksenmukaista hankintojen järjestystä ja ajoitusta sekä 
tarkkaa tutustumista suunnitelmaan. Lisäksi on huolehdittava siitä, että 
kalusteiden ja rakenteiden liitoskohtiin tulee oikeat mitat, esim. varsi ja 
valaisin, pylvään tyvi ja kiinnityslaite. Tyyppipiirustusten käyttö poistaa 
suuren osan väärinkäsityksistä ja helpottaa tarjouksentekoa. Tämä 
edellyttää, että hankinnoissa käytetään ajankohtaisia, suunnitelmissa 
olevia tyyppipiirustuksia. 

Jos tievalaistuksen rakentaminen toteutetaan omajohtoisena työnä TIEL:n 
osuus on yleensä: 
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- 	suojaputkien asentaminen, 

kaapelikaivantojen teko ja täyttö 

- 	kaapeleiden asennus, 

- 	jalustojen pystytys ja suuntaus sekä 

- 	jakokaappien ja keskusten jalustojen 
asentaminen. 

Muut tehtävät sisäilytetään asen nusurakkaan: 

- 	pylväiden pystytys ja suuntaus, 

- 	maakaapeleiden kytkentä ja ryhmämerkinnät, 

- 	pylväiden sisäisten johtojen asennus ja kytkentä, 

- 	valaisimien kiinnitys, kytkentä ja suuntaus, 

- 	jakokaappien ja keskusten asennus, 

- 	maadoitusten teko sekä 

- 	loppupii rustuksiin 	tulevat 	sähköteknilliset 
merkinnät tms. korjaukset. 

7.3 Työsuunnitelma 

Uusilla teillä valaistuksen toteuttaminen riippuu tien rakentamisesta, mikä 
puolestaan määräytyy toimenpide- ja työohjelmasta sekä tavoitebudjetista. 
Valaistustöiden ja muiden rakennustöiden keskinäinen riippuvuusaste 
määräytyy mm. rakenteiden laadusta; esim. maakaapeli vai ilmajohto, 
jalustat vai maanvarai nen perustaminen. 

Jos valaistus tehdään olemassa olevalle tielle tai nykyistä valaistusta 
parannetaan, hanke on ohjelmoitava erillisenä. Tällöin sen toteuttamisen 
työsuunnitelma voidaan tehdä itsenäisenä seuraaviin tekijöihin perustuen: 

- 	määrärahat, 

- 	suun nitelmaval mius ja työluvat, 

- 	liittyminen muihin hankkeisiin, 

- 	liikenteelliset vaatimukset, 

- 	muu turvallisuus, 
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- 	työn kesto ja suoritusajankohta, 

- 	vuodenajat, 

- 	työllisyys ja 

- 	hankintojen ajoitus. 

Liikenteen näkökohdat vaikuttavat aikatauluu n kandella tavalla. 
Liikenteen kasvu on niin suuri, että se vaatii nopeita toimenpiteitä 
valaistuksen rakentamiseksi tai parantamiseksi, ja toisaalta on valittava 
sopiva suoritusajankohta liikennettä häi ritsemättä. 

Muu turvallisuus on näkökohta, joka voi vaatia nopeita toimenpiteitä 
etenkin taajama-alueilla, missä valaistuksella voidaan vähentää ilkivaltaa 
ja muita häiriöitä. 

Vuodenajat vaikuttavat ajoitukseen; maarakennustyöt ovat vaikeimpia ja 
kalliimpia maan ollessa roudassa. Myös sähkötu rvallisuusmääräykset 
asettavat rajoituksia kaapelien käsittelylle alhaisessa lämpötilassa. 

Rakentamisessa on noudatettava sähkötöitä koskevia määräyksiä, joista 
tärkeimpiä ovat: 

- 	sähkö turvallisuus toimenpiteiden valvojan 
nimeäminen, 

työskentelyalueen läheisyydessä olevien jännit-
teisten johtojen toteami nen, turvallisten työ-
skentelyetäisyyksie n määrittely ja tarvittaessa 
johtojen mekaaninen suojaaminen sekä 

- 	tarvittaessa johtojen tekeminen jännitteettömäksi 
ja maadoittaminen. 

Työllisyyskysymykset on huomioon otettava näkökohta aikataul ua 
laadittaessa, vaikkakaan liiken neväylien valaistusasen nukset eivät ole 
kovin työllistäviä. 

Suunnitelmavalmiudesta on huolehdittava siten, ettei rakennus- 
suunnitelman valmistuminen määrää toteuttamisajankohtaa. 

Työsuunnitelman laati misessa, sisällössä ja seuran nassa noudatetaan 
tielaitoksen työnsuunnittelu- ja tavoitebudjetointiohjeita. 
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7.4 Rakentaminen 

7.4.1 Hankinnat 

Kokonaisurakoissa hankinnat sisältyvät urakkaan yleisten sopimusehtojen 
mukaisesti. 

Omajohtoisissa töissä tielaitos voi suorittaa hankinnat valtion yleisten 
hankintaehtojen mukaisesti seuraavilla tavoilla: 

Vuosihankintoina 
Keskitetty hankinta tiehallituksen tai tiepiirin 
toimesta; yleensä valaisimet lamppuineen, pylväät 
ja kiinnityslaitteet. 

Työkohtaisena hankintana 
Työmaan toimesta hankekohtaisesti ja 
tarjouspyynnön perusteella. 

Vuosihankin nat tulee vai mistella suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti 
rakentamista edeltävän vuoden aikana, jotta toimittajat voidaan valita 
hyvissä ajoin ja viimeistään rakentamisvuoden helmikuussa. Tällöin 
tarvikkeiden valmistaminen ja toimittaminen voidaan tehdä riittävän, mutta 
hankkeen toteuttamisen määrittelemän ajan puitteissa sekä ottaa 
huomioon koko maan tarve sekä kaikkien tie- ja katuvalaistushankkeiden 
vaikutus. 

Niiden kalusteiden osalta, joista tiehallitus on tehnyt vuosisopimuksen, 
piiriin tulee omajohtoisissa töissä suorittaa hankinnat näiden sopimusten 
perusteella. 

Kalusteiden hankinnasta tulee laatia työohjelman ja toimintasuunnitelman 
perusteella hankekohtaiset hanki ntasuunnitelmat, joista selviää ainakin 
tarvikkeide n tuloai ka ja -järjestys. Maakaapel i-metal Ii pylvästapau ksessa 
kalusteet tarvitaan seuraavassa järjestyksessä: 

- 	suojaputket, 

- 	jalustat ja kiinnityslaitteiden alaosat, 

- 	maakaapelit ja suojakourut, 

- 	pylväät ja kiinnityslaitteiden yläosat, 

- 	kytkentäkalusteet, valaisimet ja pylväiden sisäiset 
kaapelit sekä 

- 	keskukset. 
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Hankintoja varten laaditaan hanki ntaohjel ma, jossa määritellään seuraavat 
seikat: 

- 	nimikkeet ja toimituspaikka, 

- 	hankinnan laajuus ja määrät, 

- 	hankintamuoto, 

- 	noudatettavat asiakirjat, 

- 	tilaajan vastuu asiakirjatiedoista, 

- 	hankinta-aika, 

- 	hinnat ja maksut, 

- 	ennakko, 

- 	takuu ja takuuaika, 

- 	vakuudet, 

- 	viivästyssakko, 

- 	laadunvalvonta, 

- 	suunnitelmien laatiminen ja 

- 	tarjous. 

7.4.2 Maarakennustyöt 

Tievalaistuksen edel lyttämät maarakennustyöt ovat pieni muotoisempia 
kuin yleensä tienrakentamisessa, joten liian järeiden työkoneiden käyttöä 
on vältettävä. Valaistustöiden tulee kuitenkin edetä tienrakentamisen 
tandissa. 

Maaraken nustäitä koskevat laatuvaati mu kset, määräykset ja rajoitukset 
esitetään yleisessä ja työkohtaisessa työselityksessä. Erityisesti on 
otettava huomioon: 

- 	tie rakenteessa olevien suodati n kankaan, 
pohjavesisuojauksen (muovi, savi) yms. jatkuva 
toimivuus, 

- 	tie rakenteessa ennestään olevien kaapeleiden ja 
johtojen käsittely (suojaus, siirto, purkaminen), 
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- 	jalustojen suuntaus, 

- 	jalustojen käsittely, kaapelireikien puhdistaminen 
ja terävien reunojen poistaminen, 

- 	peruskuopan kuivatus, ympärystäyttö ja 
tiivistäminen, 

kaapelinveto voidaan suorittaa, kun on tehty 
ensimmäinen päällystekerros ja luiskien muotoilu, 
joka edellyttää työkoneiden liikkumista luiskilla 
(Selkeissä tapauksissa kaapelit voidaan vetää 
jakavan kerroksen tekemisen jälkeen mutta 
huolellisesti ja kerrosmateriaaleja sotkematta.), 

- 	kaapeli on laskettava vähintään 0,4 m syvyyteen, 
ojan pohjalla ei saa olla kiviä ja ojan pohjalla tulee 
olla 0,1 m hiekkakerros, 

jos kaapelioja tehdään tien päällysrakenteeseen, 
on raken nekerrokset laitettava alkuperäiseen 
järjestykseen ja tiiveyteen, eikä kaapelikanava 
saa toimia salaojana, 

- 	mandollinen kaapeliauraus, 

- 	suojaputkien sijainti, puhtaus, suoruus ja 
sulkeminen sekä 

- 	suojaputkien ja maakaapeleiden sijainti 
loppupiirustuksia varten. 

7.4.3 Asennustyöt 

Asennustöissä on työselityksissä mainittujen seikkojen lisäksi kiinnitettävä 
huomiota: 

- 	pylväiden, valaisinvarsien ja valaisinten asentoon 
sekä kunnolliseen kiinnittämiseen, 

- 	kaapelien käsittelylämpötilaan ja taivutussäteisiin, 

- 	kaapelien ja muiden johtojen kiinnitykseen ja 
mandolliseen erilliseen mekaaniseen suo-
jauksee n, 

- 	suojamaadoitusten huolelliseen suorittamiseen ja 
maadoituselektrodien mandollisimman edulliseen 
sijoitukseen, 
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- 	kytkentöjen tekotapaan, 

- 	kosteussuojaukseen ja 

- 	eri tarvikkeiden sopivuuteen ja laatuun 
(asen nettujen sulakkeiden koot, selektiivisyys). 

7.44 Laadunvalvonta 

Valaisimet 

Yleisillä teillä käytettävien valaisimien tulee olla sähkötarkastuskeskuksen 
hyväksymisen lisäksi tiehallituksen tyyppitarkastamia ja hyväksymiä. 
Tyyppitarkastuksessa todetaan seuraavat yksityiskohdat: 

- 	yleiset (ks. luku 3) rakennevaatimukset, 

- 	asennettavuus ja kunoosapidon vaivattomuus, 

- 	rakenteen tukevuus ja tiiviys, 

- 	pintakäsittely, 

- 	kiinnitysosien rakenne ja pitävyys (sopivuus SFS- 
standardin mukaisiin tyyppipylväisiin), 

- 	kuvun materiaali, kestävyys ja valon 
läpäisyominaisuuksien säilyvyys, 

- 	komponenttien sijoitus, kiinnitys ja huollettavuus, 

- 	valaisinta avattaessa putoamattomat ruuvit, 

- 	komponenttien korroosionsuojaustapa, 

- 	vedonpoistaja ja sen mitoitus, 

- 	johdot ja liittimet, 

- 	liitäntälaitteiden käyttöjännite, 

- 	sähköinen suojaus ja eristysvaatimukset, 

- 	lampunpitimien laatu ja tukevuus, 

- 	heijastimien materiaali, pysyvyys ja säätä- 
mandollisuus, 
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valonjako-ominaisuudet VTT:n mittauksien 
perusteella ja 

valaisimien paino ja muotokerroin pylvään ja 
varren valintaa varten. 

Koko naisu rakoide n yhteydessä tarkastetaan tarvittaessa näytevalaisi n. 

Pylväät 

Metal 1 isten valaisi n pylväide n laadu nvalvonta suoritetaan standardi n S FS 
4857 mukaisesti. Standardia käytetään soveltuvin osin myötäävien 
pylväiden laadunvalvonnassa. 

Standardissa käsitellään pylväiden mitat, materiaalit, laatutodistukset, 
pintakäsittely, hitsaukset, sähkötu rvallisuus ja rakenteellinen 1 ujuus. 

Rakenteen lujuus voidaan koestaa standardissa esitetyllä tavalla. 
Lujuusominaisuuksien koestus ei ole kuitenkaan lujuuslaskelmien 
vaihtoehto. Pylväiden tulee olla mitoitettu standardien SFS 4827 ja 4828 
mukaisesti. 

Puupylväiden tulee täyttää kohdassa 3.5.1 esitetyt vaatimukset. 

Sähkönjakolaitteet 

Valaistustöissä saa käyttää vain sähkötarkastuskeskuksen hyväksymiä 
tarvikkeita ja laitteita. 

Valaistusteknilliset ominaisuudet 

Rakennussuunnitelmaa laadittaessa on tien toiminnallisen luokan 
edellyttämään valaistusluokkaan perustuen yleensä tehty valaistus- 
teknillinen mitoitus luminanssilaskennan avulla. 

Valmiin asen nuksen valaistusteknillinen lopputulos ja vaatimusten 
täyttyminen voidaan tarvittaessa (kokemusperäiseen mitoitukseen, 
urakoitsijan omien suunnitelmien mukaan toteutetuissa kohteissa tai 
muulloinki n) tarkistaa luminanssi- tai valaistusvoi makkuusmittausten avulla. 

Mittaus tehdään linjaltaan ja tasaukseltaan suoralla tieosalla, jonka 
päällyste on kuiva. Häiritsevien valonlähteiden vaikutus on poistettava tai 
otettava huomioon. Lamppujen tulee olla vähintään 100 tunnin ikäisiä ja 
niitä on poltettava ennen mittausta niin kauan (n. 1/2 h), että laitteisto on 
saavuttanut vakio-olotilan. Mittauksen aikana vallitseva verkkojännite ja 
ilman lämpötila on havaittava varsinkin lämpöherkkiä mittareita 
käytettäessä. 
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Mittarit valitaan ja mittaus suoritetaan Suomen Valoteknillinen Seura ry:n 
julkaisun nro 7-1978 "Valaistuksen mittaaminen ja arvosteleminen" 
mukaisesti. 

Käytännössä luminanssimittauksen tarkkuus on ± 10 % ja valaistus- 
voimakkuuden osalta ± 5  %. 

Mittauspöytäki rjaan merkitään seuraavat tiedot: 

- 	paikka ja aika, 

- 	lamppujen polttoikä, 

- 	verkkojännite (piirturin käyrä), 

- 	ilman lämpötila, 

- 	valaistustyyppi ja sen geometria, 

- 	valaisin- ja lampputyyppi, 

- 	päällysteen laji, kuluneisuus, ikä ja olotila, 

- 	liikennemäärä, 

- 	valaisimen ikä ja viimeinen puhdistusajankohta 
sekä 

- 	mittarin merkki ja tyyppi. 

Käytännössä riittää yhden pylväsvälin valaistusvoimakkuuksien 
mittaaminen niissä pisteissä, joissa luminanssi ja valaistusvoimakkuus on 
laskettu. Jos valaistusvoimakkuusarvot ovat ± 5 %:n tarkkuudella samat 
kuin laskennassa, voidaan myös luminanssiarvojen olettaa olevan 
mitoituslaskelmien mukaisia. 

7.4.5 Katsel mukset ja tarkastukset 

Rakentamisen alussa tien pitäjä pitää haltu u nottokatsel muksen, jos 
valaistuksen toteuttamista varten tarvitaan lisää tiealuetta. 

Kaikissa urakoissa on pidettävä yleisten sopimusehtojen (YSE/1 983) 
mukaiset teknilliset tarkastukset, väli- ja loppukatsel mukset. 

Ennen kaapeleiden peittämistä on tehtävä sähkölaitoksen ohjeiden 
mukainen mittaus johtokarttojen laatimista varten. 
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Virtaa jakava sähkölaitos voi suorittaa työn kuluessa tarkastuksia (mm. 
kaapelinveto), joiden perusteella todetaan, onko valaistusverkko 
liitettävissä yleiseen verkkoon. Sähkölaitos suorittaa lakisääteisen 
tarkastukse n ja valvoo määräysten noudattamista. Tällainen tarkastus 
tehdään työn valmistuttua asennusurakoitsijan käyttöönottoil moituksen 
perusteella. 

Jos tielaitos ja kunta ovat tehneet sopimuksen valaistuksen 
rakentamisesta, on työn valmistuessa pidettävä katselmus, jossa todetaan 
hankkeen tähänastiset vaiheet (suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen) 
sekä sovittava tulevan kun nossapido n yksityiskohdista. 

Takuukatsel mukset pidetään hankinta- tai u rakkaohjel man mukaisesti. 

7.5 Liikenteen järjestely 

Liikenneturvallisuudesta on huolehdittava rakentamisen aikana julkaisun 
TIEL 2272000 "Liikenne tietyömaalla" mukaisesti. 

Liikenteen järjestelyt on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti. 
Liikenteen ohjauksen on oltava tehokas, selkeä ja johdonmukainen. 
Järjestelyjä tulee muuttaa joustavasti työn edistymisen mukaan siten, että 
ne vastaavat aina vallitsevaa työmaatilannetta. Vastaavasti 
työnjärjestelyssä pitää pyrkiä siihen, että kaikille liikennelajeille aiheutetaan 
mandollisimman vähän haittaa. 

Jos liiken nejärjestelyjä ei hoideta asianmukaisesti, vaan laimi nlyöntien 
johdosta vaarannetaan yleistä liikennettä tai sille tuotetaan tarpeetonta 
haittaa, tienpitäjä (tiemestari) voi keskeyttää rakennustyöt. Niitä saa jatkaa 
vasta, kun liikenteen järjestelyt on korjattu. 

Tien rakenteen tai suuntauksen parantamishankkeissa tulisi mandollinen 
valaistus asentaa aikaisessa vaiheessa helpottamaan liikenteen sujumista 
työnai kaisten järjestelyjen yhteydessä. Sii rreltävä valaistus saadaan 
aikaan esim. asentamalla kevyitä pylväitä betonikaide-elementteihin. 

Tilapäisen asennuksen valaistustekni Iliset vaatimukset ovat kohdan 2.3 
mukaiset. 
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8 TIEVALAISTUKSEN KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO 

8.1 Yleistä 

Tievalaistuksen laatu, tehokkuus ja suorituskyvyn pysyvyys riippuvat 
valaisimien, valonlähteiden, tien pääuysteen ja lisälaitteiden oikeasta 
valinnasta sekä osien toisiinsa sopimisesta. Ajan kuluessa valaistus 
kuitenkin huononee mm. seuraavista syistä: 

- 	lamppujen valovirran aleneminen, 
- 	valaisimien likaantuminen, 
- 	komponenttien vanheneminen, 
- 	liialliset lämpötilan vaihtelut valaisimien sisällä, 
- 	laitteiden rikkoutumiset, 
- 	jännitteen vaihtelut yli toleranssin ja 
- 	ilkivalta. 

Näiden lisäksi muut laitteet tarvitsevat kunnossapitoa ja huoltoa esim. 
pylväiden oikaisu, pintakäsittelyn uusiminen, vioittu neiden kaapeleiden 
korjaus jne. 

Kun nossapido n tehtävänä on pitää valaistusi aitteet kaikilta osiltaan 
sellaisessa kunnossa, että valaistusteknilliset ominaisuudet, 
toimintavarmuus ja ulkonäkö säilyvät suunnitelman mukaisina. Edelleen 
rakenteiden ja kalusteiden pitää saavuttaa tienpidolle määritelty kestoikä 
sekä täyttää sähköturvallisuusmääräysten vaatimukset. 

8.2 Kunnossapitovastuu 

Katujen ja kaavateiden valaisemisvastuu kuuluu kokonaan kunnalle. 
Yleisten teiden osalta taloudellinen ja teknillinen vastuu tievalaistuksen 
käytöstä ja kunnossapidosta määritellään tiesuunnitelmassa, 
valaistussopi muksessa tai -luvassa. 
Tielaitoksen ja kuntien keskusjärjestöjen välisen kustan nusjakope riaatteen 
(TIEL 722500/1990) mukaisesti tielaitos maksaa omistamiensa va-
laistusten käyttö- ja kunnossapitokustannukset kaikilla yleisillä teillä 
asema- ja raken nuskaava-alueiden ulkopuolella; moottoriväylillä sekä 
valta- ja kantateillä myös kaava-alueilla. 

Kuntien ja kaupunkien sekä tielaitoksen välillä voidaan tehdä 
valaistussopimus. Jos kunnan alueella on useita erillisiä valaistuskohteita, 
ne voidaan kaikki sisällyttää samaan sopimukseen. Tällainen sopimus 
sisältää seuraavat asiat: 
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- 	sopimuksen tarkoitus ja sopijapuolet, 
- 	valaistuslaitteiden omistussuhteet, 
- 	suunnittelu ja rakentaminen, 
- 	kunnossapito ja käyttö, 
- 	muutokset sekä 
- 	erimielisyyksien ratkaiseminen. 

Kunta voi anoa ja saada tielaitokselta luvan rakentaa ja ylläpitää yleisen 
tien valaistuksen omalla kustannuksellaan. 

Valaistuksen käyttöön kuuluu valaistuslaitteiden tarvitseman sähkön 
toimittaminen, valaistuksen sytytys ja sammutus sekä valaistuksen 
toiminnan valvonta. 
Valaistuksen kun nossapitoon kuuluu lamppujen vaihto, valaisi mien 
puhdistus, kallistuneiden pylväiden oikaisu, pylväiden pintakäsittelyn 
uusiminen sekä vaurioituneiden pylväiden, valaisimien ja johtojen korjaus 
yms kunnossapitotoimet. 

Tievalaistuksen ku nnossapitoon ei kuulu valaistuksen rakenteen 
parantaminen kuten loppuun kuluneiden pylväiden, valaisimien, 
sähkönjakolaitteiden tai muiden laitteiden uusiminen. 

Tielaitos seuraa omalta osaltaan tievalaistuksen tasoa, laitteiden toimintaa 
ja rakenteiden kuntoa. 

8.3 Tievalaistuksen sytytys- ja sammutusajankohdat 

Taajamissa ja niiden läheisyydessä olevat yhtenäiset, valaistut tieosat 
ohjataan keskitetysti jonkin alueella olevan sähkölaitoksen toimesta. 
Erilliset tieosat, yleensä liittymäalueet voidaan ohjata omalla 
hämäräkytkimellä. 

Hämäräkytkin mittaa valaistuksen syttymis- ja sammumistasot. Valokenno 
toimii impuissien antajana sille annettujen toimintarajojen mukaan. 
Yleisimmin valot sytytetään ja sammutetaan silloin, kun auringon valon 
aikaansaama vaakatason valaistusvoimakkuus on kohdan 2.3 taulukoiden 
4 ja 6 mukainen (autoliikenteelle 10-30 lx ja kevytliikenteelle 2-20 lx). Peri-
aatteessa valaistustasossa ei saisi tapahtua silmin havaittavaa hyppäystä 
siirryttäessä päivänvalosta sähkövaloon ja päinvastoin. Talvella 
tievalaistuksen tulisi syttyä ennen auringonlaskua ja sammua 
auringonnousun jälkeen. Kesällä ne voivat syttyä auringonlaskun jälkeen 
ja sammua ennen auringonnousua. 

Hämäräkytkintä ei saa asettaa liian suurelle valaistustasolle, koska 
tilapäiset pimennykset, esim. ukkospilvi, voi aiheuttaa valojen syttymisen. 
Hämäräkytkimessä tulee olla hidastuspiiri. 
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Kuva 85 osoittaa valaistuksen ohjeellisen polttoajan. 
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Kuva 85: Ohjeelliset arvot tievalaistuksen sytytys- ja sammutusajoiksi. 

8.4 Seurannan ja kunnossapidon kohteet 

8.4.1 Luminanssi 

Lumi nanssi vähenee valaistuksen vanhetessa, ellei suoriteta lamppujen 
vaihtoa, valaisimien puhdistusta ja korjausta. Huolimatta järjestelmällisestä 
kunnossapidosta valaistuksen arvot alenevat 20. ..40 % 2...3 v. aikana. 
Kun tieltä mitattu keskimääräinen luminanssi laskee alle (2O %) 
vaatimusten, on valaisimet puhdistettava ja/tai kaikki lamput vaihdettava. 
Jotta tämä ei tapahtuisi kovin usein, käytetään suunnittelussa 
alenemakerrointa, jonka tavallisin arvo on 0,75. Kuvassa 85 on kaksi 
esimerkkiä kun nossapido n merkityksestä. Esimerkit ovat rajatapauksi a, 
käytännössä kunnossapitotoimenpiteet ovat a- ja b- kohtien yhdistelmiä. 

8.4.2 Ajoradan päällyste 

Päällysteen heijastusomi naisuudet ja valaisimen suorituskyky 
määrittelevät tiepinnan luminanssin määrän. Mitä mustempi päällyste ja 
pienempi valovirta sitä huonompi lopputulos ja päinvastoin. 

Erilaatuisten päällysteiden ominaisuudet ovat keskenään erilaisia ja 
muuttuvat päällysteen kuluessa, yleensä ne vaalenevat ja peilimäisyys 
vähenee. Suurin osa muutoksista tapahtuu päällystämistä seuraavan 
talven aikana. 

Edellä olevan perusteella tulisi uudelleen päällystämisen ja lamppujen 
ryhmävaihdon tapahtua samaan aikaan. Edelleen tulisi unen 
paikkau ksessa käyttää alkuperäistä vaaleampaa ja karkeam paa 
päällystettä. Yleensä tulee valaistun tien päällyste valita siten, että se 
täyttää mandollisimman pieni numeroisen päällysteluokan vaatimukset. 

Ajoratamerkintöjen tulee täyttää kohdassa 3.4.2 määritellyt vaatimukset. 
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o) Suotuisat olosuhteet 
- suljetut voloisimet 
- pitkä polttoikä; pieni kuolleisuus jo valovirron olenemo 
- vähän valaisimien likoantumisto 

0 
u) 

(1) 

0 

O,7B m  

Kunnossopitotoimenpiteet 

b) Huonot olosuhteet 
- avoimet valaisimet 
- lyhyt polttoikä, suuri kuolleisuus jo valovirran olenemo 
- paljon valaisimien likaontumista 

Käyttöaika 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 	V. 

©®®©© 
Kun nossopitotoimen piteet 

1 Lamppujen vaihto ja valaisimien puhdistus 
2 Valaisimien puhdistus 
3 Lamppujen vaihto ja valaisimien perusteellinen puhdistus 
4 Lamppujen jo valoisimien vaihto 
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0 > 
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Kuva 86: Valaistustason rIIppuvuus ajasta ja kunnossapitotoimenpiteistä, esimerkki. 

Käyttäai ko 
v. 
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8.4.3 Valovirran alenema 

Lamppujen valovirta alenee poittoiän funktiona noin 10...30 % 10 000... 
15 000 tunnin aikana. Lamput kehittyvät varsin nopeasti, joten uusia 
hankittaessa on ve rtai Itava vai mistaji ita saatavia tietoja. 

8.4.4 Valaisimien likaantuminen ja vanheneminen 

Valaisi mien likaantuminen riippuu rakenteesta, asennuskorkeudesta, ilman 
kosteudesta ja epäpu htauksista. Tieympäristö n puhtaus puolestaan 
riippuu liikenteen määrästä ja virran laadusta, ilmastosta, tuulisuudesta, 
tien sijainnista yleensä jne. Kuvassa 87 on esimerkkikäyrästö, joka 
osoittaa avoimen valaisimen likaantumisen 10. ..1 2 m korkeudella. 

8.4.5 Lämpötilan vaihtelu 

Valaisimen ja lampun aiheuttamat lämpötilan vaihtelut eivät vaikuta 
valaistukseen, koska Suomessa käytettävät kalusteet on tältä osin 
erikoisesti tarkastettu. Sensijaan liiallinen kylmyys voi vaikuttaa 
muoviosii n, aiheuttaa syttymisvaikeuksia ja valovi rran alenemista. 
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1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 

Vuodet 
Liikenneympäristö 
1 	hyvin puhdas 
2 puhdas 
3 	vähän likainen 
4 	likainen 
5 	hyvin likainen 

Kuva 87: Valaisimen valo virran aleneminen. 

Valaisi met on suunniteltu kalusteessa ilmoitetulle lampputyypille ja teholle, 
joista ei saa poiketa. Jos lampputehoa halutaan suurentaa ja vaihtaa 
liitäntälaite, syntyy uusi valaisin, joka on tarkastettava ja hyväksyttävä 
uudelleen. 
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8.4.6 Värähtely 

Tuulenpuuskat ja isojen ajoneuvojen ilmavi rrat aiheuttavat pylväisiin 
heilahteluja ja värähtelyjä. SFS-standardien ja tiehallituksen 
tyyppipiirustusten mukaan valmistetuissa pylväissä ei niistä ole haittaa. 
Muita pylväitä hankittaessa asia on tarkistettava, koska värähtely voi johtaa 
resonanssiin, joka irrottaa tai rikkoo lampun, heijastimet tai valaisimen. 

8.4.7 Liitäntälaitteiden vanheneminen 

Liitäntälaitteet vanhenevat käytössä. Niiden lämpöluokkaan on kiinnitettävä 
huomiota (esim. t w 130°C) ja käyttöiän on oltava yli 10 vuotta. 

Suurpai rienatriumiamppujen sytyttimet tulisi vaihtaa joka toisen 
lampunvaihdon yhteydessä. 

Kuristimien kunto tulee tarkistaa niissä valaisimissa, joissa lamppu on 
palanut tavallista useammin. 

8.4.8 Jännitteen vaihtelut 

Jokainen lamppu tai laite, toimiakseen moitteettomasti edellyttää jännitteen 
pysymistä valmistajan ilmoittamissa rajoissa. Ellei näin ole, valovirta alenee 
tai laite ei toimi. Tämän vuoksi suunnitelmassa esitettyyn ryhmään ei saa 
tarkistamatta lisätä uusia valaistuja liikennemerkkejä, tilapäistä tai pysyvää 
tievalaistusta. 

8.5 Kunnossapitotoimenpiteet 

Jotta tievalaistus toimisi jatkuvasti suunnitellulla tavalla ja teholla, 
suoritetaan säännöllisin väliajoin tarkastuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä. 

Koska toiminta edellyttää ammatti miehiä ja erikoiskalustoa, on kannattavaa 
ja välttämätöntä ryhmitellä tarkastukset, korjaukset, pu hdistukset ja vai hdot 
järjestelmälliseksi ohjemaksi, jonka ulkopuolella ei pitäisi tarvita 
ylimääräisiä käyntejä. Toimenpiteiden aikaväli suurenee, jos hankittavat 
kalusteet ja tarvikkeet valitaan ja tarkastetaan huolellisesti: 

- 	mekaaninen kestävyys. 
- 	asennuksen pysyvyys, 
- 	korroosion kestävyys, 
- 	suljettujen valaisimien tiiviys sekä 
- 	eristeiden ja pintakäsittelyn laatu. 

Toimenpiteiden tiheys riippuu myös 
- 	tien toiminnallisesta luokasta ja valaistustyypistä, 
- 	tien sijainnista (mm. ilkivalta) ja liikenneympäristön 

pu htaudesta. 
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Kunnossapidon tyypillisiä osia ovat: 
- 	lamppujen vaihto, 
- 	valaisimien ja lamppujen puhdistus, 
- 	mekaanisten rakenteiden ja kaapeliverkon 

kun nossapito, 
- 	kallistuneiden pylväiden oikaisu, 
- 	kiertyneiden valaisinvarsien suuntaus, 
- 	pintakäsittelyn uusiminen, 
- 	joillakin vanhoilla teillä valaisimien edessä olevien 

puiden karsiminen, 
- 	johtoaukon karsinta ja 
- 	ohjausjärjestelmän huolto. 

Kun nossapitotoi menpiteet jaetaan seuraavasti: 
- 	Yksittäishuolto perustuu tarkastuksiin, joita 

tehdään keskusta-alueilla ja pääväylillä yleensä 
kerran 2...4 viikossa. Kesällä yksittäishuolto 
tehdään kuitenkin vain eri koistapau ksissa. Yksit-
täishuollossa vaihdetaan rikkoontuneet lamput ja 
tehdään tarvittaessa pieniä valaisinkorjauksia. 
Tarkastukseen kuuluu myös valaistut 
liiken nemerkit ja valo-ohjauslaitteet. Tienpitäjä 
hoitaa kuitenkin valaistun liikennemerkin, pylvään 
ja taulun. 

Ryh mähuoltoon kuuluu määräajoi n alueittain tai 
teittäin suoritettavat lamppujen ryhmävaihdot 
sekä valaisimien, heijastimien ja lamppujen 
puhdistukset, kallistu neiden pylväiden suuntaus, 
pintakäsitteyn uusiminen jne. 

8.5.1 Lamppujen vaihto Ja valaisimien puhdistus 

Uudisrakenteissa ja ryhmävaihdoissa käytetään aina uusia lamppuja. 
Sadan ensimmäisen polttotunnin aikana heikoimmat yksilöt sammuvat ja 
ne vaihdetaan yksittäishuollossa uusiin. Uusia lamppuja käytetään 
yksittäisvaihdoissa vuoden ajan ryhmävaihdon jälkeen, tästä eteenpäin 
edellisestä ryh mänvai hdosta talteenotettuja parhaita lamppuja. 

Ryh mänvai hdon yhteydessä suoritetaan myös: 
- 	lamppujen kohdistaminen, 
- 	valaisimen, heijastimen ja kuvun puhdistus 

(tarvittaessa myös vaihto) ja 
- 	valaisimen rakenteellinen tarkastus. 

Likaavissa olosuhteissa ja raskaasti liikennöidyillä teillä on valaisimet 
pu hdistettava myös ryh mävai hto je n välillä. 
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Lamppujen vaihto sekä valaisimien ja lamppujen puhdistus on pyrittävä 
suorittamaan siten, että ryhmävaihtoväliilä energia-, vaihto- ja 
puhdistuskustannukset valaisimista ulos tulevaa vaiomäärää kohti ovat 
mandollisimman pienet. 

Valaisimien puhdistus voidaan suorittaa huoitoautosta tai huoltamossa. 
Jäi kim mäisessä tapauksessa on tielle vai hdettava puhdistettu kai uste 
kokonaan tai vain heijastinosa tai suojakupu. 

Eloksoidut heijastin- ja muut alumii nipin nat voidaan puhdistaa synteettisellä 
pesuai neella tai laimealla saippualiuoksel la. Voimakkaasti alkaalista 
pesuainetta ei saa käyttää. Pinttyneet pinnat voidaan käsitellä eloksoidun 
alumiinin puhdistustah nalla, joka sisältää pintaa vahingoittamatonta 
hankausai netta. Välittömästi pesun jälkeen pin nat huu hdellaan puhtaalla 
vedellä ja kuivataan pehmeällä kankaalla tai säämiskällä. 

Piti mistään irrotetut lamput pestään haalealla saippuavesiliuoksella, 
huuhdellaan ja kuivataan hyvin. 

Muovikupuja ja -levyjä ei saa puhdistaa kuivalla rievulla hangaten, koska 
muovin staattien sähkön määrä ja pölyn kerääntyminen lisääntyvät. Pesu 
tehdään lämpimällä saippua- tai pesuaineliuoksella, johon on lisätty 
muovien puhdistamiseen kehitettyä, vesiliukoista ja pölynkerääntymistä 
vähentävää ainetta. Orgaanisia pesuaineita (esim. tärpättiä) ei saa käyttää 
muoviosien pesuun. Muoviosat kuivataan pehmeällä rievulla kevyesti 
painellen ja hankaamista välttäen. 

Polttomaalatut pinnat voidaan puhdistaa saippuavesiliuoksella tai 
synteettisellä pesuai neella. Pi nttyneiden pi ntojen liotuspesuun sopivat 
spriiliuos, lakkabensii ni, tärpätti, ti nneri, ikkuna- ja autonpesuaineet. 

Lakatut pinnat eivät kestä yhtä voimakasta käsittelyä kuin polttomaalatut 
osat. Lasipinnat voidaan puhdistaa samalla tavalla kuin polttomaalatut 
osat. 

8.5.2 Muiden rakenteiden ja sähkönjakolaitteiden kunnossapito 

Yleensä kerran vuodessa: 
tarkistetaan pylväiden jalustat, 
suunnataan kallistuneet pylväät ja kiertyneet 
varret sekä 
tarkistetaan ruuvien kireys. 

Muut laitteet ja virransyöttöjärjestelmä tarkastetaan silmämääräisesti 
lamppujen ja valaisimien huollon yhteydessä. 



238 	 Tievalaistuksen käsikirja 
TIEVALAISTUKSEN KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO 

8.5.3 Pintakäsittelyn hoito 

Metali iset valaisi n pylväät suojataan ko rroosiota vastaan standardi n SFS 
4642 mukaan. 

Uusien teräspylväiden pintakäsittelyjä ovat kuumasinkitys ja poikkeuk-
sel 1 isesti maalaus. Pystytyspaikalla tapahtuvana korjaus- ja kun nossapito-
toimenpiteenä käytetään metalliruiskutusta ja maalausta. 

Alumiinipylväiden pintakäsittely ei ole tarpeellista muuten kuin pylvään 
tyven osalta silloin, kun se joutuu kosketuksiin perustusmaan kanssa. 
Alumiinipylvään erikoispintakäsittely esim. anodisointi tai maalaus on 
mandollista. 

Maalaus tehdään SYL:n verkostosuosituksen UT 2:90 mukaan. 

8.5.4 Mastovalaistuksen ku nnossapito 

Käytettäessä 20...40 m:n korkuisia mastoja, kunnossapito vaikeutuu 
suuren korkeuden takia. Tämän vuoksi kalusteet ja rakenteet 
suunnitellaan sekä valmistetaan materiaaleista jotka vaativat 
mandollisimman vähän huoltoa. Muuten tarkkailu ja kunnossa-
pitotoimenpiteet ovat samat kuin edellä. Soveltuviri osin noudatetaan 
myös mastoalan yhteistyötoi mikunnan laati maa julkaisua "Masto-ohje 
1980". Saman ohjeen työsuojelua koskevaa osaa on noudatettava 
työturvallisuuden osalta. 

Mastorakenteita on kolme päätyyppiä: 

Valonheittimet ovat pylvään huipussa kiinteässä 
tasossa. Kunnossapitoa varten on pylväiden 
sisällä tai ulkopuolella tikkaat. Valon-
heitintasanteella on oltava putoamisen estävä 
kaide ja automaattisesti kiinnittyvät turva-
vyökoukut. Kun nossapitoon voidaan käyttää 
myös pylvään ulkopuolella olevaa hissi mäistä 
nosturikoria. 

Valonheittimet ovat alaslaskettavalla tasanteella. 
Rakenne on turvallinen ja sen rakentamis-
kustannukset ovat pienet. Järjestelmä on 
varmistettava vahingossa tapahtuvaa putoamista 
vastaan. Pylväät on sijoitettava siten, ettei 
alaslaskettu tasanne tule ajoradalle. Liikuttelu-
järjestelmä on tarkastettava kokonaisuudessaan 
kerran 2. ..3 vuodessa. 
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Sähköiset kytkennät on tarkistettava kerran 
vuodessa ja tasannetta on liikuteltava alas-ylös 
säännöllisesti, jotta vi ntturilaitteisto ei juuttuisi 
käyttämättömänä. 

Kaadettava masto on edellisen kaltainen ratkaisu. 
Pylväs kaadetaan ja nostetaan siirrettävän 
hydraulisesti toimivan kääntölaitteen avulla ja 
hoitotoimet tehdään maassa. Suunnittelussa on 
huolehdittava kaatotilasta. 

8.6 Tunnelivalaistuksen kunnossapito 

Tunnelin valaistus ohjataan päivänvalon tandissa. Kunnossapito- 
toimenpiteet ovat periaatteessa samat kuin tiellä. Ympäristöolosuhteet 
aiheuttavat kuitenkin muutamia erikoispii rteitä. 

Päällysteen unen syntyminen on nopeampaa kuin 
teillä. Päällysteen lisäksi tunnelin seinäpinnat 
vaikuttvat valoisuuteen. 

Valaisimet ovat erittäin tiiviitä, joten heijastimet ja 
lamput eivät juuri tarvitse puhdistusta. Valaisin 
likaantuu päältä yleensä kuvan 87 käyrän 4 
mukaan; kuvut tulisi puhdistaa kerran kolmessa 
kuukaudessa. 

Yksittäishuolto tapahtuu joka toinen viikko. 
Lamppujen ryhmävaihto suoritetaan, kun jäljellä 
oleva valovirta on 70 % uusarvosta. 

Pakokaasujen syövytyksen takia tu n nel issa 
käytetään alumii niseoksia tai ruostumattomasta 
teräksestä vaI mistettuja kalusteita. 

Jotta työnaikaiset tienjärjestelyt olisivat lyhyitä, 
käytetään nostolava-autoa, johon mahtuu 
vähintään kolme miestä. Tällöin voidaan seinät, 
katto, valaisimet jne. hoitaa samanaikaisesti. 
Lujasti tarttuneen lian irrottamiseen käytetään 
painehöyryä tms. 
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8.7 Kunnossapitokalusto 

Riippumatta merkistä ja tyypistä kaikkien kunnossapitoajoneuvojen pitää 
olla: 

lujia ja luotettavia, 
ehdottoman turvallisia sekä 
kaiteellisia ja sähköisesti eristetyllä 
työskentelytasolla varustettuja. 

Lisäksi on toivottavaa, että huolto voisi tapahtua keskeytyksettä ja 
sulkematta ajorataa. 

Kunnossapidossa tarvitaan nosturi pylväiden käsittelyä varten ja laitteet 
valaisi mien huoltoa varten. Jälki mmäiseen voidaan käyttää nostolava-
autoa, tikasautoa tai nostokoria. 

Edullisin ratkaisu on huoltoauto, jossa nosturin ja huoltolavan tai -korin 
lisäksi on laitteet yleisimpien mekaanisten ja sähköisten vikojen 
korjaamista varten. Tällaisia ovat mm: 

- 	pienet korjaukset, 
- 	lamppujen testaus, 
- 	sähköiset mittaukset, 
- 	maadoituksen tarkistus, 
- 	maakaapelien paikallistamislaite ja 
- 	kaapelitutka. 

88 Liikenteen järjestely 

Liikenneturvallisuudesta on huolehdittava kunnossapitotoi menpiteiden 
aikana julkaisun tielaitos 2272000 "Liikenne tietyömaalla" mukaisesti. 

Liikenteen järjestelyt on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti. 
Liikenteen ohjauksen on oltava tehokas, selkeä ja johdonmukainen. 
Järjestelyjä tulee muuttaa joustavasti työn edistymisen mukaan siten, että 
ne vastaavat aina vallitsevaa työmaatilannetta. Vastaavasti 
työnjärjestelyssä pitää pyrkiä siihen, että kaikille liikennelajeille 
ai heutetaan mandollisimman vähän haittaa. 

Jos liikennejärjestelyjä ei hoideta asianmukaisesti, vaan laiminlyöntien 
johdosta vaarannetaan yleistä liikennettä tai sille tuotetaan tarpeetonta 
haittaa, tienpitäjä (tiemestari) voi keskeyttää kunnossapitotyöt. Niitä saa 
jatkaa vasta, kun liikenteen järjestetyssä havaitut puutteet on korjattu. 
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