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TIEVALAISTUS 	 12.112007 

LAATU VAATIMUSTEN JA TYÖSELITYSTEN SOVELTAMINEN 

Ohjetta sovelletaan Tiehallinnon töissä silloin, kun asiasta ei ole määräyksiä 
Tiehallinnon asettamissa tuotevaatimuksissa. 

Näissä ohjeissa mainituista, tuotteita tai testausmenetelmiä koskevista 
standardeista, muista asiakirjoista ja teknisistä vaatimuksista määrätään, 
että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti tuote, joka on 
valmistettu tai saatettu markkinoille toisessa Euroopan un ionin jäsen-
maassa tai Turkissa tai valmistettu muussa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa maassa, tulee katsoa hakemuksesta tässä julkaisussa esitet-
tyjen laatuvaatimusten mukaiseksi, mikäli näin varmistetaan vaadittu laa-
tutaso turvallisuuden, terveyden ja käyttökelpoisuuden osalta yhtäläisellä 
tavalla ja pysyvästi. 

2 Mikäli tuotteen vaatimustenmukaisuus tai käyttökelpoisuus on todistetta-
va, esimerkiksi yleisellä tarkastushyväksynnällä tai yleisellä tarkastusto-
distuksella, voidaan tuotetta pitää samanarvoisena vain, jos sillä on vas-
taava käyttökelpoisuus- ja/tai vaatimustenmukaisuustodistus ja siinä on 
vaati mustenm ukaisuusmerkintä. 

3 Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaan muiden sopimus- 
valtioiden elinten suorittamat testaukset, tarkastukset ja sertifioinnit on 
myös tunnustettava, mikäli elinten pätevyyden, riippumattomuuden, puo-
lueettomuuden ja teknisen laitteiston perusteella voidaan luottaa siihen, 
että ne suorittavat testauksen, tarkastuksetja sertifioinnin yhtä asiallisesti 
ja todistusvoimaisesti. Elinten katsotaan täyttävän vaatimukset varsinkin 
siinä tapauksessa, että ne on hyväksytty 21 päivänä joulukuuta 1988 an-
netun direktiivin 89/1 06/ETY 16 artiklan mukaisesti tähän tarkoitukseen. 

Julkaisut sisältävät viittauksia muihin tienrakennustäiden yleisten laatuvaati-
musten ja työselitysten osiin. Julkaisuja tulkitaan kokonaisuutena. 

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sisältävät viittauksia myös muihin 
Tiehallinnon julkaisuihin, yleisiin standardeihin ja näihin verrattaviin julkaisui-
hin. Jos tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sisältävät ristiriitaisia tie-
toja, myöhemmin julkaistu tieto on pätevä. 

Tuotevaatimuksilla tarkoitetaan tässä Tiehallinnon asettamia hankekohtaisia 
tai yleisiä hanketta koskevia laatuvaatimuksia ja Tiehallinnon hyväksymiä 
suunnitelmia, jotka ovat pätemisjärjestyksessä tämän julkaisun edellä. 

Roomalaisen numeroinnin avulla (1., II.) on kuvattu eri vaihtoehtojen pätemis-
järjestys. Numeroinnin tarkoituksena on myös osoittaa laatuun liittyvien asia-
kirjojen laatijoille mandollisesti tarkennettavat laatuvaatimukset. 

Julkaisussa: 
- 	"tai" -ilmaisulla tarkoitetaan kelpoisuudeltaan tasavertaisia ratkaisuja tai 

työtapoja, ellei lauseen sisällöstä muuta johdu (esim. maa- tai kallioperus-
tus) 

- 	tarvittaessa" -ilmaisulla tarkoitetaan olosuhteiden vaatimien keinojen ja 
ratkaisujen käyttöä, joita tarvitaan hyvän tuloksen saavuttamiseksi. 
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7510 	TIEVALAISTUS 

7511 	YLEISTÄ 
7511.1 	Työselityksen käyttöalue 

7511.1.1 	Tämän yleisen työselityksen ohjeita käytetään tie-, tunneli-, silta- 
ja maisemavalaistuksessa sekä portaaleiden 
sähköasen nuksissa. 

7511.1.2 	Hankekohtaiset ohjeet annetaan tarvittaessa tämän yleisen 
työselityksen sisällön ryhmittelyn mukaisesti erillisessä työkoh-
taisessa työselityksessä, joka perustuu Tiehallinnon suunnitel-
maan, tuotevaatimuksiin ja ohjeisiin. 

7511 .2Yleiset ohjeet 

7511.2.1 	Valaistustöissä on noudatettava sähkölakeja ja määräyksiä, näitä 
täydentäviä tiedonantoja sekä mandollisia sähkölaitoksen 
virallisia erityisohjeita. Lisäksi on otettava huomioon tekovuoden 
sähköturvalli suusmääräykset (SFS 6000-sarjan standardit). 

7511.2.2 	Valaistuksessa on käytettävä nykyaikaisia ja käytössä luotetta- 
vaksi todettuja Tiehallinnon hyväksymiä tuotteita ja ratkaisuja. 

7511.2.3 	Asennustöissä on käytettävä ammattitaitoista työvoimaa. 

7511.2.4 	Rakentamisen aikana on seurattava, että suunnitelman mukaiset 
sijainnit eivät ole ristiriidassa vahvavirtailmajohtomääräysten tau-
lukoiden 4.3-2 ja 4.3-3 etäisyysarvojen tai muiden määräysten 
kanssa eikä pylvästä pystytetä rummun, liittymän tai muun vas-
taavan esteen kohdalle. 

7511.2.5 	Yhteispylväsasennuksissa tulee ottaa huomioon vahvavirtailma- 
johtomääräysten kohta 4.4. 

7511.2.6 	Valaistusta koskevia ohjeita ja neuvoja annetaan Tiehallinnon 
julkaisussa (TIEH 2100034-06) "T ievalaistuksen suunnittelu". 
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7512 JALUSTAT JA HARUKSET 
7512.1 Jalustan valinta 

7512.1.1 Jalustan tulee täyttää Tiehallinnon jalustoja koskevat laatuvaa- 
timukset. (www.tiehallinto.fi/thohje,  kohta tievalaistus) 

7512.1.2 Jalustojen 	yhteensopivuus 	käytettävien 	pylväiden 	kanssa 	on 
varmistettava etukäteen. 	Erityisesti törmäysturvallisilla pylväillä 
on hyväksymisehdoissa ja asennusohjeissa erityisvaatimuksia 
jalustoille. 

7512.1.3 Jalustasta on tunnettava jalustan momenttikestävyys, joka kuvaa, 
millä kuormalla jalusta katkeaa tai kiinnikkeet murtuvat. 

7512.1.4 Jalustasta on tunnettava jalustan koko, DL3-mitta. Sen avulla 
lasketaan, millainen kaatava momentti aiheuttaa siirtymiä maas- 
sa, kun viereinen maalaji tunnetaan. • 	7512.1.5 Metalli- tai komposiittipylväästä on tunnettava tuulen aiheuttama 
kaatava momentti. Näiden likiarvo saadaan taulukosta 2. Ilma- 
johdottoman 	pylvään 	valmistaja 	voi 	ilmoittaa 	tarkemman 
pylvääseen kohdistuvan momentin, joka lasketaan standardin 
SFS-EN 40-3-1 	mukaan. Laskennassa käytetään Tiehallinnon 
määräämää tuulen 	nopeutta 	(23 mis), 	maastoluokkaa (II) ja 
kuormakerrointa (1,4). 	Hoikkarakenteisilla pylväillä momentti voi 
olla em. ohjeen antamia arvoja pienempi. Pylvään laskennallinen 
mitoitus tehdään standardin SFS-EN 40-3-3 mukaan tai pylväs 
mitoitetaan testaamalla standardin SFS-EN 40-3-2 mukaan. 

7512.1.6 Jalustan 	momenttikestävyyden 	tulee 	olla 	vähintään 	pylvään 
aiheuttaman kuormakertoimella kerrotun maan pinnan tasoon 
lasketun kaatavan momentin suuruinen. 

7512.1.7 Jalustan 	koko valitaan 	taulukosta 	1 	pylvääseen 	kohdistuvan 
kaatavan momentin, pohjamaan materiaalin ja ympärystäytteen 
mukaan. 
Taulukko 1: 	Erikokoisten pylväiden aiheuttama kaatava momentti ja 

sen edellyttämä jalustalta vaadittava DL 3-mitta (m4). Kun . jalusta on 1:1,5- luiskassa, käytetään seuraavaksi alem- 
man rivin ja tasamaassa ylemmän rivin jalustakokoa, jos 
ylempi rivi on merkitty. Suluissa olevia an.'oja käytetään 
irtiouhitun kallion, putkien tms. kohdalla. 

Korkeus+varsi (m) 8+0 10+0 10+P2,5 10+P4,0 12+P2,5 12+P4,0 13,5+P3,5 

____________________________ _______ ________ _________ 12+0 10+T2,5 _______ 12+T2,5 15+0 
Kaatava momentti (kNm) 3,7 

________ 

5,7 

________ 

9,8 

_________ 

12,6 

________ 

14,9 

_______ 

18,6 

________ 

21,8 

_________ Pohjamaa Luiska 
P3 Sora, tiivis Hk tai HkMr 1:3 (0,32m" (0,49m) (0,85m) (1,09 m 	) (1,29m) 1,61m 1,89m 
P4k kivikiilaus 
P4m kapea murske _______ 
P4 SiMr, siHkMr, löyhä 1:3 0,45m4  0,69m 4  1,19m4  1,53 m4  1,81m4  2,26m 2,65m 4  
HkMr, kuivakuorisavi 
P5m kapea murske _______ ________ 
P5 löyhä tasHk, märkä Hk 1:3 0,62m 0,95m 4  ,63m4  2,1 m4  2,48m4  3,10m4  3,63m4  
P6m kapea murske _______ ________ ________ _________ 
P6 Sitkeä savi su= 15-25 kPa 1:3 0,88m4  1,36m 4  33 3,0 m 4  3,55m4  4.43m4  5,19m4  

Pohjamaaluokat ja laskukaavat on kuvattu tarkemmin julkaisussa 
TI EH 2100006-1 "S ivukuormitetut pilariperust ukset". 
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7512.1.8 	Jalustoiksi hyväksytään betoni- tai teräsjalusta, jossa on upotus- 
tai laippakiinnitys. Jalustojen kiinnityslaitteiden kierteiden on 
oltava betonista ja sinkkiroiskeista niin puhtaat, että mutterit 
voidaan kiertää normaalisti. 

7512.3 

Valaisinpylväiden jalustoissa käytetään säätömekanismia, josta 
alkuperäisen pystytyksen jälkeen jää kunnossapitäjän käyttöön ± 
3 asteen säätövara. 

Puupylvään perustamissyvyys 

Puu pylväät asennetaan maahan ilman eri jalustaa. Muita pylväitä 
ei asenneta maanvaraisesti ilman tilaajan hankekohtaista lupaa. 

Puupylvään perustamissyvyys valitaan taulukosta 2. 

Taulukko 2. Puupylvään perustamissyvyys, kun johtokulma on enin-
tään icf, kaatava momentti enintään 11 kNm ja pylvään 
tyvihalkaisija 270 mm. Asennuskorkeus on 10 m, varren 
pituus 2,5 m ja valaisimen massa 15 kg. Kun pylväs on 
1:1, 5-luiskassa, käytetään seuraavaksi alemman rivin ja 
tasamaassa ylemmän rivin arvoja, jos ylempi rivi on mer-
kitty. Upotussyvyys on aina vähintään 1,70 m. Suluissa 
olevaa arvoa voidaan käyttää vain irtilouhitun kallion. put-
kien tms. kohdalla. 

Pohjamaa Luiska Perustamissyvyys 
______________________ _______ (m) 
P3 Sora, tiivis Hk tai HkMr 1:3 (1,50) 
P4k kivikiilaus 
P4m kapea murske __________ __________________ 
P4 SiMr, siHkMr, löyhä HkMr, 1:3 1,70 
kuvakuorisavi 
P5m kapea murske __________ __________________ 
P5 löyhä tasHk, märkä Hk 1:3 1,90 
P6m kapea murske _________ _________________ 
P6 Sitkeä savi su15-25 kPa 1:3 2,15 

P4k tarkoittaa kohdan 7512.3.2 mukaista kivikiilausta P4-luokan poh-
jamaassa, kuten SiMr, SiHkMr, löyhä HkMr ja kuivakuorisavi. P6 m ka-
pea murske tarkoittaa kohdan 7512.3.1 mukaista mursketäyttöä P6- 
luokan pohjamaassa, kuten sitkeä savi. 

Kun puupylvään asennuskorkeus on 13,5 m, josta varren osuus on 
1,90 m ja johdon kiinnityskorkeus 11,0 m, kaatava momentti on 15 
kNm. Tällöin taulukon arvoihin lisätään 0,20 m. 

Ym pärystäyftä 

7512.1.9 

7512.2 

7512.2.1 

7512.2.2 

[J 

7512.3.1 	Taulukossa 1 mainittu kapea murske tarkoittaa mursketäyttöä, 
jonka leveys on vähintään 1 m ja joka ulottuu maanpinnasta vä-
hintään 1 m syvyyteen. Pylväs on näin syntyneen täytön keskel-
lä. Murskeen tulee täyttää jakavalle tai kantavalle kerrokselle 
asetetut vaatimukset, ja suurin raekoko on 32.. .45 mm. Mursket-
ta käytettäessä valokuvataan mursketäyte ensimmäisestä ja vii-
meisestä peräkkäisistä perustuksista, joihin tehdään mursketäyt-
tö. Valokuva otetaan kun noin 0,7 m mursketäytöstä on tehty; 
varjo ei saa peittää mursketta. 
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7512.3.2 	Kivikiilau ksessa puupylvään ympärille kiilataan halkaisijaltaan 
0,2... 0,3 m luonnonkiviä 0,4 m kerros. P5- ja P6-luokan maalajis-
sa (esim. tasarakeinen tai märkä hiekka, siltti ja muu kuin kuiva-
kuorisavi) myös pylvään alapäähän tulee kerros kiilakiviä. Kivikii-
lausta käytettäessä täyte valokuvataan joka kolmannen pylvään 
kohdalta, kun puolet kivikiilauksesta on tehty. 

7512.3.3 	Jos jalustan tai pylvään ympärille ei tule mursketäyttöä tai kivikii- 
lausta, kuvataan kasalla oleva kaivumaa joka kolmannen pylvään 
kohdalta. 

7512.3.4 	Jalustan ympärystäyte tiivistetään 0,5 m kerroksina sullomalla 
kaivinkoneen kauhaan kiinnitetyllä puupylvään päällä tai vastaa-
valla tai 0,3 m kerroksina tärylevyllä. Vähintään kerran viikossa 
valokuvataan t iivistyskal usto käyttötila nteessa. 

7512.3.5 	Puupylvään ympärystäyte tiivistetään käsikäyttöisellä täryttimellä 
0,3 m kerroksina siten, että törmäysturvallisen puupylvään pinta 
ei vahingoitu. Vähintään kerran viikossa valokuvataan tiivistyska-
lusto käyttötilanteessa. 

7512.3.6 	Kallion kohdalla jalustaa tai puupylvästä varten louhitaan kuoppa, 
jotta voidaan käyttää normaalia perustamistapaa ja vaihtopylväi-
tä. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa Tiehallinto on kieltänyt 
asiakirjoissaan louhimisen varottavan rakenteen, johdon tai lii-
kenteelle aiheutuvien häiriöiden vuoksi. 

7512.3.7 	Jos jalusta ulottuisi alle 0,5 m etäisyydelle viemäri- tai vesijoh- 
dosta tai alle 20 m etäisyydelle maakaasujohdosta, selvitetään 
johdon omistajan vaatima vähimmäisetäisyys. 

751 2.3.8 	Laattaperustukset suunnitellaan ja mitoitetaan julkaisun RIL 121- 
2004 "Pohjarakennusohjeet" mukaan. 

7512.4 	Harukset 
7512.4.1 	Harus vaaditaan ilmajohtopylväissä, kun johtokulma on suurempi 

kuin 10 astetta, päätepylväissä ja pylväissä, joista lähtee muu 
kuin tiensuuntainen johto. Sisäkaarteessa johtokulman vaatima 
harus korvataan tarvittaessa törmäysturvallisella puisella 
vinotuella, tai pylväs ja sen perustus vahvistetaan niin, että 
vinotukea ei tarvita. Suunnitelmassa voidaan vaatia 10 asteen 
johtokulman aiheuttavissa kaarteissa ilmajohto korvattavaksi 
maakaapelilla. 

7512.4.2 	Haruksen on kestettävä standardin SFS 5701 mukaiset murto- 
kuormat. 

7512.4.3 	Harus ankkuroidaan laatalla, paalu- tai kallioankkurilla. Harus- 
laattaa koskevat vaatimukset on esitetty standardissa SFS 2648. 
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7512.4.4 	Haruslaatan 	perustaminen 	määräytyy 	pohjaolosuhteiden 
mukaan. 

1. Haruslaattaa (HL 35) varten kaivetaan 1 ,2 m kuoppa. Jos kuo-
passa on yli 20 cm vettä tai täytemaa sisältää vettynyttä hieno- 
rakeista maata, laatan upotussyvyydeksi tulee 1,6 m. 

2. Jos em. kuoppa ja täytemaa ovat kuivia, laatan upotussyvyys 
on 1,2 m. 

3. Kallion ja ison kiven kohdalla 1,0 m upotussyvyys on riittävä, 
kun käytetään laattaa HL 43. 

7512.4.5 	Paalu- tai erikoisankkurit 

7512.4.5.1 Jos harus on ankkuroitava erittäin pehmeälle pohjamaalle, käyte-
tään tekokuidusta valmistettua 250 1 hiekkasäkkipainoa, jonka si-
sälle on laitettu harusankkuri HL35. 

7512.4.5.2 Jos perustaminen edellyttää paaluankkurin käyttämistä, se on 
suunniteltava tapauskohtaisesti. 

7512.4.6 	Avokallioon tai isoon kiveen harus kiinnitetään standardin SFS 
2654 mukaisella kalliosilmuksella KS 20, 1=250 mm. Jos kallion 
päällä on maata enintään 80 cm, käytetään kalliojatkosilmusta 
KJS-20, 1=250+1000 mm tai 1600 mm. Silmuksen on oltava 
vähintään 20 cm maanpinnan yläpuolella. 

7512.4.7 	Rikkonaisessa kalliossa tulee lisäksi tarkistaa, että mandollisesti 
irtoavan kalliokappaleen paino vastaa ankkurivoimaa. 

7512.4.8 	Harukset kiinnitetään pylvääseen pylvään valmistajan ohjeen 
mukaan. 

7512.4.9 	Harus merkitään maasta 2 m korkeuteen haruskäyttöön tarkoite- 
tulla keltamustalla muoviputkella, jonka halkaisija on vähintään 
20 mm. 
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7513 	PYLVÄÄT JA KANNATINRAKENTEET 

751 3.1 	Pylväiden kelpoisuus ja merkinnät 

7513.1.1 	Pylväinä käytetään Tiehallinnon asettamien laatuvaatimusten 
(www.tiehallinto.fi/thohje,  kohta tievalaistus) mukaisia pylväitä. 
Pylväillä tulee olla voimassa Tiehallinnon tyyppihyväksyntä tai 
CE-merkintä standardin SFS-EN 40 mukaan. Merkistä pitää nä-
kyä, että pylväs täyttää Tiehallinnon vaatimat arvot. 

7513.1.2 	Suunnitelmassa määritetään pylvään toimintatapa ja materiaali 
tai yksilöidään tuote. 

751 3.1.3 	Puupylvään kyllästysaineena ei ole 1.9.2006 jälkeen saanut käyt- 
tää perinteistä CCA-suolakyllästystä. Kun kyllästysaineena on jo-
kin muu kun CCA, pylvääseen merkitään kyllästysaine. 

751 3.1.4 	Puupylväitä ei saa muuttaa myötääviksi asennuspaikalla, ja teh- 
taalla valmistettaessa heikennys on tehtävä ennen kyllästämistä. 

7513.1.5 	Pylväisiin kiipeämisrajoitukset on esitetty Tievalaitus/Sähkötie- 
dotteessa nro 13 (tai uusimman ohjeluettelon mukaan). Tarvitta-
essa pylvääseen laitetaan teksti: Kiipeäminen kielletty, ruotsin-
kielisillä alueilla lisäksi: Klättring förbjuden. 

7513.1.6 	Ennen asentamista pylväät tarkastetaan valmistajan ohjeiden 
mukaan. 

7513.1.7 	Pylväiden pintakäsittely, suoruus ja yleiskunto on tarkastettava 
työmaalla ennen pystytystä. 

751 3.1.8 	Kaikissa metallipylväissä, myös ilmajohdollisissa on oltava kyt- 
kentäaukko. Pylväiden kytkentäaukkojen kansien ruuveina käyte-
tään kuusiokoloruuveja. Jos kansi salvataan ainoastaan aukon 
yläreunasta, käytetään kolmiokaralukitusta. 

7513.1.9 	Pylvääseen on merkittävä vähintään 20 vuotta pysyvällä tavalla 
pylvään omistaja, pylvään numero ja asentamisvuosi tyyppipiirus-
tuksen Ty 11/21 mukaan. Tiehallinnon lyhennys on TIEH. Näiden 
tietojen ja hankkeen loppupiirustusten perusteella on voitava sel-
vittää pylvään momenttikestävyys, mitat ja piirustus, jonka mu-
kaan pylväs on valmistettu. 

7513.1.10 	Ilman jalustaa perustettaviin, upotettaviin pylväisiin kiinnitetään 
naulalla tai muulla 20 vuotta pysyvällä tavalla merkki, jonka etäi-
syys pylvään alapäästä on 3.0 m. 
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7513.2 	Pylväiden asentaminen 

7513.2.1 	Pylväät asennetaan valmistajan asennusohjeen mukaan. Asen- 
nusohjeiden tulee olla Tiehallinnon hyväksymiä. 

751 3.3 	Valaisinvarret 

7513.3.1 	Metallipylväisiin ulkopuolisesti kiinnitettävien ja puupylväiden 
valaisinvarsien on oltava standardin SFS 5559 sekä muiden var-
sien standardin SFS 5269 mukaisia tai Tiehallinnon tyyppihyväk-
symiä. 

7513.3.2 	Puupylväiden valaisi nvarret kiinnitetään tyyppipiirustuksen tai 
valmistajan asennusohjeen mukaan. Asennusohjeen on oltava 
kyseistä pylvästyyppiä varten laadittu. Pylvään latva katkaistaan 
10 cm valaisinvarren ylimmän kiinnityssangan yläpuolelta. 

751 3.3.3 	Varsi on asennettava siten, että varren kallistuskulma poikkeaa 
	

. 

enintään 0,5 % ilmoitetusta tilaajan hyväksymästä arvosta. 

751 3.3.4 	Jos suunnitelmassa tai työkohtaisessa työselityksessä ei ole 
määritelty valaisimen kiinnitysosia tai erikoisvarsia, on huolitellun 
ulkonäön varmistamiseksi ratkaisu esitettävä tilaajan hyväksyttä-
väksi. 

751 3.4Kaapelihyllyt 

7513.4.1 	Tunnelivalaisimien kannatinrakenteet toteutetaan tievalaistusoh- 
jeen kohdan 5.9 mukaan. Lujuustekninen mitoitus tehdään tie- 
tunnelin suunnitteluohjeen mukaan. 

7514 	VALAISIMET 

7514.1 	Yleiset vaatimukset 

7514.1.1 	Valaisimien on oltava valonjako-ominaisuuksien ja huollettavuu- 
den osalta Tiehallinnon tyyppihyväksymiä. 

7514.1.2 	Valaisimien on oltava CE-merkittyjä ja standardisarjan SFS-EN 
60/598 mukaisia ja niiden on täytettävä standardin SFS-EN 
55015 mukaiset radiohäiriävaati mukset sekä standardi n SFS-EN 
61547 EMC —vaatimukset. Lisäksi valaisimien on täytettävä Tie- 
hallinnon asettamat valaisimia koskevat laatuvaatimukset (www. 
tiehallinto.fi/thohje,  kohta tievalaistus). 

7514.1.3 	Rakennussuunn itelmassa annetaan pylväsväli, valaisimen sijainti 
ja tyyppi. Suunnitelma perustuu Tiehallinnon ohjeisiin ja hanke-
kohtaisiin laatuvaatimuksiin. Muutakin tyyppihyväksyttyä ja yh-
teensopivaa pylväsvälin, asennuskorkeuden, valaisimen ja lam-
pun yhdistelmää voidaan käyttää. Tällöin on Tiehallinnon ohjei-
den mukaisilla valaistusteknisillä laskelmilla osoitettava, että va-
laistusluokan edellyttämät valaistusteknilliset vaatimukset täytty-
vät, mutta hoitokustannukset eivät kasva, eikä asennuskorkeutta 
koskevia rajoja ylitetä. Tilaajalle esitettävän laskennan tulostuk-
seen on liityttävä kiinteästi kuvaus tien poikkileikkauksesta, pääl-
lystetyypistä ja valaisimen sijainnista. 
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7514.1.4 	Vaihtoehtoisilla valaisimilla tulee ottaa huomioon tuulipinta ja 
painorajoitukset valittuun py Ivästyyppiin nähden. 

7514.1.5 	Samalla tieosalla käytettävien valaisimien tulee olla samaa tyyp- 
piä, ellei tilaajan suunnitelmassa ole haluttu korostaa joitakin 
tienkohtia. 

7514.1.6 	Valaisimessa tulee olla käytettävän lampun lajia ja muotoa osoit- 
tava merkintä. 

7514.1.7 	Tievalaisimien tulee olla metallikuorisia ja kotelointiluokaltaan 
vähintään lP65. 

7514.1.8 	Kaikki uudet tievalaisimet varustetaan huoltokytkimillä. 

7514.1.9 	Valaisimien tulee olla kompensoituja vähintään arvoon 0,9. 

7514.1.10 	Siltavalaisimien tulee olla ruostumattomasta teräksestä valmistet- 
tuja ja kotelointiluokaltaan vähintään lP65. Valaisimissa tulee olla 
huoltokytkimet. 

7514.1.11 	Tunnelivalaisimien tulee olla ruostumattomasta teräksestä vaI- 
mistettuja. Niiden tulee olla lujia, tiiviitä, korroosion kestäviä sekä 
helposti asennettavia ja huollettavia. Kotelointiluokan on oltava 
vähintään 1P65. Valaisimissa tulee olla huoltokytkimet, ellei niissä 
ole muuta laitetta, jolla valaisin voidaan helposti tehdä jännitteet-
tämäksi. 

7514.1.12 Turvavalai simien toimivuus- ja rakennevaatimukset esitetään 
tyäkohtaisessa työselityksessä. 

7514.1.13 Valonheittimien toimivuus- ja rakennevaatimukset esitetään työ-
kohtaisessa työselityksessä. 

7514.2 	Valaisimien asentaminen 

7514.2.1 	Valaisimet kiinnitetään rakennussuunnitelman ja valmistajan oh- 
jeiden mukaan. 

7514.2.2 	Tievalaisimia asennettaessa on valaisimien kääntö ja kierto teh- 
tävä siten, että valaisimen alapinta tulee yhdensuuntaiseksi tien 
tasausviivan kanssa ja pituusakseli kohtisuoraan tien keskilinjaa 
vastaan. 

7514.2.3 	Valaisimien on oltava sisä- ja ulkopinnaltaan puhtaat niitä asen- 
nettaessa. Suojaeristämättömät valaisimet suojamaadoitetaan 
normaalisti. Sillanalus- ja liikennemerkkivalaisimissa, joista va-
laisinjohto jatketaan seuraavalle valaisimelle, käytetään standar-
din SFS 6000 kohdan 559.6 mukaan ryhmäjohdon jatkamiseen 
hyväksyttyjä ja tätä tarkoittavalla merkinnällä varustettuja va-
laisimia. Ratasiltojen asennukset on esitetty kohdassa 7515.8.3. 
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7514.3 	Lamput 

7514.3.1 	Valolaji, värintoisto-ominaisuudet ja värilämpötila määrätään 
suunnitelmassa. 

7514.3.2 	Lampun sopivuus käytettävään valaisimeen on varmistettava 
ennen asentamista. Valaistusteknillinen kelpoisuus on selvi-
tettävä kohdan 7516.3 mukaan. 

7515 	SÄHKÖNJAKOLAITTEET 

751 5.1 	Yleistä 

7515.1.1 	Suunnitelmassa määrätään, käytetäänkö maakaapelia vai ilma- 
johtoa. 

7515.1 .2 	Valaistuslaitteet liitetään 230/40 OV pienjänniteverkkoon. 
	

. 

75 15.1 .3 	Ryhmäkaapelien ja -johtojen tyypit esitetään pääkaaviossa ja 
ryhmitystaulukoissa. 

7515.1.4 	Kuormitus on kytkettävä eri vaiheille valaistussuunnitelman ryh- 
mitystaulukoiden mukaisesti. 

7515.2 	Maakaapeliasennukset 

751 5.2.1 	Kaapelin käsittely ja maahan asennus 

7515.2.1.1 	Kaapeleiden kaikissa käsittelyvaiheissa on noudatettava valmis- 
tajan antamia ohjeita (taivutussäteet ja asennuslämpötilat). 
Asennustyönaikaiset siirrot ja välivarastointi on suoritettava ke-
loilla. 

7515.2.1 .2 Kaapelit vedetään aina kaapeliojaan asennettuun suojaputkeen. 
Kouruja voidaan käyttää, kun nykyisiä kaapeleita siirretään. 
Kaapelin asentam ista aurausmenetelmällä ei sallita. 

. 

7515.2.1.3 Kaapelit on asennettava suunnitelman mukaiselle etäisyydelle 
tien reunasta. Jos sijaintia ei ole suunnitelmassa määrätty, etäi-
syys tien reunasta on kaivamalla tehdyssä asennuksessa sama 
kuin jalustan kaapeliaukon etäisyys. 

7515.2.1.4 Kaivamalla asennetun kaapelin etäisyys päällysteen reunasta 
saa poiketa suunnitelman mukaisesta arvosta enintään ± 0,2 m, 
kun lähelle, alle 1 m etäisyydelle sijoitetaan kaide tai muu raken-
ne. Muuten sallittu poikkeama on 4-  0,4 m. Odotettavissa olevien 
painum ien vuoksi kaapel iin jätetään lii kkumavaraa. 

7515.2.1 .5 Kaapelit saa asentaa sen jälkeen, kun jakava kerros on tehty tai 
louhepenger kiilattu sekä luiskat muotoiltu ja jalustat pystytetty. 

7515.2.1.6 Kaapeli on laskettava vähintään 0,7 m syvyyteen, ellei suunni-
telmassa ole muuta määrätty. Kaapeliojat on tarkastutettava tai 
valokuvattava työn aikana niin, että kaapeliojan syvyys on todet-
tavissa. 
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7515.2.1.7 Kaapelia tai jalustan viereen tulevaa kaapelikieppiä ei saa sijoit-
taa kaiteen tai muun myöhemmin maahan pystytettävän raken-
teen alle. 

751 5.2.1 .8 Ajoratojen alituksissa käytetään standardin SFS 5608 mukaan 
lujuusluokan A HD-polyeteenisiä suojaputkia, joiden sisähalkaisi-
ja on määrätty suunnitelmassa, kuitenkin vähintään 110 mm 
esim. TEL 110 A. Tien pituussuunnassa voidaan käyttää B-lu-
juusluokan suojaputkia, jos niiden yli ei kulje raskaita ajoneuvoja. 
B-luokan putken halkaisija on määrätty suunnitelmassa, kuitenkin 
vähintään 75 mm esim. Opto 75 B, TEL 110 B. Varalle jäävät 
putket suljetaan suojatulpilla. 

7515.2.1.9 Kaapelin kytkemistä varten on kaapelia varattava vähintään 2 m 
jalustan yläpinnasta mitattuna, jos pylvästyyppi tai kytkentäaukon 
korkeus ei ole tiedossa. Muuten kaapeli katkaistaan siten, että 
kaapelin päät ulottuvat 0,5 m kytkentäaukon alareunan yläpuo-
lelle. Normaalia pitempi liitäntävara tarvitaan niissä valaisin- tai 
portaalipylväissä, joissa on kaksi kytkentäaukkoa. 

7515.2.2 	Kaapelioja 

751 5.2.2.1 Louherakenteessa kaapeliojan pohja kiilataan pienemmillä lou-
hoskivillä ja viimeistellään sepelillä tai murskeella. Hiekan pysy-
minen paikallaan varmistetaan suodatinkankaalla (luokka N3). 
Ojan pohja ja reunat vuorataan kankaalla, jonka reunat käänne-
tään alkutäytön jälkeen hiekkakerroksen päälle. Kiilaus ja hiek-
kasuojaus valokuvataan 100 m ja pitkissä rakenteissa 300 m vä-
lein. 

751 5.2.2.2 Kaapeliojan pohja on tasattava 0,1 m hiekkakerroksella, jolle 
kaapeleiden suojaputket lasketaan, ellei suunnitelmassa ole 
muuta osoitettu. 

7515.2.2.3 Kaapelioja täytetään kaivumaalla tai muulla sopivalla materiaalil-
la, joka ei sisällä louhetta tai kiviä. Tien päällysrakenteessa on 
rakennekerrokset laitettava täytettäessä alkuperäiseen järjestyk-
seen ja tiiviyteen. 

7515.2.2.4 Valaistuksen ja liiken nevalojen pienjänn itekaapelit suojataan 
maassa erillisillä suojaputkilla. Kaivantoon tuleva kupariköysi pi-
tää asentaa kaivannon pohjalle ennen pohjahiekan levitystä. 

7515.2.3 	Maakaapelin kytkentä, merkintä ja kiinnitys 

7515.2.3.1 Kytkentäkalusteina käytetään valmistajan suosittelemaa tyyppiä 
tai vastaavia hyväksyttyjä putkipylväskalusteita, jotka sallivat 
usean Al- ja Cu-kaapelin haaroittamisen. Eräissä turvallisesti py-
säyttävissä pylväissä on käytettävä tilanpuutteen vuoksi kytken-
täaukon kannen sisäpuolelle asennettavia johdonsuoja-auto-
maatteja. Johdon suoja-automaatit on kiinnitettävä asennusalus-
talle. Asennus ja suojaukset tehdään pylvään valmistajan ohjei-
den mukaan. 
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7515.2.3.2 Maakaapeli on pinta-asennuksessa aina suojattava kuu-
masinkityllä tai alumiiniprofiulilla 2,0 m maanpinnan yläpuolelle ja 
0,3 m maanpinnan alapuolelle. Alumiinirakenteen maahan tuleva 
osa on korroosiosuojattava standardin SFS EN 40-6 mukaan. 

7515.2.3.3 Maakaapel iasennuksen muuttuessa puupy Iväs/ilmajohtoasen-
nukseksi on pääkaavion mukainen maakaapeli vietävä pylvään 
latvaan käyttäen hyväksyttyä kaapelipäätettä sekä kytkettävä il-
majohtoon eristetyllä haaroitusliittimellä. 

751 5.2.3.4 Kaapelin värillisten johtimien kytkentä suoritetaan pääkaavion 
mukaan. Ruskea on aina osatehovaihe (pois kytkettävä, yövaihe 
tms.). 

751 5.2.3 .5 Käytettäessä valaisinpylväskalustetta, jossa laitteet on sijoitettu 
yhtenäiselle rungolle, kaapelit on kiinnitettävä kalusteen kiinni-
tyssankaan ryhmän suunnan mukaisesti ja johtimet liitettävä kyt-
kentälaattaan vaiheittain aina samassa järjestyksessä. 

7515.2.3.6 Pylvään sisässä kaikkien kaapeleiden päät tulee merkitä syöttö- 
suunnan mukaisesti molemmista päistään pylvään tai liikenne- 
merkin numeroilla. Samoin merkitään keskuksilta lähtevät ja pyl-
väiltä haaroitettavat siltavalaistuksen kaapelit. Merkintä tehdään 
tähän tarkoitukseen hyväksytyillä tarvikkeilla. 

7515.2.3.7 Maakaapelit tulee käsitellä siten, että konsentrinen PE- tai PEN-
johdin kerätään kokoon kaapelin yhdelle puolelle ja eristetään 
eristysnauhalla tai muoviputkella. Johtimien ja haarautumiskoh-
dan tiivistäminen on tehtävä kutistemuovilla. PE-johtimen tun-
nusväri on kelta-vihreäraitainen. PEN-johdin on varustettava joh-
timen päissä eristyksen päälle asennetulla sekä kelta-vihreällä 
että vaaleansinisellä lisämerkinnällä siten, että molemmat mer-
kinnät ovat näkyvissä. Ryhmän jakokohdassa (sama jakelualue) 
toinen kaapelinpää kytketään ryhmäjohtoon. Kytkemätön pää on 
eristettävä luotettavasti liittimin. 

7515.2.3.8 Pylväällä käytössä oleva vaihe tai vaiheet on merkittävä kirjain - 
numero-tunnuksin (Li, L2, L3). Muuten merkinnät tehdään stan-
dardin SFS 6000 pykälän 514.3 mukaan. 

751 5.2.3.9 Liikennemerkkien ja siltojen ryh mäkaapelit haaroitetaan suoraan 
pylvään sulakesuojatun kytkentäkalusteen Ii ittimiltä. 

751 5.3 	Pylväiden sisäiset kaapetointi- ja kytkentätyöt 

7515.3.1 	Kytkentäkalusteen ja tievalaisimien välisenä valaisinjohtona tulee 
käyttää muovivaippakaapelia MMJ 3 x 2,5 mm 2  S. Niissä pylväis-
sä, joissa on useita valaisimia jokaiselle viedään oma, eri vaihee-
seen liitetty valaisinjohto. 

751 5.3.2 	Valaisimelle, jossa on lamppuja kolme tai enemmän, viedään pyl- 
väskalusteelta kaapeli MMJ 5 x 2,5 mm 2  S. 

751 5.3.3 	Kaapeli on aina suojattava mekaaniselta vaurioitumiselta, esim. 
kaapelin läpivientireikä pylväässä on varustettava muoviholkilla. 
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7515.3.4 	Kytkentäkalusteen ja 1 -vaiheisesti kytketyn liikennemerkkivalaisi- 
men sekä saman liikennemerkin eri valaisimien välisenä kaapeli-
na on käytettävä muovivaippakaapelia MMJ 3 x 1,5 mm 2  (L, N ja 
PE). Kytkentäkalusteen ja 3-vaiheisesti kytketyn liikennemerkki-
valaisimen tai portaalivalaisimen sekä saman liikennemerkin eri 
valaisimien välisenä kaapelina tulee käyttää muovivaippakaape-
lia MMJ 5 x 1,5 mm 2  (L1, L2, L3, N ja PE). 

751 5.3.5 	Kun liikennemerkit ja portaalit kytketään verkkoon 3-vaiheisesti, 
valaisimet on jaettava eri vaiheille siten, että esimerkiksi vaihe Li 
tuodaan 1., 4. ja 7. valaisimelle, vaihe L2 2., 5. ja 8. valaisimelle 
jne. 

751 5.3.6 	Valaisimien vaihdon helpottamiseksi on tievalaisinpylväissä va- 
rokkeiden ja valaisimien välisten johtojen oltava 1 m pitempiä 
kuin lyhin asennusta varten tarvittava; liikennemerkkivalaisimissa 
kaapelin päähän on varattava 0,2 m ylimääräinen pituus. 

751 5.4 	Portaalien sähköasennukset 

7515.4.1 	Portaalin syöttö ketjutetaan tai haaroitetaan lähimmältä haluttuun 
ryhmään kuuluvalta valaisinpylväältä tai keskukselta. 

7515.4.2 	Portaalipylväiden asennukset toteutetaan tyyppipiirustusten mu- 
kaan. Maakaapeleiden asennuksissa noudatetaan kohdissa 
7515.2.1 ... 7515.2.2 annettuja ohjeita. 

751 5.4.3 	Pylvään yläosaan asennetaan 16 A:n voimapistorasia. Kytkentä- 
kalusteilta tai -kotelolta voimapistorasialle noustaan muovivaip-
pakaapelilla MMJ 5x1 ,5 mm 2  S. Voimapistorasialta ensimmäiselle 
valaisimelle saakka kaapelointi tehdään pakkasta ja auringonva-
loa kestävällä kumikaapelilla, esim. VSKB ATON 5x1,5 mm 2  S, 
minkä jälkeen kaape lointi jatkuu muovivaippa kaapelil la MMJ 
5x1 ,5 mm2  S seuraaville valaisimille. 

751 5.4.4 	Kaapelointi tehdään kehäportaaleilla siten, että kaapeli voidaan 
kytkeä irti tilanteissa, jolloin portaalin palkki joudutaan esimerkiksi 
ylikorkean erikoiskuljetuksen vuoksi nostamaan korkeammalle. 
Asennustapa on suositeltava kaikissa portaaleissa myös sähkö- 
töiden kannalta, jolloin palkin ja pylvään asennukset voidaan teh-
dä maassa erillisinä yksiköinä. 

7515.4.5 	Asennuksissa käytetään korroosion kestäviä kiinnikkeitä ja tar- 
vikkeita. 

7515.4.6 	Putkimaisiin yhdistelmäportaaleihin tehdään vähintään kaksi tai 
suunnitelman vaatiessa useampia kytkentäaukkoja. Alin kytken-
täaukko on tievalaistusta, keskimmäinen portaalivalaistusta ja 
ylin liikennevaloja varten. 

7515.4.7 	Ristikkoportaalin haaroituskotelo asennetaan siten, että sen ala- 
reuna on 1,7 m maanpinnasta. Maasta nousevat ryhmäkaapelit 
suojataan sinkityllä suojaputkella. Haaroituskotelon jälkeiset 
kaapelit asennetaan sinkittyihin teräsputkiin JPG 25. 

751 5.4.8 	Voimapistorasia suojataan sadelipalla. 
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751 5.5 	Maakaapeliasennukset puupylväillä 

7515.5.1 	Puupylväiden haaroituskotelo asennetaan siten, että sen alareu- 
na on 1,7 m maanpinnasta. Maakaapeli suojataan mekaanisilta 
vaurioilta kohdan 7515.2.3.2 mukaan. 

7515.5.2 	Haaroituskotelossa on oltava ryhmäkaapeleita varten tarvittavat 
kaapeliaihiot ja haaroitusliittimet sekä vastaavasti valaisinjohtoja 
varten tarvittavat kaapeliaihiot ja sulakkeet. 

7515.5.3 	Haaroituskotelon tulee olla silumiinivalua tai vastaavaa ja siinä 
on oltava 1-3 kpl 10/25 A:n sulakkeita. 

7515.5.4 	Haaroituskotelon voi vaihtoehtoisesti korvata tilaajan suostumuk- 
sella kytkentäkourulla. 

7515.6 	Ilmajohtoasennukset 

7515.6.1 	Yleistä 

751 5.6.1.1 Asennukset on tehtävä käyttäen suunnitelmassa esitettyjä, ilma-
johtoasennukseen tarkoitettuja pylväitä ja riippukierrejohtoa. Joh-
totyypit on esitetty pääkaaviossa ja ryhmitystaulukoissa. Haaroi-
tukset riippukierrejohdoilta valaisimille tulee tehdä 2,5 mm 2  
MKEMP-johtimilla eristettyjä siirtymäliittimiä käyttäen. 

7515.6.1.2 Riippukierrejohdon vaihejohtimet kytketään siten, että 2-
harjanteinen tulee vaiheelle L1, 3-harjanteinen vaiheelle L2 ja 4-
harjanteinen vaiheelle L3. 

7515.7 	Maadoitukset 

7515.7.1 	Valaisinpylväiden ja liikennemerkkien PEN-johdin käyttömaadoi- 
tetaan kaapelikaivantoon noudattaen standardin SFS 6000 jak-
son 54 mukaisia ohjeita. Maadoitusten maavastusten tulee täyt-
tää standardin SFS 6000 kohdan 413.1.3 mukaiset maadoi-
tusresistanssiarvot saman sähkölaitoksen alueella. Maadoitus on 
yhdistettävä ryhmän jakokohdissa 16 mm 2  kupariköydellä vas-
taan tulevan ryhmän viimeiseen pylvääseen. 

751 5.7.2 	Kun käyttömaadoitus tuodaan AMKA-linjasta metallipylvään si- 
sällä maahan, tehdään AMKA:n ja pylvään kytkentäaukon väli-
nen osuus korroosiovaaran vuoksi kevi:nä 16 m 2/Cu, minkä jäl-
keen johto viedään maahan kirkkaana 16 mm 2/Cu. 

7515.7.3 	Käytettäessä metallipylväs/AMKA-verkkoyhdistelmää ei pylvästä 
tarvitse suojamaadoittaa. Valaisimelle lähtevän suojajohtimen on 
kuitenkin oltava 15 -20 cm äärijohdinta pitempi. 

7515.7.4 	Kun kytkentäaukon kohdalla tehdään kytkentöjä, suoritetaan 
normaali pylvään suojamaadoitus standardien SFS 6000-5-54 ja 
SFS 6000-4-41 mukaan. Tällöinkin suojajohtimen on oltava ääri-
johtimia 15-20 cm pitempi. 

. 

. 
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7515.7.5 	Käytettäessä metallipylväitä, joissa on saranoitu kansi ja kannes- 
sa johdonsuoja-automaatti on kansi erikseen suojamaadoitettava 
(kevi). Suojajohtimen poikkipinta on sama kuin valaisinjohdossa. 

751 5.7.6 	Pinnalle asennettu maadoitusjohdin on suojattava 2 m:n korkeu- 
teen maanpinnasta. 

751 5.7.7 	Keskusten maadoitukset tulee tehdä sähkölaitoksen maadoitusta 
koskevien ohjeiden mukaan pystymaadoitussauvoja ja 16 mm 2  
kupariköyttä käyttäen. 

751 5.7.8 	Asennustyön tekijän on mitattava maadoitukset ja laadittava mit- 
tauspöytäkirja, ks. 751 7.2. 

751 5.7.9 	Kun maadoituksia tehdään suurjännitelinjojen ja kaasuputkien 
lähellä, työssä noudatetaan näiden omistajien antamia asen-
nusohjeita. Maadoitukset rautateiden läheisyydessä ks. 751 5.8.3 

7515.8 	Kalusteet ja liitäntälaitteet 

7515.8.1 	Pylväiden kalusteet ja liitäntälaitteet 

7515.8.1.1 Valaisinpylväskalusteena käytetään tarkoitukseen hyväksyttyä 
putkipylväskalustetta. Kalusteiden tyypit esitetään suunnitel-
massa. 

751 5.8.1 .2 Kytkentäaukon kannen sisäpinnalle tuleva johdonsuoja-auto-
maatti asennetaan kosketussuojattuna ja suojataan tippuvalta 
vedeltä. 

7515.8.1.3 Kalusteeseen kuuluu erilliset liittimet ja varoke tai varokkeet. 

751 5.8.1.4 PE- ja N- liitin voi olla yhteinen, jos PE-johtimet ja N-johtimet ei-
vät ole saman ruuvin alla, jolloin nollajohtimen irrottaminen ei ir-
rota samalla PE-johtimia. 

7515.8.1.5 Vakiokokoisissa liikennemerkeissä myös liitäntälaite ja kom-
pensointikondensaattori voidaan sijoittaa kalusteen yhteyteen. 

7515.8.1 .6 Sellaisissa suu nnistus- ja etäisyystauluissa sekä viittaryhmissä, 
joissa käytetään kahta tai useampaa pylvästä on kytkentäkalus-
teen tyypin oltava sama riippumatta siitä, onko liikennemerkki 
kytketty verkkoon 1- tai 3-vaiheisesti. Jokaisessa pylväässä pitää 
olla oma kytkentäkaluste. Yhdistettyihin valaisin- ja portaali-
pylväisiin tulee kaksi kytkentäkalustetta, toinen tievalaistusta var-
ten (alempi) ja toinen viittojen valaisemista varten (ylempi). 

7515.8.1.7 Jos vakiokokoisissa liikennemerkeissä liitäntälaite ja kompen-
sointikondensaattori asennetaan pylvään sisään, on kytkentä-
kalusteen kanssa käytettävä kuristimen kiinnityslevyä. Kompen-
sointikondensaattori tulee voida kiinnittää kytkentä-kalusteen yh-
teyteen. 

751 5.8.2 	Siltojen kalusteet ja liitäntälaitteet 
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7515.8.2.1 Risteyssiltojen kansien alle tulee asentaa suunnitelmapiirus-
tusten mukaan valaisimet ja roiskevesitiiviit kannelliset jakorasiat. 
Liitäntälaitteiden tulee olla valaisimissa. 

7515.8.2.2 Valaisimet tulee kiinnittää siltaan ruostumattomin teräsruuvein. 
Kaapelit on asennettava piirustusten mukaan uppo- tai pinta-
asennuksena. Pinnalle tulevat kaapelit pitää kiinnittää ruostumat-
tomilla sinkilöillä ja ruuveil la. Pinta-ase nnuksissa kaapelit tulee 
suojata ruostum attomasta teräksestä valm istetulla putkella. 
Alumiiniputkien käyttö uppoasennuksiss a on kielletty 

7515.8.2.3 Suojaputket mitoitetaan ja asennetaan suunnitelman sekä tyyp-
pipiirustusten mukaan ja asennetaan siten, ettei niihin keräänny 
kondenssivettä. 

751 5.8.2.4 Siltojen asennukset ja putkitukset saa toteuttaa vain sähköura-
kointioikeudet omaava sähköurakoitsija tai vaihtoehtoisesti asen-
nukset on tehtävä sähköurakoitsijan valvonnassa. 

751 5.8.3 	Rautatiesiltojen asennukset 

7515.8.3.1 Sähköratasiltojen ja alikäytävien valaistuksen asennuksissa tulee 
noudattaa Rataha Ilintokeskuksen ohjeita ja määräyksiä. 

7515.8.3.2 Siltakohtaiset valaistus- ja maadoitussuunnitelmat tulee hyväk-
syttää Ratahallintokeskuksella. 

7515.8.3.3 Rautatiesiltojen valaistuksia syöttävä vieras syöttöjännite tulee 
eristää rataverkon jännitteestä esimerkiksi suojaerotusmuuntaja-
kytkennän avulla tms. Ratahallintokeskuksen hyväksymällä taval-
la. Maadoitus tulee kytkeä paluuvirtakiskoon. 

7515.8.3.4 Valaistuksen maadoituksen tulee sijaita yli 20 metrin etäisyydellä 
sähkäradan rakenteista ja niihin maadoitetuista osista ja yli 5 
metrin etäisyydellä Ratahallintokeskuksen kaapeleista. Tarvitta-
essa maadoitus viedään muovisessa suojaputkessa eristettynä 
yli 20m etäisyydelle. 

7515.8.3.5 Jos metallinen valaisinpylväs on sijoitettava 5 metrin tai sitä pie-
nemmälle etäisyydelle sähköradan keskilinjasta tulee valaisimen 
suojamaadoitus tehdä paluuvirtakiskoon ja valaisinpylvään syöt-
tökaapelin PE-johdin tulee eristää Ratahallintokeskuksen ohjei-
den mukaan. 

751 5.9 	Keskukset 

7515.9.1 	Yleistä 

7515.9.1.1 Ennen keskuksien valintaa tulee niistä esittää kokoon-
panopiirustukset, joista ilmenee päämitat ja laitteiden sijoitus. 
Keskuksen toimittajan tulee laatia keskuksista johdotus- ja ko-
koonpanopiirustukset sekä esittää ne tilaajan hyväksyttäviksi. 

7515.9.1.2 Keskuksien tulee olla selväpiirteisesti koottu. Samaan kes-
kusosaan ei saa asentaa kosketussuojattuja ja suojaamattomia 
laitteita. 
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751 5.9.1 .3 Keskustoimitukseen tulee sisältyä pääkaaviossa esitetyn asen-
nustavan edellyttämät tarvikkeet. 

7515.9.1.4 Kontaktorit tulee mitoittaa ryhmien kuormitustaulukoiden perus-
teella. Saman keskuksen ryhmäpääkontaktorien tulee kuitenkin 
olla samanlaisia (valinta keskuksen raskaimmin kuormitetun 
ryhmän mukaan). 

7515.9.1.5 Kalusteiden nimellisarvot ja käyttötarkoitus, ryhmäkohtainen nu-
merointi ja kauko-paikalliskytkimien käyttöä osoittavat merkinnät 
0, AUTOMATIIKKA, TÄYSTEHO, OSATEHO tulee tehdä kaiver -
rettuja muovikilpiä (kerroslaminaatti tai vastaava) käyttäen. Ne 
kiinnitetään paikoilleen ruostumattom illa niitei llä tai peltiruuveilla. 

7515.9.1.6 Keskuksissa on käytettävä ryhmäkohtaista numerointia perustu-
en pääkaaviossa merkittyihin ryhmiin. 

7515.9.1.7 Pääkaavioiden mukaiset sulakkeet kuuluvat keskustoimitukseen. 
Valaisinryhmien sulakkeiden tulee olla hitaita, muiden nopeita. 
Varalle jääviin varokepesiin on asennettava sulakekannat. 

751 5.9.1 .8 Sähkölaitos tuo pääkaavioiden mukaiset liittymisjohdot kes-
kuksille ellei toisin sovita. Sähkölaitoksen ja asennusurakoitsijan 
väliset työrajat liittymisjohdon käsittelyssä ja päiden kytkennöissä 
esitetään sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa sähkölaitoksen 
käytännön mukaisesti. 

7515.9.1.9 Ohjaus on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. 

751 5.9.2 	Maahan asennettavat keskukset 

7515.9.2.1 Kaappien tulee aineeltaan, rakennelaj iltaan sekä rakenteeltaan 
olla standardin SFS 2533 mukaisia ja ne tulee voida kiinnittää 
standardin SFS 2534 mukaiseen jalustaan. 

7515.9.2.2 Kaapit on perustettava 1 m syvyyteen 0,2 m sorakerroksen va-
raan. Perustuksen ympärystäyttö on tehtävä soralla. Pe-
rustuselementin alle on laitettava vähintään 5 cm solumuovia 
lämpöeristeeksi. Vaihtoehtoisesti lämpöeriste voidaan tehdä 30 
cm kevytsorakerroksella, joka on laitettava perustuksen sisä- ja 
ulkopuolelle. 

7515.9.2.3 Kaappi voi olla enintään 1,5 m leveä ja 2,0 m korkea. Jos kaapin 
mitat tulevat tätä suuremmiksi, keskuksen kalusteet tulee jakaa 
kahteen tai useampaan kaappiin. Tällöin kaappipari asennetaan 
selät vastakkain. Kaappeja mitoitettaessa on sisälle tulevien ko-
telokeskusten ja niiden kalusteiden koko otettava huomioon. 

7515.9.2.4 Kaapin ovet tulee voida salvata kahvalla keskeltä sekä ylä- ja 
alareunasta. Kahva lukitaan kiinniasentoon. Lukon pesän suo-
jaksi on asennettava saranoitu kansi. 

7515.9.2.5 Keskus varustetaan normaalisti kolmikaralukituksella. Jos kes-
kuksen oveen asennetaan lukot, ne varustetaan sähkölaitoksen 
ja Tiehallinnon yhteisellä lukkosarjalla. 

751 5.9.2.6 Kaapin ovissa tulee olla kiinteättuulihaat. 
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7515.9.2.7 Kerroslaminaattilevyyn tai vastaavaan merkitty tunnus on kiinni-
tettävä niiteillä oven sisäpuolelle. Tunnus ja omistaja (esim. Tie- 
hallinto) on maalattava lisäksi mustalla värillä kaapin päätyyn ul-
kopuolelle varaulostulolaipan alapuolelle siten, että numeron kor-
keus on 80 mm. 

7515.9.2.8 Jakokaapin sisään tulee asentaa pääkaavioiden mukaisin laittein 
kalustettu koteloitu keskus, jonka kotelointiluokka on vähintään 
IP 34. Keskuksen asentamista varten tulee jakokaapeissa olla 
riittävän tukevat kiinnitysraudat. Jakokaappeihin on asennettava 
kaapeleiden kiinnityskisko kotelokeskuksen alapuolelle. 

751 5.9.2 .9 Keskuksissa on oltava varasulakkeet ja käyttöpiirustukset. Käyt-
töpiirustuksia varten keskuksessa tulee olla sääsuojattu teline ja 
lisäksi kahvasulakkeen vaihtokahva. 

7515.9.2.10 Kaapeleiden lähdöt tulee tehdä pä äkaavioiden mukaisilla riviliit-
timillä (jotka numeroidaan) tai siirtymäliittimillä. Al-liitokset on teh-
tävä noudattaen liittimien valmistajien ohjeita. Konsentrisen kaa-
pelin PE N-kiskoliitokset tehdään Cu-liitoksina. Jokainen PEN-
kiskoon tuleva johdin pitää kiinnittää erillisen liitinruuvin alle. 

7515.9.2.11 Jakokaapit ja keskuksien kiinnitysraudat on pintakäsiteltävä koh-
tien 751 5.9.2.14 ja 15 mukaan. 

7515.9.2.12 Keskuksiin on asennettava kaikki pääkaavioissa esitetyt kojeetja 
laitteet. 

7515.9.2.1 3 Keskuksen valmistajan on otettava huomioon seuraavat lähtö-
kohdat: 

- Kaapeli lähdöt ovat pääkaavion mukaiset ja ne varustetaa n ri-
viliittimillä, jotka numeroidaan. 

- Keskuksiin varataan läpi viennit pääkaavioissa esitetyille läh-
döille, laajennuksille ja kandelle 16 m m 2  maadoitu sköydelle. 

- Keskuksien kotelointiluokka on vähintään IP 34. 
- Keskuksien korroosiosuojauksen tulee soveltua erittäin vai-

keisiin ilmasto-olosuhteisiin. 
- Ryhmien kontaktorille varataan koteloon riittävä ilmatila. 
- Keskuksien kytkimet ja merkkilamput ovat koteloiden kan-

nessa. 

7515.9.2.14 Jakokaapit voivat olla ilman maalausta, jos ne valmistetaan alu-
miinista tai kuumasinkitystä teräslevystä. Myös maalattujen kes-
kuksien tulee olla kuumasinkittyä teräslevyä ja maalauksessa on 
käytettävä polyesterijauhemaalia. Pinta on käsiteltävä ennen 
maalausta maalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

7515.9.2. 15 Muut mandolliset teräsrakenteet maalataan ruostesuojam aalilla 
(esim. Ferrex) ennen niiden paikoilleen asennusta ja kertaalleen 
sen jälkeen sekä lopuksi peitemaalataan (liikennemerkkiharmaa). 
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7516 	TARKASTUKSET 

751 6.1 	Jalustan sijainti ja korkeus 

7516.1.1 	Etäisyys reunaviivasta pylvään keskelle saa poiketa suunni- 
telman mukaisesta mitasta enintään ± 50 mm. Peräkkäisten pyl-
väiden poikkeamien välinen ero saa olla enintään ± 50 mm. 

7516.1.2 	Jalustat sijoitetaan tien pituussuunnassa suunnitelman mu- 
kaiseen paikkaan. Pakottavista syistä jalustaa saa siirtää tien pi-
tuussuunnassa enintään 1 m päähän alkuperäiseltä paikaltaan. 
Jos useita, peräkkäisiä jalustoja joudutaan siirtämään, pylväsvälit 
on tasoitettava koko osuudella. 

7516.1 .3 	Jalustan korkeus mitataan sisäluiskassa tien puolelta ja ulkoluis- 
kassa yläpuolelta. 

7516.1.4 	Jalustat asennetaan suunnitelman mukaiseen korkeuteen. Sallit- 
tu virhe on ± 50 mm. Jalustan yläpinnan korkeudeksi pitäisi tulla 
50...150 mm maan pinnasta. Törmäyksessä myötäävillä pylväillä 
vastaava korkeus on 50.100 mm. Luiskaa täytetään ja muotoil-
laan siten, että oikea korkeus maanpinnasta saavutetaan. Jälki-
täytön pituudeksi tien suunnassa tulee vähintään 20 kertaa jälki-
täytön korkeus. 

7516.1.5 	Jos työn aikana huomataan, että edellä vaadittu luiskan muotoilu 
on mandotonta tai sitä tarvitaan paljon lähes kaikissa jalustoissa, 
on ennen jalustojen asentamista selvitettävä, onko suunnitelman 
tarkoituksena ollut laaja luiskien muotoilu. Tarvittaessa muute-
taan suunnitelmaa. 

7516.1.6 	Maahan upotettujen pylväiden upotussyvyys tarkistetaan pylvää- 
seen tehdyn merkin avulla, joka on 3,0 m etäisyydellä pylvään 
alapäästä. 

7516.1.7 	Puupylvääseen etukäteen sivusta poratun reijän tai koverruksen 
alareunan korkeus luiskan pinnasta on -50 mm tai + 150 mm; ta-
voitetaso on + 100 mm. Jos reikä tai koverrus tulee alkuperäisen 
luiskan alapuolelle, luiskaan kaivetaan tien suunnassa noin 0,7 m 
syvennys, jolla estetään veden kertyminen pylvään sisälle. Jos 
alareunan korkeus tulee alkuperäisen luiskan pinnan yläpuolelle 
yli 150 mm, luiskan pintaa nostetaan tien suunnassa 1 m matkal-
la pylvään molemmin puolin. Luiskan korotuksen päät viistetään 
2 m matkalla luiskan tasoon; kohouman kokonaispituus on 6 m. 

751 6.2 	Pylväiden asento ja korkeus 

751 6.2.1 	Valaisimen ja varren oman painon kuormittama pylväs on suun- 
nattava siten, että pylvään rungon päät tulevat samalle pys-
tysuoralle. Sallittu virhe on ± 75 mm. Peräkkäisten pylväiden 
poikkeamien ero saa olla enintään 50 mm. 

7516.2.2 	Pylvään rungon ja varren liitoskohtaan ei saa tulla silmämääräi- 
sesti havaittavaa taitetta. 

7516.2.3 	Valaisinvarsien tulee olla kohtisuorassa tien keskilinjaa vastaan. 
Sallittu virhe on ± 1°. 
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7516.2.4 	Yksivartisten pylväiden kytkentäaukot sijoitetaan tien suuntaisesti 
pylvään taakse katsottuna lähintä ajokaistaa lähestyvästä ajo- 
neuvosta. Sallittu virhe on ± 5 °  

7516.2.5 	Asennuskorkeuden virhe alkuperäisen tai muutetun suunni- 
telman asennuskorkeuteen nähden saa olla enintään ± 50 mm. 
Peräkkäisten pylväiden virheen erotus saa olla enintään 
± 50 mm. 

751 6.3 	Valaistusteknilliset mittaukset 

7516. 3.1 	Jos valaistus näyttää silmämääräisesti tai liikkuvan mittauksen 
perusteella heikommalta kuin normaalisti, tai jos urakka-asia-
kirjoissa on muuten edellytetty, tulos tarkistetaan seuraavasti: 

1. Uudet tiet 
Mittaukset tehdään poikkileikkauksissa, jotka sijait-
sevat laskenta-alueen alussa, neljännespisteessä 
ja puolivälissä. Lisäksi mitataan pylväsvälin puolivä-
lin molemmin puolin lähimmät laskentapoikkileik-
kaukset sekä valaisimen viereiset poikkileikkaukset. 
Poikkileikkauksen jokaisen kaistan äärimmäisten 
pisteiden arvot havaitaan. 
Verrataan samoissa pisteissä laskettua ja mitattua 
valaistusvoimakkuuden arvoa. Mitattu arvo saa alit-
taa lasketun enintään 10 %. 
Jos mitattu tasaisuus vastaa laskettuja arvoja mutta 
valaistusvoimakkuuden keskiarvo on yli 10 % alle 
lasketun arvon, lamppujen valovirta on tarkistettava 
laboratoriossa. Jos valovirta alittaa luvatun arvon yli 
10 %, lamput on vaihdettava. 

2. Liikenteellä olevat tiet 

Lasketaan molemmille pientareille 0,5 m etäisyydel-
le valaistusvoimakkuuden arvot. 
Mittauspisteet määritellään kuten kohdassa 1. 
Vertailu ja arviointi tehdään kohdan 1 mukaan. 

751 6.4 	Sähköteknilliset tarkastukset 

7516.4.1 	Urakkaan sisältyy oikosulkuvirtojen ja jänniteh äviöiden mittaukset 
ryhmien päissä, eristysvastusm ittaukset maakaapeleille pylväs-
väleittäin, PE-suojajohtimien ja PEN-johtimien jatkuvuuden mit-
taukset. Mittauspöytäkirja luovutetaan tilaajalle ja liitetään laatu-
kansioon. 

7516.4.2 	Sähköasennuksista on tehtävä KTM:n päätöksen 517/96 mukai- 
nen käyttöönottotarkastus. 

7516.4.3 	Työn valmistuttua, urakoitsijalle kuuluu oman työn tarkastuksen 
lisäksi teettää varmennustarkastus kolmannella osapuolel la, kun 
pääsulakkeen koko on yli 35 A. Tarkastuksista tulee luovuttaa 
pöytäkirja tilaajalle. Tarkastuskustannuksista vastaa urakoitsija. 
Urakkaan kuuluu suunn itelmapiirustusten päivitys asennuksia 
vastaaviksi ja niiden leimaaminen loppupiirustuksiksi. 
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7517 	DOKUMENTOINTI 
7517.1. 	Loppupiirustukset 

7517.1. 1 	Loppupiirust uskansio sisältäa seuraavat pii rustukset ja luettelot: 

1) Kartat, joihin on merkitty tievalaistuslaitteet, maakaa-
pelit ja ilmajohdot ryhmämerkintöineen. Kaapeleiden 
reitit ja alitusputket on ilmoitettava 0,1 m tarkkuudella. 

2) Siltojen putkitus- ja sähköpiirustukset sekä piirustukset 
erikoisratkaisuista. 

3) Keskusten pää- ja mandolliset piirikaaviot. 

4) Ryhmitystaulukot ja ryhmien kuormitustaulukot. 

5) Keskuksien (jakokaappien) rakennepiirustukset 
kaavioiden m ukaisin merkinnöin: 
- johdotuspiirustus, 
- kojekaaviotja laitteet 1:5 tai 1:10 sekä 
- jakokaappien jalustojen mittapiirros. 

6) Erikoispiirustukset pylväistä ja jalustoista, jos on poi-
kettu tyyppipiirustusten mukaisista ratkaisuista 

7517.1 .2 	Jokaisen keskuksen lopullisesta pääkaaviosta laaditaan muovi- 
tettu kaappiin tuleva käyttöpiirustus ja kaavio keskuksen jakoalu-
eesta. 

751 7.1 .3 	Edellä mainituista piirustuksista laatu keskustoimittaja kohdan 5 
piirustukset. 

7517.1 .4 	Muiden kohtien loppupiirustukset laatu asennustöiden tekijä. 

7517.1.5 	Asennustöiden tekijä varmentaa loppupiirustukset päivämäärällä 
ja allekirjoittamalla alkuperäiset asiakirjat. 

7517.2 	Laatukansio 

7517.2.1 	Laatukansio sisältää seuraavat asiakirjat: 

1. Valaistusteknilliset laskentatulokset 
2. Valaistusteknillisten ominaisuuksien mittauspöytä- 

kirjat 
3. Oikosulkuvirta- ja jännitehäviölaskelmat 
4. Maadoitusten mittauspöytäkirjat 
5. Käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja 
6. Pylväiden koordinaattiluettelot 
7. Kalusteiden toimittajan laatima kojeluettelo, josta 

ilmenee hankkeeseen kuuluvien laitteiden valmista-
ja, tyyppi, nimelliarvotja lukumäärät 

8. Kohtien 7512.3 ja 751 5.2 mukaan otetut valokuvat. 
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7517.3 	Jakelu 

7517.3.1 	Loppupiirustuksia tulee toimittaa tilaajalle 4 sarjaa. Tievalaistus- 
keskuksiin tulee lisäksi yksi käyttöpiirustussarja. 

751 7.3.2 	Laatukansio luovutetaan tilaajalle vastaanottokatselmuksessa. 

7520 	VALAISTUKSEN OHJAUS 

7521 	PERINTEELLINEN TIEVALAISTUS 

7521.1 	Tavallisimmat ohjaustavat ovat hämäräkytkin-, kello- ja vyöryntä- 
ohjaus sekä langaton kauko-ohjausjärjestelmä. Ohjaustapa ja 
sen laatuvaati mukset esitetään rakennussuunnitel massa. 

7522 	MUUTTUVA TIEVALAISTUS 

7522.1 	Muuttuvan tievalaistuksen älykäs ohjaus esitetään rakennus- 
suunnitelmassa. 

7522.2 	Työkohtaisissa laatuvaati mu ksissa esitetään vähintään seuraa- 
vat tiedot: 
- 	toimivuusvaatimukset, 
- 	kalusteet, 
- 	säätöominaisuudet ja 
- 	ohjelmisto. 

7523 	TUNNELIVALAISTUS 

7523.1 	Tunnelin kynnys- ja siirtymäalueen valaistusta ohjatäan yleensä 
neljässä portaassa avoimella tiellä vallitsevien valoisuusolojen 
mukaan mittaamalla molempien suuaukkojen lähestymislumi-
nanssit. 

7523.2 	Valaistusportaat, kynnysalueiden luminanssivaatim ukset ja näitä 
vastaavat lähestymisluminanssin arvot, esim. L20, on esitetty ra-
kennussuunnitelmassa. 

7524 	KÄYTTÖKOULUTUS 

7524.1 	Tilaajan nimeämälle ryhmälle järjestettävällä käyttö-ja huoltokou- 
lutuksella varmistetaan, että käyttöhenkilökunta voi itsenäisesti 
vastata laitteiden oikeasta käytöstä ja tehdä muutoksia esiasetet-
tuihin valaistuksen ohjausarvoihin. 

7524.2 	Koulutukseen kuuluvat vähintään seuraavat osa-alueet: 
- yleinen järjestelmä, 
- käyttö, 
- vian etsintä ja huolto. 
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