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1. Tievalaistus 

1.0 Lähtökohdat 

. 

. 

fl 

TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tievalaistuksella tarkoitetaan näissä ohjeissa 
tielle pysyviksi rakennetuilla laitteilla järjestettyä 
valaistusta, jolla pyritään parantamaan liikenne-
turvallisuutta, liikenteen palvelutasoa, ajomuka-
vuutta, yleistä turvallisuutta ja ympäristöolosuh-
teita. 

Ohjeiden tavoitteena on: 
—selvittää, milloin, missä ja minkälainen tieva-

laistus tarvitaan, 
- selvittää suunnitteluperusteet ja -menetelmät, 

suunnitelmien laatiminen, sisältö ja käsittely, 
—esitellä laitteet ja rakenteet, 
- kuvata rakentamis- ja kunnossapitotoimenpi-

teet, 
- avustaa TVL:n sekä urakoitsijoitten ja laitetoi- 

mittajien välistä kanssakäymistä, 
—yksinkertaistaa ja tehostaa toimintaa sekä 
- käytännön yhtenäistäminen. 

TIEVALAISTUKSEN VAIKUTUKSET 

Pimeällä tiellä ajettaessa heikentyneet näkemis-
edellytykset ovat osaltaan syynä siihen, että on-
nettomuusriski kasvaa 1,5. . 2,5-kertaiseksi ver -
rattuna valoisaan aikaan. Tievalaistuksen toteut-
taminen perustuu pimeän ajan onnettomuuksien 
vähenemiseen. 

Yleisillä teillä pimeän ajan (pimeä ja osa hämärän 
ajasta) liikenne on 25.. .30%  KVL:stäjaonnetto-
muudet keskimäärin 30 % kaikista onnettomuuk-
sista. Tieliikenteen eräät onnettomuuslajit ovat 
selvästi yleisempiä pimeänä aikana kuin päivällä. 
Tavallisimpia pimeän ajan yksittäisonnettomuuk-
sia ovat: 
- jalankulkijaonnettomuus, 
- törmäys pysähtyneeseen tai pysäköityyn ajo-

neuvoon, 
- törmäys kiinteään esteeseen ajoradalla tai sen 

ulkopuolella ja 
- eläinonnettomuus. 

Kaikista onnettomuuksista yleisillä teillä n. 2,7 % 
johtaa kuolemaan, n. 33% henkilövahinkoihin 
(1982). Kevyt liikenne on pimeällä erittäin onnet-
tomuusaltis liikenneryhmä ja sen onnettomuuk-
sien vakavuusaste on korkea; 20.. .30%  kaikista 
kevyen liikenteen pimeän ajan onnettomuuksista 
johtaa kuolemaan. 

Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mu-
kaan tievalaistus vähentää yleisillä teillä pimeän 
ajan onnettomuuksia keskimäärin 30%:lla, eri 
onnettomuuslajien vähenemän ollessa: 
- Kuolemaan johtaneet onnettomuudet n. 40 o,/ 

- Henkilövahinkoihin johtaneet 
onnettomuudet 	 n. 35 % 

- Omaisuusvahinkoihin johtaneet 
onnettomuudet n. 25 % 

Tievalaistus parantaa liikenneturvallisuutta myös 
tieosuuksilla, joilla olosuhteet ovat poikkeukselli-
set (suuri liittymätiheys, sumuiset tienkohdat, 
monimutkaiset liikennejärjestelyt jne.), tasoittaa 
ja hieman lisää ajoneuvojen nopeuksia, parantaa 
ajoneuvoliikenteen palvelutasoa, sujuvuutta, ajo- 
mukavuutta ja optista ohjausta, vähentää ajoneu-
vojen häikäisyä sekä lisää tieympäristön yleistä 
turvallisuutta. 

Tievalaistuksen kannattavuutta voidaan tarkas-
tella ajokustannussäästöjen avulla. Näistä 40. 
60% on onnettomuus-, 30. . .40% aika- ja 10... 
30% ajoneuvokustannussäästöjä. 

Aikakustannussäästöjä syntyy liikenteen nopeu-
den palautumisesta lähes päivätilanteen mukai-
seksi, jolloin matka-aika lyhenee. Nopeuden 
muutos on valaistun tieosan pituudesta, liiken-
nemäärästä, tien luokasta, raskaiden ajoneuvo-
jen osuudesta ja nopeusrajoituksista riippuen 
1...5km/h. 

Ajoneuvokustannussäästöt perustuvat pääasias-
sa tievalaistuksen aiheuttamaan tasaisempaan 
ajonopeuteen, joka puolestaan vähentää poltto-
aineen kulutusta 0,4. - .0,7 litraa/lOO km pimeän 
ajan liikenteen määrästä ja nopeudesta riippuen. 

v 1.0.1 
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1.1 Tievalaistuksen tarve 

. 

. 

. 

1.10 Yleistä 
Tievalaistuskohteet ovat perusteiltaan kanden lai-
sia: 
- Kohteet, joiden perusteet ovat ilman lisäselvi-

tyksiä riittävät. 
- Mandollisesti valaistavat kohteet, joiden pe-

rusteet on tarkastettava erikseen tarpeellisuu-
den arviointimenetelmän avulla. 

Tievalaistuksen tarpeellisuus arvioidaan tarkista-
maIla ensin hankkeen perusteiden riittävyys il-
man lisäselvityksiä. Jos hanke ei ole suoraan pe-
rusteltavissa kohdan 1.11 mukaan, arvioidaan tar-
peellisuus kohdassa 1.12 esitetyllä menetelmäl-
lä. Valaistustarve määritellään menetelmän tuot-
taman perusteluvun ja liikennetaloudellisen tar-
kastelun avulla. 

1.11 Ilman lisäselvityksiä perustellut 
valaistuskohteet 

Tievalaistus voi olla perusteltua ilman lisäselvi-
tyksiä: 
- sijainnin perusteella, 
- liikennemäärien perusteella tai 
- liikenneonnettomuuksien perusteella. 

1.111 SIJAINNIN PERUSTEELLA VALAISTAVAT 
KOHTEET 

1. Yleiset tiet taajamissa 

Yleiset tiet ja kadut taajamissa; pääasiassa ase-
ma- ja rakennuskaava-alueilla. Kaavoittamatto-
milla alueilla tiet voidaan valaista silloin, kun taa-
jaman asukasluku on > 500 ja asuinrakennusten 
keskimääräinen etäisyys on < 200 m. 

2. Avattavat sillat ja niihin liittyvät tieosat. 

3. Lossi- ja lauttalaiturit sekä niihin liittyvät tie- 
osat. 

4. Tunnelit ja niihin verrattavat alikulkusillat 
myös päivällä. 

5. Moottori- ja moottoriliikennetiet, jos eritasoliit-
tymien nokkaväli on 2000 m tai osuus kah-
den 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 eri-
tasoliittymän alueella rampit ja risteävä tie se-
kä suuret levähdys- ja palvelualueet. Valaise-
mattomalla moottoritiellä valaistaan ainoas-
taan eritasoliittymän rampit ja sivutie ramp-
pien päiden välillä; moottoriliikennetiellä myös 
päätie äärimmäisten nokkapisteiden välillä. 

1.112 LIIKENNEMÄÄRIEN PERUSTEELLA 
VALAISTAVAT KOHTEET 

Lähtökohtana tievalaistuksen perustelemiselle 
liikennemäärillä on kunkin toiminnallisen luokan 
keskimääräinen onnettomuusaste. Pitkillä valais. 
tusosuuksilla voidaan ottaa huomioon myös ajo-
neuvo- ja aikakustannussäästöt. 

Tievalaistuksen liikennetaloudellinen kannatta-
vuus selvitetään vertaamalla keskimääräisiä vuo-
sikustannussäästöjä ja vuosikustannuksia tar-
kasteluajanjakson t puolivälissä (t on valaistuk. 
sen käyttöikä, yleensä 20 vuotta), kaava (1). 

365 - b - KVL . (Anks+Aiks+Onks) HKKv , 	(1) 

jossa b 	on liikenteen kasvukerroin, 
KVL keskivuorokausiliikenne 

(ajon./d), 
Ank5  ajoneuvokustannussäästöt 

(mk/ajon.km), kaava (2), 
Aiks  aikakustannussäästöt 

(mk/ajon.km), kaava (3), 
Onk5 onnettomuuskustannussäästöt 

(mk/ajon.km), kaava (4), 
HK hyötykustannussuhde (1 ... 2) ja 
Kv valaistuksen vuosikustannukset 

(mk/km-a) kohdan 1.53 mukai- 
sesti. 

Anks=p-Pa5-Pak.(1+ _Si__)t12 	 (2) 

jossa p on pimeän ajan liikenteen osuus, 
Pas 	polttoainesäästö (1/km), 
Pak 	polttoaineen hinta (mk/1) ja 
r, 	polttoaineen hinnan vuotuinen 

kasvu (%). 

1 	1 	(1 t 2 tl'2 Aiks=p-Aik.(-_--) 	, 	(3) 

jossa p on pimeän ajan liikenteen osuus, 
Aik liikenteen ajan arvo (mklh), 
r2  liikenteen ajan arvon vuotuinen 

kasvu (%), 
nopeus pimeänä aikana ennen 
tievalaistusta, 

v2  nopeus pimeänä aikana valais- 
tuksen rakentamisen jälkeen ja 

11 aikasäästö (h/ajon.km). 
v 1  v2  

Onks=pdg-Onk.(1 + _!__)t'2.1O 	(4) 

jossa p on pimeän ajan liikenteen osuus, 
d 	onnettomuuksien vähenemä tie- 

valaistuksen ansiosta, 
g 	tieosan onnettomuusaste 

(onn./108  ajon.km), 

v 1.1.1 
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Onk 	keskimääräinen onnettomuus- 
kustannus (mk) ja 

r3 	keskimääräisen onnettomuuskus- 
tannusten kasvu (%). 

Valaistushanke on kannattava, kun hyötykustan-
nussuhde HK=1 ja se tulisi toteuttaa viimeis-
tään silloin, kun suhde lähestyy arvoa 2. Taulu-
kossa 1 on toiminnallisten luokkien mukaan jao-
teltuna eri hyötykustannussuhteita vastaavat lii-
kennemäärät. Liikennemääräperusteiden arvot 
riippuvat lähtötietojen tarkkuudesta, ennusteker-
toimista, onnettomuustiedoista ja yksikköhin-
noista. Näiden muuttuessa liikennemäärät tulee 
tarkistaa kaavojen (1)—(4) avulla. Lopputulosta 
arvioitaessa on otettava huomioon, että ajoneu-
vo- ja aikakustannussäästöjen osuus on noin kol-
masosa ajokustannussäästöistä. 

1.113 ONNETTOMUUKSIEN PERUSTEELLA 
VALAISTAVAT KOHTEET 

Tievalaistuksen kannattavuus onnettomuustihey-
den vähenemisen perusteella lasketaan kaavalla 
(5). Onnettomuuskustannussäästöt määritellään 
tarkastelemalla erikseen henkilö- ja omaisuusva-
hinkoihin johtaneita onnettomuuksia laskemalla 
keskimääräinen vuotuissäästö tarkasteluajanjak-
son puolivälissä sekä vertaamalla tätä valaistuk-
sen aiheuttamiin kustannuksiin. 

(1 	r)t/2(dheh.Onkh+dov.eov.Onkov). 

OTpiHKKv 	 (5) 

jossa r 	on onnettomuuskustannusten vuotui- 
nen kasvu, 

t 	tarkasteluajanjakso, yleensä 
20 a, 

dhv,dov henkilö- ja omaisuusvahinko- 
onnettomuuksien vähenemä, 

ehv,eov henkilö- ja omaisuusvahinko- 
onnettomuuksien osuus pimeän 
ajan onnettomuuksista, 

Onkhv, henkilö- ja omaisuusvahinko-
Onkov onnettomuuksien keskimääräiset 

hinnat (mk), 
OTpi 	pimeän ajan onnettomuustiheys 

(onn/km a),  

HK 	hyötykustannussuhde, 1. . .2 ja 
Kv 	tievalaistuksen vuosikustannus 

(mk/km-a) kohdan 1.53 mukaises-
ti. 

Valaistushanke on kannattava, kun hyötykustan-
nussuhde HK=1 ja se tulisi toteuttaa viimeis-
tään silloin, kun suhde lähenee arvoa 2. Taulu-
kossa 2 on toiminnallisten luokkien mukaan jao-
teltuna eri hyötykustannussuhteita vastaavat on-
nettomuustiheydet. Onnettomuustiheysperustei-
den arvot tulee tarkistaa turvallisuusvaikutusten 
sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten muut-
tuessa. On nettom uustarkastel ussa käytettävien 
tietojen on oltava vähintään kolmen vuoden 
ajalta. 

Onnettomuusti heys 
Toiminnallinen luokka onn/kma 

HK=1 HK=1,7.. .2,0 _______________ 

Moottoritie 1,4 2,5 
Moottoriliikennetie 1,2 2,0 
Valta- ja kantatie 
Seudullinen tie 

0,5 
0,5 

1,0 
1,0 

Tasoliittymät 3 onn/a 

Taulukko 2. 
Pimeän ajan onnettomuustiheydet. 

1.114 MUILLA PERUSTEILLA VALAISTAVAT 
KOHTEET 

1. Yksiajorataiset tiet, jos kevyen liikenteen mää-
rä ajoradalla edellyttäisi erillistä kevyen liiken-
teen väylää (vrt 111-5.21) eikä sitä voida toteut-
taa 5 vuoden aikana. 

2. Pääsuunnassa kanavoidut ja liikennevaloilla 
ohjatut tasoliittymät. 

3. Päätien yhteydessä olevat kevyen liikenteen 
väylät valaistaan erikseen, jos väylän ulkoreu-
nan etäisyys päätien lähimmästä valaisinrivis-
tä on > 1,5xasennuskorkeus tai välikaistalla 
on valoa estävää kasvillisuutta. 

4. Kevyen liikenteen alikulkukäytävät valaistulla 
tiellä. 

. 

1 

. 

KVL ajon./d 

Toiminnallinen luokka 

Moottoritie 
- kk 15 m, ei häikäisy-

estettä 
Moottoriliikennetie 
Valta- ja kantatie, 2-k 
Seudullinen tie, 2-k 

1 Kaikki aiokustannussäästöt 	Vain onnettomuuskustannussäästöt 

HK=1 	1 	HK=1,8 1 	HK=1 	1 	HK=1 

13000 23000 25000 45000 
10000 18000 17000 30000 
4000 7000 6000 10000 
3 000 5 000 4 000 7 000 

Taulukko 1. 
Lilkennetaloudellisesti kannattavan tievalaistuksen Ilikennemäärät. 

V 1.1-2 
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5. Liikennejärjestelyt moottori- ja moottoriliiken-
neteiden päissä. 

6. Liikennemerkit teillä, joiden valaistuksen vä-
rintoisto on huono, erikoisesti erivärisiä merk-
kejä sisältävät ryhmät, ellei tau luja voida sijoit-
taa niin, että ajoneuvovalot osuvat niihin. 

Kaikkien muiden kohteiden valaistustarve tarkis-
tetaan seuraavassa kohdassa esitetyllä menetel-
mällä. 

1.12 Tievalaistuksen tarpeellisuuden 
arviointimenetelmä 

Menetelmä perustuu tieosan tarkasteluun kuljet-
tajan näköhavaintotarpeeseen vaikuttavien teki-
jöiden avulla. Liikennetilanteen ja ajamistehtä-
vän monimutkaisuus ja vaikeus riippuvat pimeän 
ajan liikenneympäristöstä, joka määräytyy tien 
geometrisistä tekijöistä, liikennöitävyydestä, vi-
suaalisesta ympäristöstä sekä onnettomuusris-
kistä. 

Tien valaistustarpeen ilmaisee valaistuksen te-
hokkuus. Se analysoidaan painotetulla pistesum-
mamenetelmällä arvostelemalla tieosan luokitus- 
tekijät niiden näköinformaatiohyvyyden kannalta 
pistein 1. . .5 taulukoissa 3-5 olevien periaattei-
den mukaisesti. 

Luokitustekijöiden painotus ilmaisee tekijään liit-
tyvän visuaalisen havainnoinnin tärkeyttä koko 
ajotoiminnan kannalta. Taulukoihin on otettu sel-
laisia tekijöitä, joihin tievalaistuksella on positii-
vinen vaikutus. 

1.121 VALAISTUKSEN PERUSTELUKU 

Taulukoissa 3-5 oleva pistesumma ei yksinään 
osoita tievalaistuksen tarpeellisuutta. Perusteek-
si riittävä pisteluku määritellään tieverkon ylei-
sen tilan, alueelle sopivien valaistusperiaattei-
den ja tienpidon pitkän tähtäyksen ohjelmoinnin 
mukaisesti. Yleensä käytetään taulukoiden osoit-
tamaa periaatetta, jossa liikenneympäristön luo-
kittelutekijöiden arvostelupiste 3 kuvaa kuljetta-
jan näkökulmasta huonointa pimeän ajan liiken. 
teelle vielä hyväksyttävää tilannetta. Valaistuk-
sen perusteluku PL saadaan jakamalla tieosalle 
tai liittymälle lasketut kokonaispisteet arvostelu- 
pisteitä 3 vastaavalla perusarvolla. Kun PL> 1, 
tieosan valaiseminen on perusteltu. 

1.122 LIIKENNETALOUDELLINEN 
VERTAI LUTEKIJÄ 

Tieosan valaiseminen saattaa olla taloudellisesti 
kannattavaa mutta hyötykustan nussu hdetta ei 
pidetä riittävänä. Tievalaistuksen rakentaminen 
voi näissä tapauksissa osoittautua tarpeellisek-
si, koska pimeän ajan liikenteelle koituu rahassa 
vaikeasti mitattavaa hyötyä, jota kuvataan edellä 
olevan analyyttisen menetelmän perusteella. 

Valaistuksen tarpeellisuus arvioidaan perustelu-
vun PL ja liikennetaloudellisen vertailutekijän VT 
avulla. Vertailutekijänä käytetään tarkasteltavan 
hankkeen hyötykustannussuhteen ja ilman lisä-
selvityksiä valaistavan kohteen hyötykustannus-
suhteen osamäärää. 

Tarkasteltaessa pelkästään onnettomuuksia ver-
tailutekijä saadaan tapahtuneiden pimeän ajan 
onnettomuuksien ja taulukossa 2 toiminnalliselle 
luokalle vaaditun onnettomuustiheysperusteen 
avulla. Vastaavalla tavalla vertailutekijä saadaan 
tarkasteltavan tieosan KVL:n ja taulukossa 1 vaa-
ditun liikennemäärän avulla. KVL:ään perustuva 
vertailutekijä antaa mandollisuuden tarkastella 
myös sellaisia kohteita, joilla ei ole sattunut pi-
meän ajan onnettomuuksia. 

VT = HK 	= OTpi 	= KVL 	
(6) 

H Kvaad OTpivaad KVLvaad 

Tievalaistus on tarpeellinen kaavan (7) mukaan. 

VTPL1,O 	 (7) 

1.123 VALAISTUSHANKKEIDEN 
TÄRKEYSJÄRJ ESTYS 

Valaistushankkeiden tärkeysjärjestys määritel-
lään kiireellisyysindeksin KI avulla, joka ottaa 
huomioon perusteluvun, liikennetaloudellisen 
kannattavuuden, hyötyvien ajoneuvojen lukumää-
rän ja vuosikustannukset. 

Kl=VT PLpKVL 
Kv 	

' 	 (8) 

jossa VT on liikennetaloudellinen vertailu- 
tekijä, 

p 	pimeän ajan liikenteen osuus, 
KVL 	vuorokausiliikenne (ajon./d), 
PL 	valaistuksen perusteluku ja 
Kv 	valaistuksen vuosikustannus 

(mk/m . a). 

Kiireellisyysindeksi on laadittu valaistushankkei-
den tarkasteluun, sitä ei saa käyttää vertailussa 
muihin tienpidon toimenpideryhmiin. 

1.13 Tievalaistuksen ajoittainen 
vähentäminen 

Tievalaistuksen vähentämisen kohteet valitaan 
sijainnin ja liikenneympäristön vaikeusasteen pe-
rusteella liikenneturvallisuusnäkökohtien salli-
missa rajoissa. Vähentämisaika määräytyy liiken-
teen tuntivaihtelun ja tien kunnossapidon tarpei-
den perusteella. 

Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tulisi tiekohtai-
silla laskelmilla osoittaa, että tarkasteluajanjak-
son aikana käyttökustannussäästöt ovat suurem-
mat kuin laitteistokustannusten ja lisääntynei-
den ajokustannusten summa. Laskelmissa tulee 
erityisesti ottaa huomioon onnettomuusasteen 

V 1.1-3 
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tuntivaihtelu, sekä tarkistaa nykyisen valaistuk-
sen mitoitus ja taloudellisuus. Elleivät tarkem-
mat laskelmat muuta osoita, käytetään seuraavia 
periaatteita. 

1.131 YLEISET TIET TAAJAMIEN 
ULKOPUOLELLA 

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

Pääsuunnassa kanavoitujen tasoliittymien ja eri-
tasoliittymien valaistusta voidaan vähentää niin, 
että valaistustaso on noin puolet täyden valais-
tuksen arvosta 23.00-6.00 välisenä aikana. Jos 
liittymä on edellisen kohdan mukaisella tiejaksol-
la, noudatetaan kokonaan sammuttamisen aiko-
ja. 

Valaistusta ei voida sammuttaa kokonaan seu-
raavilla kohdilla: 
—tieosilla, joilla päätien valaistuksella hoide-

taan myös jk-pp-tien valaistus, 
- 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 vähenne-
tä yön aikana. 

1.132 YLEISET TIET TAAJAMISSA 

Kaupunkiseuduilla ja taajamissa olevien yleisten 
teiden valaistusta voidaan vähentää niin, että 
keskimääräinen luminanssi on noin puolet täy-
den valaistuksen arvosta 23.00-6.00 välisenä 
aikana. 

1 

. 

1 

V 1.1-4 
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flE- 1A '.JLIkAKHNHLSF IALLJ. 	TIEVALAISTUSTARPEEN ARVIOINTI 
1 - ajorataiset tiet 

AVO2TELUPISTEET 	 PAINO— PISTE- LUOKITUSTEKIJA 	 1 	2 	3 	4 	1 	5 	TUS 	ARVO 

GEOMETRI A 

Kaistojen 1km 2 - 3 - 4 0,2 

Tien leveys (m) 9,0 8,0 - 9,0 7,0 - 8,0 6,5 - 7,0 6, 0,6 

- päätiet 2 3- 4 4 -6 6 - 10 10 
Liitt,ymätiheys 
(kpl/km) 

- muut tiet 5 6 - 8 8 - 10 10 - 15 15 4,0 

- päätiet 
Kaarteisuus 

20 20— 30 30-40 40— 50 50 

(g/km) 	- muut tiet 60 60-80 80— 100 100— 120 120 8,0 

- päätiet 8 8— 12 12— i6 16-20 20 
Mak i sy s 
(m/km 	- muut tiet 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 0,4 

- päätiet 
N300 

Nakemaprosentti 100 80 - 100 6o - 80 40 - 6o 40 0,2 
- muut tiet 

Ni50 ______________ 	______________ ______________ ______________ 	______________ ______ _______ 

GE01TRIA YHTEENSÄ 

LII KENNÖITAVYYS 

KVL (ajon/vrk) 1000 1000 - 2000 2000 - 3000 3000 - 6000 6000 5,0 

kaikki pääliit— lähes kaikki useimmat puolet pää— toistuvia ym- 

Valo—ohjattuja liittymiä tymät tai ei pääliittymät pääliittymät liittymistä lo—ohjaamat- 

valo—ohjausta tomia pää— o 2 ______________________________ ______________ ______________ ______________ ______________ liittymiä ______ _______ 

Ryhmittymiskaista 
kaikissa pää— 

. 	 . 	 ... 
lähes kaikissa useimmissa puolessa pää— satunnaisesti 

vasemmalle 
liittyrnissa paaliittymissa paaliittymissa liittymista toistuvia 

tai 	ei 1,0 

Nopeusrajoitus (km/h) 50 - iio - 80 0,8 ______ 

erill. 	jk+pp— korotottu jkf ei 	kev. 	lii— .uojateitä 	tai uojateitä ja 

Kevyt liikenne tie tai pp—tie tai kenteen jär— odotuscaarek- 

jef;to]yjä 	ja keita tai 

kevyttä liikennettä synnyttäviä toimintoja 

ei 	ole 	lon hyvin vähän lon vähän on kohtalais. on paljon 1,0 

LIIKENNÖITÄV'S YHTEENSÄ 

YMPARTSTn 

Hallitseva maankäyttötyyppi haja—asutus asutus ketoiminta tai teoll. 
Inauhamainen 
1 liiket,/teoll. 

- 

0,2 
______ 
______ 

Maankäytön etäisyys (m) 80 50-80 

asutus ja lii—Iliiketoiminta 

30— 50 10— 30 10 0,4 

Mainos— ja ympäristövalaistus _________________________ ei - satunnainen 
- 

häiritsevästi 

1 toistuva 2,0 
YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ 

Pimeän ja valoisan ajan 
onnettomuusasteiden suhde 	1,0 	1,0 - 1,2 	1,2 - 1,5 	1,5 - 2,0 	2,0 	8,0 	_______ 

ONNETTOMWDET YHTEENSÄ 

PISTEET 

 

TEH 721747 	TAULUKKO 3 
1 VAISKSEN RUSTELUKU = 	/ 95 1 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITLJS 
	

TIEVALAISTUSTAIPLN M1(VIuIN 1 
Moottoriväylät ja 2 - ajorataiset tiet 

ARVOSTELUPISTEET 	 PAINO— PISTE- 
LUOKITUSTEKIJÄ 	1 	1 	2 	j 	3 	4 	TUS 	ARVO 

(flMITPT A 

Kaistojeri 1km 2 + 2 - 3 + 3 - 4 + 4 0,2 ______ 

Keskikaistan leveys (m) 15 10 - 15 6 - 10 3 - 6 3 0,5 _______ 

Piennasleveys Cm) 2,5 2,0 - 2,5 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 1,0 1,0 

Luikaka1tevuus 1:4 1:3 1:2,5 1:2 1:1,5 0,5 _______ 

Kaarteisuus (g/km) 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 8,0 

Mäkisyys (m/km) 6 6 -9 9 - 12 12— 15 15 0,4 ______ 

Eritasoliitt 
nokkaväli (m mien  5000 3000 - 5000 2000 - 3000 1500 - 2000 1500 3,0 _______ 

GEOETRIA YHTEENSÄ 

LI IKENNOITÄVYYS 	 ______ 

Palvelutaso, käyttösuhde 	0,35 	0,35 - 0,50 	0,50 - 0,80 	0,80 - 0,90 	0,90 	5,0 ______ 

LIIKENNÖITÄVYYS YHTEENSÄ 

VMDtiQT'T(i 

Maankäytön etäisyys (m) 80 1 	50 - 80 1 	30 - 50 1 	10 - 30 10 1 	3,0 _______ 

Mainos— ja ympäristövalaistus ei - satunnainen - 
häiritsevästi 
toistuva 

1 
1 	2,0  

YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ 

•I 

II 

ONNETTOMUUDET 
Pimeän ja valoisan ajan 
onriettomuusasteiden suhde i__ 1° - 	1 J1_-  1 

PISTEET 

2,0 	8,0 

ONN[TTOMJUDET YHTEENSÄ 

•i 
VALAISTUKSEN RUSTELUKU = 	/ 95 

•i 

TVH 721748 	TAULUKKO 4 
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TIE- JA VESIRAKENNLJSHALLITLJS 	 TIEVALAISTUSTARPEEN ARVIOINTI 

Tasoliittyniiit 

[LUOKITUSTEKIJÄ 	

[ 	

ARVOSTELUPISTEET 	 'PAINO— 1 PISTE- 
2 	3 	4 	5 	TUS 	ARVO 

GEOMETRIA 

Liittymähaarojen 1km 
- 3 4 5 kiertoliittymä 0,5 _______ 

Päätien leveys (m) 9,0 8,0 - 9,0 7,0 - 8,0 6,5 - 7,0 6,5 0,6 ______ 

Näkemäetäisyys (2 	m:n pääs— 
sä päätien reunas a) 200 ______________ 160 - 200 _____________ 130 - i60 _____________ 80 - 130 ______________ 80 0,2 

Kanavointj 
ei väistötilat kääntymis— 

kaistat va— 
semmalle 
______________ 

kääntymis— 

kaistat va— 
semmalle ja 
rikepile 

kanavointi 

pääsuunnassa 
korotetuin 

'sarekkein 
1,0 

Päätien pituuskaltevuus 1 % 1 - 2% 2— 3% 3- 5% 5% 

______ 

0,4 

_______ 

______ 

Päätien kaarresäde (m) 1000 700 - 1000 500 - 700 300 - 500 300 8,0 _______ 

___________________________________________________________ 	 GE0TRIA YHTEEPSÄ 

LII KENNÖITÄVYYS 

opeuarajoitus (knVh) 50 - 60 - 80 0,8 

kaikilla päätien kääri— kaikilla vas. päätien vas, ei 	erillistä 

Valo—ohjauksen vaihekaavio kääntyvillä tyvillä vir— kaäntyvillä kääntyvillä vaihetta kään- 
virroilla roilla oma oma vaihe oma vaihe tyville tai ei 
oma vaihe vaihe valo—ohjausta 1,3 

Liikennemäärä (KVL) 	ja/tai 
1000 1000 - 2000 2000 - 3000 3000 - 6000 6000 

sivutien 	liikennemääräosuus. jo tai tai tai tai 
__________________ 5% 5-10% 10-20% 20-30% 30% 0,8 

eritasojar— ei 	kevyen 	liikcnteeri suojatiet suojatiet ja 

Kevyt 	liikenne jete1yt tai jar)estelyj4 toi odotussaarek- 
keet tai 

kevyttä liikennettä synnyttäviä toimintoja 

ei 	ole 	I0 hyvin  vähänlori vähän 	I° kohtalais. on paljon 1,0 

LI IKENNÖITÄVYYO YHTEENSÄ 

YMPARISTO 

Hallitseva maankäyttötyyppi haja-asutus asutus 
asutus ja lii-Iliiketointa 
Iketoiminta tai 	teoli. 

riauhamainen 
liiket/teoli 0,2 

Maankäytön etäisyys (m) 80 50 - 80 30 - 50 10 - 30 10 0,2 

Mainos— ja ympäristövalaistus ei - aatunnainen 
- 

häiritsevästi 
toistuva 1,5 

YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ 

ONNETTOMUUDET 
Pimeän ja valoisan ajan 	1 	 1 	1 
onnettomuusasteiden suhde 	1,0 	1,0 - 1,2 	1,2 - 1,5 	1,5 - 2,0 	2,0 	8,0 

ONNETTOMUUDET YHTEENSÄ 

PISTEET 
G[Ot[TRIA 

LI IKENNÖ ITÄ VYYS 

YMPÄRISTÖ 

ONNETTOMWDET 

YHTEENSÄ 

	

VALA ISKSEN RUSTELUKU = 	/ 75 

TEH 721749 	TAULUKKO 5 
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1.2 Valaistusteknilliset vaatimukset 

. 

1.20 Yleistä 

Tievalaistuksen on oltava tasoltaan sellainen, et-
tä tienkäyttäjä havaitsee ajoissa tiellä tai sen vä-
littömässä läheisyydessä olevan esteen, saa oi-
kean käsityksen omasta asemastaan, lii kkees-
tään ja nopeudestaan tiehen sekä muihin tien-
käyttäjiin verrattuna. Edelleen tienkäyttäjän tulee 
saada oikea kuva tiestä ja sen jatkuvuudesta. Toi-
saalta valaistus ei saa häiritä tienkäyttäjiä. 

Tiellä tai tien vieressä olevan esteen tai esineen 
voi havaita silloin, kun taustan ja esteen välillä on 
riittävä luminanssiero. Ajoneuvojen valot valaise-
vat suoraan estettä, jolloin se erottuu vaaleana 
tummaa taustaa vasten. Tievalaistuksessa taus-
ta on vaalea ja este erottuu sitä vasten tummana 
siluettina. Taustan on näin ollen oltava riittävän 
valoisa, jotta vaaleakin este erottuisi tien pintaa 
vasten. 

Koska näkemisvaatimukset vaihtelevat erilaisis-
sa tie- ja liikenneolosuhteissa, on valaistustason 
muututtava samassa suhteessa. Käytännön 
suunnittelua varten valaistus jaetaan luokkiin, 
jotka määritellään valaistusteknillisten perussuu-
reiden avulla. Tällöin näitä luokkia voidaan käyt-
tää sopivasti vaihdellen eritasoisilla teillä. 

1.21 Valaistusluokat ja valaistus- 
teknilliset suureet 

1.211 VALAISTUSLUOKAT 

Valaistusluokat määritellään luminanssin ja sen 
tasaisuuden sekä häikäisyn avulla. 

Osatekijöiden on täytettävä taulukossa 1 esitetyt 
arvot ennen valaistuksen normaalia huoltoa. 

Vaatimukset ovat kuivan päällysteen arvoja. Mä-
rällä päällysteellä luminanssin vaatimukset ovat 
samat, paitsi yleistasaisuus U0, jonka tulee olla 
vähintään 0,15. Märän päällysteen ominaisuudet 
määritellään kohdassa 1.33. 

Valaistusluokissa A. . . D tulee mitoituksen pe-
rustua luminanssilaskentaan hyvän teknillisen ja 
taloudellisen tuloksen takia. Valaistusvoimak-
kuusarvot on annettu lähinnä luokkia E ja F sekä 
laadunvalvontaa varten. 

Tunneleiden valaistusteknilliset vaatimukset esi-
tetään kohdassa 1.47. 

1.212 LUMINANSSI 

Luminanssi L (cd/m 2) osoittaa, miten valoisalta 
ajoradan pinta näyttää. Keskimääräinen lumi-
nanssi Lm on koko ajoradan luminanssiarvojen 
aritmeettinen keskiarvo. 

Jotta luminanssi ei alittaisi vaatimuksia ennen 
huoltoa, käytetään suunnittelussa alenemaker-
rointa 3. Tulon f3xmitoituksen uusarvo on oltava 
? taulukon 1 arvo. Alenemakerroin vaihtelee ra-
joissa 0,5. . .0,9 ympäristöstä (epäpuhdas ilma, 
pölyävä tie jne.) valaisimen rakenteesta (avoin tai 
suljettu) sekä lampun ja valaisimen vanhenemi-
sesta riippuen. Ellei tekijöiden vaikutusta tunne-
ta, käytetään suunnittelussa arvoa 0,75. 

Edellisten, moottoriajoneuvoliikenteen näkökoh-
tien lisäksi tulee taajamissa olla yleisvalaistus, 
jonka määrä on 2. . .15 lx riippuen katuluokasta, 
liittymäjärjestelyistä ja ympäristön valoisuudes-
ta. Ajorataa risteävän tai sen vieressä kulkevan 
kevyen liikenteen puolisylinterivalaistusvoimak-
kuuden (Ev) pitää olla 50% ajoradan valaistus- 
voimakkuudesta (Em). Sylinterin halkaisija on 0,5 
m ja korkeus 1,0 m sekä alareunan etäisyys tien 
tai maan pinnasta 0,5 m. 

Luminanssin tasaisuus määritellään seuraavasti: 

Lm i n U0= 	= Näkyvyyden kannalta tarvittava 
Lm 	yleistasaisuus, joka lasketaan ko- 

ko ajoradan pienimmän ja keski-
määräisen Iuminanssin osamää-
ränä; havaitsijan paikka 1/4 ajora-
dan etäisyydellä oikeasta reuna-
vi ivasta. 

Valaistus- Luminanssi Häikäisy ________Valaistusvoimakkuus 
luokka 

Lm Tasaisuus TI Em Emin Tasaisuus 
____________ (cd/m 2) 

G 
________ ________ (lx) ajor.ulkop. U0 	UI U0 	U0 

A 2,0 0,4 	0,6 ?5 8 30 10 0,4 
B 1,5 0,4 	0,6 5 10 20 7 0,4 
C 1,0 0,4 	0,4 4 15 15 4 0,4 
D 0,5 0,4 	0,4 4 20 10 2 0,4 
E (0,3) - 	 - - - 5 - - 	 0,1 
F (0,1) - 	 - - - 2 - - 	 0,05 

Taulukko 1. 
Valaistusluokat 
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Ui = Lmin = Ajomukavuuteen vaikuttava pitkit- 
Lmax täistasaisuus, joka lasketaan kun-

kin kaistan keskellä ja samassa 
kohdassa olevan havaitsemispis-
teen kautta kulkevalla suoralla 
olevien pienimmän ja suurimman 
luminanssin osamääränä. 

Taulukossa 2 on esitetty mukautumisalueiden 
keskimääräinen luminanssi eri valaistusluokissa. 
Alueiden tarkoitus ja pituudet määritellään koh-
dassa 1.43. 

Valaistusluokka 	 Lm 
(cdlm 2 ) 

A 0,3.. .0,5 
B 0,2.. .0,4 
C 0,1...0,3 
D - 

Taulukko 2. 
Mukautumisalueiden keskimääräinen luminanssi 

1.213 HÄIKÄISY 

Tievalaistuksessa esiintyy kaksi häikäisylajia, 
jotka ovat laskettavissa asennuksen valaistus- 
teknillisistä perussuureista. Epämukavuuden 
tunteena koettavan kiusahäikäisyn määrää kuvaa 
häikäisynrajoituksen tunnusluku G, jonka asteik-
ko on seuraava: 
1 = sietämätön 
3 = häikäisevä 
5 = juuri hyväksyttävä 
7= tyydyttävä 
9 = huomaamaton 

Estohäikäisy on näkösuoritusta heikentävä vai-
kutus, jonka määrä on mitattavissa silmän kont-
rastinerotuskyvyn muuttumisena. Taulukossa 1 
on esitetty eri valaistusluokissa sallittavat pro-
sentuaaliset maksimiarvot (Tl%), joilla kontras-
tinerotuskynnys saa enintään kasvaa. Valaisi-
mien häikäisyominaisuudet selvitetään kohdas-
sa 1.32. 

1.214 VALAISTUSVOIMAKKUUS 

Valaistusvoimakkuus E (lx) on valovirta kohtisuo-
raan pinta-alayksikköä kohti. Se lasketaan ajora-
dan pinnan tasossa. Keskimääräinen valaistus- 
voimakkuus Em on koko tien pinnan valaistusvoi-
makkuuksien aritmeettinen keskiarvo. 

Valaistusvoimakkuus ajoradan ulkopuolella las-
ketaan kaistalle, joka on pientareen levyinen, 
mutta kuitenkin vähintään 2 m. Vähimmäisvaati-
mukset ovat taulukossa 1. 

Valaistusvoimakkuuden yleistasaisuus laske-
taan samalla periaatteella kuin luminanssin ta-
saisuus. Valaistusluokissa E ja F tasaisuus las-
ketaan keskimääräisen ja suurimman arvon suh-
teena (Uox). 

Valaistusvoimakkuuteen perustuvassa mitoituk-
sessa on käytettävä alenemakerrointa fl= 0,75. 

1.22 Valaistusluokan valinta 

Valaistusluokka riippuu tien ja liikenteen ominai-
suuksista. Se valitaan seuraavien tekijöiden pe-
rusteella: 
—toiminnallinen luokka, 
- poikkileikkaus, 
- liikennelaji, 
- käyttönopeus, 
- liittymäjärjestelyt ja 
- ympäristön vaikutus. 

Päätie Sivutie Rampit 

A A A 
B B 
C B 
D C 

B A B 
B B 
c c 
D C 

C A B 
B C 
c c 
D C 

D A C 
B C 
c c 
D D 

-fl A C 
B C 
c c 
D C 

" Vain moottoritiellä 

Taulukko 3. 
Eritasoliittymän ramppien valaistusluokka 

Kuva 1 kattaa useimmat käytännön tapaukset. 
Jos hankkeen ominaisuudet ovat ristiriidassa 
keskenään, taulukkoa sovelletaan seuraavaan ta-
paan: 
- Jos liikennemäärä on huomattavasti suurempi 

kuin poikkileikkauksen mitoitusliikenne, va-
laistustasoa voidaan nostaa yhdellä luokalla 
tai on tehtävä muita parannustoimenpiteitä. 

—Jos tie on toiminnalliseen luokkaansa nähden 
leveä, valaistusluokka valitaan poikkileikkauk-
sen perusteella. 

—Jos yleinen tie on taajaman sisäisen liikenne- 
verkon osa, valaistusluokka valitaan katuluoki-
tuksen avulla. 

. 

r 

fl 

. 
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Eriluokkaisilla teillä käytettävät valaistusluokat 

TOIMIN NALLINEN KÄYTT VALAISTUSLUOKKA 
LUOKKA P01 K 1<1 LEIKKAUS LIIKENNE NOPEUS L 1 ITTYMAT 

VAIOISAYUF. PIMEYMP 

MN- 2I2,5O/7,5O.l5,OO _______________ 	 _______________ 
— M 

UN- 2 	l2,5O/7,5.45O 
- MOOTTORIVÄYLAT M 80 ERITASO B C 

MN - 250/7,50 M 

IN.29/7+4,5O ,__________ 
M+Pp+Jk A B 

M*Pp'E,Ik 60 TASO/ERITASO A 8 

M.E lPp.JkI 8 + 0 C + E 

IN- 1750/14,50 
M*Pp+Jk A 8 

VALTATIET 	JA M.Pp'EJk 60 TASO A 8 
KANTATIET - 
(PÄÄTIET) M*E(Pp.Jk) B •D C +E 

MPp*Jk C C 

M•Pp*EJk 60 TASO C C 

- 8/7 M.E IPp.J( C • 0 0 + E 

N-8/7 	..------. MPp+Jk C 0 

U+Pp'EJk '60 TASO C 0 

SEUDULLISET ____.___. ME lPp*Jk) 0' E 0 • E 
TIET, KOKOOJA.- 
JA YHOYSTIET 

flN-7/6 	_- --.- M'Pp*Jk 6O TASO 0 0 

N-4WN-6 M.Pp'Jk <40 TASO 0 0 

N-2Jk'2Pp Pp+Jk 0 E KEVYEN LIIKEN- 
TEEN 	VÄYLAT N-2Jk Jk E F 

LAITURIT 4 8 

1 LK 
M.EIPp.Jk) 60 TASO/ERITASO 8 + 0 

L__ _.J. M+Pp*EJk <50 TASO 4 

PÄAKADUT LK 
M.E(Pp*JIi) C 0 

M'EIPp*Jk( 40 TASO C +0 0 * E 

M*Pp+Jk C C 

KOKOOJAKADUT M+Pp.Jk 30 TASO C 0 

TONTTIKAOLIT M.Pp.Jk A 20 TASO 0 E 

M r  moottoriojoneuvoliikenne 	Jk 	jolonkulkuliikenne 
Pp polkupyordlikenne 	E = erillinen liikenne 

Kuva 1 
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—Vähäliikenteisten teiden valaistus ei tule lii-
kennetaloudellisesti kannattavaksi. Jos ne kui-
tenkin valaistaan, se perustuu yleiseen turval-
lisuuteen, viihtyisyyteen tai muuhun päätök-
seen. Tällöin ne ovat valaistusmielessä verrat-
tavissa kevyen liikenteen väyliin ja niillä voi-
daan käyttää viimeksimainittujen valaistus- 
luokkia. 

—Jos hanke sijaitsee ennestään valaistujen tie- 
osien välissä tai jatkeella, uuden osuuden va-
laistusluokka valitaan nykyiseen luokkaan so-
peutuvaksi. Vaadittavaan luokkaan tulee kui-
tenkin pyrkiä vaihdannaisia lamppuja käyttä-
mällä, nykyistä asennusta saneeraamalla tai 
vaiheittain rakentamalla. 
tamalla. 

—Jos 2-ajorataisen valta- tai kantatien kaikki liit-
tymät ovat eritasoisia, valaistusluokka vali-
taan pimeän ympäristön sarakkeesta. 

—Ympäristö on valoisa, jos tien ulkopuolelta tu-
lee häiritsevää valoa esim. läheisestä tieva-
laistuksesta, huoltoasemilta, urheilukentiltä, 
kiinteistöiltä, jne. 

Eritasoliittymien ramppien valaistusluokat vali-
taan taulukon 3 avulla. 

1.23 Tievalaistuksen ajoittainen 
vähentäminen 

Niillä tieosilla, joilla valaistusta ei sammuteta ko-
konaan ajoittaisen vähentämisen aikana keski-
määräinen luminanssi saa laskea noin puoleen 
täyden valaistuksen arvosta. Tasaisuusarvojen 
(U0, UI)  tulee olla 0,3. . 

. 

. 

. 
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1.3 Valaistuslaitteet 

. 

. 

. 

1.30 Yleistä 
Valaistuslaitteita ovat kaikki valaistuksessa tar-
vittavat kiinteät rakenteet, laitteet ja kalusteet ku-
ten lamput, valaisimet, pylväät, valaisinvarret, pe-
rustukset, sähkönjakelukojeistot ja -laitteet sekä 
johtoverkko. Lisäksi ajoradan päällyste toimii vä-
lillisenä valaistuselementtinä. Laitteiden mitoi-
tus, käyttöperiaatteet ja suunnittelu esitetään 
kohdissa 1.4 ja 1.5. 

1.31 Lamput 

1.311 LAMPPUTYYPIT 

Tievalaistuksen valonlähteinä käytetään erilaisia 
kaasupurkauslamppuja niiden suuren valotehok-
kuuden ja pitkän polttoiän takia. 

Tievalaistuksessa käytettäviä kaasupurkaus-
lamppuja ovat: 
- elohopealamput, 
- monimetallilamput, 
- suurpainenatriumlamput, 
- pienpainenatriumlamput ja 
- loistelamput. 

Lamppujen tärkeimmät ominaisuudet tievalais-
tuksen kannalta ovat: 
- valotehokkuus (lm/W liitäntälaitteineen), 
- polttoikä (h), 
- valovirran alenema (%), 
—valon väri ja värintoisto sekä 
- valon ohjattavuus. 

Muita huomioon otettavia ominaisuuksia ovat 
lamppujen liitäntäteho (nimellisteho + liitäntä-
laitteiden tehohäviöt), syttymiseen ja palamiseen 
tarvittavat lisälaitteet, syttymis- ja uudelleensyt-
tymisaika, lämpötilavaihtelujen ja tärinän kestä-
vyys, kuvun lasin ominaisuudet jne. 

Pieni nimellisteho ja valovirta vaativat paljon va-
lopisteitä, mikä vaikuttaa lisäävästi rakennus- se-
kä käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin. Suuri 
valotehokkuus, pitkä polttoikä ja pieni valovirran 
alenema vähentävät kustannuksia. Suunnittelun 
lähtökohtana on pidettävä mandollisimman suur-
ta valotehokkuutta. 

Valon värillä on merkitystä pääasiassa liiken-
neympäristön viihtyisyyden sekä jossakin määrin 
havaitsemisen ja häikäisyn kannalta. Elohopea- 
lampun valo on valkoista, suurpainenatriumlam-
pun vaalean keltaistaja pienpainenatriumiampun 
keltaista. Keltaisessa valossa silmän havaitse-
mistarkkuus ja -nopeus on suurempi kuin valkoi-
sessa valossa. Edelleen keltainen valo häikäisee 
vähemmän ja tunkeutuu esim. sumuun parem-
min. Valon väriä voidaan käyttää jossakin määrin 
opastuksen apuna korostamaan väylien luonnet-
ta. 

Huono värintoisto heikentää liikenneympäristöä, 
koska värit vääristyvät. Tällä on merkitystä mm. 
liikennemerkkien havaitsemisen kannalta. Eloho-
pealamppujen värintoisto on hyvä, suurpainenat-
riumlamppujen kohtalainen ja pienpainenatrium-
lamppujen huono. 

Valoa voidaan ohjata sitä helpommin mitä pieni-
kokoisempi lamppu on ulkoisilta mitoiltaan. 

Tievalaistuksessa käytettävien lamppujen omi-
naisuudet on esitetty taulukossa 1. Lamput kehit-
tyvät kuitenkin nopeasti, joten ajankohtaiset tie-
dot on hankittava aina valmistajilta. 

Lamppu Nimeliis- Liitäntä- Valo- Valote- Poltto- Valon- 
teho teho virta hokkuus ikä väri 
(W) (W) (kim) (lm/W) (t) 

50 59 1,8 31 
Elohopea- 80 90 3,7 41 Valkoi- 
lamput 125 139 6,3 45 12000 nen 

250 268 13,0 49 
400 422 22,0 52 

50 58 3,3 57 
70 83 5,8 70 

Suur- 100 111 9,5 86 Vaalean- 
paine- 150 170 13,5 79 12000 keltainen 
oatrium 210 230 18,0 78 
lamput 250 280 25,0 89 

350 373 34,5 92 
400 436 47,0 108 

Hajakenttämuuntaja 
35 	59 	4,8 81 
55 	79 	8,0 101 
90 	132 	13,5 102 

135 	182 	22,5 124 
180 	240 	32,0 133 

Pien- I-Iybridipiiri 
paine- Keltai- 
natrium- 55 	72 	7,4 103 10000 nen 
iamput 90 	115 	13,0 113 

135 	166 	21,5 130 
180 	227 	30,5 134 

"E-maiii" hybridipiiri 
26 (hm) 	55 	4,1 75 
36 	60 	6,1 102 
66 	101 	10,5 104 
91 	133 	16,3 123 

131 	176 	24.8 141 

Taulukko 1. 
Valaistusteknillisessä mitoituksessa ja kustannuslaskennas. 
sa käytettävät lamppujen ominaisuudet. 

1.312 LAMPPUTYYPIN VALINTA 

Lampputyyppi, lampun nimellisteho ja valovirta 
valitaan valaistavasta hankkeesta riippuen siten, 
että kohdan 1.2 valaistusteknilliset vaatimukset 
on täytetty mandollisimman taloudellisella taval-
la. 

Elohopealamppuja käytetään yleensä seuraavis-
sa tapauksissa: 
- seudullisilla tai sitä alempiluokkaisilla teillä, 
- kevyen liikenteen väylillä, 
- pysäköimis-, levähdys- ja palvelualueilla, 
- kokooja- ja tonttikaduilla sekä 
- liikennemerkkien valaisemisessa. 

V 1.3-1 
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Suurpainenatriumlamppuja käytetään 
- moottoriväylillä, 
- moottoriväylien eritasoliittymissä, 
—valta- ja kantateillä, 
- pääkaduilla, 
- taajamien sisääntuloteillä, 
- sillanalusvalaistuksessa, 
- tunneleissa ja 
- perusverkon eritasoliittymissä. 

Pienpainenatriumiamppuja käytetään: 
- moottoriväylillä, 
- moottoriväylien eritasoliittymissä, 
- kaksiajorataisilla valta- ja kantateillä sekä tär- 

keillä seudullisilla teillä, joilla on eritasoliitty- 
mät ja erilliset kevyen liikenteen väylät sekä 

- tunneleissa. 

Monimetallilamppuja voidaan käyttää: 
- ulkoilu- ja urheilualueilla, 
- aukioilla, 
- huoltoasemilla ja 
- pysäköintialueilla. 

Loistelamppuja käytetään: 
- liikennemerkeissä ja 
- tunneleissa. 

Hehkulamppuja käytetään vain valo-ohjauslait-
teissa. 

Taulukossa 2 on esitetty elohopea- Ja natrium-
lamppujen käyttömandollisuudet ja tehot eriluok-
kaisilla teillä ja tavallisimmissa muissa valaistus- 
kohteissa. 

Tiekohtaisessa suunnittelussa lamppujen valin-
nan tulee perustua tie- ja katuvalaistuksen yleis- 
suunnitelmassa osoitettuun valolajiin ja valais- 

tusluokkaan. Rakennettaessa uutta valaistusta 
olemassa olevan jatkeeksi tai väliin, on koko tie- 
Jakson tavoite otettava huomioon. Tällöin voi-
daan vaiheittain rakennettaessa usein käyttää 
esim. sellaisia suurpainenatriumlamppuja, jotka 
voidaan vaihtaa elohopealamppujen tilalle muut-
tamatta liitäntälaitteita. Vanhan valaistuksen sa-
neerauksen kannattavuus on myös tarkistettava. 

132 Valaisimet 
Valaisimen tehtävä on valon ohjaaminen hyvällä 
hyötysuhteella lampusta ajoradalle ja sen lä-
hiympäristöön sekä lampun suojaaminen erilai-
silta rasituksilta: likaantuminen, sään vaihtelu, 
tärinä, korroosio, pöly, kivet, ilman epäpuhtaudet 
yms. Valaisimen tulee olla helppo huoltaa ja vaih-
taa sekä muodoltaan sellainen, että tuulikuorma 
on mandollisimman pieni (muotokerroin <1,2). 
Kuvassa 1 on esitetty suljettu tievalaisin. 

1.321 VALONJAKO-OMINAISUUDET 

Valaistusteknillisten suureiden laskemista var-
ten on tunnettava valaisimen valonjako-ominai-
suudet eli valovoima eri suuntiin. 

Valovoima, cd/1000 Im, mitataan kuvan 2 mukai-
sessa koordinaatistossa, missä suunnat määri-
tellään C-'y -järjestelmässä. Koordinaatiston on-
go on valaisimen optiikan keskipisteessä, 0- 
tasot kiertyvät valaisimen kautta kulkevan pysty- 
akselin ympäri ja C-tasoilla olevat korkeuskulmat 
ilmoitetaan kulmalla -y. 

. 

Elohopealamput Suurpoinenotriumlamput Pienpainenotriumlamput 
W 

80 	125 1 250 400 
W 

70 	150 	210 	250 350 	400 
W 

35 	55 	90 	135 	180 
Valaistova tie 	tai 	kohde 

________________________ 
Moottoritie 	6 - kaist. ci ci 

4-kaist. ci ci ci 

Moottoriliikennetie ci ci c ci 

Moottoriväylän 	eritasoliittymät ci ci ci ci 

Valtatie, 	kantatie 	4- kaist. (ci) , 

2-kaisi. ci (ci) ci 

Seudullirien 	tie 
kokoojotie, 	yhdystie ci ci ci 

Jk 	+pp-tie ci ci 

Jk 	-tie ci ci 

Laiturit ci ci ci 

Pysäkäintialueet ci ci ci ci ci 

Torit, 	aukiot ci ci ci (ci) ci 

Sillanalusvalaistus ci ci ci 

Liikennemerkit ci ci 

Pääkatu 	4 - koist. ci (ci) 
2 - kaist. (ci) (ci) ci (ci) ci 

Kokooja katu ci ci 

Tonttikatu ci ci ci 

Taulukko 2. 
Lampputyyppien käyttömandollisuudet 

fl 

. 
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C-tosojen 
akseli 

  

. 

. 

Rrko 

Kuva 1. 
Suljettu tievalaisin ja sen osat. 

. 

Valovoiman jakautuma esitetään jollakin seuraa-
vista tavoista. 
1. Taulukossa 

Valaistusteknillisten suureiden laskeminen 
tietokoneella edellyttää valaisimen valovoi-
man mittaamista 50  välein C-tasoilla, joilla kor-
keuskulma -y  muuttuu 2° välein alueella 0... 
1800 sekä tulosten tallentamista reikäkorteille 
tai -nauhalle, magneettinauhalle, levykkeelle 
tai esittämistä taulukkomuodossa. 

2. Isokandelakäyrillä 
Pallokoordinaatistoon piirretyt käyrät, kuva 3, 
ovat lähtökohtana valaisimen valonjakoluokan 
määrittelylle. Ajoradan tasolle projisoituja iso. 
kandelakäyriä käytetään graafiseen mitoituk-
seen. Isokandelakäyrät voidaan esittää myös 
suorakulmaisessa koordinaatistossa. 

3. Valonjakokäyrillä 
Valaisimen tyypillisimpiä valonjako-ominai-
suuksia voidaan tarkastella piirtämällä valo- 
voiman jakautuma napakoordinaatistoon seu-
raavasti (kuva 4) 
- päätaso (C-taso, jossa on maksimivalovoi-

ma), 
—tiensuuntainen taso (C=0°), 
- poikittainen taso (C = 90°) ja 
- kartiomainen leikkaus maksimivalovoiman 

määrittelemässä y-kulmassa. 

1.322 VALONJAKOLUOKAT 

Valaisimet ryhmitellään kanden ominaisuuden, 
valonjaon ja häikäisyominaisuuksien perusteella. 
Ne vaikuttavat oleellisesti tien pinnan luminans-
sun ja sen tasaisuuteen, häikäisyyn sekä valais-
tusvoimakkuuteen. 

Valonjakoluokka määrätään pallokoordinaatis-
toon piirretystä isokandelakäyrästä tarkastele-
maIla valonjakoa tien suuntaan ja poikittain sekä 
laskemalla valaisimen häikäisynrajoitusta kuvaa-
va valaisintekijä SLI. 

C-tasa 

kati 
akseli / i \ \ 

Kuva 2. 
Valovoiman mittaaminen. 

Valonjako tien suuntaan määritellään kuvan 5 
mukaisesti pystysuorassa räätasossa sen valo- 
voiman korkeuskulman avulla, joka saadaan käy-
rän -kulmien keskiarvona. Valonjako poikit-
tain määritellään tasossa C 90  olevan korkeuskul-
man avulla, joka syntyy, kun koordinaatiston sä-
de sivuaa l 90-käyrää. 

Valaisimen häikäisynrajoitusominaisuudet riip-
puvat valaisimen valottuneesta pinnasta ja valo- 
voiman arvoista tasossa C 90 . Rajoituksen määrää 
kuvataan valaisintekijällä SLI. Valonjakoluokkien 
rajat on esitetty taulukossa 3 -y  -kulman ja valai-
sintekijän SLI avulla. 

TVH:n hyväksymistä valaisimista on esitetty va-
lonjakoluokat kulmien ja valaisintekijän avulla 
sekä valovoiman jakautuma taulukkomuodossa. 
Tiensuunnittelutoimisto ylläpitää myös ajankoh-
taista valaisintiedostoa atk:ta varten. 

Yksittäisen valaisimen häikäisyominaisuuksia 
kuvaavaa valaisintekijää (SLI) ei saa sekoittaa ko-
konaisen valaistusasennuksen häikäisynrajoituk-
sen tunnuslukuun (G). Johtopäätöksiä ei pidä teh-
dä yksinomaan SLI:n avulla - pieni SLI ja suuri 
asennuskorkeus voi tuottaa paremman G-arvon 
kuin suuri SLI ja pieni asennuskorkeus. 

V 1.3-3 
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Kuva 3. 
Isokandelakäyrat pallokoordinaatistossa. 

cd/1000 Lm 

r 	1iIiL't W4fjflW1 100 

200 

300 

/ rrl 

.1 •  
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. 

Kuva 4. 
Valonjakokäyrät napakoordinaatistossa 

V 1.3-4 
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Valonjako -y-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 

Taulukko 3. 
Valaisimien jako valonjakoluokkiin 

1.323 VALAISINTYYPIT JA NIIDEN VALINTA 

Valonjakoluokkien lisäksi valaisimet voidaan ja-
kaa 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, 
— pienpainenatriumvalaisin ja 
— loistevalaisin. 

3. Rakenteen mukaan 
—avoin valaisin ja 
—suljettu valaisin. 

• kiinteät heijastimet 
• säädettävät heijastimet 
• ilman erillisiä heijastimia 

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

Valaisintyypit valitaan siten, että kohdan 1.2 va-
laistusteknilliset vaatimukset täyttyvät ja valaisi-
men valonjakoluokka soveltuu hankkeeseen 
mandollisimman taloudellisella tavalla. 

Jos valaistava alue on hyvin leveä — noin kolmin-
kertainen asennuskorkeus tai päällyste on hyvin 
peilimäinen - valaisimen valonjaon tulee olla ly-
hyt ja leveä. Yleisten teiden valaisemiseen sopi-
vien valaisimien valonjako on useimmiten puoli- 
pitkä ja kapea. 

Valaisimen hyötysuhteen (valaisimen antaman ja 
lampun valovirran suhdeluku) ja lampun valovir-
ran aleneman (likaantuneen ja puhdistetun valai-
simen valovirran suhdeluku) tulisi olla mandolli- 

. 

. 

TIEN PITUUSSUUNNSS4 TIEN POIKKISUUNNASSA 

(TT ff! 
20°2P0°'°0fl° I( 	r' 	c 

1 
0° 	20° 	30° 	40 0 	500 60° 700  80 °  90 0  

-- 

— 900 

PITKA - ______ 
800 	.. 80 0  

- 
-.. LEVEÄ 

70° 70 0  
PUOLIPITKA 	------ -- 

-. / 
60° 1  150° 

500 
: 50° 

LEVEÄHKÖ 
400 40° 

LYHYT 300 30° 
200 20° 	

KAPEA 
100 	00 100 

Kuva 5. 
Valaisimen valonjakoluokan mäarittely. 

V 1.35 



Tievalaistus 
	 TV L 

	 12.12.1 983 

si mman korkea. Valovi rran pysyvyysasteen pitää 
olla 0,75 huoltoajanjakson lopussa. Ulkoisten 
rasitusten kestävyyden tulee olla hyvä, erityisesti 
kevyen liikenteen väylien, liikennemerkkien, tun-
neleiden ja tärinäalttiiden paikkojen valaisimis-
sa, minkä vuoksi yleisillä teillä käytetään suljet-
tuja valaisimia. Valaisimen tulee soveltua valit-
tuun lampputyyppiin ja asennustapaan. Lisäksi 
tulee valaisimen koon olla oikeassa suhteessa 
muuhun rakenteeseen nähden (ks. kohta 1.42 Op-
tinen ohjaus ja ulkonäkö). 

1.33 Ajoradan päällyste 
. 

Päällysteen valoteknilliset ominaisuudet vaikut-
tavat merkittävästi tievalaistuksen laatuun ja ta-
loudellisuuteen, niistä riippuvat myös näkemis-
mandollisuudet ajoneuvovaloilla ajettaessa. 

Ajoradan luminanssin ja sen tasaisuuden laske-
mista varten on tunnettava päällysteen heijastus-
ominaisuudet: vaaleusaste ja peilimäisyys. Nä-
mä ominaisuudet vaihtelevat päällysteen laadun 
ja olotilan mukaan. Kuluminen ja pinnan raken-
teen muuttuminen vaikuttavat kuivan päällysteen 
vaaleusasteeseen ja peilimäisyyteen; märällä 
päällysteellä vaaleat lisäaineet vähentävät peili-
mäisyyttä ja parantavat paluuheijastavuutta. 

Koska päällystetyyppejä on runsaasti, ne on ryh-
mitelty valaistussuunnittelua varten kandella ta-
valla, neliluokkaiseen R-järjestelmään tai kaksi ja-
koiseen C-järjestelmään. Jokaista kuivan ja mä-
rän päällysteen luokkaa varten on määritelty teo-
reettinen standardipäällyste, joka kuvaa laskel-
missa riittävällä tarkkuudella kaikkia tähän luok-
kaan kuuluvia päällysteitä. 

Verrattaessa useampia päällysteen ominaisuuk-
sia voidaan todeta, että hyvät valoteknilliset ja 
kitkaominaisuudet esiintyvät samanaikaisesti. 
Karkeus vähentää peilimäisyyttä ja vastaantule-
vien ajoneuvovalojen peilautumista kaikissa olo- 
tiloissa. 

1.331 PÄÄLLYSTEEN HEIJASTUS-
OMINAISUUDET 

Tien päällysteen heijastusominaisuutta kuvataan 
luminanssikertoimella q. Luminanssikerroin las-
ketaan kuvan 6 mukaisesti kaavalla (1). 

q=- 	 (1) 

jossa L on pisteestä 0 havaittu tienpinnan P- 
pisteen luminanssi ja 

E 	valaistusvoimakkuus pisteessä P. 

Käytännössä q on valon tulokulmien -y  ja fi, ha-
vaintokulman a sekä päällysteen laadun ja oloti-
lan funktio. Valaistusvoimakkuus E-pisteessä P 
lasketaan kaavalla (2). 

Kuva 6. 
Valaisimen, tarkastelupisteen ja havaitsijan sijainti. 

E 	CoS 3 y, 	 (2) 

missä 1 on valovoima P:n suuntaan ja 
H 	asennuskorkeus. 

Sijoittamalla edelliset toisiinsa saadaan kaava 
(3) 

L=qcos-y 	 (3) 

Termi qcos 3 y on redusoitu luminanssikerroin r, 
joka saadaan päällystenäytteistä laboratoriossa 
mittaamalla ja esitetään r-taulukoissa. Nämä ku-
vaavat päällysteen heijastusominaisuuksia täy-
dellisesti, ja niitä voidaan käyttää, jos valaistus- 
teknilliset suureet halutaan laskea tie- ja päällys-
tekohtaisesti. 

Yleiskäsityksen saamiseksi heijastusominai-
suuksista sekä päällystelajien vertailua ja luokit-
telua varten r-taulukoista lasketaan tunnussuu-
reet: 

Q0 =vaaleusaste (keskimääräinen luminanssi-
kerroin) sekä 

Sija S2 peilimäisyyskertoimet. 

TVH:n tiensuunnittelutoimisto huolehtii ajankoh-
taisten päällysteiden heijastusominaisuuksien 
mittaamisesta ja luokkiin sijoittelusta käytännön 
suunnittelua varten. 

Heijastusominaisuudet vaikuttavat valaistusrat-
kaisuun seuraavasti. Mitä suurempi vaaleusaste 
00 sitä pitemmät pylväsvälit tai pienemmät lamp-
putehot. Suuri peilimäisyys Si vaikeuttaa valaisi-
mien sijoittelua, koska luminanssi ja sen tasai-
suus muuttuvat herkästi päällysteen olotilan 
vaihdellessa. Pieni peilimäisyys sallii yleensä pi-
temmät pylväsvälit. 

. 

. 

. 

V 1.3-6 
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1.332 PÄÄLLYSTELUOKAT 

Kuivat päällysteet ryhmitellään luokkiin Ri. . . R4, 
sekä Cl ja C2 peilimäisyyskertoimen Si avulla 
seuraavasti: 

Luokka 	Si 	Luokka 	Si 

Ri 	0,28 	Cl 	<0,4 
R2 	0,29.. .0,60 	C2 	0,4 
R3 	0,61.. .1,30 
R4 1,31.._.2,00 _________________ 

Taulukko 4 osoittaa, miten eri päällystelajit sijoit-
tuvat näihin ryhmiin. 

Suunnittelun lähtökohtana olevaa päällystettä ar-
vioitaessa on otettava huomioon seuraavat sei-
kat. 

Päällystämisen jälkeinen kesärengaskausi ai-
heuttaa pääasiassa muodonmuutoksia ja irrottaa 
osan sideainekalvosta, jolloin päällysteen heijas-
tusominaisuudet pysyvät lähes muuttumattomi-
na. Ensimmäisen nastarengaskauden aikana 
päällysteen pinta puhdistuu ja kiviaines tulee pal-
jaaksi, 00 kasvaa kiviainekselle ominaiseen ar-
voon ja Si pienenee jyrkästi. Taulukossa 4 on eri-
laisten ja eri-ikäisten päällysteiden heijastus-
ominaisuuksia. 

Luokka 
PäIIyste Kuiva Märkä 

Laji Kivilaji Ikä Si 	00 
__________ 
Si' Luokka 

Cl R1 Betoni 0,101 
SIP kvartsiitti 12-16 mm 0,16 	0,085 
SIP gabrolit 	12-18 mm 0,22 	0,118 
AB2O harmaa graniitti 0,20 	0,076 
AB25 punainen granlitti 0,27 	0,086 

R2 AB25E punainen graniitti 0,34 	0,082 
AB18 tumma 4 0,37 	0,088 
AB32 punainen graniitti 0,39 	0,105 

02 AB2O kvartsiltti 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 

R3 AB25 tumma 2 0,71 	0,060 
AB25E " 4 0,80 	0,091 
VA25 " 0,87 	0,083 
AB16 punainen graniitti 0,84 	0,067 
AB2O " 0,79 	0,082 
AB18E tumma i 0,72 	0,082 

R4 AB18E tumma 0 1,43 	0,067 
HAB16 , " 1,35 	0,082 

Taulukko 4. 
Esimerkkejä todellisten päällysteiden sijoittumisesta stan-
dardiluokkiin. 

Kiviainesseoksen ollessa graniittia 00 vaihtelee 
rajoissa 0,08. . .0,11 ja diabaasia käytettäessä 
0,05. . .0,07. Jos rakeisuuskäyrän yläosalle on li-
sätty vaaleita lisäaineita n. 20%, graniittipohjai-
sen päällysteen Q0 on n. 0,20 ja diabaasia käytet-
täessä n. 0,16. 

Tievalaistuksen kannalta luokan tulisi olla mah-
dollisimman pieni eli päällysteen vaaleata mutta 
ei peilimäistä. Pinnan tulisi olla karkea, jotta eri-
laiset kosteustilat eivät vaikuttaisi kohtuuttomas-
ti luminanssiin ja sen tasaisuuteen. 

Valaistusteknillinen mitoitus tehdään tavallisesti 
standardipäällysteellä R2. Sateen aikana päällys- 
teen peilimäisyys on suurimmillaan ja kuivumi-
sen aikana hei jastusominaisuudet muuttuvat jat-
kuvasti, kunnes saavuttavat edellä kuvatut kuivan 
päällysteen ominaisuudet. Tämän vuoksi märän 
päällystenäytteen heijastusominaisuudet mita-
taan 30 min kuluttua siitä, kun määrätty kastelu 
on lopetettu ja ryhmitellään luokkiin Wi .. W4 
peilimäisyyskertoimen Si' avulla seuraavasti: 

Luokka 	Si' 

Wi 	<9,6 
W2 	9,6.. .26,5 
W3 	26,5. ..73 
W4 	73 . . . 200 

Taulukko 4 osoittaa, miten muutamat päällystela-
jit sijoittuvat näihin luokkiin. Valaistusteknillis-
ten vaatimusten toteutuminen tarkistetaan stan-
dardipäällysteellä W3. 

t333 AJORATAMERKINNÄT 

Ajoratamerkintöjen näkyminen riippuu niiden ja 
taustan välisestä kontrastista, päällystetyypistä 
ja säästä. 

Ajoratamerkintöihin käytettävien massojen hei-
jastusominaisuuksien tulee olla riittävän erilaiset 
päällysteeseen nähden eli asfalttipäällysteillä 
mandollisimman vaaleita 0o 0,20 ja valoa ha-
jottavia Si 0,05. . .0,20. 

Valaisemattomalla tiellä ajoratamaalausten pa-
luuheijastuksen valotiheyskertoimen QR on olta-
va 0,07. . .0,30 ja aina suurempi kuin päällysteen 
Qo. Lasihelmien käyttäminen parantaa paluuhei-
jastusominaisuuksia. 

134 Pylväät ja perustukset 
Valaisimia kantaviin rakenteisiin kuuluvat pyl-
väät, varret, tien poikki- tai pituussuuntaiset vai-
jerit, pylväiden kiinnityslaitteet ja perustukset. 

Tievalaistuksessa käytettävät rakenteet on suun-
nittelun, valmistuksen ja asentamisen helpotta-
misen sekä yhtenäistämisen takia standardisoitu 
tai esitetty tyyppipiirustuksissa. 

1.341 PYLVÄÄT 

Pylväät jaotellaan materiaalin perusteella metal-
li-, puu-, betoni- ja keinoainepylväisiin. Rakenteel-
taan ne voivat olla putki- tai ristikkopylväitä, olak-
keellisia, kartiomaisia, jäykkiä tai myötääviä. 

V 1.3-7 
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Jäljempänä olevia metallipylväitä koskevia ohjei-
ta voidaan käyttää soveltuvin osin myös muiden 
pylväiden yhteydessä. 

Valaisinpylväiden käyttökelpoisuus riippuu seu-
raavista ominaisuuksista: lujuus, törmäysominal-
suudet, taipumat ja värähtelyt, asennus- ja kun-
nossapito-ominaisuudet, ulkonäkö sekä hinta. 

Pylväiden ryhmittely 
Metallipylväät jaetaan kolmeen ryhmään nimel-
liskorkeuden ja varren ulottuman perusteella, 
taulukko 5. 

Varrelliset pylväät Varrettomat pylväät 

Ryhmä Ryhmä 	 ________ 

- A B C A B C 

H 3000 
4 000 

(5 000) 5 000 
(6 000) 6000 
8000 8000 (8000) ( 8000) 

10000 (10000) 
12000 12000 (12000) 

15000 15000 
(18000) (18000) 

(20 000) 

V 1000 1000 
2500 2500 

4 000 

Suluissa ilmoitetut mitat eivät ole suositeltavia. Nimelliskorkeuden ol-
lessa 8, 10 tai 12 m suositellaan varrettoman pylvään sijasta käytettä-
väksi pystyvartista pylvästä. 

Taulukko 5. 
Metallipylväiden ryhmittely. 

Yksityiskohtaiset mitat ja toleranssit standardin 
SFS 4826 mukaan. 

Puupylväiden nimelliskorkeuksina käytetään 6, 8 
ja 10 m. 

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

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

Muista aineista valmistettavat pylväät tehdään 
hankekohtaisesti erikseen annettavien ohjeiden 
mukaan. 

Pintakäsittely 
Metallipylväiden korroosiosuojaus tehdään stan-
dardin SFS 4642 mukaan. 

Teräspylväiden pintakäsittelyjä ovat kuumasinki-
tys ja maalaus; metalliruiskutusta voidaan käyt-
tää pylvään pystytyspaikalla pintakäsittelyn kor-
jaukseen tai kunnossapitoon. 

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

Puupylväiden tulee olla painekyllästettyjä stan-
dardin SFS 3974 mukaan, luokka A. 

Kytkentätilat ja -kalusteet 
Valaisinpylväiden sähköisten liitäntälaitteiden 
tulee täyttää standardin SFS 4829 vaatimukset. 

Kuormitukset 
Valaisinpylväiden mitoituksessa otetaan huo-
mioon valaisimen ja valaisinvarren painoista ai-
heutuvat kuormat sekä tuulikuorma standardin 
SFS 4828 mukaisesti. 

Pääosa mitoituskuormituksesta aiheutuu tuuli- 
kuormasta. Mitoituksessa käytettävää tuulenpai-
netta laskettaessa lähtökohtana on tuulen no-
peuspaine, joka valitaan Suomen rakentamis-
määräyskokoelman RakMK Bi (RIL 59f) mukaan 
seuraavasti: 

Tuuli- 	 Nopeuspaine 10 m:n 	Tuulen nopeus 
olosuhteet 	korkeudessa (N1m 2 ) 	 (mis) 

Normaalit 	 660 	 32,5 
Erityisen tuuliset 	825 	 36,3 

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

Koon reduktiokerroin määritellään standardin 
SFS 4828 mukaan. 

Ellei tuulitunnelikokeilla ole toisin osoitettu, pyö-
reämuotoisen valaisimen muotokerroin on 0,8 ja 
kulmikkaan 1,2. Valmistajien luetteloissa ilmoi-
tettu valaisimen sivuprojektion pinta-ala on ker-
rottava muotokertoimella tuulikuormaa lasket-
taessa. 

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

Kytkentäaukon kohdalla syntyvät jännitykset on 
erityisesti tarkistettava, koska aukon ympäristös-
sä vaikuttaa vaikeasti arvioitavia jännitystiloja. 
Hitsauksesta, pintakäsittelystä tms. aiheutuva 
mandollinen lujuuden aleneminen on otettava 
huomioon. 

Sallittu jännitys on teräksen myötöraja tai alumii-
nin 0,2-raja jaettuna varmuuskertoimella 1,3. 

Taipumat on tarkistettava standard issa esitetyllä 
tavalla. 

Edellä oleva koskee jäykkien pylväiden mitoitus-
ta. Liikenneturvallisuuden kannalta on kuitenkin 
toivottavaa, että pylväs olisi rakenteeltaan ja 
muodoltaan sellainen, että henkilöauton törmä-
tessä turvavöitä käyttävät kuljettaja ja matkusta-
jat eivät vahingoitu. 

hTKW!I;I 
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Myötäävä pylväs voidaan mitoittaa ja valmistaa 
mm. seuraavilla tavoilla: 

- Pylvään alaosa tehdään muuta osaa heikom-
maksi katkeavien ruuvien tai nhittien tai lähellä 
jalustaa olevan helposti särkyvän osan avulla. 

- Mitoitetaan pylväs tai kiinnityslaite siten, että 
se kestää täyden taivutusmomentin mutta vain 
pienen leikkausvoiman. Tämä saadaan aikaan 
valmistamalla pylväs vahvistetusta ohutlevys-
tä, käyttämällä ristikkorakennetta tai irtoavaa 
kiinnityslaitetta (slipbase, break-away). 

Myötäävien pylväiden mitoitusperusteet tulee 
määritellä käytännön kokeiden avulla. 

Pylvästyypit ja niiden valinta 
Käytännön tilanteita varten pylväsrungot jaetaan 
viiteen ja varret kahteen jäykkyysluokkaan valai-
simen koon, varren ulottuman ja tuuliolosuhtei-
den perusteella. 

Pylvästyyppi valitaan standardissa SFS "Tyyppi- 
pylväät" esitetyillä valintataulukoilla. Tunnus ei 
määrittele materiaalia eikä muotoa, joten pylväs 
voi olla esim. terästä tai alumiinia, kartiomainen, 
olakkeellinen tai muun muotoinen. 

Standardi sisältää tyyppipiirustukset yleisimmis-
tä olakkeellisista sekä kartiomaisista teräs- ja 
alumiinipylväistä. 

Tievalaistuksessa käytettävät puupylväät kuulu-
vat yleensä standardin SFS 2662 mukaiseen pyl-
väsluokkaan 2, jossa latvaläpimitta on 150 mm. 
Kevyen liikenteen väylillä sekä asennuskorkeuk-
silla 6 ja 8 m voidaan käyttää luokkaan 1 kuuluvia 
pylväitä, jossa latvaläpimitta on 130 mm. 

Harustetut ja harustamattomat pylväsparit raken-
teineen ja vaijereineen valmistetaan TVH:n tyyp-
pipiirustusten mukaan. 

Asennuskorkeudeltaan yli 20 m olevat mastot tu-
lee mitoittaa, suunnitella ja valmistaa hankekoh-
taisesti erillisten ohjeiden mukaisesti. 

1.342 PERUSTUKSET 

Pylväsperustus on rakennustyönä vähäinen eikä 
sitä yleensä tehdä hankekohtaisesti pohjasuhtei-
den mukaan mitoitettuna. Pylväiden perustuksia 
suunniteltaessa käytetään valmiiksi mitoitettuja 
tyyppejä, joista valitaan olosuhteisiin sopiva. 

Perusvaatimuksena on, että pylväs ei kallistu uI-
konäköä haittaavasti pohjamaan painumisen, 
ympärystäytön tiivistymisen, roudan tms. syyn ta-
kia. 

Pylvään kiinnitystavat 
Valaisinpylväs voidaan kiinnittää perustukseen 
seuraavilla tavoilla: 
- Pylväs jatkuu suoraan maahan muodostaen 

perustuksen. 

- Erillinen perustus, upotuskiinnitys. 
kiinteä 

• irrotettava 
säädettävä 

- Erillinen perustus, laippakiinnitys. 
- irrotettava 
- säädettävä 
- törmäyksessä rtoava 

Ensimmäinen tyyppi on yleinen puupylväiden pe-
rustamistapa. Muissa tapauksissa käytetään eril-
listä, yleensä teräsbetonista perustusta. 

Yleisillä teillä käytetään säädettävää upotus- tai 
laippakiinnitystä, jotka on esitetty TVH:n tyyppi- 
piirustuksissa. 

Törmäyksessä irtoavat kiinnitystavat suunnitel-
laan hankekohtaisesti erillisten ohjeiden mu-
kaan. 

Perustamistavat 
Kuvassa 7 on esitetty yleisimmät pylväiden pe-
rustamistavat. 

MAAVARAISPERUSTUKSET 

Pilari 	upotus 	 Laatia 

P44 LU PERUSTU KS ET ± 
II 

Teräsputkiperustus 	 Paalutus 

KALLIOPERUSTUKSET 

_ 	 AÄ 

Ankkuroinli 	 Tuenta 

HARUSTEN ANKKUROINTI 

Haruslaatta 	Paaluankkuri 	Kallioankkuri 

Kuva 7. 
Pylväiden perustamistavat. 
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Pilariperustus, jonka pystyssä pysyminen perus-
tuu maan aiheuttamaan sivupaineeseen, on suu-
rimpia pylväskokoja lukuunottamatta edullisin ta-
pa, koska se on työmäärältään ja materiaalimää-
rältään pienin. Pilariperustusta tulee käyttää ai-
na, kun se on teknillisesti mandollista. Tämän ta-
van käyttöä rajoittavat: 
- perustamistason yläpuolelle ulottuva kallio, 
- perusmaa, jossa pilarille ei saada riittävää si- 

vutukea, esim. perustus ei mandu kokonaan 
saven kuivakuorikerrokseen tai 

- perustuksen kohdalla olevat muut rakenteet 
esim. keskikaistan sadevesiviemäri. 

Pitkissä pylväissä (H 15 m) käytetään laattape-
rustusta. Laattaperustuksen etuna on aina jalus-
tan pieni korkeus, jolloin sitä käyttäen voidaan 
pysyä kuivakuorikerroksessa tai viemäreiden ylä-
puolella sekä saada pohjapaineet riittävän pie-
niksi. 

Paaluperustusta tulee välttää. 

Kallioperustus voidaan usein korvata työteknilli-
sesti edullisemmalla laatta- tai pilariperustuksel-
la louhimalla kallioon tarvittava peruskuoppa. 

Harustetut pylväät perustetaan samoilla tavoilla 
kuin samanpituiset vapaasti seisovat pylväät. 
Harukset ankkuroidaan kuvan 7 osoittamilla ta-
voilla. 

Harustamattomat pylväät perustetaan hankekoh-
taisesti mitoitetui Ila laattajalustoil la. 

Mastoja varten laaditaan aina hankekohtainen 
perustamissuunnitelma. 

Myötäävien pylväiden perustusten yläpinta saa 
olla enintään 10 cm valmiin maanpinnan yläpuo-
lella. 

Valaisinpylväiden kiinnittämistä lyhyisiin siltoi-
hin tulee välttää. Pitkiin siltoihin asennetaan kun-
nikkeet niin, että pylvään ja kaiteen väliin jää riit-
tävä vapaa tila. 

Perustamistavan valinta 
Puu- ja metallipylväiden perustamistapa valitaan 
TVH:n tyyppipiirustusten mukaan. Niissä esitet-
tyjen seikkojen lisäksi tulee teräsbetoniperustuk-
sia käytettäessä ottaa huomioon seuraavat näkö-
kohdat. 

Perustuksen yläosa on aina sama yhdelle pylväs- 
tyypille. Valimotyönä tehdään kullekin pylvästyy-
pille kaksi eripituista pilarielementtiä maanva-
raista perustamista varten ja yksi lyhennetty tar-
tuntateräksillä varustettu pilarielementti, joka 
voidaan valaa kiinni minkä tahansa perustyypin 
(laatta, kallio, paalu) alaosaan. Valimolla tehtä-
vien erikokoisten osien määrä pyritään saamaan 
mandollisimman pieneksi ja mitoiltaan samoiksi 
(pilariosan paksuus ja korkeus). 

Pengerpaalutusalueilla pylväs voidaan perustaa 
laattaperustusta tai pilaria käyttäen, jos jalusta 

mahtuu paaluhattujen tai paalulaatan yläpuolel-
le. Matalissa penkereissä paalutettu pylväspe-
rustus sovitetaan pengerpaalutukseen; jalustan 
yläosan sijaintia laattaan nähden voidaan tarvit-
taessa muutella. 

Vanhaan paalutettuun penkereeseen jalustoja si-
joitettaessa voidaan käyttää seuraavia menetel-
mi 

- hankekohtaisesti erityisen matalaksi mitoitet- 
tu laattaperustus paaluhattujen yläpuolelle tai 

- paaluhattujen poistaminen pylvään kohdalta 
ja yhdistetyn paalu- ja jalustalaatan tekemi- 
nen. 

Kevytsorapenkereeseen pylväs voidaan perustaa 
pilari- tai laattajalustaa käyttäen siten, että riittä-
vän laaja peruskuoppa täytetään routimattomalla 
hiekalla tai soralla, jotta vaadittava paino ja sivu- 
paine saavutetaan. 

Perustusten rakenne 
Perustusten ja kiinnityslaitteiden rakenteelliset 
yksityiskohdat on esitetty TVH:n tyyppipiirustuk-
sissa. 

t343 PYLVÄIDEN JA PERUSTUSTEN 
SOVITTAMINEN 

Valaisinpylväitä valittaessa pitää pyrkiä mandol-
lisimman harvojen standardinmukaisten tyyppien 
käyttämiseen ainemenekin vähentämisen, val-
mistuksen ja varastoinnin helpottamiseksi sekä 
käytännön yhtenäistämisen takia. 

Perustuksen yläpinnan korkeuden, rungon pituu-
den muutoksen (L H), varren korkeuden muutok-
sen (L Hv) ja varren ulottuman muutoksen ( V) 
avulla tienpinnan ja valaisinistukan välinen kor-
keusero pyritään saamaan valaistusteknillisessä 
mitoituksessa käytetyn asennuskorkeuden suu-
ruiseksi. Asennuskorkeus voi poiketa teoreetti-
sesta arvosta ± 10cm edellyttäen, että valaisinjo-
no on juohea ja mandollisimman suuri määrä pyl-
väitä on samanlaisia. 

Rungon ja varren muutokset tehdään 10 cm vä-
lein ja enintään ± 30 cm. Tavallisimmat muutok-
set ovat silloilla ja valaistustyypin vaihtuessa 
reunasijoituksesta keskikaista-asennukseksi. 
Pylvään ja perustuksen valmistamisessa tarvitta-
vat mitat esitetään pylväs- ja jalustaluettelossa. 

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

1.35 Sähkölaitteet 

Sähkölaitteiden tulee olla rakenteeltaan Sähkö- 
tarkastuskeskuksen sähköturvallisuusmääräys-
ten julkaisun Al ja näitä täydentävien tiedonanto-
jen sekä rakennemääräysten E3 ja Ei mukaisia. 
Lisäksi paikallisen sähkölaitoksen mandolliset 
erikoismääräykset on otettava huomioon. 

. 

1 

. 
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1.351 PERUSKÄSITTEET 

Sähkönkäytön kannalta olennaisia perusmääri-
telmiä 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. Syöttöpi steessä tapahtuu usein myös 
sähköenergian mittaus. 

Käyttöjännite 
Pääkeskukset ja tievalaistuslaitteet syötetään 
normaalisti pienjännitteellä 380/220 V. Valaistus- 
laitteiden sallittu jännitteen alennus on esitetty 
kohdassa 1.522. 

Energian mittaus 
Tievalaistuksen energian mittaus tapahtuu peri-
aatteessa kandella tavalla: 
- Tievalaistuksen vakiokuormitusteho kerrotaan 

käyttötuntilaskijasta saatavalla lukemalla tai 
tiedossa olevalla valaistuksen vuotuisella 
käyttötunti määrällä. 

- Energia mitataan suoraan kWh-mittarilla. Mit-
tari voi olla joko pääkeskuksessa tai liityntä-
johdon alkupäässä sähkölaitoksen käytännön 
mukaisesti. 

Ensinmainittua tapaa käytetään asutuskeskuk-
sissa ja taajamissa, missä valaistuskeskuksia on 
runsaasti ja energian kustannus ja maksutapa on 
selvästi sovittu. 

Valaistuksen ohjaus 
Ohjauksen tulee toimintojen ja teknillisten ratkai-
sujen puolesta olla TVL:n ja alueella olevan säh-
kölaitoksen vaatimusten mukainen. 

Ohjausjärjestelmän tulee olla toiminnaltaan käyt-
tövarma ja sen avulla on oltava mandollisuus so-
peuttaa valaistustaso mandollisimman hyvin tar -
vetta vastaavaksi. 

Ohjaus toteutetaan paikallisesti hämäräkytkimin 
jakellolaittein tai keskitetysti. Ohjauskäskyt väli-
tetään valaistusverkon, sähköverkon tai erillisen 
viestiverkon kautta. 

Verkon kautta tapahtuva ohjaus edellyttää alu-
eellista verkkokäskyjärjestelmää. 

- Paikallisohjaus 
Ohjaustapa tulee kysymykseen, kun valaistavana 
on pienehkö, erillinen alue, eikä verkkokäskyjär-
jestelmää ole käytettävissä. Ohjauskäskyt anne-
taan joko hämäräkytkimellä tai astronomisella 
kellolla tai ohjausimpuissi otetaan olemassa ole-
vasta valaistusverkosta. 

- Ketjuttaminen 
Ketjutus on yksinkertainen ja halpa ohjausmene- 
telmä. Keskukset ovat yhteydessä toisiinsa eril- 

listen ohjauskaapeleiden (maakaapeliverkko) vä-
lityksellä tai ohjaus otetaan välisulakkeen kautta 
lähinnä olevasta naapurikeskuksen valaisinpyl-
väästä (ilmajohtoverkko). Menetelmän heikkoute-
na on suuri vika-alttius ohjauksen sarjakytkennän 
luonteen takia. 

- Erillinen viestiverkko 
Keskuksesta toiseen kulkeva viestiverkko muo-
dostuu käytännössä ketjumaiseksi, joten se on 
sarjakytkennän takia altis vioille. Ketjumaisuutta 
voidaan vähentää käyttämällä esimerkiksi puhe-
linverkkoa hyväksi. 

- Keskitetty ohjaus 
Alueilla, joissa valaistusverkko on yhtenäinen, 
ohjauksen tulee olla keskitetty, jotta vältyttäisiin 
häiritseviltä eriaikaisilta syttymis- ja sammumis-
ajankohdilta. Parhaiten alueellinen ohjaus voi-
daan toteuttaa verkkokäskyohjauksella, jossa oh-
jausimpulssit kulkevat verkkoja pitkin keskuksis-
sa oleviin vastaanottimiin, jotka tunnistavat niille 
tarkoitetun pulssijonon ja suorittavat kytkennät. 
Lähettimien kalleuden vuoksi järjestelmä tulee 
kyseeseen vain silloin, kun laitteita tarvitaan 
myös esimerkiksi sähkölämmityksen ohjauk-
seen. Huomattavasti edullisempi on järjestelmä, 
jossa kalliiden lähettimien sijasta käytetään kes-
kusohjausyksiköitä (ohjelmoitava vuosikello). 
Molemmat järjestelmät soveltuvat hyvin myös 
ajoittaiseen sammuttamiseen. 

- Tievalaistuksen ajoittainen vähentäminen 

Kaksiportainen ohjaus 
Ryhmän valaisimet kytketään kahteen virtapiiriin. 
Toinen näistä virtapiireistä kytketään irti verkosta 
yön ajaksi. Kaksiportainen ohjaus voidaan toteut-
taa jakamalla 3-vaiheinen verkko kaksiportaisek-
si, jolloin jännitteen alennus kasvaa noin 1,5-ker-
taiseksi tai rakentamalla uusi verkko kaksoiskaa-
peleilla, jolloin kuormitus säilyy symmetrisenä. 
Kaksoiskaapeloitu verkko on kalliimpi kuin 3-vai-
heisen verkon jakaminen. Ohjaus tapahtuu kytke-
mällä haluttu virtapiiri pois päältä joko kellolait-
teen avulla tai verkkokäskyohjausta käyttäen. 

Ohjausviestijärjestelmä 
Järjestelmä käsittää keskusohjausyksikön, kes-
kuksiin asennettavat siirtolähettimet sekä valai-
sinpylväisiin asennettavat vastaanottimet. Jär-
jestelmän avulla on mandollisuus aikaansaada 2- 
tai useampiportaisia ohjauksia. Järjestelmään on 
tulossa vastaanottimia, joilla "kiinni-auki"-käs-
kyn lisäksi pystytään pienentämään lampun otta-
maa tehoa. 

Ohjaus tyristorihimmentimillä 
Tievalaistuskäyttöön suunnitelluilla himmenti-
millä on mandollisuus himmentää elohopea- ja 
suurpainenatriumlamppuja. 	Pienpainenatrium- 
lamppujen himmentäminen ei vielä onnistu. Hirn-
mentimet sijoitetaan tievalaistusta syöttäviin 
keskuksiin ja niitä valmistetaan useammille teho- 
luokille. Himmentimien etuna on valaistuksen hy-
vänä säilyvä tasaisuus. Himmentimien haittana 
on valovirran pieneneminen nopeammin kuin 
lampun ottama teho. 
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• Erikoisohjaukset 
Jokainen valaisin tai valaisinpylväs varustetaan 
omalla ohjauslaitteella (esim. valokennolla). Tä-
mä ohjaustapa saattaa tulla kyseeseen suurien 
mastovalaisinyksiköiden ohjauksissa tai kun va-
laisinpylväsyksiköillä on huomattavasti toisis-
taan poikkeavat käyttöolosuhteet. 

Myös kaksilamppuiset valaisimet tai kaksiteho-
kuristimet saattavat pylväsvälien kasvaessa tulla 
kysymykseen. Järjestelmät vaativat kaksi ohjaus. 
virtapiiriä. Yön ajaksi toinen kaksilamppuisen va-
laisimen lampuista kytketään pois päältä. Kaksi-
tehokuristinjärjestelmässä lampun ottama nimel-
listeho pudotetaan yön ajaksi yhtä porrasta alem-
maksi (esim. 250W:sta 1 25W:iin). Molemmissa 
järjestelmissä valaistuksen tasaisuus säilyy 
muuttumattomana. 

Tehon kulutus ja 
käyttöai ka 
Tievalaistuslaitteiston tehonkulutuksella tarkoi-
tetaan lamppujen ja liitäntälaitteiden yhteenlas-
kettua kuormitustehoa sekä johtoverkossa ja lait-
teissa syntyviä tehohäviöitä. 

Tievalaistuksen käyttöajaksi oletetaan laskelmis-
sa 4000 h/vuosi. Pilvisyyden, hämäräkytkimen 
säädön yms. tekijöiden vuoksi tievalaistuksen 
vuotuinen käyttöajan vaihtelu on n. ± 100 h. 

1.352 JOHTOVERKKO 

Johtoverkko on yhtenäinen kaapeli- tai johtoverk-
ko, jolla on sama nimellisjännite ja jonka johtimil-
la on metallinen yhteys keskenään. 

Tievalaistuksen johtoverkko jaotellaan seuraa-
vasti: 
- liittymisjohto, 
- pääjohto, 
- nousujohto, 
- ryhmäjohto, 
- valaisinjohto ja 
- ohjausjohto. 

Johdinpoikkipintojen tulisi, jos mandollista olla 
A-luokan suosituimmuuskaapelien mukaisia. 

Liittymisjohdolla tarkoitetaan jakelu-
verkon ja pääkeskuksen päävarokkeiden välistä 
johtoa. Liittymisjohto voi olla joko maakaapeli tai 
ilmajohto olosuhteiden ja sähkölaitoksen käytän-
nön mukaisesti. 

Yleisimmät maakaapelit ovat tyyppiä AMCMK (tai 
APAKM) poikkipintojen vaihdellessa rajoissa 
70...185mm 2 . 

Liittymisjohdon ollessa ilmajohto käytetään ylei-
sesti AMKA-tyyppisiä riippukierrejohtoja kokojen 
vaihdellessa 16. . .120 mm 2  välillä. 

P ä ä j o h t o on nousukeskusta syöttävä johto. 
Pääjohto voi olla joko maakaapeli tai ilmajohto 
olosuhteiden mukaan. Johtotyyppi on sama kuin 
liittymisjohdolla. 

N o u s u j o h t o on ryhmäkeskusta syöttävä 
johto. 

Tunneli- ja sillanalusvalaistuksen ryhmäkeskuk-
sien nousujohtoina käytetään MCMK-tyyppisiä 
maakaapeleita poikkipinnoiltaan 10 mm 2 . 

Erillisalueiden ryhmäkeskuksia (esim. valaista-
van tieosan ulkopuolella oleva liikennemerkkiryh-
mä) syöttävinä johtoina käytetään samaa johto- 
tyyppiä kuin tievalaistustakin varten (maakaapeli 
tai ilmajohto). Jos maakaapeliasennuksessa nou-
sujohdon poikkipinta on 16 mm 2 , tulee käyttää 
AMCMK-alumiinikaapelia, muussa tapauksessa 
10 mm 2 :n MCMK-kaapelia. Ilmajohtoasennukses-
sa käytetään samaa johtotyyppiä kuin ryhmäjoh-
doissa (AMKA). 

R y h m ä j o h d o II a tarkoitetaan valaisinryh-
miä syöttävää johtoa. Ryhmäjohdot voidaan ja-
kaa asennustavan mukaan maakaapeleihin ja il-
majohtoihin. 

Maakaapelia käytetään lähinnä metallipylväs-
asennusten yhteydessä ja puupylväsasennusten 
yhteydessä rautateiden alituksissa. Maakaapelia 
käytetään myös puu pylväsasenn usten yhteydes-
sä, jos teiden ylityksissä vapaa kulkukorkeus jän-
teen kohdalla jää liian pieneksi tai energia- ja 
puhelinlaitosten linjat risteilykohdissa asettavat 
ilmalinjan rakentamiselle esteitä. Samoin pieni-
säteisissä kaarteissa tai alueilla, joissa haruk-
sien ja tukipylväiden sijoittaminen on mandoton-
ta tai hankalaa on usein tarkoituksenmukaisem-
paa käyttää kaapelointia. 

Maakaapeleina tulee käyttää AMCMK-alumiini-
kaapeleita koon vaihdellessa 16. . .35 mm 2 . 

Liikennemerkkivalaistuksen ryhmäkaapelina käy-
tetään kuparikaapeleita, koska liikennemerkki- 
pylväiden kytkentätila on hyvin rajoitettu (alumii-
nikaapeli on jäykempää, kaapelin halkaisija suu-
rempi ja liittimet vaativat useimmiten suurem-
man tilan). Liikennemerkkikaapeleina käytetään 
MCMK 1 xlO+10 tai MCMK 3+10+10 riippuen 
siitä, syötetäänkö liikennemerkit 1- vai 3-vaihei-
sest i. 

Ilmajohtoa käytetään useimmiten puupylväs- 
asennuksen yhteydessä sekä eräissä erikois- 
asennustavoissa esim. ristikkopylväiden kanssa. 

limajohtoina käytetään ri ippukierrejohtoa tyyppiä 
AMKA johdon poikkipinnan vaihdellessa 16... 
35 mm. 

Tunneli- ja sillanalusvalaistuksessa, jos mandol-
lista, pyritään uppoasennukseen. Johtoina käyte-
tään 1,5 mm2 :n muovivaippakaapelia tyyppiä 
MMJ sekä uppo- että pinta-asennuksessa. 

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

Valaisinjohtoina käytetään MMJ-tyyppistä asen-
nusjohtoa poikkipinnaltaan 2,5 mm 2 . 

. 
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Jos samassa pylväässä on useampia valaisimia, 
nämä tulee kytkeä eri vaiheille siten, että vierek-
käiset lamput toimivat eri vaiheilla. Kukin vaihe 
viedään pylväässä omalla valaisinjohdolla. 

Kun valaisinjohdon vapaa riippuma on 12 m, on 
käytettävä kannati nvaijeri 1 la varustettuja kaape-
leita (esim. MMJK). 

Usein joudutaan kukin mastovalaisin varusta-
maan suuren tehontarpeen vuoksi omalla ryhmä-
keskuksella. Tällöin maston valaisimille nouse-
vat johdot kuuluvat edelliseen kohtaan "ryhmä- 
johdot". 

o h j a u s j o h d o 1 1 a tarkoitetaan tievalaistuk- 
sen syttymistä ja sammumista ohjaavaa johtoa. 

Ohjausimpulssi pyritään tuomaan liittymisjoh-
don mukana sähkölaitoksen valaistusverkosta 
pääkeskukseen erillistä ohjausjohtoa käyttäen 
tai käyttämällä liittymisjohtoa, jossa ohjausjoh-
dot ovat rakenteellisesti liittymisjohdossa muka-
na. 

Erillisinä ohjausjohtoina käytetään maakaapeli-
asennuksessa kaapelia MCMK 1 x2,5+2,5. Ilma-
johtoasennuksessa tulee ohjausjohdon olla 
AM KA-riippukierrejohtoa 1 x 16 + 25. 

1.353 MAADOITUS 

Maadoittamisella tarkoitetaan virtapi irin tai lait-
teen johtavan osan metallista yhdistämistä maa-
doituselektrodiin. 

Rakenteena maadoitus on maadoitusjohtimen ja 
maadoituselektrodin muodostama kokonaisuus. 

Maadoitukset suoritetaan sähköturvallisuusmää-
räysten julkaisun Alli §:n mukaisesti. Keskus-
ten käyttömaadoitukset tehdään paikallisen säh-
kölaitoksen kuluttajaliittymän maadoitusta kos-
kevien ohjeiden mukaan. Valaisinketjutuksissa 
käytetään aina erillistä suojajohdinta. 

Tievalaistuksessa maadoitusjohtimena käyte-
tään 16 mm 2 :n kirkasta kupariköyttä ja maadoi-
tuselektrodina kupariputkia tai -sauvoja. 

1.354 KOJEISTOT JA LAITTEET 

Kojeistoilla ja laitteilla tarkoitetaan tievalaistuk-
sen sähköverkkoa syöttäviä keskuksia, koteloita, 
putkipylväskalusteita ja valaisimia. 

Kojeistot ja laitteet ryhmitellään seuraavasti: 

- pääkeskukset, 
- nousukeskukset, 
- ryhmäkeskukset, 
- putkipylväskalusteet ja siirtymäkotelot, 
- valaisimet ja 
- loistehon kompensointilaitteet. 

P ä ä k e s k u s on tievalaistuksen jakokeskus, 
joka sisältää päävarokkeet. Lisäksi pääkeskuk-
sessa on pääkytkin, ryhmäsulakkeet, valintakyt-
km, apu- ja ohjauskontaktorit sekä mandolliset 
kWh-mittarit laitteineen tai käyttötuntilaskijat. 
Rakenteeltaan pääkeskukset ovat jakokaappeja 
tai kotelokeskuksia. 

Jakokaappi on omalla jalustallaan seisova joko 
metallilevystä tai lasikuidusta tehty yhtenäinen 
kaappi. 

Jakokaapin tulee olla standardin SFS 2533 mu-
kainen kaapelijakokaappi ja jalustan SFS 3534 
mukainen. Jakokaapin avain standardin SFS 2851 
mukaan. 

Kaapin sisällä olevat kojeet ja laitteet tulee kote-
loida. Kotelointiluokan tulee olla vähintään IEC 
1P23 (sateenpitävä). 

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

Kotelokeskus on koottu yhdestä tai useammasta 
kosteussuojatusta kotelosta. Kotelot valmiste-
taan teräslevystä, muovista tai silumiinista. Kote-
lointiluokan tulee olla vähintään IEC lP34 (roiske-
veden pitävä). 

Kotelokeskuksia käytetään useimmiten, kun 
asennustapana on riippukierrejohto. 

N o u s u k e s k u s on ryhmäkeskuksia syöttävä 
jakokeskus. 

Nousukeskus on rakenteeltaan ja kalusteiltaan 
samanlainen kuin pääkeskus (jakokaappi tai ko-
telokeskus). 

R y h m ä k e s k u s on valaismnryhmiä syöttävä 
jakokeskus. 

Ryhmäkeskus on rakenteeltaan pylvääseen tai 
siltarakenteeseen asennettu kotelokeskus tai 
maahan asennettu jakokaappi. 

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

Putkipylväskalusteella tarkoitetaan 
sitä pylvään sisälle asennettavaa laiteyhdistel-
mää, jossa ryhmäjohto vaihdetaan valaisinjoh-
doksi. 

Putkipylväskaluste käsittää rungossa tai eri Ilise-
nä kalusteena olevan varokkeen tai varokkeet ja 
johtojen kytkemistä varten tarvittavat liittimet. 

Putkipylväskalusteen kotelointiluokan on oltava 
vähintään IEC 1P20 (kosketussuojainen). 

Siirtymäkotelolla tarkoitetaan pylvään 
pinnalle asennettavaa koteloa. Kotelo käsittää 
tarpeelliset johtojen liittimet maakaapelin vaihta-
miseksi MMJ-kaapeleiksi. Siirtymäkotelon kote- 
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lointiluokan tulee olla vähintään IEC 1P34 (roiske-
veden pitävä). 

Siirtymäkoteloita käytetään lähinnä puupylväissä 
ja silloissa maakaapeliasennukseri vaihtuessa 
MMJ-asennukseksi. 

V a 1 a i s i n on sähköteknillisessä mielessä ko-
konaisuus, johon kuuluu lamppu pitimineen, lam-
pun syttymiseen ja palamiseen tarvittavat kyt-
kentä- ja liitäntälaitteet, kompensointi- ja häiriön-
poistokondensaattorit sekä maadoitusliittimet. 

Valaisimen kotelointiluokan tulee olla vähintään 
IEC lP23 (sateen pitävä). 

Valaisimien ominaisuudet ja rakenne on käsitelty 
kohdassa 1.32. 

Kaasupurkauslamput tarvitsevat kuristimen tai 
hajakenttämuuntajan. Poikkeuksen muodostavat 
sekavalolamput. Suurpainenatriumlamput tarvit- 

sevat yleensä lisäksi sytytinlaitteen. 

Valaisimien tulee olla TVH:ssa tarkastettuja ja 
hyväksyttyj ä. 

Loistehon kompensoinnilla tarkoi-
tetaan tievalaistuksessa pääasiassa kuristimes-
sa syntyvän induktiivisen tehohäviön poistamis-
ta. 

Loistehon kompensointi voidaan suorittaa valai-
sinkohtaisesti tai keskitetysti. 

Valaisinkohtaisessa kompensoinnissa konden-
saattori kytketään valaisimen liitäntälaitteiden 
yhteyteen. 

Suurten valaistusverkkojen loistehon kompen-
soinnissa voidaan myös käyttää keskitettyä kom-
pensointia, jolloin muuntamon tai pääkeskuksen 
yhteyteen asennetaan yhteinen kondensaattori-
yksikkö tai -yksiköitä. 

. 

. 

. 

1 
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1.4 Valaistusperiaatteet 

. 

. 

. 

1.40 Yleistä 

Valaistusperiaatteilla tarkoitetaan valaistuslait-
teiden sijoittamista tien poikkileikkaukseen ja 
suuntaukseen nähden tieosilla, liittymissä, tie-
hen kuuluvilla alueilla, tunneleissa ja silloilla si-
ten, että valaistusteknillisten vaatimusten puit-
teissa ja mandollisimman pienillä vuosikustan-
nuksilla parannetaan liikenneturvallisuutta. Sa-
malla on otettava huomioon liikennöitävyyden ja 
ajomukavuuden, yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden sekä ympäristövaikutusten parantami-
nen. 

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

Valaistustyypit ryhmitellään valaisimien sijainnin 
ja kiinnitystavan perusteella. Kokonaisvaikutuk-
siltaan edullisin tyyppi valitaan jäljempänä esi-
tettyjen näkökohtien perusteella. Ratkaisut voi-
vat yksityiskohdissaan olla erilaiset maaseudulla 
ja taajamissa tai maantieteellisesti erilaisilla 
seuduilla, vaikka tiet muuten ovat samoihin tai 
vastaaviin toiminnallisiin luokkiin kuuluvia. 

1.41 Valaistustyypit 

Valaisimien ja pylväiden sijoitus riippuu monesta 
eri tekijästä, joiden yhteisvaikutuksesta valitaan 
lopullinen, tarkoituksenmukaisin ratkaisu. Sijoi-
tusperiaatteisiin vaikuttavat tekijät ovat: 
- tien toiminnallisen luokan edellyttämät valais- 

tusteknilliset vaatimukset (kohta 1.2), 
—valaistuslaitteiden rakenne (kohta 1.3), 
—valaistustyypin soveltuminen tien ja liikenteen 

luonteeseen teknillisen laatutason, optisen 
ohjauksen ja ulkonäön kannalta, 

- taloudellisuus, 
- valaistuslaitteiden sopeutuvuus ympäristöön 

kohtuullisten esteettisyysvaatimusten puit-
teissa, 

- saman liikenneväylän eri aikoina toteutuvien 
valaistuksien muodostuminen toisiinsa liit-
tyessään laadultaan ja rakenteeltaan jatkuvak-
si kokonaisuudeksi sekä 

- valaistustyypin valintaa rajoittavat tekijät, ku-
ten voimajohtolaitteiden suojaetäisyydet, vesi- 
johdot ja viemärit, perustamisolosuhteet, kun-
nossapitokalusto, lentokenttien suojaetäisyy -
det jne. 

1.411 VALAISIMIEN SIJAINTI 

Valaisimet voidaan sijoittaa poikkileikkaukseen 
seuraavilla tavoilla, jotka samalla muodostavat 
tievalaistuksen perustyypit, kuva 1: 
- yksirivinen reunasijoitus, 
- vuorottainen reunasijoitus, 
- vastakkainen reunasijoitus, 
- keskikaista-asennus ja 
- keskitieasennus. 

Tieosilla ja yleensä myös tiehen kuuluvilla alueil-
la valaisimet sijoitetaan yhteen pylväsjonoon (yk-
sirivinen reunasijoitus, keskikaista-asennus). Jos 
on käytettävä kaksirivistä reunasijoitusta, vali-
taan vastakkainen sijoitus ennen vuorottaista. 
Yleisperiaatteista voidaan poiketa liittymissä tai 
alueilla, joissa ajorata on lyhyellä matkalla tyyp-
pipoikkileikkausta leveämpi. 

Valaisimet tulee sijoittaa kohtisuoraan tietä vas-
taan alueille, jotka on osoitettu kuvassa 1, ellei 
laskelmin osoiteta muuta sijaintia perustelluksi. 
Valaisimet sijoitetaan siten, että heijastuskuviot 
tulevat pääosin ajoradalle. Heijastuskuvio on ly -
hyt ja leveä, jos päällyste on karkea sekä pitkä ja 
kapea, jos päällyste on peilimäinen (sileäksi kulu-
nut tai märkä). Kaikkien valaisimien aiheuttamat 
heijastuskuviot muodostavat yhdessä ajoradalle 
luminanssimallin, joka riippuu myös katselijan 
paikasta. Kun valaisimet sijoitetaan ajoradan 
taakse tai ulkokaarteeseen, heijastuskuviot tule-
vat ajoradalle. Sen sijaan suoralla tiellä kauaksi 
ajoradan ulkopuolelle tai pienisäteiseen sisä-
kaarteeseen asennettujen valaisimien heijastus-
kuviot lankeavat pääosin ajoradan ulkopuolelle; 
kuva 2. 

Asennuskorkeutta määrättäessä tulee ottaa huo-
mioon: 

—tien toiminnallinen luokka, 
- Mitä korkealuokkaisempi tie sitä parempi va-
laistusluokka. Tämä edellyttää suurta valovir-
taa, josta saadaan suurin hyöty ja pienin häi-
käisy isoilla asennuskorkeuksilla. 

—ajoradan leveys, 
Asennuskorkeus on suoraan verrannollinen 
leveyteen. 

- valaistustyyppi, 
- Yksirivinen reunasijoitus vaatii suuremman 
korkeuden kuin vastakkainen tai vuorottai-

nen. 
- varsipituus, 

- Jos valaisin on ajoradan ulkopuolella tarvi-
taan suurempi korkeus kuin valaisimen olles-
sa ajoradan yläpuolella. 

- valovirta, 
Valon lähteet, joilla on iso valovirta asenne-
taan korkealle. 

- kunnossapitokalusto, 
- nykyiset valaistustyypit, 
- standardipylväiden käyttömandollisuus, 
- ympäristötekijät, 
- vaijeriasennuksessa mandollisuus kiinnittää 

talojen seiniin, 
- vapaa alikulkukorkeus ja 
- suojaetäisyydet muihin rakenteisiin. 

Taulukossa 1 on esitetty erityyppisillä teillä käy-
tettävät asennuskorkeudet. Eritasoli ittymissä 
tms. alueilla on mastovalaistuksen kannattavuus 
tarkistettava (optinen ohjaus, häiritsevä ulkonäkö 
erikoisesti päivällä). 
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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 
Jk- ja pp-tie (4), 	6, 	8 
1 	Ik pääkatu 10, 12, 15 
II Ik pääkatu 8, 10 
Kokoojakatu 8, 10 
Tonttikatu 6, 	8 

Taulukko 1. 
Asennuskorkeus erityyppisfllä teillä 

Varsipituus riippuu seuraavista tekijöistä: 
- asennuskorkeus, 

• Mitä suurempi asennuskorkeus sitä kauem-
pana ajoradan ulkopuolella valaisin voi olla. 

- valaisimen valonjako, 
• Mitä symmetrisempi valonjako sitä keskem-
mällä tietä valaisimen on oltava. 

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

- tien suuntaus, 
• Sisäkaarteessa olevat valaisimet tulee sijoit-
taa lähemmäksi keskilinjaa kuin ulkokaar-
teessa olevat. 

Valaisimien keskinäinen etäisyys tien pituus- 
suun nassa, pylväsväli, riippuu samoista tekijöis-
tä kuin sivusuunnassa. Pylväsvälin ja asennus-
korkeuden suhde on valittava mandollisimman 
suureksi alittamatta valaistusteknillisiä vaati-
muksia. Nykyisillä valaisimilla suhde vaihtelee 
3,5:1-6:1. 

Tieosien pylväsväli mitoitetaan teoreettisesti 
olettaen tie suoraksi. Mitoitusmenetelmät ja apu- 
välineet selostetaan kohdassa 1.51. Valaisimien 
ja pylväiden sovittaminen aloitetaan pakkopis-
teistä: 
- tasoliittymät, 
- tonttiliittymät, 
- suojatiet, 

Valaisimet sijoitetaan siten, että heijastus-
kuviot sijoittuvat autoilijan kannalta tarkoi-
tuksenmukaisesti, jalankulkijat näkyvät vaa-
leina tummaa taustaa vasten. 

-sillat, 
• Valaisimet on sijoitettava niin kauaksi sillas-
ta, että alittavalle tielle ei tule jyrkkiä varjoja. 

- kaarresäteet, 
- Pienisäteisissä kaarteissa teoreettista pyl-
väsväliä pienennetään kuvan 3 mukaisesti. 

- muut rajoitukset: ylittävät johdot, tien raken-
teessa olevat johdot ja rummut, isot liikenne-
merkkiryhmät. 

Vapailla osuuksilla pylväsväli pyritään pitämään 
teoreettisena. Sitä ei saa mainittavasti ylittää, 
pyöristäminen tehdään alaspäin. Jos muutos on 
suuri, on Iuminanssin liiallinen nousu estettävä 
esim. lampputehoa pienentämällä tai mitoitta-
maIla kokonaan uudestaan. 

Valaisimien kallistuskulmana käytetään sitä val-
mistajan ilmoittamaa kulmaa, jolle valaisin on 
suunniteltu. Muussa tapauksessa valaistustek-
nilliset suureet, erikoisesti häikäisy, eivät täytä 
tarkoitettuja vaatimuksia. Nykyaikaiset valaisi-
met on suunniteltu 50  kulmalle. Lisäksi on varren 
pysyvät muodonmuutokset otettava huomioon. 
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ulkokaarteessa, päöllysleluokat R1,R2joCl 
ii 	 R3,R4jaC2 

-- sisäkoorteessa, 	ii 	 RI, R2 ja Cl 

-- 	ii 	 R3,R4jaC2 

Kuva 3. 
Pylväsvälin korjauskerroin. 

1.412 PYLVÄIDEN SIJAINTI 

Pylvään sijainti ja etäisyys ajoradan reunasta 
määräytyy liikenneturvallisuuden, valaistustyy-
pin ja ulkonäön perusteella. Pylväs on yleensä si-
joitettava sellaiselle etäisyydelle, ettei se mainit-
tavasti vaikuta suistumisonnettomuuksien seu-
rauksiin. Riippuen tien sijainnista, käyttönopeu-
desta tai nopeusrajoituksesta ja pylvään raken-
teesta, pylvään ja tienreunan välisen etäisyyden 
tulisi täyttää taulukon 2 vähimmäisvaatimukset. 

Pylväiden paikkaa määrättäessä tulee noudattaa 
seuraavia sääntöjä: 
- Pylväiden tulee sijaita vähintään 1,5 m etäisyy-

dellä pientareen reunasta. 
- Pylvään tulee sijaita veden virtaamista varten 

riittävän etäällä, kuitenkin vähintään 0,5 m 
etäisyydellä ojan pohjasta. Kallioleikkauksis-
sa tulee sivuojan syvimmällä kohdalla olla riit-
tävä, vähintään 0,5 m vapaa tila. 

Toiminnallinen luokka Käyttö- 
nopeus 

Jäykkä- 
pylväs 

(m) 

Myötäävä 
pylväs 

(m) 

Moottoriväylät > 80 4 2 
80 3 2 

Valtatiet 90 2,5 1,5 
Kantatiet 80 2,5 1,5 
Seudulliset tiet 70 2 1 
Kokooja- ja yhdystiet 60 2 1 
Jk-pp-tle 0,5 
Pääkadut 2,5 1,5 
Kokoojakadut 1,5 1 
Tonttikadut 1 

Taulukko 2. 
Pylvään ja tien reunan välinen vähimmäisetäisyys. 

. 

. 

. 
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Valaistusperiaatteet 
Valaistustyypit 

A. YKSIAJORATAISET TIET 

Al. Yksirivinen reunas!joitus 	 A2. 	Yksirivinen vaijerikiinnitys 

. 

? 3/4A 

A3. Kaksirivinen vuorot - 	A 4. Kaksirivinen vastak- 
toinen reunasjoitus 	 kainen reunasUoitus 

1  /// 

*1 	3A 

A__ 

B. KAKSIAJORATAISET TIET 

Q 

. 

82. Keskikaisto-osennus 

B3. Kaksirivinen 
vaije ri ki inn ity s 4 = Ajorata 

SE 	Pylvään sivuetäisyys 
1< = Keskikaisto + sisäpientcireet 

A+ K/2 

SUOSITELTAVA VALAISIMEN SIJOITUS 
HYVÄKSYTTÄVÄ VALAISIMEN SIJOITUS 

Kuva 1 
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Valaistusperiaatteet 
Heijastuskuviot tien pinnalla 

Yksirivinen reuna- 
sijoitus ulkokaar-
tee ssa 

Yksirivinen reuno-
sijoitus sisökaor-
feessa 

Vuorottainen 
re u n a sijoitus 

Heijastuskuvioiden sijainti valaisimien sijainnista ja päällysteen 
laadusta riippuen. Viivoitettu alue, kun päällyste on karkea tai kui-
va. Varjostetut kuviot tulevat sileälle tai mdrälle päällysteelle. 

Kuva 2 

•i 

. 

•i 
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—Jos tien pylväsjonon puoleisella reunalla on 
kaide, sijoitetaan pylväät kaiteen ulkopuolelle 
0,5 m vähimmäisetäisyydelle johteen pinnasta. 

—Silloilla tulee johteen etureunan ja pylvään vä- 
lisen etäisyyden olla 20 cm. 

- Pylvään tulee sijaita yleensä jalkakäytävän ja 
polkupyörätien ulkopuolella vähintään 0,50 m 
etäisyydellä niiden reunasta. 

- Moottoriteillä ja muilla 2-ajorataisilla teillä, joi-
den käyttönopeus 60 km/h, keskikaista-asen-
nuksen pylväät laitetaan kaiteiden väliin. Täl-
löin pylvään ja johteen välinen etäisyys 0,5 
m. 

- Liittymissä tulee välttää pylväiden sijoittamis-
ta pienehköihin saarekkeisiin. Jos kuitenkin 
valaistuksen toteuttaminen muulla tavoin on 
vaikeaa, voidaan pylväitä sijoittaa liikennesaa-
rekkeisiin edellyttäen, että pylväiden vähim-
mäisetäisyys ajoradan reunasta noudattaa 
edellä esitettyjä sääntöjä. 

1.42 Optinen ohjaus ja ulkonäkö 

Tievalaistuksen suunnittelussa on valaisimien ja 
pylväiden sijoituksen oltava sellainen, että tien 
käyttäjä saa pimeällä oikean käsityksen tiestä ja 
sen lähiympäristöstä, tien jatkuvuudesta, kaar-
teista ja tasauksesta ja että häntä varoitetaan liit-
tymistä ja liikenteen järjestelyistä (suojatiet, saa-
rekkeet jne). Lisäksi pyritään valaistustyypin va-
linnalla korostamaan erilaisten teiden toiminnal-
lista luokkaa. Valaistuksen päättymiskohdissa 
on valaistuksen ja tien linjauksen oltava johdon-
mukaisesti suunniteltu ja tien jatkuvuutta on ko-
rostettava reunapaaluilla. Optisen ohjauksen 
kannalta epäilyttävissä kohdissa pylväiden si-
jainti tulee tutkia perspektiivikuvien avulla. 

Yleisiä suunnitteluperiaatteita ovat: 
- Valaisimien ja pylväiden muodostamat jonot 

ovat yhdensuuntaisia tielinjan kanssa. Lyhyi-
sun ajoradan levennyksiin on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota (ryhmityskaistat, pysäkit). 

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

- Kun kaarresäde on < 500 m, valaisimet ja pyl-
väät sijoitetaan ulkokaarteeseen (1-rivinen ja 
vuorottainen reunasijoitus). Peräkkäisissä ly -
hyissä kaarteissa, joissa tarvitaan enintään 
kolme pylvästä, valaisinjonoa ei ulkonään ta-
kia siirretä ulkokaarteeseen. Tällaisella koh-
dalla ja keskikaista-asennuksessa tulee ulko-
kaarteeseen tarvittaessa laittaa reunapaaluja. 
Eritasoliittymissä otetaan huomioon ramppien 
vaikutus toisiinsa. Samassa toiminnallisessa 
luokassa olevilla teillä tulee käyttää yhtenäisiä 
tai samankaltaisia periaatteita. 

- Optinen varoittaminen voidaan järjestää liitty 
mun esim. katkaisemalla valaistustyypin jatku 
vuus. 

siirrytään keski kaista-asen n uksesta 2-rivi 
seen reunasijoitukseen, 
siirrytään 1-rivisestävuorottaiseen tai vastak 
kaiseen 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 liit-
tymää. 

- Valaisimia ei saa siirtää toiselle puolelle tietä 
kaarteessa tai optisen ohjauksen kannalta har-
haanjohtavissa paikoissa. 

- Eritasoliittymien rampeilla voidaan risteävien 
teiden valaistuksesta riippuen valonväriä käyt-
tää opastuksen korostamiseen. Ellei tämä ole 
mandollista, rampeilla käytetään samoja 
lamppuja kuin päätiellä. 

Kuvissa 4 ja 5 on esimerkkejä optisesta ohjauk-
sesta. 

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 esteettisyys- 
tekijät ovat: 
—Valaistuslaitteet eivät saa tulla korostetusti 

esiin valoisana aikana. Järeät pylväät ja suuret 
valaisimet antavat raskaan vaikutelman. 

- Tievalaistus ei saa häiritsevästi valaista lähel-
lä olevia rakennuksia ja asuntoalueita. 

- Valaistuslaitteiden mittojen on oltava oikeas- 
sa suhteessa tiehen ja ympäristöön nähden. 

- Valaisin- ja pylväsjonon on oltava yhdensuun-
tainen tien linjan ja tasauksen kanssa. 

- Erityyppisten valaistuslaitteiden käyttöä sa-
malla tieosuudella on vältettävä. 

- Valaistuslaitteiden on oltava sopusoinnussa 
siltojen kanssa. 

- Pienpainenatriumlamppuja käytetään vain 
moottoriajoneuvoille tarkoitetuilla teillä: moot-
toriväylillä, 2-ajorataisilla, eritasol iittymin va-
rustetuilla valta- ja kantateillä. 

- Valon väriä saa muuttaa yhtenäisellä tiejaksol-
la vain erittäin painavista syistä. 

- Valaisinvarren suhde asennuskorkeuteen 0,3. 
- Kallistuskulma on tavallisesti 50  
- Ilmajohdot sopivat maaseutuympäristöön tai 

tummaa taustaa vasten. 
- Myös kuumasinkitty pylväs voidaan joutua 

maalaamaan ulkonäkösyistä. 

Kuvissa 6, 7, 8 ja 9 on esimerkkejä valaistuksen 
ulkonäköseikoista. 

1.43 Tiet 

Teiden valaisemiseen on käytettävissä kuvan 1 
osoittamat valaistustyypit. Kulloinkin käytettävä 
tyyppi valitaan seuraavien tekijöiden avulla: 
- tien toiminnallinen luokka ja poikkileikkaus, 
- sijainti - maaseudulla vai taajamassa, 
- pylväiden käyttömandollisuus tiealueella, 
—vaijerit talojen välille, 
- suunniteltavan kohteen liittyminen nykyisiin 

valaistustyyppeihin, 

V 1.4-5 
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- käyttö- ja kunnossapitonäkökohdat, 
- ulkonäkötekijät ja 
- paikalliset olosuhteet. 

Erikoistilanteissa voivat perustyyppien yhdistel-
mät olla käyttökelpoisia. Valaistavan yhtenäisen 
tieosan vähimmäispituus on 300 m. 

1.431 YKSIAJORATAISET TIET 

Valaistustyypin valinta 
Ensisijainen valaistustyyppi yksiajorataisella 
tiellä on Al, yksirivinen reunasijoitus, joka toteu-
tetaan varsipylväillä. Talojen sijaitessa välittö-
mästi tiealueen rajoilla tai puiden kätkiessävarsi-
pylväät voidaan käyttää tyyppiä A2, yksirivinen 
vaijeriki i nnitys. 

Jos asennuskorkeutta ei saada riittävän suureksi 
poikkileikkaukseen nähden, käytetään tyyppiä 
A4, A5 tai mandollisesti A3. Seuraavat seikat voi-
vat rajoittaa asennuskorkeutta: 
—tie on monikaistainen, 
- sovittaminen nykyiseen valaistukseen, 
- ulkonäkö ja 
- tien ulkopuoliset rajoitukset tai esteet (korkea-

jännitejohdot, laskeutumissektorit). 

Maaseudulla ja tilapäisasennuksissa käytetään 
puupylväitä ja ilmajohtoja. Taajamissa ja eritaso-
Ii ittymissä käytetään metalli pylväitä ja maakaa-
peleita. 

Mukautusmisalueet 
Mukautumisalueet tarvitaan valaistusluokissa A, 
B ja C. Alue sijoitetaan suoralle tieosalle tai kaar-
teeseen, jonka säde on vähintään 1,5xmitoitus-
nopeuden edellyttämä minimisäde. Jos kaarresä-
de on pienempi, tulee mukautumisalue järjestää 
kaarteen jälkeen tai alueen pituuden verran en-
nen kaarretta. 

Mukautumisalueiden teoreettinen pituus on esi-
tetty taulukossa 3. Käytännössä pituus voi ylittyä 
pylväsvälistä riippuen. 

	

Valaistus- 	 Mitoitusnopeus (km/h) 
luokka 

120 	100 	80 	60 	50 

A 	300 	220 	170 	130 	100 
6 	200 	160 	125 	100 	75 
C 	130 	110 	85 	65 	50 

	

D-F 	- 	- 	- 	- 	- 

Taulukko 3. 
Mukautumisalueen pituus (m). 

Yksirivisen mukautumisalueen valaistustyyppi 
on sama kuin valaistulla tieosuudella. Valaistus-
ta vähennetään pienentämällä lampputehoa niin, 
että kohdan 1.21 taulukossa 2 määrätty Iuminans-
sivaatimus täyttyy. Yleensä lampputeho on kol-
masosa täyden valaistuksen arvosta. 

Kaksirivisessä tyypissä jätetään valaistulta osuu-
delta tultaessa oikealta puolelta valaisimet pois 
ja vasemmalla puolella pienennetään lamppute-
hoa, jos luminanssivaatimus sitä edellyttää. 

Kuvassa 10 on tavallisimmat mukautumisalueet. 

1.432 KAKSIAJORATAISET TIET 

Kaksiajorataisen tien valaistustyyppinä käyte-
tään ensisijaisesti B2, (keskikaista-asennus). 
Teoreettista pylväsväliä on pienennettävä kuten 
sisäkaarteessa kuvan 3 mukaisesti. Jos kaarresä-
de on 500 m, ulkokaarteeseen on laitettava reu-
napaaluja. 

Mukautumisalueet suunnitellaan kuten kohdassa 
1.431 on esitetty. 

1.433 KEVYEN LIIKENTEEN TIET 

Jalankulkutiet ja polkupyörätiet valaistaan joko 
päätien valaisimilla tai erillisillä valaisimilla. Jos 
kevyen liikenteen väylä sijaitsee välittömästi pää-
tien ajoradan vieressä, se saa yleensä riittävästi 
valoa päätien valaisimista. 

Päätien valaisimet ovat yleensä riittävät, jos 
—valaisimet ovat samalla puolella kuin kevyen 

liikenteen väylä, 
—vaakasuora etäisyys valaisimesta valaistavan 

ajoradan ulompaan reunaan on pienempi kuin 
1,5-kertainen asennuskorkeus sekä 

—ajoratojen korkeusero on enintään ± 2 metriä 
ja päätien luminanssi on 1 cdlm2 . 

Päätien valaistuksen hyväksikäyttö on tarkistet-
tava valaistusteknillisillä laskelmilla. Jos kevyen 
liikenteen tie on kaukana päätiestä, leveän väli- 
kaistan (> 1 ,5-kertainen asennuskorkeus), puiden 
tai pensaiden takana, tarvitaan erillinen valais-
tus. Pääraitit sekä tärkeät paikallisraitit ja ulkoi-
lutiet valaistaan aina, muut harkinnan mukaan. 

Kaukana päätiestä olevalla kevyen liikenteen tiel-
lä käytetään tyyppiä Al, asennuskorkeus 6 m. 
Puupylväsasennuksessa 0,5-1,0 m varsi ja me-
tallipylväsasennuksessa varrettomia pylväitä. 
Pylväs sijoitetaan enintään 1 m etäisyydelle tien 
reunasta. Valaisimien tulee olla tievalaisinoptii-
kaIla varustettuja. 

1.434 VÄHÄLIIKENTEISET TIET 

Jos vähäliikenteinen tie erikoistapauksena va-
laistaan, ratkaisu on samanlainen kuin kaukana 
päätiestä olevalla kevyen liikenteen tiellä, ks. 
1.433. 

Asennuskorkeus on 6 tai 8 m. Rakenteiden, kalus-
teiden ja lampputehon valintaan on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, jotta vuotuiset kokonaiskus-
tannukset olisivat mandollisimman pienet. 

. 

1 

. 

. 
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Valaistusperiaatteet 
Optinen ohjaus eritasoliittymässä 

- 

- 

Eritasoliittymän valaistus. Ylemmässä kuvassa perinteelliset 
varsipylväät; alemmasso mastovalaistus. 

Kuva 5 

. 

. 

. 
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Valaistusperiaatteet 
Valajstuslajttejden ulkonäkövaiku tukset tieympäristössä 

1J 

Suljettu tausta 

. 

Avoin tausta 

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

Kuva 6 

V 1.49 
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Valaistusperiaatteet 
Valaistuslaitteiden ulkonäkövaikutukset tieympäristössä 

Pylväät yhdessä rivis-
sä tien reunalla. (So-
pusuhtaiset varret) 

. 

Pylväät tien keski-
kaistalla 

. 

Pylväät tien molem-
milla reunoilla r 

Yksirivinen reunasijoitus ja keskikaista-asennus sopeutuvat tie- 
ympäristöön paremmin kuin vastakkainen reunasijoitus. 

Kuva 7 

V 1.4-10 
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. 

Valaistusperiaatteet 
Valaistuslaitteiden ulkonäkövaikutukset tieympäristössä 

______________ 	 Va j erik i n n i tys 

_________________________________________________________ 	Pitkät valaisinvarret 

Vaijerikiinnitys soveltuu katumaiseen ympäristöön. Pitkät valaisin- 
varret kiinnittövät enemmän huomiota kuin lyhyet varret, vrt kuva 7. 

Kuva 8 

V 1.411 
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Valaistusperiaatteet 
Valaistuslaitteiden ulkonäkövaikutukset tieympäristössä 

e 
Ymparistoon sopeu- 
tuva asennuskorkeus 

Ympäristöön nähden 
ylipitkät pylväät 

Asennuskorkeus 
levealla tiella 

Kapeilla teillä ja matalan asutuksen keskellä lyhyehköt pylväät 
ovat tyylikkäämpiä kuin ylipitkät pylväät. Leveällä tiellä (tai kor-
keiden talojen välissä) asennuskorkeuden tulee olla suurempi. 

Kuva 9 

. 

. 

. 

. 
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Valaistusperiaatteet 
Mukautumlsalu••t ja r•unapaaluj•n sljoltt•Iu 

TÄYSI VALAISTUS 	MUKAUTUMIS- 	REUNAPAALUT 
A LU E 

L 	 2Lp 
II 

Valoistustyyppi Al . 
1 ReunapaaIuja 	

II • 

Valaistustyyppi A3 	 1 
II 

?p. 	• 	•• 	• 	• l 

Valaistustyyppi A2 	1 + ++ + 	. 	• II. 	• 

. 
Vala istustyypit A4,A5 

*B1$31 	 1 	 - 

= = 	= 	= = = = 	= = 	= =. 

Valaistustyyppi B2 	 1 
Li1 E 	 ___ 

1 	• 	• 	• 	1 • 	• 	It. 	•1 
Kuva 10 

V i.413 
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1.44 Liittymät ja muut alueet 

Liittymien valaistusta suunniteltaessa on seuraa-
vat yleiset näkökohdat otettava huomioon: 
—päätien optisen ohjauksen on oltava hyvä liit- 

tymän läpi ja tien käyttäjän on saatava oikea 
käsitys liittymän muodosta ja sen järjeste- 
lyistä, 

—tien käyttäjän on saatava oikea käsitys sivu- 
tien tai ramppien suuntauksesta ennen liitty-
mäkohtaa, 

—erillisessä liittymävalaistuksessa on sivutiellä 
ja päätiellä käytettävä kohdassa 1.431 esitetty. 
jä mukautumisvyöhykkeitä ja 

- pylväiden etäisyyksien tien reunasta tulisi olla 
taulukon 2 mukaiset. 

1.441 TASOLIITTYMÄT 

Valaistun tieosuuden tasoliittymät valaistaan 
yleensä saman valaistusluokan mukaan kuin 
päätie. Valaisemattomilla teillä käytetään Ii itty-
mävalaistuksessa tien toiminnallisen luokan 
edellyttämää valaistusluokkaa. 

Liittymävalaistuksen yleisten näkökohtien lisäksi 
on otettava huomioon: 
- valaisimet sijoitetaan siten, että heijastusku-

viot täyttävät mandollisimman hyvin liittymä- 
alueet, 

—jokaisessa ajosuunnassa tulee liittymän taka-
na olla vähintään yksi valaisin, jonka valossa 
risteävä ajoneuvo näkyy ja kääntyvän ajoneu-
von kuljettaja näkee liittymän takaosan, 

- tarvittaessa voidaan liittymästä varoittaa 
muuttamalla valaistustyyppiä, 

- valaisinjonot muotoillaan liittymäalueella juo-
heasti teiden suuntaa seuraten, mandollisuuk-
sien mukaan myös linja-autopysäkkien kohdal-
la, 

—jos liittymä on tieosia leveämpi, sijoitetaan va-
laisinjonot liittymän laajimmalla kohdalla Ii-
mittäin, jolloin syntyy kaksirivinen vastakkai-
nen tai vuorottainen valaistustyyppi, 

—jos kaksiajorataisella tiellä on kaksirivinen 
reunasijoitus, voidaan tasoliittymissä käyttää 
korkeampia, varrettomia pylväitä ja kaksoisva-
laisimia, 

- keskikaista-asennuksessa voidaan liittymän 
leveimmälle kohdalle tarvittaessa asentaa li-
säksi yksivartiset pylväät reunoille, 

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

- liittymävalaistuksen tulee olla vähintään py-
sähtymisnäkemän pituinen, 

- liittymävalaistuksen pituus sisältää myös mu-
kautumisalueet, 

- pääsuunnassa kanavoidussa liittymässä täysi 
valaistus laitetaan saarekkeiden alueelle sekä 
mukautumisalueet näiden jälkeen ja 

- mastovalaistus on valaistusteknillisesti käyt-
tökelpoinen, jos se kustannusvertailussa 
osoittautuu kannattavaksi. 

Liittymän, liittymään tulevien liikennemerkkien, 
porttaalien, valo-ohjauksen jne. suunnittelu on 

suoritettava samanaikaisesti valaistussuunnitte-
lun kanssa, tai se huomioon ottaen, tarkoituksen-
mukaisen valaistustyypin aikaansaamiseksi ja 
muiden laitteiden yhteensovittamiseksi. 

Kuvissa 11-18 on esimerkkejä yleisimmistä ta-
soliittymien valaistusratkaisuista. 

1.442 ERITASOLIITTYMÄT 

Valaistun tien eritasoliittymän ramppien valais-
tusluokka valitaan kohdan 1.22 mukaisesti. Pää-
tien sekä ramppien johdatus- ja liittymiskaistojen 
pylvässijoittelun takia tulee ramppien päiden 
kohdille enemmän valoa, jolloin liikenneturvalli-
suus samalla paranee. Rampin valaistus opete-
taan ja aloitetaan nokan läheisyydessä. 

Valaisemattomalla moottoritiellä eritasoli itty-
män rampit valaistaan korkeintaan luokan C mu-
kaan. Valaisimet sijoitetaan koko johdatus- ja liit-
tymiskaistan pituudelle sekä erkanemisrampin 
nokan jälkeen yksi valaisin päätien suunnassa 
osoittamaan sen jatkuvuutta. Moottoriliikenne-
tiellä valaistaan myös päätie koko eritasoliitty-
män osuudella. 

Ramppien pylvässijoittelussa noudatetaan Ii iken-
neturvallisuussyistä ja aluevalaistusvaikutuksen 
takia pääasiassa si säkaari periaatetta. Suuri sä-
teisissä kaarteissa voidaan pylväät myös sijoit-
taa ulkokaarteeseen. 

Suurien eritasoliittymien valaistuksessa on ulko-
näkösyistä harkittava myös mastovalaistusta. 
Mastot ovat 20. . .40 m korkeita ja niihin asenne-
taan useita suuritehoisia valaisimia. Valaisimet 
asennetaan yleensä kiinteille tasoille, jotka ovat 
samalla absoluuttisella korkeudella riippumatta 
ramppien ja maaston korkeuseroista. Suunnitte-
lussa noudatetaan kohdan 1.2 mukaisia lumi-
nanssin tasaisuuksia ja pylväsvälit on laskettava 
erikseen. Mastovalaistuksen optinen ohjaus ja 
kun nossapitokysymykset on selvitettävä ja rat-
kaisun edullisuus tutkittava teknillis-taloudel-
lisilla selvityksillä. Sumuisilla alueilla ratkaisua 
on vältettävä. 

Kuvissa 19-22 on esimerkkejä eritasoliittymien 
yleisimmistä valaistusratkaisuista. 

. 

. 

. 
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Valaistusperiaatteet 
Esimerkkejä tasoliittymien valaistusratkaisuista 

Yhdystie 
V0  5Okm/h 

D 

Seudullinen tie 
V0 SOkm/h 
Voloistusluokka D 
Lp l2Orn 

i• 
IS 

Kuva 11 
Avoin T-Iiittymä AV. 	Päätien valaisin sijoitetaan liittyvän tien jatkeelle. 

Seudullinen tie 
yo BOkm/h 
Voloistusluokka D 
Lp 120m 

Valtatie 
V0 lOOkm/h 
Voloistusluokko C 
Lp 180m 

v 

Kuva 12 
Liittyvän tien suunnassa kanavoitu, yksipuolinen tasoliittymä T/ LK. Jos päätien valaisimet on 
sijoitettava vastakkaiselle puolelle, pitäisi valaisimen V mandoliisuuksien mukaan olla kuvan 
osoittamassa paikassa 

V 1.4-15 
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Valaistusperiaatteet 
Esimerkkejä tasoliittymien valaistusratkaisuista 

Kantoi ie 
yo  100 km/h 
Valaistusluokko C 
Lp 180m 

•i 

•i 

Kuva 13 
Liittyvän tien suunnassa kanavoitu, kaksipuo-
unen tasoliittymä 2T/LK. Jokaisessa ajosuun-
nassa on liittymän takana valaisin 

•i 

Kuva 14 
Valaisimien sijainti tasoliittymässö, jossa on linja-autopysökit. 

V 1.416 
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Valaistusperiaatteet 
Esimerkkejä tasoliittymien valaistusratkaisuista 

_v4 3  

---- 

ii 

Kuva 15 
Pääsuunnassa kanavoitu, kaksipuolinen 
tasoliittymä 2T/PK. Valaisimet sijoite- 	/ 
taan sellaiselle etäisyydelle päätiestä, 
että valaisinjonot tulevat juoheiksi. 	/ 

Suojatiet on valaistu myötävaloperi- 
aatteella. 	 // 

/1 // 

1/ ,'/ 
1 
/[/ 	Kantatie 

I/ 	V0 lOOkm/h 

/1/ 	Valaistusluokka C 

/7 	Lp 180m 

Valtatie 
Vo lOOkm/h 
Valaistusluokka C 
Lp 180m 

4 

Kuva 16 
Pääsuunnassa kanavoitua liittymää lähestyttäessä päätien valaisimet sijoitetaan oikealle reunalle. 
Päätien kanavoinnin osuudella voidaan käyttää vuorottaista reunasijoitusfa. Jos sivutie on sisä-
kaarteen puolella, päätien valaistus on jatkuva ulkokaarteen puolella. Pylväsväliä voidaan muut-
taa leveyden mukaan mitoittaen. 

V t4-17 
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Valaistusperiaatteet 
Esimerkkejä taso lii t t ym i en vala i st u s ratkaisuista 

. 

. 

Kuva 17 
Kaarteessa oleva pääsuunnassa kana- 	//, 
voitu liittymä. Päätien voloistus on 
jatkuva ulkokaarteen puolella. Sisäkaar- 	//,// 
teeseen lisätään toinen valaisinjono, 	/11/ 
jolloin yksirivinen reunasijoitus muut- 	// 
tuu koksiriviseksi tai vuorottaiseksi. 	/11/ 
Pylväsvälit mitoitetaan tien leveyden 	//'// 
ja valaisintyypin perusteella. 	 //// 

L 	- 1  - -- 	k. 

Kuva 	18 
Kaksiajorataisen 	tien 	tasoliittymä. 
Päätien pylväs- ja valaisinjonot tehdään _______ 	______ 
mandollisuuksien mukaan joustavasti jat- _______ 	 ______ 
kuviksi 	esim. koarteisuutta hyväksikäyttäen. 
Liittymän 	leveimmälle kohdalle 	laitetaan L.j..j _______ 
lisävalaisimet 	volaistusluokon 	edellyttä- 
essä. 	Valaisinpylväiden 	sijoittelussa ote- 
taan huomioon yhdistelmärakenteiden 
käyttämandollisuus. 	Valo-opasteet eivät 
saa kätkeytyä valaisinpylväiden 	taakse. 

. 

V 1.4-18 
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Valaistusperiaatteet 
Esimerkkejä eritasoliittymien valaistusratkaisuista 

Kuva 19 
Valaisturi moottoritien eritasoliittymässä 
ramppien valaisimet sijoitetaan jatkuvik-
si jonoiksi ramppien oikealle reunalle. 
Liittyvissä silmukkorampeissa valaisimet 
voidaan sijoittaa myös ulkokaarteeseen. 
Sivutien valaisimet tulee sijoittaa sillal-
la mandollisimman kauaksi risteämispisteestö. 

. 

Kuva 20 
Valaisemattoman moottoritien eritasoliitty-
män rampeilla valaisimet sijoitetaan joh-
datus- ja liittymiskoistojen osuudelle sekä 
yksi valaisin päätielle nokan jälkeen. Mu-
kautumisali'eet tulisi laittaa luonnolliseen 
järjestykseen. 

V 1.419 
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Valaistusperiaatteet 
Esimerkkejä eritasoliittymien valaistusratkaisuista 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
Kuva 21 
Moottoriliikennetien eritasoliittymän 

	

valaistus. 	 / 

/ 

/ 

Kuva 22 
Perusverkon eritosoliittymön 
valaistus. 

. 

. 

. 
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1.443 VÄHÄLIIKENTEISET LIITTYMÄT 

Alimpien toiminnallisten luokkien teillä, joilla on 
alhainen käyttönopeus ja pieni liikennemäärä vä-
häliikenteinen liittymä voidaan joutua valaise-
maan muista syistä kuin liikennetaloudellisen 
kannattavuuden perusteella. 

Tällöin liittymä voidaan valaista kuvan 23 periaat-
teella valaistusluokan ollessa enintään E. 

Kuva 23. 
Vähäliikenteisen tasoliittymän valaistus. 

1.444 PYSÄKÖIMIS-, LEVÄHDYS- JA 
PALVELUALUEET 

Valta- ja kantateillä olevia pysäköimis- ja leväh-
dysalueita ei yleensä valaista. Valaistulla tiellä 
päätien valaistus on yleensä riittävä, mutta viih-
tyisyyden takia tai alueen koosta riippuen voi-
daan alueelle asentaa muutamia jalankulkutie-
valaisimia. Jos valta- ja kantateiden yhteydessä 
olevat palvelualueet valaistaan erikseen ja jos tä-
mä aiheuttaa päätielle häiritsevää sivuvaloa, on 
päätie valaistava kuten tasoliittymien kohdalla. 

Valaistulla moottoriväylällä levähdys- ja palvelu- 
alueen erkanemis- ja liittymisrampit valaistaan 
kuten eritasoliittymissä ja itse alue, sen käyttö- 
tarkoituksen edellyttämällä tyypillä ja valolajilla. 

Moottoriväylien palvelualueiden aukiomaisilla 
pysäköimis- ja huoltoasema-alueilla käytetään 
suurta asennuskorkeutta ja varrettomia pylväitä 
tai mastovalaistusta. 

Jos moottoriväylä on valaisematon, voidaan 
ramppien ja palvelualueen valaistustasoa alen-
taa tai alueen käytöstä riippuen jättää valaise-
matta. 

1.445 SUOJATIET 

Päätien valaistuksen tulisi olla 50 m suojatien 
molemmin puolin vähintään valaistusluokan C 
mukainen. Jos valaistusluokka on alempi, paran-
netaan suojatien valaistusta lyhentämällä pylväs- 
väliä tai asentamalla erillinen epäsymmetrinen 
suojatievalaistus erikoisohjeiden mukaisesti. Va-
lon värin pitää olla sama kuin väylällä yleensä. 
Valaisemattomalla tiellä erillisen suojatien va-
laistuksen on myös ulotuttava 50 m:n päähän 
suojatiestä eikä valaisimista tuleva valovirta saa 
ylittää 10000 Im. 

Jos useamman suojatien väli on pienempi kuin 
100 m, parannetaan koko tien valaistus C luokan 
mukaiseksi, tutkitaan ovatko muut kevyen liiken-
teen järjestelyt tarpeen tai voidaanko osa suoja- 
teistä poistaa. 

1.446 LAITURIT JA SATAMA-ALUEET 

Lossi- ja lauttalaiturit sekä niihin välittömästi liit-
tyvät tieosat valaistaan pimeässä ympäristössä 
luokan B ja valoisassa ympäristössä luokan A 
mukaisesti. Valaistustyyppi on sama kuin vastaa-
van tien yhteydessä. Valaisemattomilla laiturei-
hin liittyvillä teillä käytetään lisäksi kohdassa 
1.43 kuvattuja mukautumisalueita. Valaistusta to-
teutettaessa on otettava huomioon vesiliiken-
teen häikäisyvaara ja opastuslaitteet. 

Satama-alueilla käytetään yleensä mastovalais-
tusta luokan A mukaisesti. Jos alueella on myös 
rautatieliikennettä, on rautateiden valaistusvaati-
mukset otettava huomioon. 

1.447 LINJA-AUTOPYSÄKIT 
Valaistulla tiellä linja-autopysäkit saavat yleensä 
riittävästi valoa päätien valaistuksesta ilman lisä- 
valaisimia. Tällöin on tarkistettava, että pysäkin 
valaistustaso on luokan D mukainen. Jos päätien 
valaisimet ovat tien vastakkaisella reunalla, voi-
daan pysäkin viereen asentaa tarvittaessa kaksi 
jalankulkutien valaisinta, jotta pysähtynyt auto ei 
aiheuttaisi varjoja. 

Jos valaisemattoman tien pysäkit valaistaan, 
käytetään valaistusluokkaa E. Pysäkki valaistaan 
yleensä, jos valaistu kevyen liikenteen väylä kul-
kee sen kautta, pysäkki on suojatien yhteydessä 
tai runsasta henkilöliikennettä synnyttävän lai-
toksen läheisyydessä (teollisuuslaitos, koulu 
jne). 

1.448 TASORISTEYKSET 
Tien ja rautatien risteyskohdassa tie valaistaan 
tavanomaisella tievalaistuksella, ottaen huo-
mioon rautatien opastinlaitteiden näkyvyys ja va-
lonvärit. Risteysalueen valaistus on aina tehtävä 
yhteistyössä rautatiehallituksen kanssa. 

1.45 Sillat 

Siltojen valaistuksessa noudatetaan samoja oh-
jeita kuin tievalaistuksessa. Risteävien teiden op-
tiseen ohjaukseen ja valaistukseen ei saa syntyä 
epäjatkuvuuskohtia. Lisäksi siltavalaistuksen on 
oltava sopusuhtainen ympäristöön ja itse siltara-
kenteeseen nähden. 

Sillan alitse kulkevan tien valaisinpylväät eivät 
saa olla 15 m lähempänä siltaa, jotta sillan kan-
nelle ei tulisi häiritsevää ja häikäisevää valoa. Sil-
lan ollessa leveämpi kuin 10 m, alittavalle tielle 
jää sillan alle varjoja, Näiden poistamiseksi ja si-
vuesteiden (pilarit, maatuet) korostamiseksi sijoi-
tetaan pilareiden väliin tai maatukien kohdalle 
tien valaistukseen sopiva valaistus. Sillan ollessa 
niin leveä, ettei tien jatkuvuus ole selvä, on harkit-
tava tunnelivalaistusta. 
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Ylittävän tien siltavalaistus ei yleensä vaikuta 
auttavan tien olosuhteisiin. Suunnittelussa on 
kuitenkin otettava huomioon seuraavat seikat: 
—Auttavan tien optinen ohjaus ei saa häiriintyä. 
- Pylväiden sijoittamista lyhyille silloille on väl- 

tettävä. Pitkillä silloilla pylväät sijoitetaan sil- 
lan pilareiden kohdalle tai symmetrisesti maa- 
tukien suhteen. Valaisimet tulee sijoittaa mah- 
dollisimman kauaksi risteämispisteestä. 

Jos silta ylittää laivaväylän, on huolehdittava va-
laistuksen häikäisynestosta ja selvitettävä muut 
vesiliikenteen vaatimukset valaistuksen suhteen. 
Avattavien siltojen liikkuviin osiin ei saa sijoittaa 
valaisinpylväitä. Pylväät voidaan sijoittaa maan 
puolelle tai sillan kiinteisiin osiin ja sijoittaa lisä- 
valaisimia viimeisiin pylväisiin ennen liikkuvaa 
osaa. Avattavissa silloissa on otettava huomioon 
samat näkökohdat kuin laitureiden valaistukses-
sa. 

Kevyen liikenteen alikulkukäytävät valaistaan ai-
na, kun niiden pituus on suurempi kuin 7 m ja ne 
liittyvät valaistuun kevyen liikenteen väylään. Va-
laistus mitoitetaan B-Iuokan mukaan. Paikalle va-
lettavia siltoja suunniteltaessa lampputeho, va-
laisinrivien lukumäärä ja valaisinväli valitaan va-
laistusteknillisten mitoitustaulukoiden avulla. 
Elementtisiltojen valaistusrakenteet tehdään näi-
tä koskevien tyyppipiirustusten mukaan. 

Kalusteina käytetään yleensä 80-125 W upotet-
tuja ja suljettuja elohopeavalaisimia. 

Alikulkukäytävän valaistuksen on toimittava päi-
visin, jos käytävän pituus on suurempi kuin taulu-
kossa 10 esitetään. 

Risteyssillan ja alikulkukäytävän valaistusperi-
aatteet on esitetty tyyppipiirustuksissa. 

1.46 Tunnelit 

Tunneli on valaistusteknillisessä mielessä pitkä, 
jos ulostuloaukko ja välittömästi sen takana ole-
va tieosa ei näy pysähtymismatkan etäisyydeltä 
ennen tunnelin suuaukkoa. Tällaisen tunnelin pi-
tuus on yleensä yli 100 m tai seitsemän kertaa le-
veys. 

Tunnelin valaistuksessa on kolme tapausta: 
—Yövalaistus, joka toteutetaan samoilla peri-

aatteilla kuin tievalaistus. 
- Päivävalaistus, jolle on tyypillistä korkeat päi-

vänvalosta riippuvat luminanssitasot sisään-
ajo-osuudella. 

- Hätävalaistus, jolla estetään täydellisen pi-
meyden esiintyminen ja varoitetaan, jos nor-
maalivalaistus ei toimi. 

1.461 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Tunnelivalaistus suunnitellaan samoilla periaat-
teilla kuin tievalaistus, luku 1.2. Kustannussyistä 
ei kuitenkaan ole mandollista toteuttaa tunnelin 
sisällä samanlaisia näkemisolosuhteita kuin päi-
vänvalossa. 

Yön aikana tunnelissa käytetään samaa valais-
tusluokkaa kuin vapaalla tieosalla mutta kuiten-
kin vähintään luokkaa C. Jos tieosa on valaise-
maton, tunnelin molemmin puolin järjestetään 
mukautumisalueet kohdan 1.43 mukaisesti. 

Päivävalaistuksen on oltava tasoltaan sellainen, 
että kuljettaja, tunnelia lähestyessään ja sen si-
sällä, näkee mandolliset esteet pysähtymismat-
kan etäisyydeltä. Valaistuksen kannalta erote-
taan tällöin kolme vaihetta: 
- "Pimeä aukko". Valaistus on suunniteltava si-

ten, että tunnelia lähestyvä kuljettaja näkee 
tyydyttävästi pimeässä suuau kossa olevat 
kohteet, vaikka hänen silmänsä ovat mukautu-
neet epätavallisen korkeaan näkökentän lumi-
nanssiin. 

- Mukautuminen tarkoittaa siirtymistä välittö-
mästi suuaukon sisäpuolella vallitsevasta lu-
minanssista tunnelin sisäosan luminanssita-
soon. 

- Sisäosan luminanssin määrittely. 

Tunnelivalaistuksen alueet ja määräävät pisteet 
ilmenevät kuvasta 24. 

Kun kuljettaja lähestyy päivänvalossa tunnelia, 
näkökentän luminanssi ja samalla mukautumis-
luminanssi alenevat, koska tunnelin suuaukko 
käsittää suu renevan osan koko näkökentästä. 

Pysähtymispiste on mitoitusnopeuden 
määräämän mitoituspysähtymismatkan P etäi-
syydellä suuaukosta. Jotta kuljettaja voisi nähdä 
välittömästi suuaukon takana olevat kohteet, on 
taustalla eli tieosalla T oltava tietty luminanssi, 
joka riippuu pysähtymispisteen mukautumislumi-
nanssista MLpp. Pysähtymismatka ja taustan T 
pituus saadaan taulukosta 4. Luvut perustuvat 
1,5 s reaktioaikaan. 

Mitoitus• Pysähtymismatka (m) Tausta 
Pituuskaltevuus nopeus T 

(km/h) (m) 
5% 0 

50 45 42 40 4 
60 62 59 55 6 
80 107 98 90 10 

100 165 150 136 15 
120 235 210 190 21 

Taulukko 4. 
Mitoltuspysähtymismatka ja taustan T pituus. 

Mukautumispisteestä alkaa varsinai-
nen mukautuminen pimeään tunneliin. Pisteen 
etäisyys suuaukosta määräytyy tunnelin korkeu-
desta H kuvan 24 mukaisesti. Pysähtymis- ja mu-
kautumispisteiden välillä kuljettajan on voitava 
nähdä esteet sellaiselta etäisyydeltä, että hän eh-
tii pysähtymään. Jotta tämä olisi mandollista, on 
taustalla oltava vähimmäisluminanssi, joka riip-
puu pisteiden välillä vallitsevasta mukautumis-
luminanssista. 

K y n n y s a 1 u e alkaa tunnelin suuaukosta ja 
päättyy siihen poikkileikkaukseen, jonka etäisyys 

. 

. 

fl 

. 
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Valaistusperiaatteet 
Tunnelivalaistus 

________________ ___ 

----- 7 —_x ------- 

___________________________________ 
MLpp = 	mukautumisluminanssi 

pysähtymispisteessä 
a.i MLmp = 	mukautumisluminanssi 

- mukautumispisteessa 

MLmp ___________Lmp) mukautumiskäyrä 
näkökentän 	- 
uminanssi ', 2P- \\ 

luminanssi 
MLmp 

pysähtymismat 

[kynnysalue siirtymäalue 	J 
Iähestymisalue j sisäänojoalue 	 sisäalu: 

rifilökatto 

MLpp 	mukautumisluminanssi 
pysöhtymispisteessö 

MLmp 	mukautumisluminanssi 
- - 	- 	2 mukautumispisteessä 

:t 

MLm (MLmp) 	mukautumiskäyrä ___________ 
k 

luminanssi ML \ 	tarvittava 	keskim. 
\ \ 	luminanssi 

,MImp 

mis:at4 s 
L kynnysalue 	siirtymäalue 

lähestymisalue sisäänajoalue 	 sisäalue 
tie 

Kuva 24 
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jossa Lei on näkökentän luminanssi (cdlm2) 

pisteessä, jonka etäisyys tunnelin 
suuaukosta on ei ja 

Le2 	näkökentän luminanssi edellistä 
kauempana tunnelista olevassa 
pisteessä, jonka etäisyys tunnelin 
suuaukosta on e2. Etäisyys e2 
määritellään siten, että e2—ei =5 
sekunnissa mitoitusnopeudella 
ajettu matka. 

Kynnysalueen keskimääräinen luminanssi 
Kynnysalueen keskimääräinen luminanssi Lmk 
lasketaan kaavalla (2) 

ML 

	

Lmk= 	—j--, 	 (2) 

jossa ML on on lähestymisalueen mukautumis- 
luminanssi, cd/m 2  ja 

K 	luminanssikerroin, joka saadaan 
taulukosta 5. 

Mitoitus- 	 K 
nopeus 
(km/h) 	 Sekaliikenne 	Vain autoliikenne 

	

120 	 9 	 11 

	

100 	 11 	 13 

	

80 	 13 	 15 

	

60 	 15 	 17 

	

50 	 16 	 18 

Jos liikennemäärä on hyvin vähäinen/suuri poikkileikkaukseen nähden, 
kerrointa muutetaan ±20°/o. 

Taulukko 5. 
Suurin sallittu luminanssikerroin 

Jos mukautumisluminanssia ei mitata maastos-
sa tapauskohtaisesti, kynnysalueen keskimääräi. 
nen luminanssi voidaan määritellä likimääräises-
ti seuraavasti. 

Pysähtymispisteestä tarkasteltuna määritellään 
lähestymisalueen valaistustilanne, kuva 26: 

1 rII::iTrrITl 8 .  
1 Avoin tieympäristö 

ja vapaa tausta 
2. Suljettu tieympäristä 

jo vapaa tausta 

. 

. 

. 

3. Avoin tieympäristö 
ja suljettu tausta 

4. Suljettu tieympäristä 
ja tausta 

Kuva 26. 
Tunnelin lähestymisalueen valaistustilanne. Näkökenttänä 
pysähtymispisteessä sijaitseva kartio, jonka avauskulma on 
200. 
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mukautumispisteestä on pysähtymismatka + 
taustan pituus. 

Si irtymäalueella olevat esteet näkyvät, 
jos mukautuminen alhaiseen luminanssiin tapah-
tuu kuvassa 25 esitettyjen mukautumiskäyrien 
osoittamalla tavalla. Siirtymäalueen kussakin 
poikkileikkauksessa tulee luminanssin olla vä-
hintään teoreettisen käyrän määrittelemä osuus 
mukautumisluminanssista MLmp. 

10o 
06 
o-J 50 

i o  20 
	

Mitoitusnopeus 
a -a 10 	 ,-lOOkm/h - 

Eg 5 	 60-..- 
 - 

6 2 
	 ,- 50-- 

C 1 

o' 0,5 
»,0 
t 0,2 

100 	200 	 3(X) 	400 	500m 
Etäisyys kynnysalueen lopusta 

Kuva 25. 
Siirtymäalueen luminanssi. 

1.462 VALAISTUSTEKNILLINEN MITOITUS 

Näkökentän luminanssi 
Lähestyttäessä tunnelia näkökentän luminanssi 
riippuu tässä kentässä olevien erilaisten pintojen 
luminansseista ja kuljettajan tarkastelutavasta. 

Taivaan ja pintojen luminanssi riippuu päivänva-
losta ja heijastusominaisuuksista. Valaistukseen 
taas vaikuttaa auringon ja taivaan säteily, pilvi-
syys, tunnelin sijainti ja suunta, lähestymis-
alueen ympäristö sekä suuaukon muoto. 

Käytännössä näkökenttänä pidetään kartiota, 
jonka avauskulma on 200  ja akseli suunnattu kul-
jettajan silmäpisteen kautta samalle korkeudelle 
ajoradan yläpuolelle pysähtymismatkan etäisyy-
delle. Näkökentän luminanssi on tässä kartiossa 
esiintyvien luminanssien painotettu keskiarvo. 

Koska mukautumisluminanssi vaikuttaa merkit-
tävästi tunnelivalaistuksen kustannuksiin, tulisi 
näkökentän luminanssi mitata hankekohtaisesti. 
Vuoden suurimpia arvoja ei kuitenkaan tule käyt-
tää lähtökohtana, vaan mitoitusperusteeksi valit-
tava luminanssi saa ylittyä noin 700 päivänvalo- 
tunnin aikana (n. 15% ajasta). 

Mukautumisluminanssi 
Lähestymisalueen tietyssä pisteessä mukautu-
misluminanssi riippuu näkökentän luminanssis-
ta, joka vallitsee tässä pisteessä ja matkalla lä-
hestyttäessä sitä. 

Mukautumisluminanssi ML lasketaan kaavalla (1) 

ML= 3Lel+Le2 	 (1) 
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Taulukosta 6 valitaan valaistustilanteen, mitoi-
tusnopeuden ja liikenteen laadun avulla tarvitta-
vat luminanssiarvot. Jos liikennemäärä on hyvin 
pieni poikkileikkaukseen nähden, arvoja pienen-
netään 20%.  Vastaavasti hyvin suurilla liikenne-
määrillä arvoja suurennetaan 20%,  ei kuitenkaan 
yli 100 kmlh määrittelemän sekaliikenteen arvon. 

Valaistus- 
tilanne 

Mitoitus- 
nopeus 

(Lmk), 

(km/h) Sekaliikenne Vain autoliikenne 

Kynnysalueen Kynnysalueen 
alussa 	lopussa alussa 	lopussa 

120 7101 350 6301 280 
100 5801 290 5102  240 
80 4601 230 4002 200 
60 3201 170 230 170 
50 240 150 210 150 

120 4701 200 3902 170 
100 3901 170 3301 150 

2 80 3102 140 270 130 
60 220 120 180 110 
50 170 110 150 100 

120 290 190 250 160 
100 240 160 210 140 

3 80 200 140 170 120 
60 160 120 140 100 
50 140 110 120 90 

120 180 110 150 90 
100 150 90 130 80 

4 80 120 80 110 70 
60 90 70 80 60 
50 80 60 70 50 

1) Arvot on laskettu 5 m korkuiselle tunnelille. 
J05 korkeus on 7,5 m, arvoja pienennetään 10 % 

2) Ritiläkattoa tulisi käyttää suurien luminanssivaatimusten takia. 

Taulukko 6. 
Kynnysalueen keskimääräinen luminanssi (cdlm2). 

Kynnysalueen keskimääräisen luminanssin tulee 
automaattisesti muuttua päivänvalon vaihtelui-
den mukaan. Tämä hoidetaan ohjaamalla valais-
tus 2-4-portaisesti. Portaiden välinen luminans-
sisuhde ei saa olla suurempi kuin 3:1. 

Riti läkattoa käytettäessä varjosti men alle tuleva 
valaistus määritellään alhaisimman päivänvalo- 
vaiheen mukaan. 

Siirtymäalueen keskimääräinen luminanssi 
ja pituus 
Keskimääräinen luminanssi määritellään kuvas-
sa 25 olevien käyrien avulla. Käyrien oletetaan al-
kavan kynnysalueen päätepisteestä luminanssin 
arvolla MLmp. Tarvittava luminanssi lasketaan 
tämän jälkeen käyrien avulla niin pitkälle osuu-
delle, että sisäalueen luminanssivaatimus saavu-
tetaan (piste S kuvassa 24). 

Siirtymäalueen pituuden ja luminanssin tulee au-
tomaattisesti muuttua päivänvalovaihteluiden 
mukaan. 

Sisäalueen keskimääräinen luminanssi 
Tunnelin sisäalueen keskimääräisen luminans-
sin tulee päivällä täyttää taulukon 8 vähimmäis-
vaatimukset. 

Mitoitusnopeus 	 Lm 
(km/h) 	

Sekaliikenne 	Vain autoliikenne 

120 20 10 
100 15 8 
80 8 4 
60 4 3 
50 3 3 

Kynnyaslueen pituus ilmenee taulukosta 7. . _______________ 
Mitoitusnopeus Suuaukon korkeus 

(km/h) ________(m) 

5 7,5 • 	_______________ 
120 210 195 
100 145 130 
80 85 75 
60 45 35 
50 25 15 

Arvot ovat vaakasuoraa tietä varten. 
Pituuskaltevuuden ollessa ±5%, pituuksia muu-
tetaan vastaavasti 5-10%. 

Taulukko 7. 
Kynnysalueen pituus (m). 

Koska mukautumisluminanssi yleensä pienenee 
pysähtymis- ja mukautumispisteiden välillä, kyn-
nysalueen luminanssia vähennetään vastaavasti, 
kuva 24. 

Tunnelin seinien luminanssin tulee olla vähintään 0,3 x m  2 m korkeu-
delle. 

Taulukko 8. 
Sisäalueen keskimääräinen luminanssi (cdlm 2). 

Ulostuloalue 
Periaatteessa ulostuloalue esiintyy vain yksi-
suuntaisissa tunneleissa. Koska silmä mukautuu 
nopeasti tultaessa heikosta valaistuksesta voi-
makkaaseen riittää, kun sisäalueen valaistus ulo-
tetaan tunnelin loppuun saakka. Kaksisuuntais-
ten tunneleiden molemmat päät ovat samanlai-
set. 

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

Vilkkuminen ja häikäisy 
Samanaikaisesti sytytetyt valopisteet on sijoitet-
tava sellaiselle etäisyydelle toisistaan, ettei niitä 
käyttönopeudella jouduta ohittamaan taajuudel-
la 2,5-15 Hz. Taulukon 9 osoittamia valopistei-
den välimatkoja tulee välttää. 

Valaisimien aiheuttama häikäisy tulee rajoittaa. 
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Mitoitusnopeus 	Välimatka 
(kmlh) 	 (m) 

120 2-14 
100 2-11 
80 2-9 
60 1-8 
50 1-6 

Taulukko 9. 
Ei suositeltavat valopisteiden välimatkat. 

Optinen ohjaus 
Valaisimet tulee sijoittaa siten, että ne paranta-
vat tunnelin seinien näkymistä ja selventävät tien 
suuntausta. 

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

Hätävalaistus 
Hätävalaistus on mitoitettava siten, että päivällä 
ja yöllä saadaan aikaan valaistusluokka E vähin-
tään 10 minuutin ajaksi. Tämän lisäksi tulee 
muuttuvien opasteiden tulla näkyviin automaatti-
sesti ja toimia niin kauan, että kunnossapitohen-
kilökunta ehtii paikalle. 

1.463 VALAISTUSLAITTEET 

Lamput 
Lamput valitaan kohdassa 1.31 esitetyillä peri-
aatteilla. 

Valaisimet 
Tunnelivalaisimet valitaan kohdassa 1.32 esite-
tyillä periaatteilla. 

Valaisimien tulee olla lujia, tiiviitä, korroosion-
kestäviä sekä helposti asennettavia ja huolletta-
via. 

Valonjako-ominaisuudet tulee valita ottaen huo-
mioon valaisimien sijainti (katto tai seinä) sekä 
päällysteen ja seinien heijastusominaisuudet. 
Valonjako voi olla symmetrinen pituussuuntaan 
tai vastavaloperiaatteella toimiva. 

Valaisimien kotelointiluokan tulee olla IEC IP 34 
(roiskeveden pitävä). 

Valaisimet voidaan sijoittaa kattoon yhteen tai 
kahteen riviin taikka seiniin. 

Pitkittäissymmetriset loiste- tai pienpainenat-
riumvalaisimet asennetaan pituussuuntaan yhte-
näisiksi riveiksi kattoon tai seiniin. 

Vastavaloperiaatteella toimivat suurpainenat-
riumvalaisimet voidaan sijoittaa vain kattoon. 

Pistemäisiä valon lähteitä käytettäessä on vilkku-
misen estäminen ja häikäisynrajoitus otettava 
huomioon. 

Valaisimien sijoitusta valittaessa otetaan huo-
mioon seuraavat näkökohdat: 
- sijainti poikkileikkauksessa kuvan 1 mukaises-

ti ellei valaistusteknillisillä laskelmilla voida 
muuta osoittaa, 

- riittävät turvaetäisyydet valaisimen ja liiken-
teen välillä sekä 

- kunnossapitotoimenpiteet. 

Lähestymisalue 
Mukautumisluminanssia on pyrittävä pienentä-
mään rajoittamalla päivänvalon pääsyä lähesty-
misalueelle ja vähentämällä lähiympäristön pin-
tojen heijastusominaisuuksia. Käyttökelpoisia 
keinoja ovat: 

- tumma ja karkea tien päällyste, 
—tummat ja karkeat leikkausluiskat, tukimuurit, 

esim. puut, pensaat ja maalaus, 
—tumma ja karkea tunnelin suuaukon ympäris-

tö, 
—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 vaaleita ja karkeita tienpäällysteitä 
sekä seinien pintakäsittelyä. 

Ulostuloalue 
Jotta siirtyminen tunnelivalaistuksesta päivänva-
loon ei tapahtuisi liian nopeasti, tulisi päivänva-
lon pääsyä tunneliin rajoittaa, pienentää päiväva-
laistusta ja vähentää erilaisten pintojen heijas-
tusominaisuuksia. 

Ritilät 
Ritiläkattoa voidaan käyttää lähestymisalueella 
päivänvalon vähentämiseksi. Betonista tai alu-
miinista valmistettujen rakenteiden likaantumi-
seen, kestävyyteen, lumen läpi pääsemiseen, kor-
roosioon, ulkonäköön yms. on kiinnitettävä huo-
miota. Suora auringonvalo ei saa päästä tienpin-
nalle tai tielle näkyville ritilän osille. 

1.464 SÄHKÖLAITTEET 

Sähkönjakolaitteet valitaan ja sähköverkko mitoi-
tetaan kohtien 1.35 ja 1.52 mukaisesti. 

Lamput jaetaan tasaisesti eri vaiheille. Jos jake-
luverkosto sallii, valaisimet asennetaan kahteen 
ryhmään, joita syötetään toisistaan riippumatto-
mista verkoista. 

Hyvin pitkien tunneleiden sähkönsaanti varmiste-
taan "no-break"-laitteistolla ja dieseigeneraatto-
re i II a. 
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1.465 LYHYET TUNNELIT 

Valaistuksen kannalta tunneli on lyhyt, jos sen 
ulostuloaukko näkyy ennen suuaukkoa. Lyhyt 
tunneli näkyy päivällä mustana kehyksenä. 

Tunnelin pituudesta, muodosta ja liikenteestä 
riippuen mustan kehyksen vaikutus poistetaan 
valaisemalla koko tunneli tai vain sen keskiosa 
usean metrin alueella. Kummassakin tapaukses-
sa valaistusteknilliset vaatimukset ovat päivällä 
samat kuin pitkän tunnelin kynnysalueella. 

Valaistun tien tunnelissa käytetään yön aikana 
samaa valaistustasoa kuin tiellä. Valaisematto-
maIla tiellä olevaa lyhyttä tunnelia ei valaista 
yöllä. 

Valaistustarpeen arvioinnissa voidaan käyttää 
taulukkoa 10, joka osoittaa valaisemattomien 
tunneleiden enimmäispituudet. 

Valaistus- 	 Tunnelin pituus (m) 
tilanne 

ks. kuva 26 	Sekaliikenne 	Vain autoliikenne 
suora 	1 	kaarre 	suora' 	1 	kaarr& 

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 1,5x tieosan minimisade. Jos vapaa tila 

rajoittuu pilareihin tms, avoimeen rakenteeseen, pituutta voidaan Ii-
satä 15 m. 

Taulukko 10. 
Valaisemattoman tunnelin enimmäispituus. 

1.47 Liikennemerkit 

Liikennemerkit pyritään aina sijoittamaan siten, 
että myös pimeällä tiellä kuljettaja havaitsee ne 
nopeasti ja voi lukea ne yksikäsitteisesti. 

Merkki havaitaan yleensä sitä varmemmin mitä 
suurempi on koko ja luminanssikontrasti merkin 
ja taustan välillä. Merkin havaitsemisen ja luke-
misen edellyttämä luminanssi taulun pinnalla 
riippuu ympäristön valaistusolosuhteista. 

Valaisemattomalla tiellä ajoneuvon puolivalot 
saavat aikaan yleensä riittävän luminanssin hei-
jastavan merkin pinnalle. Merkit tulisi sijoittaa si-
ten, että ajoneuvon valot osuvat niihin lukemis-
etäisyydeltä (50... 100 m). Havaittavuutta ja pa-
luuheijastavuutta voidaan edelleen parantaa 
käyttämällä tehoheijastavaa kalvoa. 

Valaistulla tiellä ja erikoisesti taajamissa kuljet-
tajan näkökentässä liikennemerkin ympäristössä 
tai taustalla olevat valopisteet vähentävät mah. 
dollisuuksia merkin havaitsemiseen ja lukemi-
seen. Tällaisia häiritseviä tekijöitä ovat: 
- paljon valopisteitä näkökentässä, esim. tieva-

laistus, 
- näkökentän suuri mukautumisluminanssi, 

esim. korkea valaistusluokka, 
—valovoimaiset valonlähteet, esim. huoltoase- 

mien tai urheilukenttien valonheittimet, 
- laajat valonlähteet, esim. näyteikkunat tai 
- liikkuvat valonlähteet, esim. vastaantuleva lii- 

kenne. 

Valaistavalla tiellä tievalaisimet ja merkit tulee 
sijoittaa liikenteenohjausperiaatteiden sallimis-
sa rajoissa toisiinsa nähden siten, ettei liikenne- 
merkkejä tarvitse valaista omilla, erillisillä valai-
similla. Merkki näkyy parhaiten silloin, kun luke-
misetäisyydeltä tarkasteltuna harsoluminanssin 
(Lv) ja taulun pinnan pystysuoran valaistusvoi-
makkuuden (Ev) osamäärä on pienimmillään. Lä-
himmän valaisimen tulee olla liikennemerkin etu- 
puolella. Taulukossa 11 on eräitä esimerkkejä. 
Ajoneuvovalojen aiheuttama paluuheijastus lisää 
vielä merkin havaittavuutta. 

Ajoradan yläpuoliset viitat ja suunnistustaulut on 
usein valaistava. Samoin sellaiset natriumvalos-
sa olevat viittaryhmät ja suunnistustaulut, jotka 
sisältävät erivärisiä osia kuten moottoritielle oh-
jaava vihreä-valkoinen opastus. Merkit valaistaan 
ulkopuolisilla valaisimilla taulukon 12 mukaises-
ti. Merkki sijoitetaan valaisinpylvään etupuolelle. 

Merkin 
korkeus 

(m) 

Lampun 	 Valaisimen etäisyys 
teho 	taulun pinnasta 	taulun yläreunasta 

(W) 	 (mm) 	 (mm) 

Tie valaistu 
2 80 300.. .600 100.. .350 

>2 125 400. .800 250. 	.500 
Tie vataisematon 

1 50 300. .600 100. .350 
1.. 	.2 80 300. .600 100. 	.350 
>2 125 400.800 250.500 

Elohopeavalaisimien välimatka 0,8. . .1,0 m. Leveät taulut voidaan va-
laista myös 40 W:n loistevalaisimilla. 

Taulukko 12. 
Liikennemerkkien valaiseminen. 

Valaisimien sijainti ja rakenteiden yksityiskohdat 
on esitetty TVH:n tyyppipiirustuksissa. 

Poikki- 
leikkaus 

' 	 Valaistus- 
tyyppi/ 
asennus-
korkeus/ 

Valonjako Vakiokokoinen 
liikennemerkki 

1 	Suunnistustaulu Yläpuoliset opasteet 

vas oik 	vas oik vas oik lampun teho 

10/7 A1/10/250 lyhyt/leveä 1 	5-10 5-10 6-9 4-5 3-4 3-4 
pitkä/kapea 20-25 20 20-25 20 10-15 5-10 

2x 12,5/7,5 B2/12/400 puolipitkä/ 5-10 17-22 17-22 5-10 5-10 
leveähkö 

Taulukko 11. 
Liikennemerkkien etäisyys valaisinpylväästä (m). 
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1.48 Tievalaistuksen ajoittainen 
vähentäminen 

Vähentämistapa valitaan siten, että se vaikuttaa 
mandollisimman vähän valaistuksen tasaisuu-
teen. Vähentämistapa riippuu valaistustyypistä 
ja ohjausmenetelmästä. 

Liittymissä valaistuksen vähentäminen ei saa vai-
kuttaa haitallisesti liittymän havaittavuuteen ja 
kääntymiskohtien näkyvyyteen (esim. erkanemis-
rampin ja ryhmittymiskaistojen siirtymäosat). 

Nykyisiä yksirivisiä valaistuksia käsiteltäessä ta-
saisuuden huononemista ei voida välttää, jos jo-
ka toinen valaisin sammutetaan. Tämä keino so-
veltuu varsinkin vanhempiin asennuksiin, joissa 
on lyhyehköt pylväsvälit. Sellaisilla teillä, joiden 
yleistasaisuus U0 0,4 on käytettävä kaksilamp-
puisia valaisimia, himmennintä tai vastaavaa lai-
tetta, ellei valaistusta voida sammuttaa koko-
naan kohteen sijainnin perusteella. 

Kaksiriviset valaistustyypit käsitellään siten, että 
syntyy vuorottainen asennustapa. 

Kaksirivinen vuorottainen valaistustyyppi muute-
taan yksiriviseksi. Sammutettava puoli määritel-
lään Ii ikenneympäristön mukaan. 

Liikennemerkkien valaisimet sammutetaan, jos 
tievalaistus sammutetaan kokonaan. Liikenne- 
merkkien valaistus pidetään täysitehoisena sil-
loin, kun tievalaistusta vähennetään osittain. 

1.49 Taajamatiet 
Taajaman ulkopuolella yleisen tien pinta valais-
taan autonkuljettajan näkemisvaatimusten takia. 
Taajamatien liikenneympäristössä on monia va-
laistavia pintoja ja kohteita sekä useita havaitsi- 
joita. 

Taajamatiellä on runsaasti liikenteen lajeja ja ta-
pahtumia. Liikenteessä olevat arvioivat helposti 
väärin toistensa tarkoituksia varsinkin, kun jalan- 
kulkijat ja pyöräilijät voivat liikkua arvaamatto-
masti. Edelleen kevyellä liikenteellä on varsin 
pieni näkyvä pinta. 

Taajamassa sijaitsevan yleisen tien valaistustek-
nilliset vaatimukset on esitetty luvussa 1.2. Näi-
den lisäksi valaistustason on oltava sellainen, et-
tä jalankulkijat ja pyöräilijät pystyvät tunnista-
maan toisensa, kadunnimikilvet voidaan lukea, 
vieraat löytävät reittinsä jne. 

Valaistustyyppi, asennuskorkeus, rakenteet ja 
kalusteet valitaan taajaman olosuhteisiin ja mit-
toihin sopiviksi sekä sijoitetaan mandollisimman 
näkymättömiksi. Ulkonäköseikkoihin on muuten-
kin kiinnitettävä erikoista huomiota. 

Valaisimet valitaan ja sijoitetaan siten, että talo-
jen sisälle vaikuttava häikäisy on olematonta. Va-
lolajin tulee olla miellyttävä ja tyydyttää kaikkien 
liikennelajien tarpeet sekä sopia eri vuodenaiko-
jen olosuhteisiin. 

Valaistuksen tulisi korostaa katunäkymiä. Sen tu-
lisi antaa luonnollinen ja oikea kuva tietilasta va-
laisemalla sopivasti ympäristöä, puita ja raken-
nusten moni-ilmeisiä julkisivuja. 

. 
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1.50 Yleistä 

Tievalaistuksen suunnittelussa pyritään määrit-
telemään oikea ja kokonaisvaikutuksiltaan edulli-
sin valaistusratkaisu ottaen huomioon edellä 
esitetyt näkökohdat valaistusluokista, valaistus- 
laitteista ja valaistusperiaatteista (luvut 1.2. 
1.4). Suunnitteluprosessi sisältää peräkkäisiä 
osavaiheita ja tehtäviä sekä eriasteisia suunnitel-
mia. Suunnitelmat liittyvät kiinteästi muuhun 
tiensuunnitteluun tai ne laaditaan olemassa ole-
valle tielle erillistä valaistushanketta varten. 

Suunnitteluprosessin keskeisimmät lopputulok-
seen vaikuttavat tehtävät ovat valaistusteknilli-
nen ja sähköteknillinen mitoitus sekä valaistus- 
teknillisesti samanarvoisten vaihtoehtojen vertai-
lu kustannuslaskenrian avulla. 

1.51 Valaistusteknillinen mitoitus 

Valaistusteknillinen mitoitus eli luminanssin ja 
valaistusvoimakkuuden laskeminen suoritetaan 
rakennussuunnitteluvaiheessa. Alustavissa tai 
pistekohtaisissa tarkasteluissa laskenta voidaan 
tehdä likimääräismenetelmin, mutta helpoimmin 
ja tarkimmin laskeminen tapahtuu tietokoneella. 

Likimääräiset graafiset ja tietokonemenetelmät 
perustuvat kohdassa 1.331 esitettyihin luminans-
sin (L) ja valaistusvoimakkuuden (E) määritelmiin 
ja laskentatapoihin. 

1.511 LIKIMÄÄRÄISET ANALYYTTISET JA 
GRAAFISET MENETELMÄT 

Luminanssin ja valaistusvoimakkuuden alusta-
vaa laskemista varten käytetään seuraavia mene-
telmiä. 

Analyyttiset menetelmät 
Valaistusvoimakkuuden keskiar- 
v o m e n e t e 1 m ä, jossa kohteen keskimääräi-
nen luminanssi lasketaan kaavalla (1) 

(1) 

jossa Lm on keskimääräinen luminanssi 
(cd/m 2 ), 

F luminanssikerroin (lxIcdIm 2), 
lampun valovirta (Im), 

s pylväsväli (m), 
b tien leveys (m), 

valaistusvoimakkuuden hyötysuh- 
de (0,30-0,35) ja 
alenemakerroin (0,75-0,85). 

Luminanssikerroin on ajoradan päällysteestä 
riippuen: 

Päällyste 	F 
Ri 11 
R2 15 
R3 16 
R4 15 

Hyötysuhdemenetelmä, jossa koh-
teen keskimääräinen luminanssi lasketaan kaa-
valla (2) 

Lm 	7lm 1 +?7lm 2), 	 (2) 

jossa Lm, , 3, s, b ovat kuten edellä sekä 
ilm 1 	hyötysuhdekerroin valaisimen pys- 

tyakselin pientareen puolella ja 
ilm 2 	hyötysuhdekerroin valaisimen pys- 

tyakselin tien puolella. 

Hyötysuhdekertoimet on esitetty valaisinvalmis-
tajien luetteloissa valmiina käyrinä. Luminanssin 
tasaisuus esitetään yleensä valaisinkohtaisesti 
hyötysuhdekäyrien yhteydessä. 

Graafiset menetelmät 
Isoluminanssikäyrämenetelmä, 	jossa 
isoluminanssikäyrillä, joita on erilaisille valaisi- 
mille ja päällysteille erikseen, voidaan tietylle 
pylväsvälille ja asennuskorkeudelle laskea lumi-
nanssin keskiarvo ja tasaisuudet piirtämällä 
suunnittelukohde käyrästön esittämään mitta-
kaavaan. Käyrät ilmoittavat montako % Lmax -ar-
vosta käyrän luminanssi on. Pisteen luminanssin 
laskemisessa riittää kolmen valaisimen huo-
mioon ottaminen. 

EP- ja CP-d 1 ag ram m it. EP-diagrammeis-
sa on esitetty erilaisille valaisimille, tien pääflys-
teille ja asennuskorkeuksille käyrät, joissa tekijä 
qcosy on vakio. Luminanssi halutussa pisteessä 
on pisteessä olevan valovoiman ja valaisimen 
kohdalla olevien käyrien osoittamien lukujen 
summan tulo. EP-diagrammeja voidaan käyttää 
CP-diagrammeina siten, että ne asetetaan keski- 
pisteet valaisimien kohdalle. Tarkasteltavan pis-
teen luminanssi on käyrän keskipisteessä olevan 
valaisimen tarkastelupisteeseen aiheuttaman va-
lovoiman ja käyristä interpoloidun arvon tulo. 

1.512 TIETOKONEMENETELMÄ 

Tietokonemenetelmä on erittäin käyttökelpoinen 
sen nopeuden, luotettavuuden ja sen antaman 
suuren tietomäärän takia. Menetelmä on ainoa 
mandollinen vaikeissa valaistusratkaisuissa. 

Ennen laskentaa hankitaan seuraavat perustie-
dot: 
—valaisimien valonjako-ominaisuudet ja 
- päällysteiden heijastusominaisuudet. 

V 1.5.1 



Tievalaistus 
	 TVL 

	 12.12.1983 

Tiensuunnittelutoimisto huolehtii, että tiedostos-
sa on ajankohtaisten valaisimien ja päällysteiden 
tiedot suunnittelua varten. Laskennan yhteydes-
sä annetaan seuraavat tiedot: 
- päällyste, 
- valaisin, 
- valaisimen kallistuskulma ja kierto, 
- lampun valovirta, teho liitäntälaitteineen, valo- 

lajista johtuva korjauskerroin, lampputyyppi, 
- alenemakerroin, 
- valaistustyyppi, 
- valaisimien sijainti poikkileikkauksessa, 
- laskenta-alueen leveys, 
- asennuskorkeus, 
- pylväsvälit ja valaisimien lukumäärä, 
- laskentaruudukon mitat ja sijainti sekä 
- havaitsijan paikka. 

Ohjelma tulostaa seuraavat tiedot: 
- laskentapisteiden luminanssi- ja valaistusvoi-

makkuusarvot, 
- pituus- ja poikkisuunnassa keskimääräinen lu-

minanssi ja valaistusvoimakkuus sekä näiden 
tasaisuudet, 

- koko laskenta-alueen keskimääräinen lumi-
nanssi ja valaistusvoimakkuus, suurin ja pie-
nin luminanssi ja valaistusvoimakkuus sekä 
näiden tasaisuudet ja 

- häikäisyarvot G ja TI. 

Lähtäarvoja vaihtelemalla etsitään valaistustek-
nilliset vaatimukset täyttävä ratkaisu. 

Laskentatulokset kerätään yhdistelmätauluk-
koon käytettäväksi hankkeissa, joissa on sama 
poikkileikkaus. Samojen tulosten avulla voidaan 
tarkastella myös muita lamppukokoja. Luminans-
sija valaistusvoimakkuus muuttuvat valovirtojen 
suhteessa. Tasaisuudet pysyvät muuttumattomi-
na, häikäisyarvot on selvitettävä kuitenkin omalla 
laskennalla. 

Tiensuunnittelutoimisto kerää ja toimittaa piireil-
le mitoitustaulukoita käytettäväksi yleisimmin 
esiintyvissä hankkeissa. 

1.52 Sähköverkon mitoitus 
Tievalaistuksen johtoverkon mitoituksen lähtö-
kohtia ovat tunnetut kuormitustiedot ja asennus-
tapa. Verkon tulee suunniteltavan alueen olosuh-
teissa täyttää tehtävänsä mandollisimman talou-
dellisesti sille asetettujen teknillisten vaatimus-
ten ja määräysten puitteissa. 

Johdon poikkipinnan valintaan vaikuttavat tär- 
keimmät mitoitusperusteet ovat terminen kuor- 
mitettavuus, jännitteen alennus- ja nollausehdot. 

1.521 VERKON SUUNNITTELU 

Verkon suunnittelussa tulee kohdassa 1.35 esi-
tettyjen perusteiden lisäksi ottaa huomioon seu-
raavaa: 

1. Ohjaus tulee suunnitella siten, että valaistuk-
sen syttyminen ja sammuminen tapahtuu alu- 

eellisesti yhteenliittyvillä teillä samanaikai-
sesti. Jos tämä ei ole mandollista esim. kah-
den kunnan rajalla, jolla on käytössä erilaiset 
ohjausjärjestelmät, tulee epäjatkuvuuskohdat 
valita sellaisiin kohtiin, että niistä aiheutuu 
tien käytölle mandollisimman vähän haittaa. 

Eri sähkölaitoksien väliset yhteisohjaukset tu-
lee suunnitella siten, että jonkun sähkölaitok-
sen alueella suoritettavat verkoston muutok-
set, esim. säästökytkentöjä varten, eivät häirit-
se toiselle jakelualueelle siirtyvää ohjausta. 

2. Valaistusverkon suunnittelussa pyritään mah-
dollisimman tasaisesti kuormitettuun symmet-
riseen 3-vaiheverkkoon. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mandol-
lisesti toteutettavat valaistuksen ajoittaisen 
vähentämisen edellyttämät toimenpiteet ja 
näiden vaatimat varaukset johdoissa, pylväis-
sä, valaisimissa ja keskuksissa. 

Liittymäalueilla ryhmitys tulee suunnitella si-
ten, että yhden vaiheen sammuessa optinen 
ohjaus edelleen säilyy eikä valaistuksen tasai-
suus merkittävästi huonone. 

Tien samassa poikkileikkauksessa olevat va-
laisimet tulee ryhmitellä eri vaiheille. 

Verkon ja keskuksien mitoituksessa on otetta-
va huomioon tulevaisuuden mandollinen lisä-
tehontarve joko myöhempien rakennusvaihei-
den aiheuttamien verkon laajenemisen tai pis-
temäisten kuormitusten kuten sadevesipump-
paamoiden, levähdysalueiden, siltojen jne. 
muodossa. 

Suunniteltaessa säteettäisesti syötettäville 
ryhmäjohdoille rengassyöttömandollisuuksia 
vikatapauksia varten, tulee ryhmien verkkoar-
vojen kuitenkin säilyä määräysten mukaisina. 

4. Liikennemerkit syötetään yksivaiheisesti, kun 
ne sijaitsevat valaisinpylväiden läheisyydessä 
eikä liikennemerkin lamppujen kokonaisteho 
ole suurempi kuin vaihetta kohden tasattava 
tievalaisimen lampputeho. 

Porttaalit ja suuret liikennemerkkiyksiköt va-
laistavalla tieosuudella sekä liikennemerkki- 
ryhmät valaistavan tieosuuden ulkopuolella 
syötetään 3-vaiheisesti. Lamput jaetaan vai-
heittain symmetrisesti liikennemerkin pituutta 
kohden. 

Valaistavan alueen viimeiseltä pylväältä valai-
semattomalle alueelle syötettävä liikenne-
merkkiryhmä on usein nollausehtojen aikaan-
saamiseksi haaroitettava erillisiltä välisulak-
keilta. Muuten liikennemerkkien ja siltojen 
syötöt haaroitetaan suoraan tievalaistuksen 
ryh mäkaape lista. 

Jos käytetään 2.portaista ohjausta, tulee va-
laistavat liikennemerkit ja porttaalit ryhmitellä 
koko yön palavalle ryhmälle/vaiheelle. 

. 

. 

. 

. 
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L522 MITOITUKSEN PERUSTEET 

Terminen kuormitettavuus 
Jatkuva kuormitusvirta on vakiovirta, jonka kaa-
peli kestää ilmoitetuilla edellytyksillä ilman, että 
johtimissa tapahtuva lämpötilan nousu heiken-
tää sen mekaanista lujuutta tai eristekerros vioit-
tuu. 

Sähköturvallisuusmääräyksissä on eristepäällys-
teisille johtimille annettu suurimmat sallitut läm-
pötilat normaalikäytössä sekä enintään 5 s kestä-
vän oikosulun aikana. Näihin perustuen on saatu 
oheinen kuormitettavuustaulukko 1 (StM 25.2-2). 

AMKA-johdon asennus ei ole palonkestävä, min-
kä vuoksi AMKA-johto on suojattava johdon alku-
päässä olevalla ylikuormitussuojalla taulukon 2 
mukaisesti (T56-79). 

Johti- 06/1 kV 	 5,8/10. 	26/45 kV 
men 
poikki- llmassa) Maassa ll massa *) Maassa 
pinta PVC Paperi PVC Paperi PE Paperi PE Paperi 
rnm 2 Cu (1) (2) (1) (2) (3) (4) (3) (4) 

1,5 17 23 26 29 
2,5 24 31 35 39 
4 33 41 46 52 
6 43 51 57 63 ______ 

10 59 70 77 86 63 60 72 70 
16 83 94 100 115 82 82 95 93 
25 110 120 130 145 105 105 120 120 
35 135 150 160 175 130 135 150 150 
50 160 180 190 210 155 160 180 175 
70 210 230 240 260 190 200 220 220 
95 250 275 285 310 225 240 255 260 

120 290 315 325 350 260 275 290 300 
150 330 365 370 400 300 315 330 335 
185 380 410 420 450 340 360 370 380 
240 	450 480 480 525 395 415 425 440 
300 	510 560 550 595 450 470 485 495 
mm 2 Al (5) (6) (5) (6) (7) (8) (7) (8) 

2,5 19 27 
4 26 36 ______ 
6 33 40 44 49 

10 46 55 60 67 ______ 
16 65 74 78 90 64 64 70 72 
25 85 95 100 115 83 85 93 94 
35 105 115 125 135 100 105 115 115 
50 125 140 150 165 120 125 140 140 
70 160 180 185 205 150 155 170 170 
95 195 215 220 240 175 190 200 205 

120 225 245 255 275 200 210 225 225 
150 260 285 290 310 230 240 255 255 
185 295 320 330 350 265 270 285 290 
240 350 375 375 410 305 315 330 335 
300 400 430 430 465 350 360 375 375 

Jäähdytysolosuhteet samat kuin jos kaapeli olisi vapaasti ilmassa. 

Taulukko 1. 
Kaksi- tai useampijohtimisen kaapelin sallittu jatkuva kuormi-
tusvirta. 

Jos olosuhteet poikkeavat taulukon 1 oletuksis-
ta, käytetään StM 25 § taulukoiden 25.2-6... 9 ja 
25.2-11. . .14 mukaisia korjauskertoimia turvalli-
suusmääräyksissä annettujen ohjeiden mukai-
sesti. 

AMKA-johto Suurin sallittu Ylikuormitussuojana käytetyn 
jatkuva kuormi- sulakkeen suurin sallittu 
tusvirta nimellisvirta 

(mm 2) (A) (A) 

1x6+25 75 63 	(125) 
3x16+25 70 63 	(125) 
3x25+35 95 80 	(160) 
3x35+50 115 100 	(200) 
3x50+70 140 125 	(250) 
3x70(95)+95 180 160 	(315) 
3x120+95 250 200 	(400) 

* Sulakkeen nimellisvirtaa määritettäessä on otettu huomioon johtoa 
jäähdyttävänä tekijänä 0,6 m/s tuuli. Sulkeissa olevat arvot koskevat 
kanden AMKA-johdon rinnakkaiskytkentää. 

Taulukko 2. 
AMKA-riippukierrejohdon suurin sallittu kuormitusvirta ja yli-
kuormitussuojana käytetyn sulakkeen suurin sallittu nimellis• 
virta. 

Kun osa 1 kV:n maakaapelista asennetaan maan-
pinnan yläpuolelle, sitä saa kuormittaa taulukon 
1 sarakkeiden 1 ja 2 mukaisesti, ellei kaapelin 
olosuhteet (korjauskertoimet) maahan asennettu-
na rajoita kuormitusvirtaa näitä arvoja pienem-
miksi. 

Taulukossa 3 on esitetty johtoa suojaavan sulak-
keen tai johdonsuojakytkimen suurin sallittu ni-
mellisvirta, kun johdolla ei ole muuta ylikuormi-
tussuojaa (StM taulukko 25.2-15). 

Johdon sallittu Suojaavan sulakkeen 
kuormitusvirta tai L-tyyppisen 
vähintään johdonsuojakytkimen 

suurin sallittu 
nimellisarvo 

A 6 

14 10 
20 16 
25 20 
32 25 
41 35 
58 50 
73 63 
93 80 

116 100 
146 125 
185 160 
232 200 
292 250 
365 315 
464 400 
583 500 
733 630 
930 800 

1170 1000 
1460 1250 

Taulukko 3. 
Johtoa suojaavan sulakkeen suurin sallittu nimellisvirta. 

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan johto on 
mitoitettava siten, ettei sen normaali kuormitus- 
virta yhtä käytetyn sulakkeen nimelhisvirtaa sil-
loin, kun sulake on johdon ainoa suoja eli sulake 
toimii ylikuärmitus- ja oikosulkusuojana. 
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Taulukon 1 mukainen terminen kuormitettavuus 
voi tulla rajoittavaksi tekijäksi lähinnä taajamien 
lyhyissä raskaasti kuormitetuissa kaapeliverkois-
sa ja liityntäjohdoissa. 

Jännitteenalennus 
Jännitteenalennus vaikuttaa toimitettavan säh-
kön laatuun. Suomalaisessa standardiehdotuk-
sessa, joka perustuu IEC:n standardiin, suositel-
laan, että jännite ei sähkön luovutuskohdassa 
eroa nimellisjännitteestä normaalien käyttöolo-
suhteiden aikana enempää kuin ± 10%. 

Tievalaistuksessa purkauslamppuja käytettäes-
sä voidaan sallia kuitenkin vain ± 6% jännitteen 
vaihtelu nimellisjännitteestä. Liian alhaisen jän-
nitteen takia lamput syttyvät eriaikaisesti tai jot-
kut lampuista syttyvät ja sammuvat omia aiko-
jaan. Samoin lampun valovirta alenee jännitteen 
pienentyessä, eikä vaadittua valaistustasoa saa-
vuteta. Ylijännite aiheuttaa lamppujen ja liitäntä-
laitteiden iän lyhentymisen ja aiheuttaa jaksot-
taista palamista käytön aikana. 

Jännitteenalennus lasketaan yleensä lamppujen 
kuormitustehojen mukaan. Jos halutaan varmis-
taa, että ryhmien viimeiset lamput syttyvät sa-
manaikaisesti muun tievalaistuksen kanssa olisi 
verkko laskettava lamppujen syttymisvirran mu-
kaan. 

Tievalaistuksessa tulee liitäntälaitteiden yleensä 
olla valaisimissa. 

Kun purkauslamput vaativat kuristimen lisäksi 
erillisen sytyttimen, tulee sytyttimen sijaita mah-
dollisimman lähellä lamppua, jotta liitäntäjoh-
doissa ei syntyisi syttymistä vaikeuttavaa vai-
mennusta. 

Kompensoinnilla on merkittävä tehohäviöitä pie-
nentävä vaikutus. Verkossa, jossa käytetään 
verkkokäskyohjausta saa kempensointiloisteho 
olla enintään noin 30% jakelumuuntajan nimel-
listehosta, kun Zk=6%  ja vastaavasti enintään 
noin 50%,  kun Zk=4%  tai välijänniteverkossa 
enintään noin 15%  syöttömuuntajan nimelliste-
hosta. 

Jännitteenalennus lasketaan jakelumuuntamolta 
ryhmän viimeiseen valaisimeen. Tavanomaisissa 
tapauksissa kokonaisjännitteenalennus on liityn-
täjohdossa, ryhmäjohdossa ja valaisinjohdossa 
syntyvien jännitehäviöiden summa. 

Jännitteenalennuksen kaavassa (3) oletetaan, et-
tä verkko on kolmivaiheinen ja kuormitus jaettu 
symmetrisesti sekä mandollisimman tasaisesti 
eri vaiheille. Yhtälössä tarkastellaan yhtä (mie-
luimmin raskaimmin kuormitettua) vaihetta. Ote-
taan huomioon vain esim. L2-vaiheen kuormituk-
set. Johdon L2-vaiheen jokaisesta kuormituspis-
teestä lähtevä kokonaiskuormitus (ryhmäjohtoa 
eteenpäin ja valaisinjohtoa ylös valaisimille) jae-
taan kolmella ja merkitään kyseisen pisteen kuor-
mitukseksi. Johto-osan l pituus on kanden L2-
vaiheisen kuormituksen välinen etäisyys. Ryh- 

män päässä on kuormana viimeinen valaisin, jon-
ka aiheuttama jännitteenalennus valaisinjohdos-
sa on otettava kaksinkertaisena, jos valaisin syö-
tetään yksivaiheisena. 

'= 
- 	 F= 	 (3) 

ji 

jossa 
p 	on jännitteenalennus 
UV 	vaihejännite 	 (kV), 
Ii 	johto-osan i pituus 	(km), 
ri 	johto-osan i äärijohtimen resistanssi 

(Wkm), 
x 	johto-osan i äärijohtimen reaktanssi 

((/km), 
Pj 	kuormituspisteestä j lähtevä kuormitus 

(kW)ja 
tg 	kuormituspisteestä j lähtevää kuormaa 

vastaava häviökerroin. 

Nollausehdot 
Tie- ja katuvalaistuksessa käytettävien sähkölait-
teiden käyttöolosuhteet ovat vaaralliset. Vaaralli-
sissa käyttöolosuhteissa on yleisin käytettävä 
suojausmenetelmä nollaus. Kiinteästi liitettävä 
laite kuten valaisin ja pylväs saadaan nollata lait-
teen sisällä. 

Kun pienjänniteverkossa käytetään nollausta, tu-
lee järjestelmän täyttää StM 9 § 5 mukaiset nol-
lausehdot. 

Ensimmäinen nollausehto tulee useimmiten tie-
valaistusverkon mitoituksessa rajoittavaksi teki-
jäksi lähinnä pitkillä ja suhteellisen kevyesti 
kuormitetuilla johdoilla. 

Ensimmäisen nollausehdon mukaisesti ääri- ja 
nollajohtimen välisen eli yksivaiheisen oikosulun 
sattuessa missä tahansa galvaanisesti yhtenäi-
sessä järjestelmässä on ylivirtasuojan tai muun 
suojalaitteen kytkettävä oikosulku nopeasti pois. 

Ylivirtasuoja toimii nopeasti, jos pienin yksivai- 
heinen oikosutkuvirta sen suojaaman järjestel- 
män osassa on vähintään taulukon 4 mukainen. 

Ylivirtasuoja Oikosulkuvirta 

laatu nimellisvirta jakeluverkossa kuluttaja- 
asennuksessa 

Sulake 63A 2,SXIN 3,5>dN 
Sulake >63 A 3,0 x 45 X 

Johdonsuoja- kaikki 2,5 x 35 X 'N 
katkaisija 

Taulukko 4. 
Pienin oikosulkuvirta, jolla ylivirtasuoja toimii nopeasti. 

Verkon nollausehtoja voidaan parantaa välisulak-
keiden avulla (esim. valaistusryhmän päästä läh-
tevä liikennemerkkiryhmä varustetaan omilla su-
lakkeilla). 

. 
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Verkon peräkkäisten sulakkeiden osalta on tar- Valaistusverkko on käyttömaadoitettava toisen 
kistettava niiden keskinäinen selektiivisyys. Se- nollausehdon vaatimusten mukaisesti. 
lektiivisyystarkastelu voidaan suorittaa sulakkei- 
den 	sulamiskäyrien 	avulla. 	Yleensä 	sulakkeet Yksivaiheinen oikosulkuvirta lasketaan kaavasta 
ovat selektiivisiä, jos niiden väli on vähintään (4) 
kaksi porrasta. 

uv (4) 

' 	
+Rm +(r i +roi)l i1 2+ l! fl  + Xm+ (X j +Xoi)l i1 2  

jossa Rn 0,1 	Xn = suurjänniteverkon oikosulku- 
lk 	on oikosulkuvirta 	 (kA), resistanssi muuntajan pien- 
U, 	vaihejännite 	 (kV), jännitepuolelle redusoituna 

johto-osan i pituus 	(km), (2), 
ri 	johto-osan i äärijohtimen resistanssi U pienjänniteverkon pääjännite (kV) ja 

(Wkm), Skn suurjänniteverkon oikosulkuteho 
roi 	johto-osan nollajohdon resistanssi muuntajan kohdalla 	(MVA). 

(/km), 

. 

johto-osan i äärijohtimen reaktanssi 
(Wkm), 

XO 

	

	johto-osan i nollajohtimen reaktanssi 
(2/km), 

Rm 	muuntajan resistanssi 	(2) '  
Xm 	muuntajan reaktanssi 	((2), 
x 	1,1 . U 2  _suurjänniteverkon oikosulku- n 

	

	Skn - reaktanssi muuntajan pien- 
jännitepuolelle redusoituna 

((2), 

Nimellis- Liitäntä- Kompensoimaton Kompensoitu 
Lamppu teho teho lamppuvirta 0,90 lamppuvirta 

(W) (W)  TtT 1 paiam. palam. 

50 59 0,80 0,62 0,38 0,30 
Elohopea- 80 90 1,20 0,80 0,72 0,47 
lamput 125 139 1,80 1,15 1,15 0,71 

250 268 3,60 2,15 2,42 1,36 
400 422 5,40 3,25 3,71 2,14 

50 58 1,00 0,75 0,46 0,33 
70 83 1,30 1,00 0,56 0,43 

Suurpaine. 100 111 1,60 1,20 0,80 0,60 
natrium- 150 170 2,20 1,80 1,04 0,85 
lamput 210 230 3,30 2,50 1,56 1,18 

250 280 3,80 3,00 1,68 1,39 
350 373 5,20 3,45 3,70 2,30 

________ 400 436 6,00 4,45 2,94 2,17 
Hajakenttämuuntaja 

35 	59 <0,29 0,29 
55 	80 <0,40 0,40 
90 	132 <0,66 0,66 

135 	185 <0,93 0,93 
180 	244 <1,23 1,23 

Hybridipiiri 
Pienpane- 
natrium- 55 	73 <0,37 0,37 
lamput 90 	116 <0,59 0,59 

135 	168 <0,85 0,85 
180 	231 <1,17 1,17 

"E-malli" Hybridipiiri 
1) 	26 	55 <0,28 0,28 

36 	60 <0,30 0,30 
66 	101 <0,51 0,51 
91 	134 <0,68 0,68 

131 	178 <0,89 0,89 

Pienpainenatriumiamppujen liitäntätehoarvot 10000 h kuluttua 
1) Liitäntälaitteena hajakenttämuuntaja 

Taulukko 5. 
Lamppujen nimellistehoja vastaavat kuormitusarvot. 

Jos suurjänniteverkon oikosulkutehoa ei tiedetä, 
voidaan käyttää arvoa Skn =50 MVA. 

Lamppujen, pienjännitejohtojen ja muuntajien ar-
vot on esitetty taulukoissa 5. . .7. 

Johto Vaihejohdon 
imped.IOIkm 

Nollajohdon 
impediWkm 

x 1  r0 1 x01  

AMKA 	3 x 120 + 95 0.275 0,0830 0,384 0,0780 
3x95+95 0,345 0,0970 0,384 0,0780 
3 x 70 + 95 0.467 0,0980 0,384 0,0780 
3x50+70 0,655 0,1010 0,522 0,0790 
3x35+50 0,938 0,1040 0,731 0,0790 
3x25+35 1,309 0,1060 1,044 0,0800 
3x16+25 2,046 0,1100 1,461 0,0800 
1 x16+25 2,046 0,0830 1,461 0,0830 

Cu-avoj. 	4 x 70 0,291 0,3200 0,291 0,3400 
2 x 50 0.407 0,3300 0,407 0,3500 
4 x 35 0,581 0,3400 0,581 0,3700 
4x25 0,814 0,3500 0,814 0,3700 
4x 16 1,272 0,3700 1,272 0,3800 
4 x 10 2,035 0,3800 2,035 0,3800 
4 x 6 3,391 0,3900 3,391 0,3900 

Cu-avoj. 	3 x 70 + 50 0,291 0,3200 0.407 0,3500 
3x50+35 0,407 0,3300 0.581 0,3700 
3x35+25 0,581 0,3400 0,814 0,3700 
3x25+ 16 0,814 0,3500 1,272 0,3800 
3 x 16 + 10 1,272 0,3700 2,053 0,3800 
3x 10+6 2,035 0,3800 3,391 0,3900 

AMCMK 	3x18+56 0,181 0,0694 0,362 0,0130 
3x 120+41 0,276 0,0697 0,495 0,0120 
3x95+30 0,347 0,0697 0,677 0,0130 
3x70+21 0,469 0,0701 0,967 0,0130 
3x50+ 15 0,656 0,0738 1,372 0,0137 
3x35+ 10 0,934 0,0767 2,301 0,0160 
3x25+ 10 1,308 0,0839 2,031 0,0174 
3 x 16 + 10 2,040 0,0848 2,031 0,0210 

APAKM 	3 x 185 + 185 0,184 0,0603 0,184 0,0086 
3x 150+ 150 0,224 0,0613 0,224 0,0077 
3x 120+ 120 0,279 0,0622 0,279 0,0062 
3x95+95 0,349 0,0631 0.349 0,0066 
3 x 70 + 70 0,472 0,0660 0,472 0,0075 
3 x 50 + 50 0,659 0,0691 0,659 0,0079 
3 x 35 + 35 0.937 0,0723 0,937 0,0082 
3x25+25 1,308 0,0754 1,308 0,0094 

PLKVJ 	3x 120+ 70 0,170 0,0848 0,284 0,0120 
3x95+50 0,212 0,0848 0,393 0,0140 
3x50+25 0,393 0,0880 0,078 0,0150 
3x25 ^ 16 0,783 0,0942 1,246 0,0210 
3x10+10 1,961 0,1099 1,961 0,0310 

MCMK 	3x10+10 1,961 0,1099 1,961 0,0310 
lxlO+10 1,960 0,1099 1,961 0,0310 
3x2,5+2,5 7,726 0,1200 7,726 0,0400 
3x1,5+1,5 12,868 0,1250 12,868 0,0430 

MMJK 	4 x 16 1,246 0,1037 1.246 0,0250 
4x10 1,961 0,1099 1,961 0,0310 
4x6 3,254 0,1150 3,254 0,0350 

Taulukko 6. 
Pienjannitejohtojen impedanssit (40°C). 
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Teho 
(kVA) 

zk 
% 

10 kV 20 kV 

rk xk rk xk _________ 

16 4 0,33125 0,22422 0,33125 0,22422 
30 4 0,13867 0,16212 0,14222 0,15901 
30 6 0,13867 0,28839 0,14222 0,28666 
50 4 0,07296 0,10517 0,07680 0,10240 
50 6 0,07296 0,17760 0,07680 0,17597 

100 4 0,03264 0,05505 0,03136 0,05579 
100 6 0,03264 0,09028 0,03136 0,09073 
200 5 0,02260 0,03828 0,01180 0,03822 
200 6 0,01160 0,04658 0,01180 0,04653 
300 5 0,00684 0,02577 0,00729 0,02565 
300 6 0,00684 0,03126 0,00729 0,03116 
315 5 0,00685 0,02445 0,00701 0,02441 
315 6 0,00685 0,02970 0,00701 0,02966 
500 5 0,00365 0,01558 0,00365 0,01558 
500 6 0,00365 0,01885 0,00365 0,01885 
700 5 0,00252 0,01115 0,00254 0,01114 
700 6 0,00252 0,01348 0,00254 0,01348 
800 5 0,00202 0,00979 0,00200 0,00980 
800 6 0,00202 0,01183 0,00200 0,01183 

1000 6 0,00165 0,00946 0,00160 0,00947 
1250 6 0,00144 0,00754 0,00131 0,00757 
1600 6 0,00095 0,00592 0,00086 0.00594 
2000 6 0,00067 0,00475 0,00069 0,00475 

Taulukko 7. 
Muuntajien impedansseja pienjännitepuolelle redusoituna. 

1.53 Kustannuslaskenta 

Tienpidon eri vaiheissa tarvitaan kustannustieto- 
ja tievalaistuksen rakentamisesta ja kunnossapi-
dosta: 
- valaistuksen kannattavuutta ja tarpeellisuutta 

arvioitaessa, 
- hankkeiden tärkeysjärjestyksen määrittelyssä, 
-toteuttamisohjelman laatimisessa, 
-valaistustyyppien ja rakenteiden vertailussa, 
- kustannusarvioissa ja 
- tavoitebudjeteissa. 

Laskentamenetelmä, tarkkuus ja yksiköt vaihtele-
vat tilanteen mukaan. 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelmaan si-
sältyvät kustannusarviot ovat alustavia. Hankkei-
den tärkeysjärjestyksen määrittelyssä ja toteutta-
misohjelman laatimisessa kustannukset laske-
taan yleensä seuran nasta saatujen kilometrihin-
tojen avulla. 

Yksittäisen tievalaistushankkeen tarpeell isuu-
den arvioinnissa kustannukset voidaan laskea va-
laistusyksikön hintojen tai kilometrihintojen pe-
rusteella. 

Tievalaistuksen rakennussuunnitelmaa laadit-
taessa valaistustyyppien ja rakenteiden vertailu 
suoritetaan kustannuslaskennalla, joka perustuu 
merkittävien osien yksikköhintoihin. Tämä mene-
telmä selostetaan seuraavissa kohdissa. Hallin-
nolliseen käsittelyyn tarvittava kustannusarvio 
laaditaan hinnoittelemalla siinä vaiheessa käy-
tettävissä oleva suoriteluettelo ajankohtaisten 
yksikköhintojen avulla. 

Rakennus (asennus)hankkeen toimintasuunnitel-
maan sisältyvä tavoitebudjetti perustuu viimeis-
teltyyn suoriteluetteloon sekä ajankohtaisiin 
hankinta- ja asennushintoihin. 

1.531 RAKENNUSKUSTANNUKSET 

Lähinnä vaihtoehtojen ja rakenteiden vertailua 
varten rakennuskustannukset lasketaan menetel-
mällä, jossa otetaan huomioon merkittävien, toi-
mintakunnossa olevien osien hinnat ja työkus-
tannukset seuraavasti: 
- pylväs ja jalusta, 

hankinta 
perustaminen ja pystytys 
varren, kytkentäkalusteen ja sisäisen kaape-
lin asennus 
yleiskustannukset 

- valaisin ja ensimmäinen lamppu, 
hankinta 
asennus 
yleiskustannukset 

- sähkönjakolaitteet, 
kaapelien ja johtojen hankinta 
kaivannon teko ja täyttö, kaapelin asennus, 
kouru 
keskusten hankinta ja asennus 
liittymismaksu 
yleiskustannukset 

Rakennuskustannukset Kr mk/tiemetri lasketaan 
kaavalla (5) 

Kr mHp+nHv+SHsj , 
	 (5) 

5 

jossa 
m on pylväiden lukumäärä poikkileikkaukses-

sa, 
n 	valaisimien lukumäärä poikkileikkauk- 

sessa, 
H 	pylvään ja jalustan hinta (mk/kpl), 
Hv 	valaisimen ja ensimmäisen lampun hinta 

(mk/kpl), 
H5 	sähkönjakolaitteiden hinta (mk/tiemetri), 

(ilmajohto ja maakaapeli ryhmiteltynä va-
laistustyyppien ja asennuskorkeuden 
mukaan) ja 

5 	pylväsväli (m). 

1.532 KÄYTTÖ- JA KUN NOSSAPITO-
KUSTANNUKSET 

Käyttö- ja kunnossapitokustannukset lasketaan 
seuraavien tekijöiden avulla: 
- vuotuinen polttoaika, 
-energian hinta, 
- lamppujen ryhmävaihto ja valaisimien puhdis-

tus, 
- lamppujen yksittäisvaihto, 
- kiinteät kustannukset, 

- tarkastukset 
korjaukset 
kunnossapito 

- yleiskustannukset. 

Käyttö- ja kunnossapitokustannukset Kkk  mk! 
ma lasketaan kaavalla (6) 

nHl 
tiflPLHe+ 	+Pfl(hl+Hly)+mC 

Kkk= 	 t2 
5 

. 

V 1.5-6 
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fl 

. 

missä 
t, 	on vuotuinen polttoaika (yleensä 4000 h), 
t 2 	lampun polttoikä (yleensä 3 a), 
n 	valaisimien lukumäärä poikkileikkauk- 

sessa, 
m 	pylväiden lukumäärä poikkileikkaukses- 

sa, 
P 1 	lampun (tai samassa valaisimessa ole- 

vien lamppujen yhteenlaskettu) teho lii-
täntälaitteineen (kW), 

He 	energian hinta (mk/kWh), 
HI 	lampun ryhmävaihtokustannus (mk/kpl), 
p 	lamppujen yksittäisvaihdon määrä vuo- 

sittain (keskimäärin 0,15), 
Hly 	lisähinta lampun yksittäisvaihdossa (mk! 

kpl), 
0 	kiinteät kustannukset (mk/pylväs) ja 
S 	pylväsväli (m). 

1.533 VUOSIKUSTANNUKSET 

Kustannusten kokonaisvaikutus saadaan selville 
keskimääräisten vuosikustannusten avulla. Tätä 
varten on määriteltävä, 
—valaistuksen käyttöikä, yleensä 20 a, 
- laskentakorko, yleensä 7,5% ja 
- käyttö- ja kunnossapitokustannusten vuotui-

nen lisäys, o,/o. 

Keskimääräinen vuosikustannus laskenta-ajan 
puolivälissä Kv mk/mja lasketaan kaavalla (7) 

(7) 

jossa 
on annuiteettitekijä,  

käyttö- ja kunnossapitokustannusten 
kasvukerroin, 

Kr 	rakentamiskustannukset ja 
Kkk 	ensimmäisen vuoden käyttö- ja kunnos- 

sapitokustannukset. 

Annuiteettitekijä a saadaan laskentakoron ja las-
kenta-ajan funktiona taulukosta 8 sekä kasvuker-
roin j3 kasvuprosentin ja laskenta-ajan funktiona 
taulukosta 9. 

Laskenta-aika Laskentakorko 
(a) ____________ ______________ ______________ 

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 8. 
Annuiteettitekijä 

Laskenta-aika Kasvuprosentti 
(a) ____________________________________________ 

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 

Taulukko 9. 
Käyttö- ja kunnossapitokustannusten kasvukerroin 

V 1.5-7 
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1.6 Valaistussuunnitelmat 

. 

. 

. 

1.60 Yleistä 

Tie- ja katuvalaistuksen suunnittelussa voidaan 
erottaa kaksi tavoitteeltaan erilaista päävaihetta 
—valaistuksen yleissuunnittelu ja 
- valaistuksen rakennussuunnitelman laatimi-

nen. 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma sisäl-
tää suurehkon alueen, taajaman tai kaupunkiseu-
dun, valaistuksen kehittämisen ja parantamisen 
perusteet. Siihen kuuluu myös periaatteet valais-
tuksen ajoittaisesta vähentämisestä. 

Valaistuksen rakennussuunnitelma on tiekohtai-
nen suunnitelma, jolla hanke toteutetaan. Sopi-
vassa vaiheessa kootaan valaistussuunnitelma, 
jolla hankitaan tarpeellinen julkisuus, selvitetään 
kustannusjako ja hankitaan hyväksyminen. 

1.61 Tie. ja katuvalaituksen yleis- 
suunnitelma 

1.611 TARKOITUS 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma esittää 
taajaman, kaupungin tai kaupunkiseudun tie- 
ja katuverkon valaistuksen pitkän tähtäyksen 
( 15 a) tavoitteet ja ohjelman. 
Sen tarkoituksena on: 
—yhtenäistää koko alueen valaistus johdonmu-

kaiseksi kokonaisuudeksi, 
- toimia valaistustoimenpiteiden ohjelmoinnin 

ja päätöksenteon apuvälineenä sekä rakenta-
misen että parantamisen osalta, 

- toimia myöhempien suunnitelmien lähtökohta-
na ja ohjauskeinona sekä 

—esittää periaatteet valaistuksen ajoittaista vä-
hentämistä varten. 

1.612 LAATIMINEN 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma laadi-
taan nykytilanteen ja tieverkon kehittämissuunni-
telman perusteella. 

Suunnittelu aloitetaan inventoimalla nykyinen 
tie- ja katuvalaistus vertaamalla valaistustasoja 
kohdassa 1.2 esitettyihin vaatimuksiin. Uusien tai 
parannushankkeiden arviointia varten tie- ja on-
nettomuusrekisteristä seulotaan perustellut tai 
mandollisesti valaistavat kohteet. 

Li ikenneturvallisuusselvityksiä, 	Ii ikennemäärä- 
tietoja, tieverkon kehittämissuunnitelman osoit-
tamia toiminnallisia luokkia ja maastoinventoin-
tia lähtökohtina käyttäen tarkastellaan uudet väy-
lät ja nykyisen valaistuksen parantamistarve. 
Käyttäen kohdassa 1.1 esitettyjä arviointimene-
telmiä määritetään mandollisesti valaistavien 
kohteiden perusteluvut ja tutkitaan tarpeellisuus. 
Kohdissa 1.2 ja 1.3 kuvattuja vaatimuksia ja läh- 

tökohtia käyttäen määritellään teiden sekä katu-
jen valaistusluokat ja valolajit. On huomattava, 
että valitsemalla valonlähteet sopivasti, käyttö-
kustannukset voivat pienentyä, vaikka valaistus- 
luokka nousee. 

Ottamalla huomioon rakentamis- ja kunnossapi-
tokustannukset, tievalaistuspolitiikka sekä vuo-
sittain käytettävissä olevat resurssit yksittäiset 
hankkeet laitetaan tärkeysjärjestykseen. 

Ajoittaista vähentämistä suunniteltaessa tarkas-
tellaan koko alueen liikenneympäristöä ja määri-
tellään käsitetävät tie- ja katuosat sekä nouda-
tettavat periaatteet. 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma laadi-
taan yhteistyössä kaupungin tai kunnan ja TVL:n 
kesken. Kaikkien osapuolten tulee käsitellä suun-
nitelma ja hyväksyä se jatkosuunnittelun pohjak-
si. Vaikka tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitel-
ma on tieverkkosuunnitelman tasoinen se käsi-
tellään erikseen. TVH hyväksyy suunnitelman 
yleisten teiden osalta. 

Seurannan avulla on tämän jälkeen tarkkailtava 
suunnitelman yleisten lähtökohtien säilymistä ja 
huolehdittava suunnitelman ajankohtaisuudesta 
(mm. valaisimet, lamput, toteutuneet rakentamis-
ja parantamishankkeet). 

1.613 SISÄLTÖ 

Tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma sisäl-
tää seuraavat osat: 
1. Suunnitelmaselostus 

Tässä esitetään yleiset lähtökohdat, suunnit-
teluperusteet, tarpeellisuuden arviointi, kus-
tannustiedot, toteuttamisohjelma ja muut vai-
kuttavat näkökohdat sekä valaistuksen ajoit-
tainen vähentäminen. 

Suunnitelmakartta 
Suunnitelma esitetään 1:10000... 1:40000-
mittakaavaisella kartalla osoittamalla valais-
tusluokat kirjaimilla ja valolajit väreillä tai 
symboleilla. Yleensä riittää, kun käsitellään 
moottori- ja moottoriliikennetiet, valta- ja kan-
tatiet, tärkeät maantiet, pääkadut ja kokooja-
kadut. Tonttikatujen ja paikallisteiden valais-
tus voidaan selvittää tekstillä. Kartalla ei esite-
tä valaisimia, pylväitä, rakenteita ja syöttöpis-
teitä eikä mitoiteta sähköverkkoa. Liitteessä V 
1.6-1 on esimerkki tie- ja katuvalaistuksen 
yleissuunnitelman kartasta. 

3. Toteuttamisohjelma 
Ohjelmassa esitetään tärkeysjärjestyksessä 
uudet hankkeet ja nykyisen valaistuksen pa-
rantamiskohteet. Jokaisesta tiestä ja kadusta 
esitetään seuraavat tiedot: 
- nimi, 
- toiminnallinen luokka, 
- liikennemäärä avaamisvuonna, 

V 1.6.1 
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- suuntauksen taso, 
- liikenneympäristön erikoisominaisuudet, 
- valaistavan osan pituus, 
- valaistusluokka, 
- valolaji (lampun teho/tyyppi), 
- valaistustyyppi (S/H), 
- rakentamiskustannukset, 
- käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä 
- rakentamisvuosi. 
Liitteessä V 1.6-2 on esimerkki hankeluettelos-
ta. Luettelot tehdään erikseen kuntaa ja 
TVL:sta varten. 

4. Valaistuksen ajoittainen vähentäminen 
Valaistuksen vähentäminen esitetään nykyti-
lannetta kuvaaval la kartalla 1:10000-1:40000 
osoittamalla alueittain tai teittäin vähennyk-
sen suuruus. Ohjauskeinot ja menetelmät ku-
vataan selostuksessa. 

1.62 Valaistuksen rakennus- 
suunnitelma 

1.621 TARKOITUS 

Valaistuksen rakennussuunnitelma on tavallises-
ti tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelmaan tai 
sitä vastaavaan selvitykseen perustuva tiekohtai-
nen suunnitelma. Se on ensisijaisesti rakentami-
sen perusasiakirja, joka kuvaa työn lopputulosta 
ja toimii työnsuunnittelun lähtöasiakirjana. 

Rakennussuunnittelun edetessä kootaan v a - 
laistussuunnitelma jäljempänä esite-
tyssä osavaiheessa silloin käytettävissä olevasta 
aineistosta. Valaistussuunnitelma tarvitaan tie- 
lainmukaista käsittelyä varten joko erillisenä tai 
tiesuunnitelman osana. Edelleen se sisältyy tien 
yleissuunnitelmaan, jos valaistus vaikuttaa mui-
den rakenteiden (mm. poikkileikkaus) mitoituk-
seen. Samoin sen tulee kuulua aloitteeseen, jolla 
kunta ehdottaa yleisen tien valaisemista kustan-
nuksellaan. 

1.622 LAATIMINEN 

Rakennussuunnitelman laatimiseen vaikuttavia 
yleisiä perusteita ovat mm: 
- yleiset sopimusehdot, 
- yleiset työselitykset, 
- maksu- ja mittausperusteet, 
- suoriteryhmittely, 
- sähkötarkastuskeskuksen tiedonannot, 
- tyyppipiirustukset ja 
- standardit. 

Rakennussuunnittelussa voidaan erottaa neljä 
osavaihetta, joiden tuloksena saavutetaan tietyn 
kokonaisuuden muodostama välitavoite tai -pää-
tös. Edelleen prosessissa esiintyy viisi erilaista 
tekniikan aluetta edustavaa vastuualuetta. 

Ennen suunnittelutyön aloittamista hankkeen tar- 
peellisuudesta on varmistauduttava selvittämällä 
lähtökohdat ja tavoitteet. Tähän, edelliseen suun- 

nitteluvaiheeseen ja mandolliseen valaistussopi-
mukseen perustuen tehdään päätös suunnitel-
man laatimisesta. 

Kuvassa 1 on kaavio tievalaistuksen rakennus- 
suunnitelman laatimisesta. Vaihe jakaantuu osa- 
vaiheisiin, joiden tärkeimmät tehtävät ja riippu-
vuudet ovat seuraavat. 

Suunnittelun käynnistys 
Tehtävänannon jälkeen hankitaan muista 
suunnitelmista tai nykyisestä tiestä perusai-
neisto, joka vaikuttaa valaistukseen: 
- kartat, pituus- ja poikkileikkaukset, 
- liittymäpiirustukset, 
- kuivatussuunnitelma, 
- johtoja ja laitteita koskevat suunnitelmat, 
- liikenteenohjaussuunnitelma, 
- siltojen yleispiirustukset, 
- tiedot nykyisistä valaistuksista sekä 
- tiedot muuntamoista ja sähkönsaannista. 

Aineistoon perehtymisen jälkeen laaditaan 
hankkeen toimintasuunnitelma julkaisun TVH 
723077 "Tiensuunnittelun toiminnansuunnitte-
luohjeisto" mukaan. Aikaerosta riippuen tar -
kistetaan tie- ja katuvalaistuksen yleissuunni-
telman ajankohtaisuus tai laaditaan sitä vas-
taava esisuunnitelma (lyhyt selvitys) suunnit-
telun lähtökohdaksi. 

2. Maastotyöt ja periaateratkaisut 
Rakennussuunnittelun luova osavaihe, jonka 
alussa määritellään kysymykseen tulevat pe-
rusratkaisut: 
- valaistusluokka, 
- valaistustyyppi, 
- valaisimet ja lamput, 
- pylväät ja perustukset sekä 
- sähkönjakelu laitteet. 
Näiden avulla muodostetaan vertailtavat vaih-
toehdot, joista jokaista varten tehdään valais-
tusteknillinen mitoitus; ks. kohta 1.51. Ottaen 
huomioon muut tien osat, mm. jk-pp-tiet, lii-
kennemerkit, valo-ohjaus jne. aikaansaadut va-
laistusteknillisesti samanarvoiset vaihtoehdot 
vertaillaan kustannuslaskennan avulla ja teh-
dään lopullinen vaihtoehdon valinta; ks. kohta 
1.53. 

Aikaisintaan tässä vaiheessa voidaan koota 
valaistussuunnitelma hallinnollis-
ta käsittelyä tai esim. tien yleissuunnittelua 
varten. 

Rakennesuunnittelu 
Rakennussuunnittelun rutiinimainen osavai-
he, jossa käsitellään muut os3uunniteImat 
sekä suoritetaan pylväiden ja valaisimien so-
vittaminen: 
- aloitetaan pakkopisteistä sijoittamalla pyl-

väät liittymiin, siltojen, johtojen, putkien ja 
rumpujen läheisyyteen, 

—jatketaan vapailla tieosilla siten, että pyl-
väsväli on mandollisimman lähellä teoreet-
tista arvoa ja 

—jalustojen valinta. 

. 

. 

V 1.6-2 
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Samanaikaisesti edellisten kanssa suorite-
taan sähköteknillinen mitoitus ja suunnittelu; 
ks. kohta 1.52. 
—johdot ja niiden poikkipinnan määrittely, 
—jännitehäviöt, 
- nollausehdot ja 
- suojauksen selektiivisyys. 

Viimeistään tässä osavaiheessa on koottava 
valaistussuunnitelma tielainmu-
kaista käsittelyä varten. 

4. Suunnitelmien viimeistely ja käsittely 
Valaistussuunnitelman palattua hallinnolli-
sesta käsittelystä rakennussuunnitelman vii-
meistelyä jatketaan: 
- työpiirustusten tekeminen ja puhtaaksipiir-

täminen, 
- korkeuksien laskeminen, 
- luetteloiden tekeminen (pylväät, suojaput-

ket, liikennemerkit jne.), 
—tyyppipiirustusten valinta, 
- työselityksen kirjoittaminen, 
- suoriteluettelon tai massa- ja yksikköhinta- 

luettelon täyttäminen, 
- tarjouspyyntöasiakirjojen tekeminen, 
- rakennussuunnitelman kokoaminen ja 
- suunnitteluaineiston taltiointi. 

TVH hyväksyy valaistussuunnitelman. Siihen pe-
rustuvan valaistuksen rakennussuunnitelman voi 
piiri hyväksyä. Rakennussuunnitelma on lisäksi 
lähetettävä paikallisen sähkölaitoksen tarkastet-
tavaksi. 

1.623 SISÄLTÖ 

Selostukset 
Tielainmukaiseen käsittelyyn tarvittavan valais-
tussuunnitelman suunnitelmaselostus 
sisältää seuraavat asiat: 
1. Yleistä 

- lyhyt hankkeen kuvaus, 
- toimenpiteen laatu rakentaminen/paranta-

minen, 
- liittyminen ajankohtaiseen tiesuunnitel-

maan sekä 
- viittaus tie- ja katuvalaistuksen yleissuunni-

telmaan. 
2. Valaistuksen tarpeellisuuden perustelut 

- tien toiminnallinen luokka ja poikkileikkaus, 
- liikennetiedot (nykyiset ja avaamisvuoden 

liikennemäärät, jakautumat, varauduttaes-
sa tuleviin vaiheisiin myös pitemmän ajan 
liikenne-ennuste), 

- liikenneympäristön kuvaus, jne. 
pimeän ajan onnettomuudet 

• pimeän ajan jk-pp-liikenne 
• pimeän ajan liikennevirrat liittymissä 

häiritsevä tai harhaanjohtava sivuvalo 
• tien suuntaus, liittymien tyypit ja muodot 
• etäisyys ennestään valaistuihin kohteisiin 
- liittymävälit 
- tieosat, joissa tarvitaan erillinen valaistus, 
kuten taso- ja eritasoliittymät, suojatiet, 
tunnelit, avattavat sillat, lauttalaiturit jne. 

Suunnittelun lähtökohdat 
—nykyinen tai suunniteltu valaistus, johon 

hanke liittyy, 
- laajuus 
- valaistustyypit ja -luokat 
- rakenteet 

- mitoitusperusteet, jne. 
tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma 

• valaistusluokka 
• rakenneperiaatteet 
- päällysteet 

4-  Ehdotettu ratkaisu 
—valaistustyyppien ja vaihtoehtojen vertailu 

ja valinta, 
- pylväät ja niiden sijainti, 
- pylväsväli ja asennuskorkeus, 
—valaisimien lajit, 
- liittymien, suojateiden, jk-pp-teiden, pysäk-

kien, siltojen, tunneleiden, avattavien silto-
jen, laitureiden tms. erillisvalaistus, 

- liikennemerkkien valaiseminen, 
- syöttö- ja ohjausjärjestelmä sekä 
- ajoittainen vähentäminen. 

5. Kustannukset 
- rakentamiskustannukset, 
- käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä 
- kustannusjako. 
Käyttö ja kunnossapito 
- sisältö ja 
- vastuu. 

Työkohtai nen työselitys, jokakuuluu 
rakennussuunnitelmaan laaditaan osan IX koh-
dassa 4.3 esitettyjä yleisohjeita noudattaen käsit-
telemällä seuraavat asiaryhmät: 
- yleiset määräykset, 
- keskukset, 
- kaapelit ja käyttömaadoitukset, 
- pylväiden, liikennemerkkien ja siltojen kalus-

teet sekä liitäntälaitteet, 
- valaisinpylväät, porttaalit, liikennemerkkipyl-

väät ja jalustat, 
- valaisimet, 
- lamput, 
- pintakäsittely, 
- loppu- ja käyttöpiirustukset sekä muut mää-

räykset. 

Urakka- tai hankintaohjelma, jotka kuuluvat ra-
kennussuunnitelmaan, laaditaan osan IX kohdas-
sa 4.3 esitettyjä yleisohjeita noudattaen. 

Kustannusarviot 
Valaistussuunnitelman kustannusarvio laaditaan 
osan IX kohdassa 4.3 esitetyllä tavalla ja kaavak-
keita käyttäen sekä numeroidaan suunnitelman 
osaksi 2. 

Kartat 
Yle i s kartta laaditaan yleensä mittakaa-
vaan 1:10000. Siinä osoitetaan teiden toiminnalli-
set luokat, suunniteltu valaistusosuus, valaistus- 
luokka, nykyisin valaistut tieosat jne. Liitteessä 
V 1.6-3 on esimerkki yleiskartasta. 

Suunnitelmakartta valaistussuunnitel-
maa varten 1:1000 tai 1:2000, jossa esitetään 
—valaisimet ja pylväät, 

. 

. 

. 

. 

V 1.6.4 
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- nykyiset muuntoasemat ja keskukset sekä 
- merkittävät pylväiden sijoittamista häiritsevät 

pakkopisteet. 

Suunnitelmakartta rakennussuunnitelmaa varten 
1:1000 tai 1:2000 saadaan täydentämällä edellistä 
karttaa. Liitteessä V 1.6-4 on esimerkki suunnitel-
makartasta. 

Poikkileikkaukset 
Rakenteellinen tyyppi poikki lei k-
k a u s, joka kuuluu sekä valaistussuunnitel-
maan että valaistuksen rakennussuunnitelmaan, 
laaditaan mittakaavaan 1:100 tai 1:200. Siinä esi-
tetään: 
—tien poikkileikkauksen mitat, 
—valaisimien, pylväiden ja perustusten sijainti 
- kaiteet, 
- istutukset yms. 

Liitteessä V 1.6-5 on esimerkki poikkileikkaukses-
ta. 

Luettelot ja taulukot 
Valaisinpylväs- ja jalustaluette- 
1 o s s a esitetään tiedot jalustasta, pylväästä ja 
valaisimesta. Pylväät ryhmitellään luettelossa 
teittäin ja materiaaleittain. Liitteessä V 1.6-6 on 
esimerkki valaisinpylväs- ja jalustaluettelosta. 

Valaistuskaapeleiden suojaukset esitetään suun-
nitelmakartalla ja teittäin ryhmiteltynä s u o j a - 
p u t k i 1 u e t t e 1 o s s a, joka numeroidaan ja 
sijoitetaan suunnitelman osaan 8 silloin, kun va-
laistus sisältyy osana tiehankkeen rakennus- 
suunnitelmaan. Liitteessä V 1.6-7 on esimerkki 
suojaputkiluettelosta. 

Ryhmitystaulukossa esitetään keskuk-
sittain 
- ryhmät, 
- ryhmäkaapelin tyyppi sekä 
- kojeen numero ja teho vaiheittain. 

Liitteessä V 1.6-8 on esimerkki ryhmitystaulukos-
ta. 

Kuormitustaulukossa esitetään ryh-
mäkohtaiset lampputyypit ja -määrät syttymis- ja 
tehohäviöineen, ryhmäsulakkeet, syttymisvirrat 
ja ryhmätehot. Liitteessä V 1.6-9 on esimerkki 
kuormitustaulukosta. 

Lii ken nemerkkiluettelot kuuluvatra-
kennussuunnitelman liikenteenohjausosaan. Va-
laistavien merkkien luettelossa esitetään: 
—valaisimien lukumäärä, 
- lampputeho, 
- syöttö ja 
- kaluste. 

Liitteessä V 1.6-10 on esimerkki liikennemerkki- 
luettelosta, joka numeroidaan ja sijoitetaan 
suunnitelman osaan 12 silloin, kun valaistus si-
sältyy osana tiehankkeen rakennussuunnitel-
maan. 

Suorite- tai massa- ja yksikkö- 
h i n t a 1 u e t t e 1 o, joka kuuluu rakennussuun-
nitelmaan, laaditaan osan IX kohdassa 4.3 esite-
tyllä tavalla ja lomakkeita TVH 732263 sekä TVH 
732464 käyttäen. 

Muut asiakirjat ja piirustukset 
Siltojen valai stusp ii rustus kuuluu 
rakennussuunnitelmaan. Se laaditaan käyttämäl-
lä pohjana sillan yleispiirustusta. 

Valaistuspiirustuksessa esitetään: 
- keskuskotelon sijainti, 
—valaisimien paikat, 
- jakorasioiden paikat, 
- suojaputket ja kaapelihyllyt sekä 
- kaapelointi. 

Liitteessa V 1.6-11 on esimerkki sillan valaistus-
piirustuksesta. 

K e s k u s t e n p ä ä k a a v 1 o t kuuluvat raken-
nussuunnitelmaan ja niissä esitetään: 
- kytkentäkaaviot ja 
- kalusteiden sijainti. 

Liitteissä V 1.6-12 ja 13 on esimerkit pääkaaviois-
ta. 

Suunnitelman edellytfämät t y y p p i p i i r u s - 
t u k s e t liitetään asiakirjoihin. 

E r i k o i s p i i r u s t u s 	laaditaan sellaisista 
kohteista tai osista, joita ei tyyppipiirustuksissa 
ole. 

1.624 ASIAKIRJOJEN NUMEROINTI JA 
KANSI 01 NTI 

Valaistussuunnitelma 
Suunnitelma sisältää seuraavat asiakirjat: 
- Suunnitelmaselostus 
- Kustannusarvio 
- Yleiskartta 1:10000-1:20 000 
- Piirustusmerkintöjen selitykset 
- Suunnitelmakartta 1:1000-1:2000 
- Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus 

1:100-1:200. 

Koska valaistussuunnitelma on koko tien raken-
nussuunnitelman osa nro 11, valaistussuunnitel-
maan kuuluvat piirustukset numeroidaan Ti 1/tien 
nro - piirustuksen nro. Numerointi on esitetty 
osan IX kohdassa 4.33. 

Valaistuksen rakennussuunnitelma 
Valaistuksen rakennussuunnitelman sisältö on 
aina sama riippumatta työmuodosta tai siitä, on-
ko se erillinen vai tien rakennussuunnitelman 
osa. 

Kokonaisurakalla toteutettavan hankkeen sopi-
musasiakirjat sisältävät seuraavat kohdat: 
1. Urakka- tai hankintaohjelma 
2. Maksu- ja mittausperusteet 
3. Työkohtainen työselitys 

V 1.6-5 
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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 luet-
telot: 
- Yleiskartta 1:10000-1:20000 
- Piirustusmerkintöjen selitykset 
- Suunnitelmakartta 1:1000-1:2000 
- Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset 

1:100-1:200 
- Pylväs- ja jalustaluettelot 
- Suojaputkiluettelot 
- Siltojen valaistuspiirustukset 1:100-1:200 
- Liikennemerkkiluettelo 

- Keskusten pääkaaviot 
- Ryhmitystaulukko 
- Kuormitustaulukko 
- Erikoispiirustukset 
—Valaistussuunnitelman tyyppipiirustukset 

Suunnitelmat sijoitetaan omiin välikköihinsä tai 
kansioihinsa. 

1.625 ESITYSTAVAT JA PIIRUSTUSMERKIN NÄT 

Piirustukset laaditaan noudattaen teiden suun-
nitteluohjeiden osassa IX "Suunnitelmat" kuvat-
tuja esitystapoja ja piirustusmerkintöjä käyttäen. 
Piirustusmerkintöjen tyyppipiirustus on liitteenä 
V 1.6-14. 

. 

. 

V 1.6-6 
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TIE- JA KATUVALAISTUKSEN 

YLE ISSUUNNITELMA 

SALON KAUPUNKISEUTU 	
HANKELUETT ELO 

HANKE VALAISTUS Huom 

Nro Nimi Toimenpide Pituus Luokka Materiaali Valolaji Rak.kustannus Rak.vuosi 
Yleiset 

tiet 

1 Mol,Vtl rakent. 7,5 B MM Pp-Na v. 	2000 	jälk. 
2 M 210 parnt. 6,0 C P1 Sp-Na 900 	000 1988 eriil. 	kevyt- 
3 Kt52 rakent. 2,0 0 P1 Sp-Na 300 	000 1987 liik. 
4 Mt186 rakent. 0,4 c P1 Sp-Na 70 	000 1987 
5 Mt240 rakent. 4,0 0 P1 Sp-Na 750 	000 1989 
6 Mt224 rakent. 3,5 C P1 Sp-Na 700 	000 1995 
7 Pt12209 rakent. 2,0 C P1 Sp-Na 250 	000 1995 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

VALAISINPYLVAS- JA 

	

piiri 
	 JALUSTA LUETTELO 

Henki 
VALTATIEN 8 PARANTAM]INEN 

välillä LUISKALA - KALLIOLA 

____ ______ 	VALAISINPYLVÄAT _____ _______ JALUSTAT VAL. 

N:o Sijainti YYP Rungon 
pituus 

Vorren 
korkeus 

Vorren 
ulottum Kytkentd- Tyyp. Kiinr Mitta H / H •reu- m/novIIvan  Tyyp- 

P1 HR _______ v aukko kpl pi laite m /suhteen m pi 

VALT TIE 8 
150 	o Bi 9500 1400 2500 1 	kpl Ml B1 3,10 -0,30 4 T55T 

1 002 208 o '' '' ' ' '' '' ' '' - 0 ,3 0 
1003 266 o " 1300 " M3 " " -0,20 3 
1004 322 o YHD STETTY VALAISIN-PQI TTAALIP LV2 (ks. sa R12) " 
1005 376 o Bi 9500 1400 2500 1 	kpl K2 Bi 3,10 -0,30 " 
1006 428 o " 9100 1200 " S " 
1007 480 o " 9500 1400 " " Ml " 3,10 -0,30 
1008 530 o '' " " '' ' '' 1 ) -0,30 ,! 

1009 585 o " " " " M3 " 3,10 -0,30 " 
10 10 630 o '' ' " '' Ml '' " -0,30 

K5, 	1UMPULA' KAT 
H 	1 0 m 2500 3,1 0 1 T5TT 5T 

2002 120 o " " " 
2003 170 	o " " " " 
2004 220 o " " " " " 

0JAL N ERIT. SQL ITTYM'i RAMPP : 	1 
Tö00 1 	kpl K2 B1 3,10 80,05 5 2TT T5 T 9500 1400 

2102 25 v " " 1300 " " Ml " 80,10 " 
2103 54 o " " 1400 " " " " " 81 	17 , " 
2 104 89 o ' '' ' M3 " 8 1 	96 
2105 123 	o YHD STETTY VALAIS:N-P0RTTAALIPYLV','(kS. oa 

, 
R12) " 

Jk+p -tie J 
Kat o piir Tyll/ill - 2) 2 3i 45 v 

2502 95 v - . - " 
2503 145 v - 	" - 
2504 195 v - 	" - 
2505 245 v - 	" - " " 

1) i 

2) 
itta x 
itta x 

0,7 
0,5) 

luisk.'n 
luiskn reurst 

reurasta 

VALAI SINTYYPPI 

	

: 250W Hg 	3: 250W Sp-Na 	5: 135W Pp-Na 

	

2: 125W Hg 	4: 70W Sp-Na 	6: 

A pylv. 	2101-2105 sijainti olo 
MERKKI MUUTOS PVM JSUUNNfÄRK. 1 

[ 

PVM 

- 	- 
PIIRI 	1 VUOSI 	HANKE 

83 	345 
1_00 

PIIR. N:O 

811/9-1 

V 1.6 - Liite 6 



—1 

	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

SUOJAPUTKILUETTELO 
X 	 piiri 	 Honke VALTATIEN 5 PARANTAMINEN 

välillä KAIHU - VISULAHTI 

NO 
Sijainti 

P1 

2 

Putken 
koko 	laatu 
Ø,mm 

3 	4 

Putkienluku. 
määrä kpl 

5 

Yksinkert. 
pituus m 

6 

Omistaja 

7 

Lisötiedot 

8 

NO 
Sijainti 

P1 
2 

Putken 
koko 	laatu 
Ø,mm 

3 	4 

Putkienluku- 
määrä kpl 

5 

Yksinkert. 
pituus m 

6 

Omistaja 

7 

Lisätiedot 
8 

Valtatie 5 ________ ________ Tuppurala ent soli ttyinä, K9 Paukkulan le 
1 21956 110 M 1 13 1 401 880 110 M 1 18 1 varalla 

21956 " " 2 13 2 880 2 18 2 ________________ 
2 19328 k " " 2 32 1 402 925 ' " 1 16 4 varalla 
3 20038 k " " 2 22 1 __________________ 403 1155 1 18 1 varalla 
4 22125 " 2 11 2 _______________ 404 1195 1 20 1 varalla 
5 22280 1 13 1 varalla Ramppi 1 

6 22411 " " 1 11 1 varalla 411 15 v 110 M 1 10 1 ____________________ 
22411 300 B 1 11 2 412 15 o " 1 10 i ________________ 

7 22575 110 M 1 13 3 varalla 413 35 2 17 2 ________________ 
8 22595 " " 2 17 2 414 160 v 1 9 4 ________________ 
9 22793 " 1 11 4 varalla 160 " " 2 25 2 koko tien ali 

_______ ______ 415 160o 1 13 1 _____________ 
_______ ______ ______ ______ ____________ Ramppi2 ______ ______ ______ ____________ 

421 20v 110 M 1 9 1 _____________ 
422 20o 1 9 1 _____________ 

________ _______ 423 lSOv " 1 9 1 ______________ 
___________ __________ __________ __________ ____________________ 150 " " 2 23 2 ____________________ _______ ______ 424 1500 " " 1 10 1 ____________ 

LAITTEIDEN OMISTAJAT 	 PUTKIMERKINNÄT: 	 MEL = MIKKELIN ENERGIALAITOS 
1 r  TVL 	4 	PTL 	M : muoviputki 	 MPY = MIKKELIN PUHELINYHDISTYS 
2 = MEL 	 B 	betoniputki 	PTL = POSTI 	JA TELELAITOS 3: 	y 	 6: 

PVM 	 Suunnittelija 	PIIRI 1 VUOSI 	HANKE 	PIIR.N:O 

MERKKI 	 MUUTOS 	 PVM 	SUUNN. 	TARK. 	 2O.9.1983 Pääsuunnittelija 	00 	83 	345 	R8/12 
TVH 721724 

r 

—1 

0 

0 

c 
ui 

r') 

(J 



lievaloistus 	 TVL 	 I2.I2.I98 

	

KOJE N2/TEHO (w) 	 KYIK 
KESKUS RYHMÄ 	RYHMAKAAPELIN ____________ 	_____ 	- 	'<ALUSTE- LISASELVITYKSET 

	

N2 	TYYPPI 	 VAIHE Li 	VAIHE L2 	VAIHE L3 	TYYPPI 

XI 	XI-1 	ANCMK 3x35+10 	1008/113 0 	 SV7.2 
1008/113 V 

MCMX 3x10+10 	9/359 	9/224 	9/224 	SV1.53 syöttö py1vä1tä 1008 

AMCMK 3x35+10 	 1006/113 0 	SV7.2 

_______- _________ ________________ 1006/113 V 

________ _________ ________________ _____________ 1004/113 0 	______- - SV7.2 _______________________ 
1004/113 V 

________ _________ ________ 1002/113 0 _____________ _____________ SV7.2 _______________________ 
________ _________ ________________ _____________ 1002/113 V _____________ _______________________ 
_______ _______- MCMX 3x10+10 7/224 7/359 7/224 SV1.53 Syöttö pylväältM 1002 

_______ ________ MCMX lxlO+10 6/89 ___________ ___________ SV1.5 Syöttö perttaalilta 7 

________ __________ AMCMX 3x35+10 _____________ _____________ 2205/113 SV7.1 _______________________ 
________ __________ ________________ 2206/113 SV7.1 

MCMX lxlO+10 49/89 SV1.5 Syöttö pylvä1tä 2206 

AMCMX 3x35+10 2302/135 SV7.1 
2204/113 SV7.i - 

MCMK lxlO+10 46/89 SV1.5 Syöttö py1väält 	2204 

AMCMK 3x35+10 2203/113 SV7.1 
2202/113 SV7.1 

_______ 	 MCMX 3x10+10 - 	43/178 	43/178 	43/267 	SV1.53 Lsyöttö pylväältä 2201 
______ ________ MCMX 3x10+10 	42/89 	___________ __________ SV1.5Syöttö liik.merki 1tä2j 

MCMX lxlO+10 	 41/89 	SV1.5 ISvöttö liik.merkiltä 421 

. 

XI XI-2 AMCMX 3x35+10 1007/113 v SV7.2 
________ __________ ________________ _____________ 1007/113 0 
________ __________ ________________ _____________ ________ 1005/113 V SV7.2 
________ __________ 1005/113 0 

- 1003/113 V SV7.2 
1003/113 0 

- _________ MCMX 3x10+10 8/89 8/89 8/89 SV1.53 Syöttöpylväältä 1003 

________ __________ ÄMCMX 3x35+10 1001/113 V _____________ ______ SV7.2 _____________ 

- 

1001/1130 
SV7.1 2106/113 

2105/113 SV7.1 

_______ ________ MCMX lxlO+10 40/89 - ___________ ___________ svi.5 Syöttö pylväältä 2105 

________ _________ AMCMX 3x35+10 _____________ 2301/135 ________ SV7.1 _______________________ 
________ ______ MCMX 3x10+10 S13/135 S13/135 513/270 _______ StO1yi 

________ __________ AMCME 3x35 + 10 _____________ ______________ 2104/11 3 SV7. 1 ____________________ 

_______ ________ MCMX lxlO+10 ___________ 37/89 ___________ SV1.5 Syöttö pylväältä 2104 

________ _________ AMCMX 3x35+10 2103/113 _____________ __________ 5V7.1 - _____________________ 
__________ ________________ _____________ 2102/113 ________ SV7.1 

-______ __________ ________________ 2101/113 V SV7.2 
________ __________ ________________ _____________ _____________ 2101/113 0 

MCMK 3x10+10 34/224 34/359 34/224 SV1.53 Syöttö pylväältä 2301 

MCMX 1+10+10 33/89 SV1.5 ISyöttö 1iik.nrkiltä 34 

VALTATIEN 6 PARANTAMINEN 
VALILLÄ 	OJALA - YLÄMÄKI 
VALAI STUSSUUNNITELMA 
RYHMITYSTAUL UKKO 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
X PIIRI 	______________________ PIIR N! 

_______________________________________ 	 Sähkosuunnittelija 	 R II / 16 -i 
MUUTOS 	 TEHNYT 	TARKASTANUT 22 9 83 	Vastuullinen 	 - _______ 

V .6 - Liite 

> 



. . 	 . . 
II 83 TVH / Sts 

LAMPPUJEN LUKUMÄÄRÄ ( VIRTA / LIITÄNTÄTEHO ) 
ELOHOPEALAMPUT Sp-Na LAMPUT Pp-Na LAMPUT - RYHMÄ RYHMÄ- VIRTA / RYHMÄ- 

Nro TEHO j 1 1 ------ ----SULAKEVAIHE 
50W 80 
O,.38/kD72/ 

I25WI(Mj4Oo 70W 
)€,' 

50W 
l4/ 

)0W5C 
,56/ 

350d 
3,7 4' 

35W 
)9/ 

55W 30W 
06i 

135W 
)/ 

IBOW cos ° 0,9 
l5 /42/3,7I / 1,68/ / 

59 909268422 83[7023028(373436 59802I85244 [A1 
0,4/ 1,23 / - 

[Al [kwl ___ 

XI-1 198 15 25 11.07 4.802 
XI-2 9 9 15 25 8.91 4.041 

-1 rn 
1 z ______ 

- - 
_____ _____ _____ 

- 

z 
c 
-4 ___________ ________ ________ __________ 

4 < 

Tor-  ---- - ___ ___ ____ 
— ____ ___ ___ ____ 

- >-c' m 
c -1 ______ 

= U) C 
- - _____ _____ ______ 

(J) G 

m :iC Zm ___ ___ __ ___ 
z r-1 

— 
CD 

0 

0 

Cn 

c 

—1 



-4 

1 

0 

0 

n . 	 . . 

	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 LIIKENNEMERKKILUETTELO 

X 	piiri 	 Hanke VALTATIEN 6 PARANTAMINEN 
välillä OJALA - YLÄMKI 

Liikenne- 
rnerklnn:o Sijainti Liikennemerkin 

nimi 	 tunnus 
Merkin koko 
bxh,ø mm 

Tekstikoko 
mm Jolustatyyppi  Volaisimet 

kpl,W 
Syöttökoo- 
pelin lähtö 

Kytkentä- 
koluste Lisötiedot 

OJALANTIE ______________ __________ ________________ __________ ____________ ___________ _______________________ 

1 257 o Suunnistustauiu 611 3440x1400 200 4x21T/11 4x80 
Vai .pyiväs 
2026 SV1.5 ____________________ 

2 586 k Liikenteenjakaja 417 640 21T/11 __________ FII-kaivo 

3 	a 712 v Nopeusrajoitus 361 640 21T/11 1x80 
Vai. pyiväs 
2037 SV1.5 80 

b -"- Etuajo-oikeutettu tie 211 a6OO ________ ______________ ________ __________ _________ ____________________ 

c -"- Valtatien numero 664 300x300 ________________ _________ ___________ __________ 6 

4 	la 775 0 
Ajokaistan yiäpuoiinen 
viitta 631 3400x1920 300 R12/32 4x80 

Vai.pyiväs 
2039 SV1.53 ____________________ 

b -"- - 	 - 631 1720x1320 300 ________________ 2x125 ____________ ___________ _______________________ 

c -"- - 	 - 631 1720x1320 300 _______________ _________ ___________ __________ ____________________ 

5 798 k Liikenteenjakaja 417 0 640 21T/11 __________ _________ HI-kalvo 

6 837 k Liikenteenjakaja 417 0 640 ________ 21T/11 ________ __________ _________ HI-kaivo 

7 	a 983 o Nopeusrajoitus 361 0 640 ________ 21T/11 1x80 
Vai.pyiväs 
2046 SV1.5 80 

b -"- Etuajo-oikeutettu tie 211 a600 ________ ______________ _________ ___________ __________ _____________________ 

c -"- Vaitatien numero 664 300x300 _________ ___________ __________ 6 

PVM 	L Suunnitteiiia 	PIIRI 1 vuosi 1 HANKE 	PIIR. NO 

MERKKI 	 MUUTOS 	 PVM 	SUUNH. 	 1 	 22.9. 1983 	Pääsuunnitteiija 	00 	83 	345 	R12/8-1 

TVH 721725 

-4 
b 

D 

D 
1) 

$1 



0C 	00 	 1 3500 	225012250 	3500 	3500 	3500 r_ U vaihe 

	

ii 	4 	 t 	 -4-1 

	

500 	 300 

Tievaloistus 	 TV L 	 12. 12.1983 

SIVUKUVA 	1:200 

PIIRUSTUSLUETTELO PVM 

Ty 11/521 XXXXI983 

Ty Ii / 541 XX XX 1983 

Ty 11/554 XXXXI983 

Ty 11/586 XX,XX.1983 

A-A 
______ 1 200 

H 11150 
Ty 11/541 

	

T II / 554 	450 	3700 3750 	4200 	450 

3xl6.l 	

1 

	

10 M u 	 _d 
M 43 u 

	

MMJ .5 0 

	 Lj:7m H 	MCMK 3aiO.lO 

TASO 1:200 

/ 
Pylvöön kiinnitysiaite Ty Ii / 554 
Pvlvön kiinnitvslaitteen ankkurointi Tv II / 

7 1 	1 1- 
Sillan vataistusasennukset Tv 11/ 582 

\lI0Mu 
MMJ 15/M193u L 

L3 	L2 	 AMCMK 3'l6vlC 

4 

4360 

LI' 
L3 	 — 	 - 

0 NIM1KE KPL 

1 Keskus 	- lo 	pinta-osennus 

2a Sp-No 	70W, 4 

2b Etg 	125W, 2 

3 Jakorasia, 	uppoosennus 3 

1 HUOM! PIIRUSTUS ON PIENENNETTY 1 
vaiheessa vaIoIslmeZ 

vaihdetaan alimenevan 
tien vai kaiseksi aistuksen mu- 

SILTAPAIKAN KARTTA 	2000 

11 	\ 
'6 

•0 

0 

0 

- 

A 	jiasinsa. 	•i)oin$i 	 3. II 

MUUTOS 	 PW 	. 	SUUSN 	TASK 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN 
POLAKAN ERITASOLIITTYMÄN KOHDALLA 

MITtAhIAATA 

VALAISTUS SUUNNITELMA 
POLAKAN RISTEYSSILTA 	(5 19 	1:2C0 

PIIRI 	UlOS! 	AARRE 
Tarhostattu X 	PIIRI . 112.1983 	TVH 00 	83 	678 

SMnnittsIija 	 SØM*iRRnn. shlIunRuitteh4 
RAM T4 

SiitasuunnItellin 	vO$tOO .3983 -- VaetnuItinaa 'R II / 99635 
-. - TERRA. 

V 	1.6 	Liite 	II 
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T 

0 
1- 1 0 -) 

. 

. 

c 0 

4- 0 .z 
-z 
.z CJ 

4-  >.. = .. 
>. . •.;: 

o 
(0 
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2E ° — —o - 

4- .z .E2 
4- 
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.2 - 4- 
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0 (4) .. - (fJ -z X o 
E 

:0 
0. 

C 
0 C 
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= o - c 0 4- V E 
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. 0 • , -G) (4) 

0 - > :o - .. - 0 0 2 c 0 0 0 C 0 0 •v 4) - 0C 4, 0 .2 = E .2. • > > > > > > > 
: 0. . .! .! . 0 10 1-0 1— -J 1-0 1- > 

u) >- 1— 

. 

. 

AI/Cu 
/7' 	sil 

," I___'\• 
FI-3 	

0 A 

63 

kWhPI 	 F4 

LI, L2, L3,N 	3N'50H , 380V 

4- 

Rakenne 	Koteloitu IP34 
Asennus 	Puupylvääseen 
Riviliittimet: Hämäräkytkimelle ja 

nousulle 1-1 
Tilavaraus: Kytkinke Ilo 

MERKKI 

VALTATIEN 8 PARANTAMINEN 
VÄLILLÄ 	LUISKALA — KALLIOLA 
VALAISTUSSLTJUNNITELMA 
KESKUS 1, PÄÄKAAVIO 

TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
X 	PIIRI 	 PIIR. N2 

PVM 	 Sähkösuunnittelaja 	 R II / 14 
MUUTOS 	 PVM 	SUUNN. 	TARK. 	 Vastuullinen 

V 1.6 - Liite 12 
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4-  

c 
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0 ot-
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- 
X -o 

0 
0 oU) 	10 

. 
o 
E (0 0 EU) 
.2. -- 04-. 

o - - 
(0 110 

- 
o 

4- 
 4- - 0 1 

1 : I_IU,_ 
aIo 

0 

1 

VKO— vastaa notin 

E F1_3 	
2 	3 4 5 

N 

. 	
l25A 

i 	Q' 	II 
IkWJPI 	__________ 

• 
F4-6 	fF7 

150/5 

LI, L2, L3, N 	3N' 50 H , 380V 
"- 

Rakenne 	Koteloitu IP 34 
Asennus 	Jakokaappiin, maahan jalustalle 
Riviliittimet: 	Vala istusryhmdt 12 kpl (KE 32) 

Tievalaistus TVL 12.12 1983 

c o c 
0 0 

EX 
Zr() r') 

10 cJ 
(0 C.J (0 (J (0 10 C%JLLt\ \ 

ui 

10 10 10 C\J CJ 
(1) 

: 
4- 

:0 
4- (0 :o 10 

(0 (0 
o 0 

x •- 
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•- u) 
4-  
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E 0 — 1 0 0 
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4- i 0 (-1 o 

4- 11 
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4-- 

- 
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4- 
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(0 (0 (fl (0 . 
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(0 
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(0 

4- 
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2 

- 
2 2 

o o > >- > > -a > >. - 
2 -! -i •! - •! 0 0 0 1-0 1— 1-0 1— 1— 0 1— 1-0 1— > 

AI/Cu AI/Cu Al/Cu AI/Cu 

Kl K3 

F8-l0 F 11-13 Fl4-16 F17-19 F20-22 

VALTATIEN 8 	PARANTAMINEN 

VÄLILLÄ 	LUISKALA — KALLIOLA 
VALAISTUSSUUNNITELMA 
KESKUS fl, 	PÄÄKAAVIO 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
X 	PIIRI 	 PIIR, N2 

PVM 	Sähkösuunnittelija 	 R 	II / 15 
MUUTOS PVM 	1 	SUUNN. 	1 TARK. as UU 	inen 

V 	1.6 - 	Lilte 	13 



1146 Koytösso 	oleva 	muuntoosema 

Suunnitteilla 	oleva 	muuntoasemo 	 1123 
(i 	Metolliputkipylvas 	sillasso 

Keskus 	jokokaapissa, 
kotkovuva 	osoittaa 	oven 	ovautumissuunnon 

jJ Kotelokeskus 

Talova ro ke kotelo, 	yksi vai hei ne n 

Hämaräkytkin 

Muilta osin noudatetaan SFS - piirrosmerkkistondardeja 
Suojaputki 	nro 	6 	 Valoistut liikennemerkit ja porttaalit, ks. piirustus nro Ty 12/1. 

Kaapelin poate 

Suora jatkos 	 TIEVIALAISTUS 

Haorojotkos 	 Piirustusmerkinnät 

TVH, Sts - 	Kk 

- 

14. 0. 983 	 Ty II / 1 
V 1.6 - Liite 14 

Tievalaistus 	 TV L 	 12. 12.1983 

VALAISIMET JOHDOT 	JA ASENNUSTAVAT ESIMERKKEJÄ 
Elohopealamput 3 Ilmajohto 	tai 	johtoryhmd MMJ 5Nl,5/Ml9,3u 
s- Hg 400 W Maanalainen 	johto 	tai 	johtoryhmä 111 - 3, o - iv 

e-t Hg 250 W Vedenalainen 	johto 	tai 	johtoryhmd 

Hg 	1 25 w - Johdon 	tai 	johtoryhmän 	vaihtoehtoinen 
tai 	myöhemman 	vaiheen 	asennuspaikka 

e Hg 	80 W 
n 

Johdossa 	n 	johdinto , 	n ̂  4 11-2,0-111 

Johdossa 	3 	johdinta, 	joista 	yksi 	suojajohdin 8 [ 	9 

Johto 	tai 	johtoryhmä 	rakenteessa 

Suurpainenatriumlamput u 
- upotettu 

111-1, 1111 - 2 

Sp - No 400 W a 
- pinnalla ± I25  

'-® Sp - Na 330350 W _________ - panssariputkessa 1- 1,0 - 11 	11-1,0-11 

G- Sp -  Na 250 W M 
- muoviputkesso 

\762 	\ 	1023 
____________ 

Sp -  No 55225 W - kaopeliarinalla 

Sp -  Na 150 W ------ Maadoitusjohdin, 	suoja- 	tai 	kayttomaadoitus 

Sp - Na 100 W .1. Maadoitus, 	tarvittaessa 	kaytetoan 	lisätunnusta 
K 	käyttömaadoitus 	tai 	5 = suojamaadoitus 

e-® Sp - No 70 W 
.. KoLipeli 	jatetaan 	maahan 	kiepille. 

IO22 	1024 
/1 - 2 	/11 - 2 ø 5/5150 Kiepille 	jotettavan 	kaapelin 	pituus 	5 m, 

sijainti 	p1. 	5150 II4i 

Pienpainenatriumiomput 

.-1J 	Pp-No 	180W 

.-f 	Pp-No 	35 W 

'I 	Pp-Na 	90W 

Pp-Na 	55 W 

Z 	Pp-Na 	35W 

. 

PYLVÄAT 

• 	Metalliputkipylväs 

Puu pylvds 

Tukipylväs, 	puu 

Haruspylväs, 	puu 

N 	Nykyisen 	pylvaan 	lisatunnus 

NS 	Nykyisen 	pylväan 	siirron 	lisätunnus 

MUUT LAITTEET JA MERKINNÄT 

Muovivaippajohto 5 x  1,5 mm 2  19,3 mm 
muoviputkessa, 	uppoasennus 

Ryhmäjohto ifi - 3 ja ohjausjohto 0 -& 
koo pe 1 iari nolla 

Siirtyminen ilmajohdosto maakaapeliin. 
Päätepylvääseen harus 

Ilmajohto, puupylvdsasennus. 
Ryhmä johto 111 - 2 ja ohjausjohto 0-ifi 
samoissa pylväissä. 
Valaisin Hg 250W 

Maakaopeli, ryhmäjohdot 1111-1 ja 1111-2 
samassa kaivannossa. Valaisimet kytketty 
ryhmaän ffl-1 	Varreton metalliputkipylvas. 
Valaisin Hg 125 W 

1 - vortinen metolliputkipylvas 
Valaisin Sp - Na 250 W 

Ryhmanjokokohta 	Suojaputki nro 6 

Pylvoan numero 

Pylvosporin numero 

Volaisin Sp- No 400 W 
Valaisin Sp- No 50 W 
Haru kset 



Tievalaistus 	 TVL 	 12.12.1983 

1.7 Tievalaistuksen rakentaminen 

. 

. 

1 

1.70 Yleistä 

Tievalaistuksen rakentamisessa käytetään ylei-
siä ja yhteisiä toimintaperiaatteita, joiden tarkoi-
tuksena on: 
- hankkia laatuvaatimukset täyttävät materiaa- 

1 it, 
- yhtenäistää ja yksin kertaistaa työtapahtumat, 
- tehostaa toimintaa ja 
- yksinkertaistaa rakennuttajan ja urakoitsijan 

tai toimittajan välisiä suhteita. 

Tievalaistuksen rakentamisessa noudatettavat 
tärkeimmät yleiset määräykset ovat: 
- yleiset työselitykset, 
—yleiset sopimusehdot valtion rakennustöitä 

varten, 
- valtion yleiset hankintaehdot, 
- sähköturvallisuusmääräykset Al, 
- sähkötarkastuskeskuksen tiedonannot, mää-

räykset sähköurakointia ja suunnittelua var-
ten, 

- tienrakennustyön tarkastustoimintaa koskevat 
ohjeet ja 

- ohjeet tietöiden liikenteen järjestelyistä. 

Näiden lisäksi on lukuisia rakenteita ja työn suo-
ritusta koskevia määräyksiä ja standardeja, jotka 
on tarkemmin esitetty mm. TVL:n rakennuttamis-
ohjeessa ja sopimusasiakirjajärjestelmään kuu-
luvassa urakkaohjelman yleisessä osassa sekä 
valaistussuunnitelman työselityksessä. 

1.71 Työmuodot 
Tievalaistuksen rakentamisen työmuodot ovat: 
- valaistustyöt sisältyvät tien kokonaisurak-

kaan, 
- erillinen kokonaisurakka, 
—omajohtoinen työ osaurakointia käyttäen ja 
- omajohtoinen työ. 

Kokonaisurakat ovat rakennuttajan kannalta heI-
poimmat, koska tälle jää ainoastaan valvonta ura-
koitsijan vastatessa hankkeen sisäisestä ajoituk-
sesta, hankinnoista, alaurakoista, työn järjeste-
lyistä jne. Kokonaisurakointia harkittaessa on 
kiinnitettävä huomiota valaistusurakoitsijan mo-
nipuoliseen suorituskykyyn, jotta samaan hank-
keeseen ei syntyisi urakointiketjua. Urakoitsija 
on myös valittava hyvissä ajoin ennen ohjelmoi-
tua rakentamisen aloitusta. 

Omajohtoinen rakentaminen tulee kysymykseen 
silloin, kun käytettävissä on valaistustyöhön pe-
rehtynyttä omaa henkilökuntaa. 

Omajohtoisessa työssä tehtävä jakautuu useihin 
hankintoihin, omaan työosuuteen ja/tai yhteen 
asennusurakkaan. Rakennuttaja pyytää erilliset 
materiaalitarjoukset seuraavasti: 
- pylväät kiinnityslaitteineen (TVH:n yleissopi-

m u s), 

—jalustat (piirin ostaja), 
—tie-, silta- ja liikennemerkkivalaisimet (TVH 

yleissopimus), 
- kaapelit ja kourut (valtion hankintakeskus), 
—jakokaapit ja keskukset (työmaa) sekä 
- kytkentäkal usteet (piirin ostaja). 

Erillisten tarjousten pyytäminen ja yleissopimuk-
sun perustuvat hankinnat edellyttävät tarkoituk-
senmukaista hankintojen järjestystä ja ajoitusta 
sekä tarkkaa tutustumista suunnitelmaan. Lisäk-
si on huolehdittava siitä, että kalusteiden ja ra-
kenteiden 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 tyyppipii-
rustuksia. 

Jos tievalaistuksen rakentaminen toteutetaan 
omajohtoisena työnä, TVL:n osuus on yleensä: 
- suojaputkien asentaminen, 
- kaapelikaivantojen teko ja täyttö, 
—jalustojen pystytys ja suuntaus sekä 
—jakokaappien ja keskusten jalustojen asenta-

minen. 

Muut tertävät sisällytetään asennusurakkaan: 
- maakaapeleiden veto, kytkentä ja ryhmämer -

ki n nät, 
- pylväiden sisäisten johtojen veto ja kytkentä, 
- valaisimien kiinnitys, kytkentä ja suuntaus, 
- pylväiden pystytys ja suuntaus, 
- jakokaappien ja keskusten asennus, 
- maadoitusten teko sekä 
- loppupiirustuksiin tulevat sähköteknilliset 

merkinnät tms. korjaukset. 

1.72 Työsuunnitelma 

Uusilla teillä valaistuksen toteuttaminen riippuu 
tien rakentamisesta, mikä puolestaan määräytyy 
toimenpide- ja työohjelmasta sekä tavoitebudje-
tista. Valaistustöiden ja muiden rakennustöiden 
keskinäinen riippuvuusaste määräytyy mm. ra-
kenteiden laadusta; esim. maakaapeli vai ilma- 
johto, jalustat vai maanvarainen perustaminen. 

Jos valaistus tehdään olemassa olevalle tielle tai 
nykyistä valaistusta parannetaan, hanke on ohjel-
moitava erillisenä. Tällöin sen toteuttamisen työ- 
suunnitelma voidaan tehdä itsenäisenä seuraa-
viin tekijöihin perustuen: 
- määrärahat, 
—suunnitelmavalmius ja työluvat, 
- liittyminen muihin hankkeisiin, 
- liikenteelliset vaatimukset, 
- muu turvallisuus, 
- työn kesto ja suoritusajankohta, 
- vuodenajat, 
—työllisyys ja 
- hankintojen ajoitus. 
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Liikenteen näkökohdat vaikuttavat aikatauluun 
kandella tavalla. Liikenteen kasvu on niin suuri, 
että se vaatii nopeita toimenpiteitä valaistuksen 
rakentamiseksi tai parantamiseksi, ja toisaalta 
on valittava sopiva suoritusajankohta liikennettä 
häiritsemättä. 

Muu turvallisuus on näkökohta, joka voi vaatia 
nopeita toimenpiteitä etenkin taajama-alueilla, 
missä valaistuksella voidaan vähentää ilkivaltaa 
ja muita häiriöitä. 

Vuodenajat vaikuttavat ajoitukseen; maaraken-
nustyöt ovat vaikeimpia ja kalliimpia maan olles-
sa roudassa. Myös sähköturvallisuusmääräykset 
asettavat rajoituksia kaapelien käsittelylle alhai-
sessa lämpötilassa. 

Rakentamisessa on noudatettava sähkötöitä kos-
kevia määräyksiä, joista tärkeimpiä ovat: 
- sähköturvallisuustoimenpiteiden valvojan ni- 

meäminen, 
- työskentelyalueen läheisyydessä olevien iän-

nitteisten johtojen toteaminen, turvallisten 
työskentelyetäisyyksien määrittely ja tarvit-
taessa johtojen mekaaninen suojaaminen se-
kä 

- tarvittaessa johtojen tekeminen jännitteettö-
mäksi ja maadoittaminen. 

Työllisyyskysymykset on huomioon otettava nä-
kökohta aikataulua laadittaessa, vaikkakaan lii-
kenneväylien valaistusasennukset eivät ole kovin 
työllistäviä. 

Suunnitelmavalmiudesta on huolehdittava siten, 
ettei rakennussuunnitelman valmistuminen mää-
rää toteuttamisajankohtaa. 

Työsuunnitelman laatimisessa, sisällössä ja seu-
rannassa noudatetaan TVL:n työnsuunnittelu- ja 
tavoitebudjetointiohjeita. 

1.73 Rakentaminen 

1.731 HANKINNAT 

Kokonaisurakoissa hankinnat sisältyvät urak-
kaan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 

Omajohtoisissa töissä TVL voi suorittaa hankin-
nat valtion yleisten hankintaehtojen mukaisesti 
seuraavilla tavoilla: 
- Vuosihankintoina 

Keskitetty hankinta TVH:n tai piirin toimesta; 
yleensä valaisimet, pylväät ja kiinnityslaitteet. 

- Työkohtaisena hankintana 
Työmaan toimesta hankekohtaisesti ja tar-
jouspyynnön perusteella. 

Vuosihankinnat tulee valmistella suunnitelmalli-
sesti ja pitkäjänteisesti rakentamista edeltävän 
vuoden aikana, jotta toimittajat voidaan valita hy-
vissä ajoin ja viimeistään rakentamisvuoden hel-
mikuussa. Tällöin tarvikkeiden valmistaminen ja 
toimittaminen voidaan tehdä riittävän, mutta 

hankkeen toteuttamisen määrittelemän ajan puit-
teissa sekä ottaa huomioon koko maan tarve se-
kä kaikkien tie- ja katuvalaistushankkeiden vaiku-
tus. 

Niiden kalusteiden osalta, joista TVH on tehnyt 
vuosisopimuksen, piirin tulee omajohtoisissa 
töissä suorittaa hankinnat näiden sopimusten 
perusteella. 

Kalusteiden hankinnasta tulee laatia työohjel-
man ja toimintasuunnitelman perusteella hanke-
kohtaiset hankintasuunnitelmat, joista selviää ai-
nakin tarvikkeiden tuloaika ja -järjestys. Maakaa-
peli-metalli pylvästapauksessa kalusteet tarvi-
taan seuraavassa järjestyksessä: 
- suojaputket, 
—jalustat ja kiinnityslaitteiden alaosat, 
- maakaapelit ja suojakourut, 
- pylväät ja kiinnityslaitteiden yläosat, 
—kytkentäkalusteet, valaisimet ja pylväiden si-

säiset kaapelit sekä 
- keskukset. 

Hankintoja varten laaditaan hankintaohjelma, 
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. 

1.732 MAARAKENNUSTYÖT 

Tievalaistuksen edellyttämät maarakennustyöt 
ovat pienimuotoisempia kuin yleensä tienraken-
tamisessa, joten liian järeiden työkoneiden käyt-
töä on vältettävä. Valaistustöiden tulee kuitenkin 
edetä tienrakentamisen tandissa. 

Maarakennustöitä koskevat laatuvaatimukset, 
määräykset ja rajoitukset esitetään yleisessä ja 
työkohtaisessa työselityksessä. Erityisesti on 
otettava huomioon: 
- tierakenteessa ennestään olevien kaapeleiden 

ja johtojen käsittely (suojaus, siirto, purkami-
nen), 

—jalustojen suuntaus, 
—jalustojen käsittely, kaapelireikien puhdistami-

nen ja terävien reunojen poistaminen, 
- peruskuopan kuivatus, ympärystäyttö ja tiivis-

täminen, 
- kaapelinveto voidaan suorittaa, kun on tehty 

ensimmäinen päällystekerros ja luiskien muo-
toilu, joka edellyttää työkoneiden liikkumista 
luiskilla (Selkeissä tapauksissa kaapelit voi-
daan vetää jakavan kerroksen tekemisen jäl-
keen mutta huolellisesti ja kerrosmateriaaleja 
sotkematta.), 

. 
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- kaapeli on laskettava vähintään 0,4 m syvyy-
teen, ojan pohjalla ei saa olla kiviä ja ojan poh-
jalla tulee olla 0,1 m hiekkakerros, 

—jos kaapelioja tehdään tien päällysrakentee-
seen, on rakennekerrokset laitettava alkuperäi-
seen järjestykseen ja tiiveyteen, eikä kaapeli- 
kanava saa toimia salaojana, 

- suojaputkien sijainti, puhtaus, suoruus ja sul-
keminen sekä 

- suojaputkien ja maakaapeleiden sijainti loppu- 
piirustuksia varten. 

1.733 ASENNUSTYÖT 

Asennustöissä on työselityksissä mainittujen 
seikkojen lisäksi kiinnitettävä huomiota: 
- pylväiden, valaisinvarsien ja valaisinten asen- 

toon sekä kunnolliseen kiinnittämiseen, 
- kaapelien käsittelylämpötilaan ja käyristyssä- 

teisiin, 
- kaapelien ja muiden johtojen kiinnitykseen ja 

mandolliseen erilliseen mekaaniseen suojauk-
seen, 

- sähköiseen suojaukseen, 
- eristysvastusvaatimuksiin, 
- nollausehtojen täyttymiseen, 
- kytkentöjen tekotapaan, 
- kosteussuojaukseen ja 
—eri tarvikkeiden sopivuuteen ja laatuun. 

1.734 LAADUNVALVONTA 

Valaisimet 
Yleisillä teillä käytettävien vataisimien tulee olla 
sähkötarkastuskeskuksen hyväksymisen lisäksi 
TVH:n tyyppitarkastamia ja hyväksymiä. TVH:n 
tyyppitarkastuksessa todetaan seuraavat yksi-
tyiskohdat: 
- rakenteen tukevuus ja tiiviys, 
- pintakäsittely, 
- kiinnitysosien rakenne ja pitävyys, 
- kuvun materiaali, kestävyys ja valon läpäisy-

ominaisuuksien säilyvyys, 
- komponenttien sijoitus, kiinnitys ja huolletta-

vuus, 
- vedonpoistaja, 
—johdot ja liittimet, 
- lampunpitimen laatu ja tukevuus, 
- heijastimien materiaali, pysyvyys ja säätömah-

dollisuus, 
- valonjako-ominaisuudet VTT:n mittauksien pe-

rusteella ja 
—valaisimien paino ja muotokerroin pylvään ja 

varren valintaa varten. 

Kokonaisurakoiden yhteydessä tarkastetaan tar-
vittaessa näytevalaisin. 

Pylväät 
Metallisten valaisi npylväiden laadunvalvonta 
suoritetaan standardin SFS 4857 mukaisesti. 

Standardissa käsitellään pylväiden mitat, mate-
riaalit, laatutodistukset, pintakäsittely, hitsauk-
set, sähköturvallisuus ja rakenteellinen lujuus. 

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 1.341 esite-
tyt vaatimukset. 

Sähkönjakolaitteet 
Valaistustöissä saa käyttää vain sähkötarkastus-
keskuksen hyväksymiä tarvikkeita ja laitteita. 

Valaistusteknilliset ominaisuudet 
Rakennussuunnitelmaa laadittaessa on tien toi-
minnallisen luokan edellyttämään valaistusluok-
kaan perustuen yleensä tehty valaistusteknilli-
nen mitoitus luminanssilaskennan avulla. 

Valmiin asennuksen valaistusteknillinen lopputu-
los ja vaatimusten täyttyminen voidaan tarvit-
taessa (kokemusperäiseen mitoitukseen, urakoit-
sijan omien suunnitelmien mukaan toteutetuissa 
kohteissa tai muulloinkin) tarkistaa luminanssi-
tai valaistusvoimakkuusmittausten avulla. 

Mittaus tehdään linjaltaan ja tasaukseltaan suo-
ralla tieosalla, jonka päällyste on kuiva. Häiritse- 
vien valonlähteiden vaikutus on poistettava tai 
otettava huomioon. Lamppujen tulee olla vähin-
tään 100 tunnin ikäisiä ja niitä on poltettava en-
nen mittausta niin kauan 1/2 h), että laitteisto 
on saavuttanut vakio-olotilan. Mittauksen aikana 
vallitseva verkkojännite ja ilman lämpötila on ha-
vaittava varsinkin lämpöherkkiä mittareita käytet-
täessä. 

Mittarit valitaan ja mittaus suoritetaan Suomen 
Valoteknillinen Seura r.y:n julkaisun nro 7-1978 
"Valaistuksen mittaaminen ja arvosteleminen" 
mukaisesti. 

Käytännössä luminanssimittauksen tarkkuus on 
± lO% ja valaistusvoimakkuuden osalta ± 5%. 

Mittauspöytäkirjaan 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 puhdistusajankoh-

ta sekä 
- mittarin merkki ja tyyppi. 

Käytännössä riittää yhden pylväsvälin valaistus-
voimakkuuksien mittaaminen niissä pisteissä, 
joissa luminanssi ja valaistusvoimakkuus on las-
kettu. Jos valaistusvoimakkuusarvot ovat ± 5%:n 
tarkkuudella samat kuin laskennassa, voidaan 
myös luminanssiarvojen olettaa olevan mitoitus-
kaskelmien mukaisia. 
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1.735 KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET 

Rakentamisen alussa tienpitäjä pitää haltuun-
ottokatselmuksen, jos valaistuksen toteuttamis-
ta varten tarvitaan lisää tiealuetta. 

Kaikissa urakoissa on pidettävä yleisten sopi-
musehtojen mukaiset teknilliset tarkastukset, 
väli- ja loppukatselmukset. 

Virtaa jakava sähkölaitos voi suorittaa työn ku-
luessa tarkastuksia (mm. kaapelinveto), joiden 
perusteella todetaan, onko valaistusverkko liitet- 

tävissä yleiseen verkkoon. Sähkölaitos suorittaa 
lakisääteisen tarkastuksen ja valvoo määräysten 
noudattamista. Tällainen tarkastus tehdään työn 
valmistuttua asennusurakoitsijan käyttöönotto- 
ilmoituksen perusteella. 

Jos TVL ja kunta ovat tehneet sopimuksen valais-
tuksen rakentamisesta, on työn valmistuessa p1-
dettävä katselmus, jossa todetaan hankkeen tä-
hänastiset vaiheet (suunnittelu, hankinnat ja ra-
kentaminen) sekä sovitaan tulevan kunnossapi-
don yksityiskohdista. 

. 

. 

. 
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1.8 Tievalaistuksen käyttö ja kunnossapito 

. 

. 

. 

1.80 Yleistä 

Tievalaistuksen laatu, tehokkuus ja suoritusky-
vyn pysyvyys riippuvat valaisimien, valonlähtei-
den, tien päällysteen ja lisälaitteiden oikeasta va-
linnasta sekä osien toisiinsa sopimisesta. Ajan 
kuluessa valaistus kuitenkin huononee mm. seu-
raavista syistä: 
- lamppujen valovirran aleneminen, 
—valaisimien likaantuminen, 
- komponenttien vanheneminen, 
- liialliset lämpötilan vaihtelut valaisimien si-

sällä, 
- laitteiden rikkoutumiset ja 
—jännitteen vaihtelut. 

Näiden lisäksi muut laitteet tarvitsevat kunnos-
sapitoa ja huoltoa esim. pylväiden oikaisu, pinta- 
käsittelyn uusiminen, vioittuneuden kaapeleiden 
korjaus jne. 

1.81 Kunnossapitovastuu 

Katujen ja kaavateiden valaisemisvastuu kuuluu 
kokonaan kunnalle. Yleisten teiden osalta talou-
dellinen ja teknillinen vastuu tievalaistuksen käy-
töstä ja kunnossapidosta määritellään tiesuunni-
telmassa (tlk) tai valaistussopimuksessa. 

TVH:n ja kuntien keskusjärjestöjen välisen kus-
tannusjakoperiaatteen mukaisesti TVL maksaa 
yleisellä tiellä, omistamiensa laitteiden osalta 
puolet tievalaistuksen energiankulutuksesta. 

Pitkistä jaksoista tehdään kuntien ja kaupunkien 
sekä TVL:n välillä valaistussopimus. Jos kunnan 
alueella on useita erillisiä valaistuskohteita, ne 
voidaan kaikki sisällyttää samaan sopimukseen. 
Tällainen sopimus sisältää seuraavat asiat: 
- sopimuksen tarkoitus ja sopijapuolet, 
—valaistuslaitteiden omistussuhteet, 
—suunnittelu ja rakentaminen, 
- kunnossapito ja käyttö, 
- muutokset sekä 
- erimielisyyksien ratkaiseminen. 

Valaistuksen käyttöön kuuluu valaistuslaitteiden 
tarvitseman sähkön toimittaminen, valaistuksen 
sytytys ja sammutus sekä valaistuksen toimin-
nan valvonta. 

Valaistuksen kunnossapitoon kuuluu lamppujen 
vaihto, valaisimien puhdistus, kallistuneiden pyl-
väiden oikaisu, pylväiden pintakäsittelyn uusimi-
nen sekä vaurioituneiden pylväiden, valaisimien 
ja johtojen korjaus. 

Tievalaistuksen kunnossapitoon ei kuulu valais-
tuksen rakenteen parantaminen kuten loppuun 
kuluneiden pylväiden, valaisimien, sähkönjako-
laitteiden tai muiden laitteiden uusiminen. 

TVL seuraa omalta osaltaan tievalaistuksen ta-
soa, laitteiden toimintaa ja rakenteiden kuntoa. 

1.82 Tievalaistuksen sytytys- ja 
sam m ut usaj a n kohdat 

Taajamissa ja niiden läheisyydessä olevat yhte-
näiset, valaistut tieosat ohjataan keskitetysti jon-
kin alueella olevan sähkölaitoksen toimesta. Eril-
liset tieosat, yleensä liittymäalueet, ohjataan 
omalla valoken nolla. 

Sytytys- ja sammutusajankohdat määritellään 
yleensä valokennolla (hämäräkytkimellä), joka 
mittaa valaistusta. 

Valokenno toimii impulssien antajana sille annet-
tujen toimintarajojen mukaan. Yleisimmin valot 
sytytetään ja sammutetaan silloin, kun auringon 
valon aikaansaama valaistusvoimakkuus on 5. 
20 lx. Periaatteessa valaistustasossa ei saisi ta-
pahtua silmin havaittavaa hyppäystä siirryttäes-
sä päivänvalosta sähkövaloon tai päinvastoin. 
Talvella tievalaistuksen tulisi syttyä ennen aurin-
gonlaskua ja sammua auringonlaskun jälkeen. 
Kesällä ne voivat syttyä auringonlaskun jälkeen 
ja sammua ennen auringonnousua. 

Valokennoa ei saa asettaa liian suurelle valais-
tustasolle, koska tilapäiset pimennykset, esim. 
ukkospilvi, voi aiheuttaa valojen syttymisen. Va-
lokennossa tulee olla hidastuspiiri. 

Kuva 1 osoittaa valaistuksen ohjeellisen poltto-
ajan. 
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Kuva 1. 
Ohjeelliset arvot tievalaistuksen sytytys- ja sammutusajoiksi. 

Käyrä- tai taulukkomenetelmää ja astronomisella 
levyllä varustettua kytkin kelloa voidaan käyttää 
hälytysten antaji na päivystäjälle, joka harkitsee 
ohjauksen ulkoisten valaistusolosuhteiden pe-
rusteella. 
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1.835 LAMPOTILAN VAIHTELUT 

Valaisimen ja lampun aiheuttamat lämpötilan 
vaihtelut eivät vaikuta valaistukseen, koska Suo-
messa käytettävät kalusteet on tältä osin erikoi-
sesti tarkastettu. Sensijaan liiallinen kylmyys voi 
vaikuttaa muoviosiin, aiheuttaa syttymisvaikeuk-
sia ja valovirran alenemista. 
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Kuva 3. 
Valaisimen valovirran aleneminen. 

Valaisimet on suunniteltu kalusteessa ilmoitetul-
le lampputyypille ja teholle, joista ei saa poiketa. 
Jos lampputehoa halutaan suurentaa ja vaihtaa 
liitäntälaite, syntyy uusi valaisin, joka on tarkas-
tettava ja hyväksyttävä uudelleen. 

1.836 VÄRÄHTELY 

Tuulenpuuskat ja isojen ajoneuvojen ilmavirrat 
aiheuttavat pylväisiin heilahteluja ja värähtelyjä. 
SFS-standardien ja TVH:n tyyppipiirustusten mu-
kaan valmistetuissa pylväissä niistä ei ole hait-
taa. Muita pylväitä hankittaessa asia on tarkistet-
tava, koska värähtely voi johtaa resonanssiin, jo-
ka irrottaa tai rikkoo lampun, heijastimet ja valai-
simen. 

t837 LIITÄNTÄLAITTEIDEN VANHENEMINEN 

Liitäntälaitteet vanhenevat käytössä. Niiden läm-
pöluokkaan on kiinnitettävä huomiota (esim. t w 
130°C) ja käyttöiän on oltava yli 10 vuotta. 

. 

. 
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1.83 Seurannan ja kunnossapidon 
kohteet 

1.831 LUMINANSSI 

Luminanssi vähenee valaistuksen vanhetessa, el-
lei suoriteta lamppujen vaihtoa, valaisimien puh-
distusta ja korjausta. Huolimatta järjestelmälli-
sestä kunnossapidosta valaistuksen arvot alene-
vat 20. . .40 % 2. . .3 v. aikana. Kun tieltä mitattu 
keskimääräinen luminanssi laskee alle (20%) 
vaatimusten, on valaisimet puhdistettava tai 
kaikki lamput vaihdettava. Jotta tämä ei tapahtui-
si kovin usein, käytetään suunnittelussa alene-
makerrointa, jonka tavallisin arvo 0,75. Kuvassa 2 
on kaksi esimerkkiä kunnossapidon merkitykses-
tä. Esimerkit ovat rajatapauksia, käytännössä 
kunnossapitotoimenpiteet ovat a- ja b-kohtien yh-
distelmiä. 

1.832 AJORADAN PÄÄLLYSTE 

Päällysteen heijastusominaisuudet ja valaisimen 
suorituskyky määrittelevät tienpinnan luminans-
sin määrän. Mitä mustempi päällyste ja pienempi 
valovirta sitä huonompi lopputulos ja päinvas-
toin. 

Erilaatuisten päällysteiden ominaisuudet ovat 
keskenään erilaisia ja muuttuvat päällysteen ku-
luessa, yleensä ne vaalenevat ja peilimäisyys vä-
henee. Suurin osa muutoksista tapahtuu päällys-
tämistä seuraavan talven aikana. 

Edellä olevan perusteella tulisi uudelleen päällys-
tämisen ja lamppujen ryhmävaihdon tapahtua sa-
maan aikaan. Edelleen tulisi unen paikkauksessa 
käyttää alkuperäistä vaaleampaa ja karkeampaa 
päällystettä. Yleensä tulee valaistun tien päällys-
te valita siten, että se täyttää mandollisimman 
pieninumeroisen päällysteluokan vaatimukset. 

Ajoratamerkintöjen tulee täyttää kohdassa 1.333 
määritellyt vaatimukset. 

t833 VALOVIRRAN ALENEMA 

Lamppujen valovirta alenee polttoiän funktiona 
noin 10. .30% 10000.. .15000 tunnin aikana. 
Lamput kehittyvät varsin nopeasti, joten uusia 
hankittaessa on vertailtava valmistajilta saatavia 
tietoja. 

1.834 VALAISIMIEN LIKAANTUMINEN JA 
VANHENEMINEN 

Valaisimien likaantuminen riippuu rakenteesta, 
asennuskorkeudesta, ilman kosteudesta ja epä-
puhtauksista. Tieympäristön puhtaus puolestaan 
riippuu liikenteen määrästä ja virran laadusta, il-
mastosta, tuulisuudesta, tien sijainnista yleensä 
jne. Kuvassa 3 on esimerkkikäyrästö, joka osoit-
taa avoimen valaisimen likaantumisen 10. . .12 m 
korkeudella. 
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Käyttö ja kunnossapito 
Valaistustason riippuvuus ajasta ja kunnossapltotolmenpltelstä, 
esimerkki 

a) Suotuisat olosuhteet 
- suljetut valaisimet 
- pitkä polttoikö; pieni kuolleisuus ja valovirran alenema 
- vähän valaisimien likaantumista 

B ua 

0 
'1, 
0 
(1, 

(1) 

0 
0 > 

O,7B m  

Käyttöaika 
v. 

Kunnossapitotoimenpiteet 

b) Huonot olosuhteet 
- avoimet valaisimet 
- lyhyt polttoikä, suuri kuolleisuus ja valovirran alenema 
- paljon valaisimien likaantumista 

. 
0 > 

0 
(1) 
0 
4.- m 
4.- 
(1) 

0 

O,7 B m  

Käyttäaika 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 9 10 	V. 

©© © ® ®®® 
Kunnossapitotoimenpiteet 

1 Lamppujen vaihto ja valaisimien puhdistus 
2 Valaisimien puhdistus 
3 Lamppujen vaihto ja valaisimien perusteellinen puhdistus 
4 Lamppujen ja valaisimien vaihto 	 Kuva 2 

1 	) 

V 1.8-3 



Tievalaistus 	 TVL 
	

12.12.1983 

Suurpainenatriumlamppujen sytyttimet tulisi 
vaihtaa joka toisen lampunvaihdon yhteydessä. 

Kuristimien kuntoa tulee valvoa virtamittauksin 
niissä valaisimissa, joissa lamppu on palanut. 

1.838 JÄNNITTEEN VAIHTELUT 

Jokainen lamppu tai laite, toimiakseen moitteet-
tomasti edellyttää jännitteen pysymistä valmista- 
Jan ilmoittamissa rajoissa. Ellei näin ole, valovir-
ta alenee tai laite ei toimi. Tämän vuoksi suunni-
telmassa esitettyyn ryhmään ei saa tarkistamatta 
lisätä uusia valaistuja liikennemerkkejä, tilapäis-
tä tai pysyvää tievalaistusta. 

1.84 Kunnossapitotoimenpiteet 

Jotta tievalaistus toimisi jatkuvasti suunnitellulla 
tavalla ja teholla, suoritetaan säännöllisin väli- 
ajoin tarkastuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä. 

Koska toiminta edellyttää ammattimiehiä ja eri-
koiskalustoa, on kannattavaa ja välttämätöntä 
ryhmitellä tarkastukset, korjaukset, puhdistukset 
ja vaihdot järjestelmälliseksi ohjelmaksi, jonka 
ulkopuolella ei pitäisi tarvita ylimääräisiä käynte-
jä. Toimenpiteiden aikaväli suurenee, jos hankit-
tavat kalusteet ja tarvikkeet valitaan ja tarkaste-
taan huolellisesti: 
- mekaaninen kestävyys, 
- asennuksen pysyvyys, 
- korroosionkestävyys, 
—suljettujen valaisimien tiiviys sekä 
—eristeiden ja pintakäsittelyn laatu. 

Toimenpiteiden tiheys riippuu myös 
—tien toiminnallisesta luokasta ja valaistustyy-

pistä, 
—tien sijainnista (mm. ilkivalta) ja 
- liikenneympäristön puhtaudesta. 

Kunnossapidon tyypillisiä osia ovat: 
- lamppujen vaihto, 
—ohjausjärjestelmän huolto, 
—valaisimien ja lamppujen puhdistus, 
- mekaanisten rakenteiden ja kaapeliverkon 

kunnossapito, 
- kallistuneiden pylväiden oikaisu, 
- kiertyneiden valaisinvarsien suuntaus, 
- pintakäsittelyn uusiminen, 
—joillakin vanhoilla teillä valaisimien edessä 

olevien puiden karsiminen ja 
- johtoaukon karsinta. 

Kunnossapitotoimenpiteet jaetaan seuraavasti: 
- Yksittäishuolto perustuu tarkastuksiin, joita 

tehdään keskusta-alueilla ja pääväylillä yleen-
sä kerran 2... 4 viikossa. Kesällä yksittäis-
huolto tehdään kuitenkin vain erikoistapauk-
sissa, kuten valo-ohjauslaitteet. Yksittäishuol-
lossa vaihdetaan rikkoontuneet lamput, teh-
dään tarkistusmittauksia ja pieniä valaisinkor-
jauksia. Tarkastukseen kuuluu myös valaistut 
liikennemerkit ja valo-ohjauslaitteet. Tienpitä- 

jä hoitaa kuitenkin valaistun liikennemerkin 
pylvään ja taulun. 

- Ryhmähuoltoon kuuluu määräajoin alueittain 
tai teittäin suoritettavat lamppujen ja heijasti-
mien ryhmävaihdot, valaisimien ja lamppujen 
puhdistukset, kallistuneiden pylväiden suun-
taus, pintakäsittelyn uusiminen jne. 

1.841 LAMPPUJEN VAIHTO JA VALAISIMIEN 
PUH DISTUS 

Uudisrakenteissa ja ryhmävaihdoissa käytetään 
aina uusia lamppuja. Sadan ensimmäisen poltto-
tunnin aikana heikoimmat yksilöt sammuvat, ja 
ne vaihdetaan yksittäishuollossa uusiin. Uusia 
lamppuja käytetään yksittäisvaihdoissa vuoden 
ajan ryhmävaihdon jälkeen, tästä eteenpäin edel-
lisestä ryhmävaihdosta talteenotettuja parhaim-
pia lamppuja. 

Ryhmävaihdon ajankohtaa seurataan silmämää-
räisesti ja säännöllisillä mittauksilla. Vaihto ta-
pahtuu yleensä joka kolmas vuosi. 

Ryhmävaihdon yhteydessä suoritetaan myös: 
- lampun kohdistaminen, 
—valaisimen, heijastimen ja kuvun puhdistus 

(tarvittaessa myös vaihto) ja 
- valaisimen rakenteellinen tarkastus. 

Likaavissa olosuhteissa ja raskaasti liikennöi-
dyillä teillä on valaisimet puhdistettava myös ryh-
mävaihtojen välillä. 

Lamppujen vaihto sekä valaisimien ja lamppujen 
puhdistus on pyrittävä suorittamaan siten, että 
ryhmävaihtovälillä energia-, vaihto- ja puhdistus- 
kustannukset valaisimista ulos tulevaa valomää-
rää kohti ovat mandollisimman pienet. 

Valaisimien puhdistus voidaan suorittaa huolto- 
autosta tai huoltamossa. Jälkimmäisessä ta-
pauksessa on tielle vaihdettava puhdistettu ka-
luste kokonaan tai vain heijastinosa tai suojaku-
pu. 

Eloksoidut heijastin- ja muut alumiinipinnat voi-
daan puhdistaa synteettisellä pesuaineella tai 
laimealla saippualiuoksella. Voimakkaasti alkaa- 
lista pesuainetta ei saa käyttää. Pinttyneet pinnat 
voidaan käsitellä eloksoidun alumiinin puhdis-
tustahnalla, joka sisältää pintaa vahingoittama-
tonta hankausainetta. Välittömästi pesun jälkeen 
pinnat huuhdellaan puhtaalla vedellä ja kuiva-
taan pehmeällä kankaalla tai säämiskällä. 

Pitimistään irrotetut lamput pestään haalealla 
saippuavesiliuoksella, huuhdellaan ja kuivataan 
hyvin. 

Muovikupuja ja -levyjä ei saa puhdistaa kuivalla 
rievulla hangaten, koska muovin staattisen säh-
kön määrä ja pölyn kerääntyminen lisääntyvät. 
Pesu tehdään lämpimällä saippua- tai pesuaine-
liuoksella, johon on lisätty muovien puhdistami-
seen kehitettyä, vesiliukoista ja pölynkeräänty-
mistä vähentävää ainetta. Orgaanisia pesuainei- 
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ta (esim. tärpättiä) ei saa käyttää muoviosien pe-
suun. Muoviosat kuivataan pehmeällä rievulla ke-
vyesti painellen ja hankaamista välttäen. 

Polttomaalatut pinnat voidaan puhdistaa saip-
puavesiliuoksella tai synteettisellä pesuaineella. 
Pinttyneiden pintojen liotuspesuun sopivat sprii-
liuos, lakkabensiini, tärpätti, tinneri, ikkuna- ja 
autonpesuaineet. 

Lakatut pinnat eivät kestä yhtä voimakasta käsit-
telyä kuin polttomaalatut osat. Lasipinnat voi-
daan puhdistaa samalla tavalla kuin polttomaala-
tut osat. 

1.842 MUIDEN RAKENTEIDEN JA SÄHKÖN- 
JAKOLAITTEIDEN KUNNOSSAPITO 

Yleensä kerran vuodessa: 
—tarkistetaan pylväiden jalustat, 
- suunnataan kallistuneet pylväät ja kiertyneet 

varret sekä 
—tarkistetaan ruuvien kireys. 

Muut laitteet ja virransyöttöjärjestelmä tarkaste-
taan silmämääräisesti lamppujen ja valaisimien 
huollon yhteydessä. 

1.843 PINTAKÄSITTELYN HOITO 

Metalliset valaisinpylväät suojataan korroosiota 
vastaan standardin SFS 4642 mukaan. 

Uusien teräspylväiden pintakäsittelyjä ovat kuu-
masinkitys ja maalaus. Pystytyspaikalla tapahtu-
vana korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteenä käy-
tetään metalliruiskutusta ja maalausta. 

Alumiinipylväiden pintakäsittely ei ole tarpeellis-
ta muuten kuin pylvään tyven osalta silloin, kun 
se joutuu kosketuksiin perustusmaan kanssa. 
Alumiinipylvään erikoispintakäsittely esim. ano-
disointi tai maalaus on mandollista. 

pylvään ulkopuolella olevaa hissimäistä nostu-
ri koria. 

- Valonheittimet ovat alaslaskettavalla tasan-
teella. Rakenne on turvallinen ja sen rakenta-
miskustannukset ovat pienet. Järjestelmä on 
varm istettava vahingossa tapahtuvaa putoa-
mista vastaan. Pylväät on sijoitettava siten, et-
tei alaslaskettu tasanne tule ajoradalle. Liikut-
telujärjestelmä on tarkastettava kokonaisuu-
dessaan kerran 2. . .3 vuodessa. Sähköiset 
kytkennät on tarkistettava kerran vuodessa ja 
tasannetta on liikuteltava alas-ylös säännölli-
sesti, jotta vintturilaitteisto ei juuttuisi käyttä-
mättömänä. 

- Kaadettava masto on edellisen kaltainen rat-
kaisu. 

1.85 Tunnelivalaistuksen kunnossapito 

Tunnelin valaistus ohjataan päivänvalon tandis-
sa. Kun nossapitotoi men piteet ovat periaatteessa 
samat kuin tiellä. Ympäristöolosuhteet aiheutta-
vat kuitenkin muutamia erikoispiirteitä: 
- Päällysteen unen syntyminen on nopeampaa 

kuin teillä. Päällysteen lisäksi tunnelin seinä- 
pinnat vaikuttavat valoisuuteen. 

—Valaisimet ovat erittäin tiiviitä, joten heijasti-
met ja lamput eivät juuri tarvitse puhdistusta. 
Valaisin likaantuu päältä yleensä kuvan 3 käy-
rän 4 mukaan; kuvut tulisi puhdistaa kerran 
kolmessa kuukaudessa. 

—Yksittäishuolto tapahtuu joka toinen viikko. 
Lamppujen ryhmävaihto suoritetaan, kun jäl-
jellä oleva valovirta on 70%  uusarvosta. 

- Pakokaasujen syövytyksen takia tunnelissa 
käytetään alumiiniseoksia tai ruostumatto-
masta teräksestä valmistettuja kalusteita. 

- Jotta työnaikaiset liikennejärjestelyt olisivat 
lyhyitä, käytetään nostol ava-autoa, johon mah-
tuu vähintään kolme miestä. Tällöin voidaan 
seinät, katto, valaisimet jne. hoitaa saman-
aikaisesti. Lujasti tarttuneen lian irrottami-
seen käytetään painehöyryä tms. 

1.844 MASTOVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO 

Käytettäessä 20. . .40 m:n korkuisia mastoja, 
kunnossapito vaikeutuu suuren korkeuden takia. 
Tämän vuoksi kalusteet ja rakenteet suunnitel-
laan sekä valmistetaan materiaaleista, jotka vaa-
tivat mandollisimman vähän huoltoa. Muuten 
tarkkailu ja kunnossapitotoimenpiteet ovat sa-
mat kuin edellä. Soveltuvin osin noudatetaan 
myös mastoalan yhteistyötoimikunnan laatimaa 
julkaisua "Masto-ohje 1980". Saman ohjeen työ-
suojelua koskevaa osaa on noudatettava työtur -
vallisuuden osalta. 

Mastorakenteita on kolme päätyyppiä: 
- Valonheittimet ovat pylvään huipussa kiinteäs-

sä tasossa. Kunnossapitoa varten on pylväi-
den sisällä tai ulkopuolella tikkaat. Valonhei-
tintasanteella on oltava putoamisen estävä 
kaide ja automaattisesti kiinnittyvät turvavyö-
koukut. Kunnossapitoon voidaan käyttää myös 

1.86 Kunnossapitokalusto 

Riippumatta merkistä ja tyypistä kaikkien kun-
nossapitoajoneuvojen pitää olla: 
- lujia ja luotettavia, 
—ehdottoman turvallisia sekä 
- kaiteellisia ja sähköisesti eristetyllä työsken-

telytasolla varustettuja. 

Lisäksi on toivottavaa, että huolto voisi tapahtua 
keskeytyksettä ja sulkematta ajorataa. 

Kunnossapidossa tarvitaan nosturi pylväiden kä-
sittelyä varten ja laitteet valaisimien huoltoa var-
ten. Jälkimmäiseen voidaan käyttää nostolava-
autoa, ti kasautoa tai nostokori a. 

Edullisin ratkaisu on huoltoauto, jossa nosturin 
ja huoltolavan tai -korin lisäksi on laitteet yleisim-
pien mekaanisten ja sähköisten vikojen korjaa-
mista varten. Tällaisia ovat mm: 
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- pienet korjaukset, 
- lamppujen testaus, 
- sähköiset mittaukset, 
- maadoituksen tarkistus, 
- maakaapelien paikallistamislaite ja 
- kaapelivikojen etsintälaite. 

1.87 Liikenteen järjestely 

Liikenneturvallisuudesta on huolehdittava kun-
nossapitotoimenpiteiden aikana julkaisun TVH 
742000 "Tietöiden liikenteen järjestely" mukai-
sesti. 

Liikenteen järjestelyt on suunniteltava ja toteu-
tettava huolellisesti. Liikenteen ohjauksen on ol-
tava tehokas, selkeä ja johdonmukainen. Järjes-
telyjä tulee muuttaa joustavasti työn edistymisen 
mukaan siten, että ne vastaavat aina vallitsevaa 
työmaati 1 annetta. Vastaavasti työnjärjestelyssä 
pitää pyrkiä siihen, että kaikille liikennelajeille ai-
heutetaan mandollisimman vähän haittaa. 

Jos liikennejärjestelyjä ei hoideta asianmukai-
sesti, vaan laiminlyöntien johdosta vaarannetaan 
yleistä liikennettä tai sille tuotetaan tarpeetonta 
haittaa, tienpitäjä (tiemestari) voi keskeyttää kun-
nossapitotyöt. Niitä saa jatkaa vasta, kun liiken-
teen järjestelyt on korjattu. 

. 

. 
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6. Tiehen kuuluvat laitteet 

6.1 Kaiteet 

[1 

. 

. 

6.10 Yleistä 

Kaiteen tehtävänä on osaltaan estää ajoneu-
vojen ja jalankulkijoiden suistuminen tieltä 
vaarallisissa tiekohdissa. 

Kaide toimii lisäksi näköjohteena osoittaen 
tien kulun. 

6.11 Kaiteen käyttö 

Kaidetta käytetään tietä tehtäessä 
korkean jyrkkäluiskaisen penkereen kohdalla 
(kts III: 1.33) 
veteen rakennetuilla penkereillä vesisyvyy-
den ollessa penkereen vieressä suurempi 
kuin 0.5 m keskiyliveden (MHW) aikana 

- jyrkänteiden kohdalla 
s:lloilla 
tien ja rautatien yhteisellä penkereellä rauta-
rien puolella, ellei rautatie ole vähintään 1.0 
rT tien pinnan yläpuolella 
rumpujen, sillan välitukien, tukimuurien ja 
pieni sätei ste n ka a rte ide n kohdalla sekä 
muuallakin, mikäli se liikenneturvallisuuden 
kannalta katsotaan tarpeelliseksi 

- ajoradan ja siihen liittyvän pyörätien tai jalka-
käytävän välissä tien ollessa erittäin vilkkaasti 
ja nopeasti liikennöity 

-. kaksiajorataisen tien keskikaistalla, mikäli 
ajoratojen väli on pienempi kuin 6 rn ja kesän 
keskimääräinen vuorokausiliikenne yli 20000 
hen kilöautoyksikköä 
kaksiajorataisen tien keskikaistalla sillan väli-
tukien ja muiden näihin verrattavien sivu- 
esteiden kohdalla, mikäli se liikenneturvalli-
suuden kannalta katsotaan tarpeelliseksi 

-- Laksiajorataisen tien keskikaistalla ylemmän 
sioradan puolella keskikaistan leveydestä 

opurnatta. mikäli ajoradat porrastetaan 
ten, että keskikaistan sivukaltevuus on 
:urernpi kuin 1: 4. 

eteen tarpeettoman runsasta käyttää on 
mnkin lyhyiden, alle 40 mm pituisten penke-
:den kohdalla pyrittävä välttämään, mikäli 

isenneturvallisuutta voidaan lisätä muilla toi-
menpiteillä, kuten reunapaaluilla, laivan luiskan 
ävtöllä tms. 
Tien reunalla käytetään yleensä yksipuolista 

Kaudetta. Kaide sijoitetaan sitä varten levenne-
t,lle pientareelle, kohdassa III 1.17 määriteliyn 
noikkileikkauksen vapaan tilan ulkopuolelle. 

Keskikaistalla ole\,'an kaiteen tulee yleensa 
sijaita vähintään 1 .50 m:n etäisyydellä ajoradan 
reunasta. Kaide voidaan tilan puutteen takia 
poikkeuksellisesti sijoittaa lähemmäksi tien 
reunaa, ei kuitenkaan poikkileikkauksen vapaan 
tilan sisäpuolelle. 

Kapealle keskikaistalle rakennettava kaide on 
yleensä kaksipuolinen. Kaide sijoitetaan yleensä 
keskikaistan keskelle (kuvat 1 aja 1 b). Viemä-
röinnin järjestelyn helpottamiseksi tai muiden 
näihin verrattavien rakenteellisten syiden takia 
kaide voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti sijoit-
taa sivuun keskikaistan keskilinjasta (kuva 1 c). 

Sillan välitukien tms. esteiden takia keski-
kaistalla tarpeelliset kaiteet ovat yleensä yksi-
puolisia (kuva 1 d). Kaiteen johde voidaan 
myös kiinnittää esteeseen. mikäli esteen korkeus 
on tähän tarkoitukseen riittävä. 

Mikäli keskikaistan sivukaltevuus on suu-
rempi kuin 1: 4, asetetaan yksipuolinen kaide 
ylemmän ajoradan puolelle tätä tarkoitusta var-
ten levennetylle pientareelle. 

Siirtyminen kaksipuolisesta kaiteesta yksipuo-
liseen ja päinvastoin suoritetaan joustavasti 
kuvassa 1 e osoitetulla tavalla levennyksen tai 
kavennuksen ollessa 1: 20 ja pyöristyksen 
tapahtuessa 8 metrin matkalla. Yksityisen SiVU-
esteen. kuten sillan välituen tms. kohdalla kaide 
jatkuu asteen ohi ajosuunnassa vähintaän 3.00 
metrin matkan. 

6.12 Johteet 

Tien luokasta riippuen köytetuan \/leenna seu-
raavia johteita (kuva 2): 

Kaksiajorataiset tiet: 
Leveä teräsjohde (johteen korkeus n. 30 cm) 
Yksiajorataiset 1 ja II luokan tiet: 
Kapea teräsjohde (johteen korkeus 1 5-25 
cm) 
III ja IV luokan tiet: 
Mineraalisuoloilla painekyllastetty puujuhde 
1 2.5 cm x  15 cm. Liikenneti.irvallisuuden niin 
vaatiessa käytetään puujohteen sijasta kapeaa 
teräsjohdetta. 
Kaksiajorataiseen tiehen liittyvässä rampissa 

tai rampin osassa käytetaan leveha teräsjois-
detta. Yksiajorataiseen tiehen liittyvässa ram-
pissa tai rampin osassa käytetään kapeaa toräs-
johdetta. Mikäli ramppi yhdistää kaksiajoratai-
sen ja yksiajorataisen tien ja koko rampin pituu-
della on käytettävä kaiteita, käytetään tällöin 
yksinomaan levekä teräsjohdetta. 
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Leveän teräsjohteen pään muodostamisessa 
käytetään valmistajan toimittamaa päätekappa-
letta (kuva 2). Kaksiajorataisen tien keskikais-
talla sijaitsevan kaiteen päät pyöristetään sekä 
yksipuoliser että kaksipuolisen johteen ollessa 
kyseessä (kuvat 3 a ja b). Mikäli kaksiajo-
rataisen tien kummallakin ajoradalla on erillinen 
siltä, yhdistetään keskikaistan puolella olevien 
siltakaiteiden johteet kuvan 3 c osoittamalla 
tavalla. 

Kapean teräsjohteen pään muodostamisessa 
käytetään valmistajan toimittamaa päätekappa-
letta tai mikäli sellaista ei ole. johteen pää pyö-
ristetään. Tämä lisäksi ajosuunnassa tien oike-
alla puolella olevan kaiteen alkuosa taivutetaan 
sivulle kuvan 2 osoittamalla tavalla siten, että 
ensimmäinen pylväs siirretään 40 cm ja kes-
kimmäinen 10 cm tiestä ulospäin. 

Puujohteen pää katkaistaan välittömästi pyl-
vään ulkopuolelta. Ajosuunnassa tien oikealla 
puolella olevan kaiteen alkuosa käännetään 
sivulle samoin kuin kapeassa teräskaiteessa. 
Puujohteen jatkoskohdat pyritään sijoittamaan 
pylvaan lalinisvyteer:.  

korkean ja jyrkän penkereen, vesipenkereen, 
rummun, tukimuurin ja pienen sillan kohdalla 
sekä muissa edellä mainittuihin verrattavissa 
tien kohdissa yleensä samaa kaidetta kuin ajo-- 
rataan liittyvällä penkereellä (vrt. 6.11). 

Mikäli tiellä on edellä mainituissa tapauksissa 
huomattavaa polkupyörä- ja jalankulkuliiken-
nettä, korotetaan kaidetta kuvassa 6 esitetyillä 
teräspylväisiin kunnitettävillä putkijohteilla. Em. 
putkikaiteen normaalikorkeus tien pinnasta on 
1.10 m. 

Mikäli ajorataan liittyvä pyörätie tai jalka-
käytävä kohdassa 6.11 mainituilla perusteilla 
erotetaan kaiteella ajoradasta, sijoitetaan pyö-
räilijöiden tai jalankulkijoiden turvallisuuden 
niin vaatiessa tien reunalle kuvassa 7 esitetty 
kevytrakenteinen kaide. Kevytrakenteisen kai-- 
teen normaalikorkeus on 1 .10 m. 

Ajoradasta täysin erillinen pyörätie tai jalka 
käytävä varustetaan kevytrakenteisella kaiteella 
silloin, kun penkereen luiskan kaltevuus on suu-
rempi kuin 1: 1.5 tai mikäli liikenneturvallisuus-
näkökohdat muusta syystä niin vaativat 

[1 

6.13 Pylväät 

Normaalitapauksissa käytettävät pylväät on 
esitetty kuvassa 4. Leveän teräsjohteen yhtey-
dessä käytetään yleensä teräspylvästä 1-14, 
jonka pituus on 180 cm. Pylväsväli on yleensä 
4 m. Erikoisen vaarallisissa kohdissa voidaan 
käyttää pienempää pylväsväliä, ei kuitenkaan 
alle 2 m. 

Kapean teräsjohteen yhteydessä käytetään 
yleensä teräsbetonipylvästä 1 5 cm x  20 cm x 
170 cm tai tukilevyllä vahvistettua 30 kg/m tai 
33 kg/m ratakiskoa, jonka pituus on 1 80 cm. 
Pylväsväli on 15-19 cm:n levyisillä johteilla 
3 m ja 20-25 cm:n levyisillä johteilla 4 m. 
Erikoisen vaarallisissa kohdissa voidaan käyttää 
pienempää pylväsväliä, ei kuitenkaan alle 1 .5 m. 

Puujohteen yhteydessä käytetään yleensä 
pyöreää painekyllästettyä puupylvästä, jonka 
latvaläpimitta on vähintään 0 20 cm ja pituus 
180 cm tai teräsbetonipylvästä 1 5 cm x  20 cm 
x 170 cm. 

Pylvään pystytys tapahtuu kuvan 5 mukaisesti 
siten, että se tuetaan sepelillä tai somerolla. 
joka tiivistetään hyvin. Tukeminen voidaan suo-
rittaa myös kivillä. Teräspylväitä voidaan pys-
tyttää myös lyömällä ne suoraan maahan. Täl-
löin on kuitenkin varmistettava, että pylväs on 
sivusuunnassa riittävän tukeva. 

6.14 Pyörätien ja jalkakäytävän kaide 

Pyörätien tai jalkakäytävän liittyessä välittö-
mästi ajorataan, tien nlkoreunalla käytetään 

6.15 Kaide sillan kohdalla 

Pienet sillat, vapaa-aukko - 7 m vai ustetaan 
samanlaisella kaiteella kuin ko. tien muillakin 
osilla on käytetty ellei liikenneturvallisuus vaadi 
käytettäväksi siltapiirustuksissa esitettäviä kor-
keita siltakiteita. 

Siltakaide varustetaan yleensä samalla joh-
teella kuin muutkin ko. tiellä olevat kaiteet. 
Mikäli tiellä muuten käytetään puujohdetta, 
mutta silta varustetaan turvallisuussyistä teräs-
kaiteella, käytetään myös välittömästi sillan 
jatkona olevalla penkereellä samaa teräsjoh-
detta kuin sillallakin. 

Siltakaiteeseen kuuluvan johteen tulee sijaita 
tien pintaan nähden samalla korkeudella kuin 
tien muissakin kaiteissa. 

Sillan päissä kaide rakennetaan ajosuuntaan 
nähden tien oikealla puolella niin pitkälle, että 
ajonei.ivon suistumirien tieltä siilan pään ohi 
estvse 

6.16 Kaiteen maalaarninen 

HP n-:L. etan ;n.r.jöan pUIHt.D en]-
taiseksi tiemerkkiväri) ja takaosaltaan Har-
maaksi, mikäli se kaiteen ruostumisen estärni-
seksi on katsottava tarpeelliseksi. Kyllästettyä 
puujohdetta ei maalata. Putkikaide ja kevyt-
rakenteinen kaide maalataan harmaaksi. Teräs- 
pylväät maalataan harmaiksi. Terasbetoni- ja 
kyllästettyjä punpylväitä ei maalata. 

. 
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4 __-______ --______ 
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Kaiteet 

Kczidetyypit 

Leveä teräskaide 	 Kapea teräskaide 
1:20 	 1:20 

E 

L 
ft T i 

L 

- 
-1 

	

-I -1-----  tfT 	1 
To 	- i II %C) 	 -. 	1 

0 	 h 

1 	Ii 
- 	L.Jli4 

40°crn 

Värit: teräsjohde keltainen, ellei toisin 
määrätä. 
Puujohdetta ei maalata 
Teräspylväöt harmaita 
Teräsbetoni- ja puupylväitä ei maalata 

Kapean teräskaiteen alku 
1:20 

!) 

I i 

1 v/r_ 	 *1 1 	 L. L 44F  i: -. - 
- -r: 	1ff 

_________- 300 tai 400 cm------ 

Puukaide 	
125cm 1:20 	 -1 

1 	1 

L 

1 	1 
L1 

11 

Lj 

300c ii 

. 

____ 	 ___ ____ ______ 	 ___ ___ 	

'4tcm 

1 	 Ajosuunto 	- 

Puukaiteen alku 
1:20 

______ _______ _____ 	 10cm ______ ______ _____ 
Ajosuunto 	- 

40cm 

Kuva 2 
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Kaiteet 

Keskikaistakaiteen pään muodostaminen 

a) Kaksipuolinen kaide 	
1:50 

II 	 Valmistajan 

II 	 ---toimittama 
4.00m 	 pädtekappale 

b) Yksipuolinen kaide 

 

-- 	4.00m 2.00m 

c) Kaide stilalla 	 Johdeterds 

2.00m -. 	. 	?.QP.m 	_____2.00m - 

Kuva 3 
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Kaiteet 

. 

. 

Pylvddt 

Ratakiskopylväs 30tai33 kg/m Teräspylväs NP14 

f - 	 - 1:20-1:10 

0 
0 

4O 
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__ 1 
riOO 4  

Leikk.a-a 	 Laikk. b-b 
1:10 	 1:10 

Teräsbetonipytväs 

PainekyUästett y 
puu pylväs 

*Ttrf IT 

. 

. 
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Kciiteet 
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1:10 
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Teröksinen sillankaiteen runko 
35,J:7 

1 10 
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Harva sillankaide 
1:20 

-- 	 - 

	

________ - 	L C I2RSt37-2 	 - ________ 

n St.42 IoI,e•76,26.3RHS toi 2L6090-8RSt 37-2 

	

__________ - 
	— e.rs Erikseen määrättävä teräsjohde 	 - __________ 

+ 

i• 
I 	II 
I I 	II 

Ii II 	1 

II 	II 
II 

Kaiteen paino 
Runko: 

24,3 kg/m(23.5) 101,676,26,3 RHS pylväin, 
26,0k9/m (25O) 2L60908 pylväin. 

Teräsjohde tyypistä riippuen 12-18 kg/m. 

Hyödyllinen itveys —11100 
0 

Kaiteen runko tehdään normaalipiirustuksen N! DK/ 16-1 mu- 	 t- 
koon. 
Teräsjohteen jotkokset tehdään valmistajan ohjeen mukaan. 
Tarvittaessa suurennetoan Ilikuntavaro yläjohteen mukoon. 	 1 
Kaide maolataan lyijymönjällä ja peitevärillo 	i kuumasinkitään. 	 LL_Ji 

i• 

Si!taosaston normoaIiprjsts N o DK / 6-3 

Kuva 9 
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Tiheä sillankaide 
1:25, II2,5 

Py Ivasvälissa Iiikuntasaumc 
	 Pylväsvälissä ei liikuntasaumaa 

2000 	1 1- 
Liikunf avara 

0,30 tai 50 C I2RSt 37-2 

. 

. 

IJ St 42 101,6 76,26,3 RHS tai 2L60908 RS$ 37-2 
55558 

-t  II:. 	 = = 

	

I3- 	L45-45'7 
Erikseen maörättÖ'a teräsjohde 

+—l9 	 + 

	

_____ rL 55-55-8 	 - 

	

• 13 - 	L 45 - 48 -7 	 1 

. 

L- terästen jotkokset 

L- reraksen jatkos sillan liikunta- 	L- teräksen jatkos muualla 
sauman kohdalla 

Kiinteällä puolella niittaus tai pulttaus 

	

lo-l5 IQI3Olr SOI 	 L- teräksen liikuntavaro 53 1 0=1 5 351 5 751± 151 

	

40.A 80 4040 80 40 	 ___________ 1 	 408080 1 80 401 
en • a ______________ 

	

-E* - 	- 1 

	

1.-- 	di4- 	l 	 LJ 	d 

	

380 ______ 	 320 

	

1 	Pultit t 13 	1 

	

sQtp, 80 	 Niitit d 4 

	

-4-. 	 s 1 

	

4T 4T1 	 4: 

	

L.±°'.° 	 JL 

Hyödyllinen leve 

Kiinleällä puolella 	hitsaus 

__________________________________________ 
L_____________ 1 

L- teräksen kiinnitys kaidepylvääseen 
Keskimmäinen 	kiinnitys 	Muut 	kiinnitykset 

1;:;7ki2 , 5 ._ 55-55-8 

-. 	1)13 	 - 	 I3 

TJ 

d. I 4 1 
Huom 1 L- teräksiä ei kiinnitetä eikä jatketo hitsaorncjila  

Kaifeen paino 
Runko 24,3 kg/m 123,51 101,6-76,26,3 RHS 
pylväin 
Runko 26,Okg/m 125,01 2-L6090'8 pylväin 
L- teräkset 3,3 kg/m 
Teräsjohde tyypistä riippuen 12-18 kg/m. 

Kaiteen runko tehdään norrnaalipiirusfuk- 
sen N DK/ 16-1 mukaan 

Teräsjohteen jotkokset tehdään volmista-
Jan ohjeen mukaan Tarvittaessa 
suurennetaan liikuntavara ylä-
johteen mukaan. 

Kaide maalataan lyijymänjöllä ja peitevä- 
rillä tai kuumasinkifään. 

Siltaososton normocliperustus No DK/16-4 

Kuva 10 
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Sillan sälekaide 
1:35,1:7 

P0ösvÖ5sÖ liikuntusouna 	 Pytväsvätssä ei likuntosaurnoo 
2000 	 2000 

Liikuntav'a 
Ifl fl tni () 	 .- r 2 RSt 7-2 	,- 11T)t)A 

_______ 
— — —.-— 
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TT '  
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fJ[iflflN1 '- ir - i-nr 
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II L 
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- 	 Säleet -putkeo 254 25,42,6 RRS tai 
o-xitkea,uIkohetvisijo 30,seeiämä 2,6 

Säteen normc pituus 860 Seen pituus 
ytojchteen INkkuvon jatkoksen kohdol- 

852. 
Pylväsvähssä U yhtä suurta väliä V 

Söleikön kiinnitys runkoori 

Yiohteessa Ylöjohteesso 
hitsousliitos 	pulttilitos 	 - Tiviste 

2--] 	 1 	1 	 - 
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l008 	 t - iO08  
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Säleikkö liikuntasauman kohdalla 
- teräksen katkos 	 Kaiteen paino 

Runko 24,3 kp/m (23,5 01,076,26,3 RHS pylväin 
. 	 ..*:. 	 ..--.:.--:: 	,z . :- .... .- 	 1 	Runko 	26,Okg/m (25,0) 2-L6090-8 pylväin. 

1 	_____________________ 	Saleikko 22 Kq/m 

	

j 	 1 r 	Teräsohde tyypistä riippuen 12-18 kg/m. 

E2uu 852 	Pituus 852 	=l008 . L .IOO81 1 Koiteen runko tehdoon normoalipiirustuksen Nt DK/ 16-1 
mukaan. 

1 -  teräksen jctkos 	 Teräsjohteer jotkokset tehdä&i volnistojar ohjeen mukaan. 

4O./2 50 S 	
1örivttoessa suurennetaor ljkuntavora ylojohteen 

------ 	- 	<nide maalatoan lyjymoniollo 0 peitevaillo toi kuxno 

________ _______ 
- 	— 	 --y 	
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- - ---------
1  
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[8045 

.... 
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SFltoosastc,r for fOilLir J5kJ5 5 o DK/16-5 
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Sillan ja tien liittymäkohdan muotoilu 
Kaidepäötepylvällinen 	 1: 25 	Kaidepäätepylvddtön 

L] 
600 	 8 

2l2t0i 	3, L=jo 	 1 
Haa#/. 25 

± 

Kiv l v h0Us ::000 

A J 
. 

8 

> 
- 	-o------..- 

1 

. 

.oiteer runko tehdoon normoohprrustusen N DK/16-1 
mukoan. 

Teräsjohteen 	tulee jatkua samonlaisena sillan vie- 
reisesso tien kaiteessa. 

Kaiepdatepylvosta kaytetoan: 

-vesistosilloilla ellei korkeata sillankaidetta jatketa 
samanlaisena tiepenkereelle, sekä 

- ylikulkusilioilla, risteyssilloillo ja ylikulkukaytavilla 
a) solekateen yhteydessä, ellei talo jatketo so-
manlaisena tiepenkereelle ja b) jos korkean sil-
lankaiteen jotkeena tiepenkereello on putkikaide 
tai kevytrakenteinen kaide. 

Sdoosaston n0rrnaarpirut.js N c. DK/ e 

Kuva 2 
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Kaiteet 	 TVL 	 21.12. 1987 

2. Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien ehkäisy 

2.0 Yleistä 

. 

Kaide on yksi keino suistuinisu:inettomuuksion 

eokäisyssä. Noin joka kolmas autoliikenteen 

onnettomuus on suistumisonnettOmuus. Suistuiiiis-
onnettomuudessa ajoneuvo on joutunut pois tiel-

tä sen vuoksi, että ajoneuvon hallinta on mene-

tetty tai on ollut tarpeen väistää toista tiel-

lä liikkujaa. 

Kaicte ei ole ensisijainen keino suistumisonnet-
tomuuksien ehkäisyssä, koska kaiteeseenkin tör-

määminen on vaarallista. Lisäksi auto saattaa 

ponnahtaa kaiteesta takaisin muun liikenteen 

eteen. Yleensä on tehokkaampaa ja halvempaa 

poistaa tai siirtää vaaralliset esteet tai 

muuttaa esteet vähemmän vaarallisiksi sekä loi-

vantaa luiskia ja muita jyrkänteitä. Kaidetta 

lievempien vaarakohtien vuoksi ei tehdä kaidet-

ta. Vaarakohdan eteen voidaan tehdä muukin este 

kuin kaide, esimerkiksi maavalli. 

Jyrkkien, pitkien tai muuten yllättävien kaar-

teiden sekä pitkähköjen alamäkien jälkeen suis-

tumisriski on 2.. .4-kertainen normaaliin näh-

den. Tällaiset kohdat on aina tarkasteltava 

erikseen. Sama koskee poikkeuksellisen sumui-

sia, tuu] isia tai. 1 	ka tie t lenkuhtia. 

Reunepiin luja te] is 1 kdyttdN aiiileu kai ioen 

lisänä kaarteissa. Ne haittaavat kunnossapitoa 

huomattavasti vähemmän kuin kaide. Kaide lisää 

auraus-, riiitto- ym. kunnossapitokustannuksia. 

Näiden ar 'o on 20 vuodessa noin 50 % kaiteeti 

raketLurnitku3tattuku i etu 

Kaiteiden suunnittelun lisäksi tämä ohje vai-

kuttaa 

- poikkileikkauksen muotoiluun (sivuojat, pen-

gerluiskat, keskikaista ym.) 

- liikenteen ohjauksen, valaistuksen ja rumpu-
jen suunnitteluun 

- tieympäristön esteiden, jyrkänteiden ja suo-
jattavien rakenteiden käsittelyyn tietä suun-

niteltaessa ja rakennettaessa sekä ulkopuoli-

sille lupia myönnettäessä. 

TäoS ohje on tarkoitettu käytettäväksi uusilla 

teillä sekä soveltuviri osin parannettavilla 
teillä. 

Ohje ei sovi sellaisenaan olemassa olevien tei-

den systemaattiseen korjaamiseen, sillä poikki- 
leikkauksen muuttaminen tai rakenteiden siirtä-

minen jälkeenpäin on usein kallimpaa kuin toi- 

menpiteestä saatava hyöty. Varsinkin vilkas-

liikenteisillä teillä tulisi kuitenkin harkita 

seuraavia toimenpiteitä: 

- lohkareiden ja muiden helposti poistettavien 

estitidari siirtäminen 

- siltapilarien ja muiden paliojen vaarakohtien 

suojaaminen kaiteella 

- kallioleikkausten sivuojien osittainen täyttö 

- pengerluiskien loiventaminen siten, ettei 

kaidetta tarvita 

- vanhojen puukaiteiden, selvästi liian mata-

lien tai muuten puutteellisten kaiteiden kor-
vuaminen uudella 

sattuneiden onnettomuuksien perusteella vaa-

ralliseksi todettujen tienkohtien parantami-
nen. 

. 

. 	Joskus suistuminen on estettävä pelkästään sen 

vuoksi, että suistuva auto vaarantaa toisella 
ajoradalla liikkuvien turvallisuuden tai voi 

aiheuttaa tärkeän rakenteen sortumisen. 
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2.1 Kaiteen käyttö ja reunaympäristön parantaminen 

2.11 Suositeltava poikkileikkaus 

2.111 SIVUOJAT JA KALLIOLEIKKAUS 

Uusille teille suositellaan kuvan 1 poikkileik-

kauksia. Suositeltavinta tämä On tärkeillä pää- 

teillä sekä vaikeiden kaarteiden jälkeen. Auto 

voi väistää tarvittaessa tien sivuun. 

	

'2m '2...4n2 	

3) Im) 

(I3) 	, 	
/ 

'2m 
c 

(1.3) 

. 

. 

	

Kuva 1. 
Luiskien kaltevuudet. 
Uusilla teillä tulisi käyttää kuvan varsinaisia ohjearvoja. 
Suluissa olevia arvoja käytetään usein, jos nopeustaso 
tai liikennemdärä on alhainen tai kun tilaa on vähän tai 
tie on penkereellä (h-3 m), ei kuitenkaan moottori- ja 
nioottoriliikenneteiltä. 
1. Jos h < 1,5 m, koko luiska louhitaan kaltevuuteen 1:2. 
2. Riippuu tien luokasta, kallioluiskan korkeudesta ja 

massatarpeesta. 
3. Luiska pyöristetään 2 + 2 m matkalla. 
4. Esteiden kohdalla sivuojan takaltiiskan kaltevuudeksi 

sopii 1:2. 

Liittymien sivuojarummut sijoitetaan 2. . .10 m 

sivuun alkuperäisestä sivuojalinjasta. Liitty-

vän tien luiskat loivennetaan 1:2.. .l:4:ksi 

ruinmun ja 1)UL ieN J -  1 issä 

parannettavilla teillä ainakin kallioleikkaus-

ten sivuojat muotoillaan uudestaan ja pienet 

kai 1 iopal jastumat leikataan näkymättömiksi. 

Suuremmissa kallioleikkauksissa voidaan harkita 

avartainista tai erikoistapauksissa johteen 

kiinnittämistä loittokappalein luiskaan, jos 

taulukon 1 suojaetäisyys reunaviivasta alittuu. 

2.112 PENKEREET 

Uusilla teillä penkereet tehdään yleensä loiva-

luiskaisiksi kaltevuuteen 1:3. Moottori- ja 

moottoriliikenneteillä luiskakaltevuus on 1:4. 

Loivempaa luiskaa suositellaan käytettäväksi 

kaarteiden jälkeen ja muulloinkin, kun halutaan 

parempi laatutaso. Luiskan ja maanpinnan raja- 

kohta pyöristetään kuvan 1 mukaisesti. 

Korkeilla penkereillä käytetään kuitenkin jyrk-

käluiskaista (1:1,5) kaiteellista poikkileikka-

usta. Rajana on yleensä 4 m pengerkorkeus. Kor-

keammatkin (5.. .6 m) penkereet on edullista 

tehdä loivaluiskaisiksi. jos luiskaan sopivia 

rnassoja on edullisesti saatavissa, korkea pen-

gerosuus on lyhyt tai ympäröivä maasto on 

avointa. Alempaa (2.. .3 m) rajaa saattavat 

puoltaa ympäröivä maankäytt.ö, pohjanvahvistu's-

tapa, s lta tai suuri rumpu tai ympäristön es-

tuat. Tinm kumpikin puoli tarkastellaan erik-

seer.. 

Tiealue voidaan varata vapaassa maastossa si-

ten, että penger voidaan muuttaa rakennusvai-

heessa loivaluiskaiseksi, jos läjitettäviä 

luiskaan sopivia massoja kertyy suunnitelmassa 

arvioitua enemmän. 

Jyrkkäluiskaiseila (1:1,5) penkereellä käyte-

tään kaidetta. Kaiteen pituus ja poikkileik-

kaukson yksityiskohdat on esitetty kuvassa 7. 

Kaiteiden pituudet tarkistetaan rakennusvai-

heessa. Jos tie on tukimuurin päällä, tehdään 

kaide kuten sillalla. 
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Vanhoilla vähäliikenteisillä teillä voidaan hy-

väksyä 1:1,5 kaltevuus alle 2 m korkuiseen ja 

1:2 alle 5 m korkuiseen penkereeseen ilman kai-

detta, ellei penger sijaitse suistumisalttiissa 

paikassa tai lohkareisessa tai järeäpuisessa 

metsässä. Luiskien loiventaminen on silti suo-

siteltavaa. 

Metsässä olevien penkereiden luiskiin tulisi 

kasvattaa pensaita ja pienpuustoa auton kulkua 

hidastamaan, ei kuitenkaan alle 7 m etäisyydel-

le vilkasliikenteisen tien reunasta. 

ei tarvita, jos tukimuuri tai meluseinä on si-

leä ja lujuudeltaan riittävän tasalaatuinen, ja 

sen pät on käännetty sivuun tai on muotoiltu 

vaarattomiksi. 

Taajamissa reunatuki on hyvä keino suojaetäi-

syysvaatimusten pienentämiseksi, mutta reuna- 

tuen korkeuden on oltava uudelleen päällystä-

misten jälkeenkin vähintään 01 m. Liikenne-

valojen pylväitä ja alle 120 mm teräsputkesta 

tehtyä liikenteenohjaustauluja ei suojata nor -

maalisti kaiteella. Tien reunaan sijoitettu]a 

valaisinpylväitä ei yleensä suojata kaiteella, 

vaan niitä varten on omat suositukset Teiden 

2.12 Esteet , jyrkänteet ja suojattavat suunnitteluohjeen osan V kohdassa 1.4. 
rakenteet 

Taulukossa 1 on esitetty kaidetta vastaava suo-

jaetäisyys reunaviivasta esteeseen tai muuhun 

vaarakohtaan. Jos vaarakohta on lähempänä, har-

kitaan kaiteen käyttöä, ellei vaarakohtaa siir-

retä tai poistota. Etäämpänä olevien vaarakoh-

tien suojaaminen kaiteella ei ole yleensä ta-

loudellista, vaikka kaidetta vastaava suoja- 

etäisyys ei aina riitäkään pysäyttämään autoa 

ennen vaarakohtaa. Myöskään kaidetta vähemmän 

vaarallisia esteitä ei suojata kaiteella. 

Uudet rakenteet ja raivausalueen raja tulisi 

sijoittaa siten, ettei seuraavia etäisyyssuOsi-

tuksia aliteta: 

- 	vähintään taulukon 1 antama etäisyys reuna- 

viivasta 

- 	este tulee sivuojan taakse vähintään 1 is 

päähän sivuojan takaluiskasta 

- 	leikkauksissa este tulee vähintään 1 m 

sivuojan pohjaa ylemmäksi. 

Näin saadulta alueelta poistetaan paksut puut, 

lohkareet ja muut helposti siirrettävät esteet 

eikä alueelle sijoiteta uusia törmäyksessä vaa-

rallisia esteitä. 

Nämä tavoitteet eivät sovi sellaisenaan olemas-

sa olevien teiden korjausperusteiksi. Uusilla- 

km teillä tavoitteista joudutaan paikoin poik-

keamaan. 

Tiehen kuuluva laite, lätiinnä siltapilari tai 

portaali, voidaan sijoittaa taulukon 1 antamaa 

etäisyyttä lähemmäksi ajorataa ja suojata kai-

teella, jos se on selvästi halvempaa. Kaidehlo 

Maisemallisesti arvokkaat puut ja vaikeasti 

siirrettävät rakenteet voidaan jättää paikal-

leen, ei kuitenkaan yleensä taulukon 1 suoja- 

etäisyyttä lähemmäksi reunaviivaa, ellei käyte-

tä erikoistapauksessa kaidetta. Sellaisilla 

olemassa olevilla teillä, joilla taulukon 1 

perusinitta S on enintään 2,5 m, kaiteen raken-

tamisesta tai esteen siirtämisestä ei ole 

yleensä saatavissa kovin suuria säästöjä onnet-

tomuuskustannuksissa. Tästä syystä voidaan vä-

häliikenteisillä teillä tyytyä nykytilaan, 

vaikka esimerkiksi puut tai sähkö- tai puhelin-

pylväät ovat taulukon suojaetäi syyttä lähempänä 

ajorataa. 

Uudet ja siirrettävät sähkö- ja puhelinpylväät 

sijoitetaan yleensä tien vierialueelle, ottaen 

huomioon edellä esitetyt etäisyyssuositukset. 

Muut tiehen kuulumattomat rakenteet tulevat 

yleensä tien suoja-alueen ulkopuolelle. 

Tien läheflä olevat korkeajännitelinjan pylväät 

haruksineen, rautatie laitteineen sekä muut 

vastaavat rakenteet tulisi sijoittaa kumpareel-

le tai omalle penkereelle, jos kaidetta halu-

taan välttää. 1uto ei tavallisesti yhtä vasta-

luiskaa, jonka korkeus on 1,5 m ja kaltevuus 

1:2 tai korkeus on 1 m ja kaltevuus 1:1,5. Tien 

ja joen tai tien ja sorakuopan väliin voidaan 

muotoilla maavalli. Kaiteellista vesistöpenger-

tä tulisi verrata loivaluiskaiseen tai porras-

tettuun penkereeseen. Kaarteissa on muistettava 

huomautus 5. Vesistöpenkereen tai muun ranta- 

vyöhykkeen luiskaa voidaan loiventaa tai por-

rastaa ja rantaa voidaan madaltaa. Lisäksi käy-

tetään reunapaaluja ja rantavyöhykkeeseen voi-

dau kasvattaa tiheä pienpuusto. 

. 
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Kaiteet 
Suojaetäisyys esteeseen , jyrkänteeseen ja suojattavaan kohteeseen 

Kaidetta vastaava 
Vaaralliset tai suojattavat kohteet suojaetaisyys reuna- 

viivasta esteeseen 

A 	Pylväät ja muut yksittäiset esteet: 1) 
Siltapilari, 	ortaali, valaisinpylväs (keskikaistalla), S + 
muu (> 120 nm) teräs- tai (> 200 nm) puupylväs tai puu, korjaukset 3. . .5 
lobkae tai muu vaarallinentai suojattava takaa 
vä.istettävissä oleva kohde 

B 	Vaaralliset seinärriät ja laajat vaarakohdat: 
Kallioluiska, tukimuuri tai rneluseinä, jota pitkin auto 2) 
ei luista, esterykelmä, vaarallinen jyrkänne, sx)jattava S + 2 	h 4 
tai vaarallinen rakenne, jonka leveys tai pituus tien- korjaukset 3. . .5 
suunnassa on yli 4 m. 

C 	Erittäin vaaralliset tai tärkeät suojattavat kohteet: 
2S + 2 	h2 (100 kV) 	tai 	raken- Korkeajtelinjan 	pylväs 	vastaava 

ne, yli 1 m syvyinen yli 2 m levyinen vesi, erittäin korjaukset 3. . .5 
vaarallinen jyrkänne, tärkeä rautatie ilman araa pengertä. 

1) Perusmitta S valitaan liikennemäärän ja ajonopeuden perusteella 
2) Koskee tapausta, jossa vaarakohdan etureuna on reunaviivaa a1enpana. 

h lasketaan seuraavasti: 

kohdassa B tai C 
	vesistä 	 jyrkanne 

mainittu este 

3) Jos vaarakohta on reunatuen (h > 0,1 m) tai vastaluiskan (h > 1 m) takana suoja- 
etäisyys on kohdissa A ja 5 S - im ja kohdassa C 2S - im 

. 

4) Valaistulla kohdalla suojaetäisyyttä 
voidaan pienentää 1 m, jos S > 2,5 m. 

5) Jyrkän tai yllättävän kaarteen tai 
pitkähkön alarnäen jälkeen suojaetäi-
syyttä suurennetaan 1. . .5 m. 

Perusmittaa S valittaessa otetaan huo-

mioon uusilla teillä 20 v aikana tapah-

tuva liikennernäärän kasvu. 

Ajonopeudeksi otetaan yleensä nopeusra-

joitus. Perusnopeuden teillä 50-80 krn/h. 

Tasoliittymien kääntyvän liikenteen kais-

toilla ja pysäkeillii s = 1,5 m. 

Perusmitta S 	(m) 

Tien luokka ja Liikennemäärä/ajorata (KVL) 

ajonopeus (km/h) alle 500 	500-6000 yli 6000 

Moottoritie 7,0 

Moottori liiken- 

netie 6,5 

Muut v = 100 3,5 4,5 5,5 

v = 70,80 2,5 3,5 4.5 

v = 60 1,5 2,5 3,5 

v = 50 - 1,5 2,5 

Taulukko 1 
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2.13 Sillat ja rummut 

Alle 15 m pituisilla silloilla käytetään tie- 

kaiteen korkuista matalaa sillankaidetta. 
pidemrnillä silloilla ja erikoistapauksissa 

lyhyilläkin käytetään korkeaa sillankaidetta. 

Jos yli 3 m korkuisella sillalla on kevyttä 

liikennettä, matalaa sillankaidetta korotetaan 

kevytkaiteella, ja korkeana sillankaiteena käy-

tetään tiheää sillankaidetta, Kevyen liikenteen 

väylän kohdalla käytetään sälekaidetta, ellei 

tämä aiheuta vaarallista näkemäestettä liitty-

mässä. 

Kun sillan alla on tie, voidaan auratessa 

irtoavan jään putoaminen estää sijoittamaLla 
kaiteeri johteen alle ritilä tai toinen johue. 

Kun tiekaide liittyy sillankaiteeseen, aloite-

taan 2 m pylväsväli vähintään 8 m ennen ja 

lopetetaan 4 m sillan jälkeen. 

Suuret (d = 1.. .2 m) rummut tehdään niin pit-

kiksi, että rummun yläpuolelle jäävä sisäluiska 

voidaan tehdä loivaksi (1:3.. .1:6). Kaidetta ei 

käytetä, ellei se ole perusteltu penkereen kor-

keuden vuoksi. Laskuojan luiskat tulisi muo-
toilla suistuvalle autoile vaarattomiksi. 

Taulukko 2. 
Kaiteen vähimmäispituus ennen estettä. Pituus esteen 
jälkeen on suluissa. Lisäksi tehdään alku- ja loppu-

viiSteet .1) 

Tien luokka ja 	Esteen takareunan etäisyys 

ajonopeus (km/h)(kaiteeSta tien poikkisuun-

nassa 

I 1e 3 m 	3... 5 m 

1 Moottoriväyläl 20 (15) 2f. . .72 118.. .36) 

II Muut 80.. . 100 1 13 (10) 18.. .48 (12.. .24) 

1u1 Muut 50.. .70 10 

Fu ukko 3. 
Kaiteen pituus anneli silteS, Pituus sillan jälkeen 
on 70 % tästä. Lisäksi tehdään alku- ja loppuviisteet.I) 

Tien luokka ja 	Sillan korkeus alapuolisen 

ajonopeus km/h 	tien tai veden pinnasta 

2. . .5 m 1 5.. .8 m 	yli 8 ml 

II Moottoriväylä 24.. .36 	36.. .60 48 .. . 10 l 
II Muut 80.. . 100 1 18.. .24 	24.. .48 136.. .60 

1111 Muut 50.. .701  12.. .18 	18.. .36 136.. .48 1 

. 

•1 
2.14 Kaiteen pituus ja sijainti 

2.141 PITUUS 

Kaide aloitetaan 10. . .100 m ennen estettä tai 

siltaa (= ennakkopiclennys) ja lopetetaan 6.. . 7u 

o esteen tai sillan jälkeen (= jälkipidennys). 

Normaalia lyhyempi kaide saattaa riittää, jos 

kaide aloitetaan pysäkkilevennyksestä, maa- tai 

kallioleikkauksesta tai, jos kaide kaartuu loi-

vasti (1:20, 1:10) sivuun loivassa (1:6) luis-

kassa. 

Alku- ja loppuviisteen pituus on normaalisti 

8 m, mutta moottori- ja moottoriliikenneteillä 

12 m. Vähäliikenteisellä yksityistiellä ja py- 

säkillä tulee kysymykseen myös 4 m viiste. Vä- 

häisissä liittymissä kaide voidan kääntää liit- 

tyvälle tielle ilman viistettä. 

Yksisuuntaisella ajoradalla jälkipidennys on 

vähintään 2 m, jos tehdään lisäksi loppuviis-

te. Jos loppuviistettä ei tehdä, jiilkipidennys 

on vdht tääti 6. 

1) Kaiteen kokonaispituus ilman viisteitä pydristetään 
yleensä 12 m monikerraksi. 

2) Vaihtelualijeen alarajaa voidaan käyttää, jos kasvil-
lisuus tai maaston muoto hidastaa suistuneen auton 
kulkua. 

3) Vaihtelualueen ylärajaa käytetään yleensä, jos sil-' 
lan alla on vaarallinen jyrkäana, vesistä tai ylI- 
kasiiikentineu tie tCl rautatie. 

2. 142 SIJAIMTIPOIKKILEIKKAUKSESSA 

Tien reunaan kaide sijoitetaan kuvan 2 mukai-

sesti. Mitta 0 on vähintään 0,25 m. Tällöin 

päällystettä tavallisesti levennetään 0,4 m 

niin, että se ulottuu 0,1 m päähän johteen etu- 

reunasta. Mitta 0 voi olla suurempikin, kun 

noudatetaan kohdassa 2.16 annettua luiskakalte-

vuutta ja kaiteen korkeutta. Lisäksi on varmis-
tettava, että kunnossa1d täjä ei jätä kaiteen 

eteen jääva ii ia. 

. 

. 

V 2.1-4 



Ki i teet 
	 rvi 	 29.12.1987 

O,5m 0 Normaalipiennor 

)O,lm 

O,55m 

'älteenlevenns 
-. koiteen 	kohdalla, 
Lisätäyte / kun D 	O,25m 

1,8m 
Paallysteen leveys 

L 
koiteettomilla 	kohdilla 

Kuva 2. 
Kaiteen ja pientareen mitat tien reunassa. 
Ulkokaarteessa päällystämätin tukipiennar on 
kallistettava ulospäin. Katkoviivalla merkittyä 
muotoilua voidaan käyttää vain loivaluiskaisella 
osuudella. 

Kaiteen korkeus mitataan aina johteen keskel-

tä. Kaiteen korkeutta määritettäessä otetaan 

huomioon myös vaiheittainrakennettavat päällys- 

teet. 

Kaiteen sijainti sivusuunnassa lasketaan joh-

teen etureunasta. Kaiteen ja esteen väliin jä-

tetään joustovara. Käytettäessä 4 m pylväsväliä 

joustovaran tulisi olla vähintään 1 m; ehdoton 

S 	vähimmäisarvo on 0,5 m. Jos pylväsväli on 2 m 

vähintään 8 in ennen ja vähintään 4 m esteen 

jälkeen, joustovaran tulisi olla vähintään 0,5 

m; ehdoton vähimmäisarvo on 0,25 m. Moottori- 

ja moottoriliikenneteillä sekä kohteissa, jois-

sa auto voi törmätä kaiteeseen lähes kohtisuo-

rasti, edellä esitetyt joustovaran vähimmäisar-

vot. kerrotaan kandella. 

Erityistapauksissa kaiteen johde voidaan kiin-

nittää suoraan kallionluiskaan tai muuhun sai-

nämään. Tällöin tulisi käyttää 0,2.. .0,4 m 

loittokappaleita 2 m välein. Kun kaide liittyy 

tukimuuriin tai seinämään, käytetään 1. • .2 m 

pylväsväliä 8 m ennen seinämän alkua ja 4 m 

seinämän jälkeen. 

2.15 Liittymät ja pysäkit 

Liittymää tai pysäkkiä ei pitäisi tarpeettomas-

ti sijoittaa kaiteelliselle penkereelle, koska 

kulkuaukot haittaavat kaiteen toimintaa. Sillan 

sälekaide tai kuperassa pyöristyksessä ja ramp-

pien päissä rnatalakin kaide saattaa muodostaa 

näkemäesteen liittymään. Jos näkemäeste aiheut-

taa suoranaista vaaraa, sillan päitä ja penger-

tä levennetään näkemän parantamiseksi, ellei 

liittymän paikkaa tai tasausta voida valita uu-

destaan. 

Liittymissä on yleensä tavallista enemmän lii-

kenteenohjaustauluja ja valaisinpylväitä. Tör-

rnäysten ehkäisyn kannalta portaaliksi tulisi 

valita uloke tai koko ajoradan yli ulottuva 

kehä. Kapealle keskisaarekkeelle tuettu kehä on 

vaarallisempi, sillä pienelle saarekkeelle on 

vaikea tehdä toimivaa kaidett.a. Joskus kaide 

voidaan korvata käyttämällä saarekkeessa nor-

maalia korkeampaa reunatukea. Jos liittymässä 

on kaksirivinen valaistus, valaisinpylväät voi-

daan sijoittaa normaalia kauemmaksi ajoradasta. 

Jos pysäkin odotustila jää kaiteen ja linjauk-

sen väliin, ouotustila pitäisi korottaa. 

vahintaan 	 1 

Kuva 3. 
Kaiteen aloittaminen pysäkin kohdalla. 
Kaiteen päiden kääntäminen vähäliikentei-
selle sivutielle. 

. 

. 
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2.16 Keskikaista 

Keskikaistalla käytetään tavallisesti kaidetta, 

kun ajoratojen välinen etäisyys alittaa taulu-

kon 4 arvot. 

Kääntyvän liikenteen kaistan kohdalla keski- 

kaista voi olla taulukossa 4 esitettyä kapeam- 

p1. 

Uusilla teillä on otettava huomioon myös se, 	Kuvissa 5 ja 6 on esitetty poikkileikkauksen 

että kuivatuksessa ja kunnossapidossa saavute- 	muutos esteen kohdalla. Yli- tai alikulkusillan 

taan säästöjä, kun keskikaista on leveä, 	kohdalla kaidetta voidaan lyhentää 30 % taulu- 

kon 2 tai 3 arvosta kääntämällä kaide viistosti 

koskikaistan keskelle kuvan 5 mukaisesti. Viis- 

'1 	Ei esteitä 

toussuhde l:f on moottori- ja moottoriliikenne-

teillä 1:20, muilla teillä 1:10.. .1:20. Luiska-

kaltevuus saa tällöin olla enintään 1:6, mie-

luiten 1:10. 

Kuvs 4. 
Kaiteellisen keskikaistan päävaihtoehdot. 

Lumitilan tarve tai muu syy voi vsatia kuvassa 
esitettyä leveämmän keskiksistan. 

Mitta 1' on normaali sisäpientareen leveys. 

Mitta D on aina vähintään 0,25 m, yleisimmin 
0,5. ..1,5 m. Suositellaan, että kaiteen etäi-
syys reunaviivasts (P + 0) on moottoriteillä ja 
muilla nopean liikenteen teillä 2,25 m, jotta 
vaurioittunut auto tai tilapäinen lumivarasto 
mahtuu kaiteen reunaviivan väliin. 

Mitta J on joustovara, joka saadaan kohdasta 
2.142. 

Mitta E on johteen etupinnsn vaaksetäisyys reu-
natuen etupinnasta. Sen suuruus saa olla enin-
tään 0,2 ts, kun nopeus on yli 60 km/h. Alhai-
semmalla nopeudella etäisyys voi olla suurempi. 

Jos kaide sijoitetaan luiskaan, luiskan kalte-
vuus saisi olla enintään 1:6, mieluiten 1:10, 
kaiteen ja pientareen välissä. Jälkimmäisessä 
(1:10) tapauksessa kaiteen korkeus on aina 
0,55 m luiskan pinnasta. Jos luiskan kaltevuus 
on 1:6.. .1:8, korkeus on 0,bO m. Epäedulliseen 
tilanteeseen joudutaan, jos luiskan kaltevuus 
on 1:6, nopeus on yli 60 km/h ja mitta 0 on 
0,5...1,5 m, silLä Lähdin tarvitaan 0,65 m 
korku joen ka ide 1 uikan pinnasta mitattuna. 

2. Esteitä 

3. Koroke 

P+D 	;V_ 	4r 

055 m 1Jm 
4. Betonikaide 

.7 	P 	
vc3IOiSinpyIväs 
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- 1) Kaidetta ei tarvita keskikaistan 
ylitysten vuoksi. Suluissa olevaa 
leveyttä ei silti pitäisi. alittaa, 
sillä muuten kaiteet eivät mandu 
satunnaisen esteen kohdalle. 1 2) Valaistuilla teillä ajoratojen 
väli saa olla kohdassa A 1 ts ja 
kohdassa B 2 m kapeampi. Jos va-
laistun tien keskikaista on koro- 

'itä 
tettu, ajoratojen väli saa olla 
kohdassa A 2 m ja kohdassa 8 4 ts 
kapeampi, kun nopeus on enintään 

80 km/h. 
3) Kohdan A vähitumäsileveykSiä suu- 

2 	rennetaan silloin, kun toinen ajo- 
rata on yli 0,5 ts toista ylempänä. 

4) Kohdassa B vähimmäisleveys on 

3 	laskettava taulukon 1 avulla, jos 
esteen leveys on yli 1,5 ts tai 
este ei ole keskellä. 

Taulukko 4. 
Keskikaistalla ei tarvita kaidetta, jos ajoratojen väli reunaviivasta 
reunaviivaan on vähintään tässä esitetyn levyinen. 

Nopeus 	Liikennemäärä (KVL, ajoradat yht.) 

alle 12000 	12 000.24 	yli 24 000 

- 

A: 	ei 
2)4) 

0: 	on 
- 	 2) 3) 
A: 	ei 

-- 	2) 4 )3) 
8: 	on P: 	e 

2 
11: 	c 

__ 

esteitä esteitä 

__-----------------

esteitä esteitä esteitä estE 

70,80 

(45) 1) 

(35)1) 8 5 10 8 

60 (3,0) 1 ) 

(2 , 5) 1 ) 
6 

- --- ___ 1___ 
1 

2.17 Kevytliikenteen väylät 

. 

. 

Kuva 6. 
Poikkileikkauksen muutos esteen kohdalla 

Kevytliikenteen teillä tulee kiinnittää huo-

miota varsinkin pyöräilijöiden turvallisuuteen 

erityisesti alamäkien jälkeen, joissa nopeus 

kasvaa suureksi. Tietä voidaan leventää ja es-

te. jyrkänne tai syvä vesi tulisi saada riittä-

vän etäälle (1,5.. .3 m) pensaiden tai sivuojan 

taakse. Penyerluiskiin istutetaan runsaasti 

pensaita. Ellei näin voida menetellä, kevyet- 

liikenteelle tarkoitettua kevytkaidetta käyte-

tään jyrkkäluiskaisella (1:1,5), korkealla 

(3 m) penkereellä; jyrkänteen kohdalla, sekä 

syvän (yli 0,5 m syvyinen 2 m päässä rantavii-

vasta) vesistön kohdalla. Esteiden kohdalle ei 

yleensä tehdä kaidetta. Kevytliikenteen kaide 

tulisi sijoittaa vähintään 0,75 m päähän väylän 

reunasta. 

Kaiteena käytetään yleensä kevytkaidetta paitsi 

silloilla ja tukimuurien päällä sälekaidetta. 

Jos kaiteella on tarpeen estää myös autojen 

suistuminen jyrkänteeseen, käytetään yhdistet-

tyä tie- ja kevytkaidetta kevytkaiteen sijaan. 

Autojen suistuminen kevytliikenteen tielle 

estetään, jos auto- ja kevytliikenne on erit-

täin vilkasta ja taulukon 1 suojaetäisyys alit-

tuu. Keinoina tulevat kysymykseen kevytliiken-

teen tien nostaminen ajorataa ylemmäs tai 

kaide. 

• 	0,7 kertaa 
.1 	 • 	• 	toulukosta 

Kuva 5. 
Sivuun käännetyt kaiteen päät siltapila-
rio tai sillan keskikaista-aukon kohdalla. 

suositus 
2,5m 

- 

iio 
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Esimerkki 1. 

Kaiteen tarpeellisuus ja mitat portaalin kohdalla 

Tie: Nopeus 80 km/h, KVL 2700 ajon/d, ei valaistusta, 
ei reunatukea, suora tie, luiskan kaltevuus on 
1:3. 

6,15 	 E  

Esimerkki 3. 

Kaiteen tarpeellisuus keskikaistalla olemassa oleval-
la tiellä. 

Ohje ei edellytä toimenpiteitä olemassa oleville teil-
le, mutta nvkytilaa voi silti verrata ohjeeseen. 

Tie: Nopeus 120 km/h, KVL nyt 10 000 ajon/d, keskikais-
tan leveys on 6,5 ui, sisäoiennar 1,25 ui, ei va-
laistusta, ei reunatukia. 

/ I25rP 	6,5m 

9m 

Perusmitta S35 ii (80 km/h, KVL=500. . .6001) njon/d). 
Portaali kuuluu taulukori 1 kohtaan A, jossa ei oteta 
huomioon reunaviivan ja esteen vdliat korkeuseroa 	h. 
MydskWn korjauksia 3, 4 ja 5 ei tarvita, koska valais-
tusta, reunatukea tai vastaluiskaa ei ole ja tie on 
suora. 

Tdlldin vdhimindisetdisyyS E on 3,5 m reunaviivasta pyl -
vddn etureunaan. Portaalin orren pituudeksi tulisi 
9,65 m ( 6,15 + 3,50), mikd on liikaa, kun orren pi-
tuus saa olla enintaan 8,15 m pylvdn etureunasta por-
taalin rakenteen kannalta. 

Koska ulokeportaalia ei voida sijoittaa riittdvdn 
etdlle, tehdddn kaide 1,75 m pdhn reunaviivasta, 
kun piennar on alunperin 1,5 m levyinen. Portaalin pyl-
väs joudutaan sijoittamaan 2,00 m ( 8,15 - 6,15) pdd-
hdn reunaviivasta. Tdlldin etäisyys kaiteen etureunasta 
pylvän etureunaan on 0,25 ui ( 2,00 - 1,75), minkä 
vuoksi kaiteessa on kdytettdv 2 m pylvdsvMlid. 

Kaiteen pituus valitaan taulukon 2 avulla. Kaide aloi-
tetaan 13,5 m ( >13 ui) ennen portaalia ja lopetetaan 
10,5 ui ( >10 ui) portaalin jdlkeen, jolloin kaiteeseen 
tarvitaan 2 kappaletta 12 m johteita. Lisdksi tehdän 
8 m alku- ja loppuviisteet. Luiska muotoillaan kuvan 2 
mukaisesti. Pddllysteen levennys ei ole vdlttdmdtön 
ndin lyhelld matkalla. 

Esimerkki 2. 

Kaiteettoman vesistiipenkereen vdhimnidisleveys. 

Tie: Nopeus 80 km/h, KVL 2000 ajon/d, ei valaistusta 
ei reunatukea, yksi jyrkkd kaarre. Tien pinta on 
2 m vedenpintaa (MW) ylempdn. 

Taulukon 1 mukaan vhimmd etäisyys reunaviivasta 1 m 
syvyiseen veteen on 2S + 2Ah. Kun perusmitta S = 3,5 ui 
ja&.h = 2 ui saadaan 7 ui + 4 ui = 11 m. Sisä- ja ulko-
kaarteessa sekä kaarteen jälkeen vaatimusta suurenne-
taan 1.. .5 ui ja käytetään kasvillisuutta optisena oh-
jauksena ja suiatuvan auton kulkua hidastamaan. Luis-
kien muotoiluun on useita vaihtoehtoja. Katkoviivalla 
merkityssd vaihtoehdossa on pienin massamenekki. 

Q2rnh 

TaulukoSta 4 saadaan ajoratojen v8liksi 9 ui, kun KVL 
alittaa 12 000 ajon/d, jnten leveys riittää ilman kai-
di-ttakin. Yllättävät tai muuten normaalia iyrkemmdt 
kaarteet tulisi tarkastella erikseen. Näihin voidaan 
tehdä kaide tai reiinapaalut, jos onnettomuustilasot an-
tavat aihetta. Kaide voidaan tehdä kuvan 4 kohdan 1 mu-
kaisesti 

Liikennemädrä vlittMä 5 vuoden kuluttua 12 000 ajon/d 
rajan, jolloin ajoratojen väli q ui alittaa selvästi 
taulukon 4 vaatimuksen 13 m. Tällä perusteella tulisi 
harkita kaiteen rakentamista koko tien pituudelle. Sa-
malla voidaan harkita tien valaisemista. 

Esimerkki 4. 

Kaiteen tarpeellisuus uudella tiellä taajamaasa. 

Kuinka leveä korotetun keskikaistan pitää olla kaiteen 
välttämiseksi? 

Tie: Nopeus 70 kxn/h, KVL 29 000 ajon/d, valaisinpyl-
väät keskellä, korotettu keskikaista, suorahko 
tie. 

Taulukosta 4 saadaan ajoratojen väliksi vähintään 10 ui 
(KVL > 24 000, valaisinpylväiden vuoksi tapaus B). 
Huomautuksen 2 mukaan vaatimusta voidaan pienentää 4 ui, 
kun tie on valaistu, keskikaista korotettu ja nopeus on 
enintään 80 km/h. Saadaan ajoratojen väliksi 6 m. 

Kun käytetään 1 m levyisiä sisäpientareita, korokkeen 
leveydeksi jää 4 ui. Reunatuen korkeudessa on otettava 
huomioon vaiheittainrakennettavat päällysteet. 

Im 	4m 	Im 

Liittymuin tehdään lisäkaista vasemmalle k ntyvää lii-
kennettä varten. Tällöin ei käytetä taulukkoa 4, vaan 
vähimmäismitat valaisinpylväästä reunaviivaan lasketaan 
taulukon 1 avulla. 

. 

. 

. 

Ilm (kaorteisso 1 I..16m) 
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Kaiteen aloitus penkereella 

Siirtymäosuuden 	oituus SOm (moottoriteiden korkeimille penkereille) 

+ 	+ 	+ 	+ 
e Tayskorkean 

1) 	 Normaalipiennar + 0 25m 
A 	8 	C 	VHst 	

- 
alku ,,,L9iteen 

- 1 Or,l ------------ II 

1 	4 :4 - 	1,5 

ientoreen leveyden muutos 20m 20m Luiskakaltevuuden 	muutos 20m 

Siirtvmdosuuden 	pituus 40m (tavallisin 	tilanne) 

I? 	Oj  Tä skorkean 
1) 

Normaalipieflflar+0,25m 
4 	BC 	D ._l!st__1 	

/ZI eIiL 

---o-D 

nopoau lH o,smIljI Yllh 

1:3 —+1 1,5 	 1: 1,5 

muutos 20 mi Luiskakoltevuuden Pientareen leveyden muut 	______________________________________ 

Siirtymäosuuden 	pituus 	20m (vähäliikenteisten 	teiden matalat penkereet) 

v 	iste Tä skorkean 
1) 

Normaalipiennar +0,25m 
AC 	BO 

BD 	- _ 
________ 

1) 	Täyskorkean 	kaiteen 	alku 
____ 

napaoiu 0,50m 	ei 	aina 	osu 	tarkasti 

pisteeseen 	B ,koska 	kaide 

.3 	 1. 3l .1,5 1 	1,5 fehdaan 	12 m:n 	pituisista 

osista. 	Kaide saa 	lyhentyä 
Pientare en 	eveyden 	muutos 20m enintään 6m 	kummassakin 

Luiskokaltevuuden 	muutos 	20 m 
______________________________ 

paassa. 

Kaiteen 	opetus 	tehdään 	vastaavalla 	tavalla 	kun aloitus. 

Viisteet 

VHste 	12 m 	 Normaalipiertnar Viiste 	8 m 	Normaalipiennar 

00 	Oi 	0 	0 001 	0 	0 - 

Reunapaalu 

_______ 

Reunapaalu 	8 ____ 

Kuva 7 

. 

. 

29.12.1987 
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2.2 Kaiteen rakenne 

. 

. 

. 

. 

2.21 Tiekaide 

Tiekaitee:i rakenne on esitetty tyyppipiirustuk-

sissa. Johde kootaan 12 m tai 8 m mittaisista 

osista. Johteen leveys on 230 mm. Paksuus on 

silloilla ja moottori- ja moottoriliikenneteil-

lä 5 mm, muualla 4 mm. Tavallisin pylväsväli on 

4 m. 

Tiekaiteen pylvään pituus on normaalisti 1,8 m. 

Pituudeksi on kuitenkin valittava 2,2 m, kun 

- 

	

	kaiteen etäisyys jyrkän (1:1,5) penkereen 

luiskasta on poikkeuksellisesti alle 0,4 m. 

- 	kaide pystytetään loivassa (1:6.. .1:10) 

luiskassa pehmeään täytteeseen siten, että 

kaiteen korkeus kitkamaan pinnasta on yli 

0,9 m. Pehmeänä täytteenä pidetään silttiä, 

silttimoreenia, savea, turvetta ja liejua. 

Pyivään pidentäminen ei koske alku- ja loppu-

viisteitä. 

2.22 Erikoiskaiteet 

Tavallinen tiekaide ei pysäytä aina kuorma-au-

toa. Suojattaessa erityisen tärkeitä helposti 

sortuvia rakenteita voidaan tarvita tehokkaam-

paa kaidetta. Voidaan käyttää hyvin perustettua 

harvaa sillankaidetta tai suojattava kohde voi-

daan ympäröidä tiekaiteella ja tien reunaan 

tehdään toinen tiekaide. Vaihtoehtoisesti suo-

jattava kohde voidaan sijoittaa vähintään 1 m 

korkuisen 1:l...l:1,5 kaltevuuteen verhoillun 

vastaluiskan taakse ja henkilöautojen törmäämi-

nen tähän estetään tien reunaan sijoitetulla 

tiekaiteel la. 

Museotiellä ja muissa ulkonäön kannalta vaati-

vissa paikoissa kaide voidaan värjätä tummaksi 

tai voidaan valita tavallisesta poikkeava, mut-

ta silti vaatimukset täyttävä kaidetyyppi. 

2.23 Betonikaide 

Betonikaide tulee kysymykseen kapeilla keski- 

tai välikaistoilla sekä tien reunassa tukimuu-

rin tai meluseinän alaosana tai jatkeena. Beto-

nikaiteen kunnossapitokustannukset Ovat pie-

net. Se vaikeuttaa kuitenkin auraamista. Tästä 

syystä kaiteen viereen tulisi varata tilaa 

lumen tilapäiseen varastoimiseen. 

Betonikaide voidaan valaa paikalla tai se voi-

daan tehdä yhteensidotuista elementeistä. Päi-

hin tulee viisteet. Valaisinpylväät voidaan 

pystyttää betonikaiteen läpi ja siltapilarin 

kohdalla kaide pullistuu leveämmäksi. Kaidetta 

ei yleensä ankkuroida maahan. 

Betonikaide sopii hyvin myös tilapäiseksi kai-

teeksi. 

2.24 Sillankalteet 

Sillankaiteet on esitetty kuvassa 2. 

V 2.2-1 
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Kaiteet 
Tie- ja kevytkaiteet 

1. Tiekaide normaali 
4000 	 ,piennar 251 

230/4 

, 	 ____________ 
U60x160x60x6 

LL 
normi '  

2. Esimerkki tie- ja kevytkaiteesta 	 päällysteleveys 

P050x2,5 tai vast. 

PØ5Ox2,5 tai vast. 
3tai vast. 

___ ________ ________ 	 230/4 

M U60x160x60x6  

. 

. 

1 

. 

3. Esimerkki kevytkaiteesta (kevyen liikenteen kaide) 
2000... 3000 

[jPØSOx3tai vast. 	J 
U 50x100x50x5 tai 

P50x2,5 tai vast. 

PØ5Ox2,5 toi vast. 

. 

. 

Kuva 1 
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c. Sälekaide 

4 
Kuva 2 

PdJU 

Kaiteet 
Siltojen kaiteet 

1. Matala sillankaide 

. 

2. Korkea sillankaide 
a: Harva kaide 

230 / 5 o1 
•% 

u 

. 

b. Tiheä kaide 

3. Jalankulkusillan sälekaide 

	

7' 	r! 

	

ol 	II jo 
I0) 

0 
10) 

(' 	•_'; 

u 

U 70x120x70x7 
10) 

L60x60x6 
8 

230/5 

L60x60x6 	
ro 

P100x80x5 

U 70x120x70x7 

PØ25x2,5tai 0 

P025x25x2 
230/5 

'101 
U40x80x40x5 

I.1 

. 

. 
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VI! Ohjeet tie 7  ylen 7  suoja-ja näkemä- 
alueelle sijoitettavista laitteista 

3. Kaivutoiminta yleisen tien lhheieyydeeeä 
3.0 Yleistä 
3.1 Lnin&iädäntö 
3.2 Xaivutoiininnan suunnittelussa huomioon 

otettavat näkökohdat 
3.21 Rakenteelliset näkökohdat 
3.22 Liikenne turvallisuus näkökohdat 
3.23 Ympiristösuojelunäkökohdat 

3.3 Maa-aineiston ottaminen 
3.!4 Kaivantojon teko ja maaston muotoilu 

3.5 Räjtiytystyöt 
3.6 Maa-aineiston kasaaminen 

3.7 Kaivutoimintaa koskevat lupahakamukeet 
ja ilmoitukset 

1 3.8 Toimenpiteet kaivutoiminnata aiheutunei-
den haittojen korjaamiseksi 

Voimassa olevat lehdet 

Pvm 	Sivut 	Kpl 
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VII 3. Kaivutoiminta yleisen tien läheisyydessä 

3.0 Yleistä 

1] 

Kaivutoiininnaila tarkoitetaan näissä ohjeissa 

kuopan tai syvänteen tekemistä, kallion louhi-

mista ja maa-aineksen kasaamista. 

Jos kaivutoimintaa suoritetaan tien läheisyy-

dessä, siitä voi aiheutua haittoja tien raken-

teelle, liikenneturvallisuudelle tai liikenne-

ympäristolle. 

Tiehen kohdistuvat haittavaikutukset voivat 

syntyä, paitsi tie- tai suoja-alueella suon-

tettavan kaivutoiminnan seurauksena, myös sil-

loin, kun toiminnan kohde sijaitsee em. aluei-

den ulkopuolella. 

Ennen kuin tienpitoon kuuluvaan kaivutoimintaan 

voidaan ryhtyä on aina edeltä käsin selvitettä-

vä minkälaisia haittoja toiminnasta saattaa 

aiheutua ja miten työ on suoritettava, jotta 

haittojen syntyminen voidaan parhaiten estää. 

Vastaavasti silloin, kun kaivutoimintaa suorit-

taa tien läheisyydessä muu kuin tieviranomainen, 

on sekä kaivutoimintaan ryhtyvän että tienpitä- 

Jim etujen mukaista selvittää jo edeltä käsin 

minkälaisia haittoja toiminnasta saattaa aiheu-

tua ja minkälaisilla ehdoilla kaivutoiminnan 

suorittamista voidaan pitää sallittuna. Tämä 

edellyttää yhteyden ottamista tieviranomaiseen, 

jolla on käytettävissään sekä tien rakennetta 

että liikenneolosuhteita koskevat tiedot. 

Jäljempänä annettavissa ohjeissa on tarkasteltu 

tien läheisyydessä suoritettavaa kaivutoimintaa 

lainsäädännön periaatteiden valossa, sekä esi-

tetty y1eiset vaatimukset, jotka toiminnan suun-

nittelussa ja suorittamisessa on otettava huo-

mioon. 

Ohjeet on tarkoitettu noudatettavaksi sekä tien- 

pitäjän että myös muiden kaivutöissä, kun toi-

minta tapahtuu yleisen tien läheisyydessä. Jos 

kaivutoiminta liittyy puhelin- tai sähköjohto-

jen asentamiseen tulee kaivutoiminnassa nou-

dattaa niistä annettuja erillisohjeita (Puhelin- 

johdot ja yleiset tiet TVH n:o 236'4, Sähköjoh-

dot ja yleiset tiet TVH n:o 23'2). 

3.1 Lainsäädäntö 
. 

. 

Tiealueeseen kohdistuvaan työhön, kuten kaivu-

toimintaan on yleisistä teistä annetun lain 

53 §:n mukaan hankittava pääsääntöisesti aina 

tienpitoviranomaisen lupa. Milloin erityisistä 

säännöksistä johtuen lupaa ei vaadita on kui-

tenkin ennen työhön ryhtymistä tehtävä asiasta 

ilmoitus tienpitoviranomaiselle. Yleisistä 

teistä annetun lain 100 §:n perusteella voidaan 

53 §:n määräysten rikkomisesta tuomita sakko- 
rangaistuksiin. 

Valtioneuvoston päätöksen 356/19621)  mukaan 

tienpitäjän on huolehdittava em. lupia myönnet- 

1) Valtioneuvoston päätös, joka sisältää tek-
nilliset ohjeet yleisten teiden tekemisestä, 
kunnossapidosta sekä ohjeet näkemäalueiden 
määräämises tä 

täessä min., että laitteiden sijoittaminen tie- 

alueelle ei aiheuta vaaraa tai sanottavaa häi-

riötä liikenteelle tai haittaa tienpidolle. 

Yleisistä teistä annetun lain 55  §:ssä kielle-

tään sellaisen kuopan tai syvänteen tekeminen 

tien viereen, josta voi olla vaaraa liikenteel-

le tai tien säilymiselle. Edellä tarkoitettua 

vaaraa liikenteelle tai tien säilymiselle saat-

taa aiheutua maan laadusta johtuen silloinkin, 

kun kuoppa tai syvänne tehdään tien suoja-alu-

een ulkopuolelle. 
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Rikoslain '4 luvun 10 ja 11 §:ien perusteella 

voidaan sellainen kaivutoiminnan suorittaja, jo-

ka toiminnallaan aiheuttaa vaaraa liikenteelle 

tai tien säilymiselle, tuomita sakko- tai va-

pausrangaistukseen. 

Yleisistä teistä annetun lain *1 §:ssä kielle-

tään tien vieri-, suoja- tai näkemäalueella pi-

tämästä mm. sellaista varastoa, aitaa tai muuta 

laitetta, joka aiheuttaa vaaraa liikenteelle 

tai haittaa tienpidolle. Edellä esitetyn sään-

nöksen piiriin on katsottu kuuluvan myös maa- 

aineksen varastoiminen tai kasaaminen, jos toi-

inenpide aiheuttaa tien näkemäolosuhteiden huo-

n onem 1 s t a. 

Tieliikenneasetuksen 3 § sisältää liikenteen 

järjestelyjä koskevia säännöksiä sellaisen työn 

suorittamista varten, joka saattaa vaarantaa 

liikennettä. Säännöksen mukaan on tie tai tien- 

osa, jolla edellä mainittua työtä suoritetaan 

varustettava asianmukaisin liikennemerkein. 

Niinikään olosuhteiden niin vaatiessa tie tai 

tieosa on pidettävä kokonaan tai osaksi suljet-

tuna sekä työn suorittajan toimesta varustet-

tava määräysten mukaisin sulkulaittein ja merk-

kivaloin. 

Tien läheisyydessä epätarkoituksenmukaisesti 

suoritettu kaivutoiminta saattaa turmella lii-

kenneympäristöön liittyvää maisemaa. Valtioneu- 

voston päätöksessä 356/i9621)  kehotetaan yleis-

ten teiden suunnittelussa ja muussa tienpidossa 

kiinnittämään huomiota tien rakenteellisten 

osien esteettisyyteen sekä maisemallisiin kau-

neusarvoihin. 

Myös muiden kuin tieviranomaisten toimesta suo-

ritettavaa kaivutoimintaa pyritään tarvittaessa 

rajoittamaan siten, että liikenneympäristön 

turmeltuminen väitetään. Tällöin voidaan olo-

suhteiden niin vaatiessa vedota luonnonsuoje-

lusta anriettuun lakiin. 

Asemakaava- ja rakennuskaava-alueilla sekä alu-

eilla, jotka ovat rakennuskiellossa kaavan laa-

timisen tai muuttamisen vuoksi, on maa-aineksen 

ottaminen myös kunnallisten viranomaisten val- 

vonnassa. Rakennuslain ('*3,  101, '*2 ja 100 
§:ien) mukaan ei kaivamis-, louhimis-, tasoit-

tamis- tai täyttämistyötä, puiden kaatamista 

tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä saa 

suorittaa ilman maistraatin tai rakennuslauta-

kunnan lupaa, -  mikäli toimenpide ilmeisesti on 

sellainen, että se voi tuottaa huomattavaa hait-

taa kaavan laatimiselle tai toteuttamiselle 

tai tunnelia maisemakuvaa. Vastaavasti voidaan 

kielto antaa viideksi vuodeksi kerrallaan yleis-. 

kaavaan otettavalla määräyksellä tai mikäli on 

kysymys yleiskaavan laatimisesta tai muuttami-

sesta sisäasiainministeriön päätöksellä (Rakl 

31 ja 32 §:t). 

. 

3.2 Kaivutoiminnan suunnittelussa huomioonotettavat näkökohdat 

. 

Kaivutoiminnan suunnittelussa huomioon otetta-

vat näkökohdat ovat: 

- rakenteelliset näkökohdat 

- ii ikenneturvallisuusnäkökohdat 

- ympäristönsuojeiunäkökohda -t 

3.21 Rakenteelliset näkökohdat 

Tavallisimmat vauriot, joita tien läheisyydessä 

tapahtuva kaivutomminta voi tielle aiheuttaa 

ovat: 

- tien sortumat 

- tien painumat 

- tien kuivatusjärjestelmän häiriintyminen 

Kaivantojen luiskien sortumista esiintyy ylei-

simniin silloin, kun luiskan yläosan läheisyy-

dessä oleva kuormitus aiheuttaa maahan sen 

lelkkauslujuuden ylittäviä le,lkkausjännityksiä. 

Kun kaivanto sijaitsee lähellä tietä, aiheuttaa 

tien rakenteen paino sekä liikenne ulkoisia 

kuormituksia, jotka osaltaan lisäävät maan lelk-

kausjännityksiä ja näin ollen myös maan sortu-

misalttiutta. Sortunian luonne ja laajuus riip-

puu huomattavalta osalta maan laadusta ja sen 

vaihteluista eri syvyyksissä. Sortumiile alttii-

ta maalajeja ovat tyypilliset koheesiomaalajit, 

erikoisesti herkät savet. 

Koheesiomaalajeilla sortuina tapahtuu yleensä 

tyypillisenä liukupintasortumana (kuva 1 a), jo- 
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ka voi ulottua kaivannon suuruudesta riippuen 

hyvinkin laajalle alueelle ja aiheuttaa jopa 
useiden kymmenien metrien päässä kaivannosta 

olevalle tielle vaurioita. Erikoisesti jyrkät 
ja pitkät savirinteet voivat sortua jo vähäisen 
kaivutoiminnan vaikutuksesta, sillä jo maanpin-
nan kalevuudesta a korkeuseroista johtuvat 
leikkausjännitykset saattavat olla samaa suu.-
ruusluokkaa kuin maan leikkauslujuus. 

Kitkamaalajeilla sortumavaara on huomattavasti 
pienempi kuin koheesiomaalajeilla ja sortumat 
käsittävät tavallisesti vain kapean alueen kai-
vannon yläreunan läheisyydessä (kuva 1 b). La-
jittuneen kitkamaan huonon koossapysyvyyden 
vuoksi liian jyrkän kaivannon luiskat pyrkivät 
sortumaluonteisesti loivenemaan, jolloin maa-ai-
nesta siirtyy luiskan yläosasta sen alaosaan. 
Kun luiskan kaltevuus saavuttaa maalajille omi-
naisen luonnollisen luiskakaltevuuden, sortu-
mista ei yleensä enää tapandu, ellei haitallista 
eroosiota esiinny. Tyypillisillä kitkamaalajeil-
la voidaan näin ollen luiskan sortuminen estää 
tekemällä kaivannon luiskat loivemmiksi kuin 
eln. luonnollinen luiskakaltevuus. 

Harjujen ja muiden lajittuneiden kitkamaa-alu-
eiden reunamilla esiintyy usein kiilamaisia, 
heikon leikkauslujuuden omaavia savi- ja hiek-
kakerrostumia. Näillä alueilla on olemassa vaa-
ra, että kaivannon reunan läheisyydessä olevat 
maamassat liukuvat savi- tai silttikerrostuman 
rajaa pitkin kaivantoon päin. 

Välimaalajeilla (Si) maan koossapysyvyys ja sor-

tumisalttius riippuvat kaivannon luiskan kalte-
vuuden ohella olennaisesti maan vesipitoisuu-
desta. Vesi saattaa muuttaa nämä maalajit hel-
posti juokseviksi, jolloin sortuma tapahtuu va-
lumisena. Tällöin sortuma rajoittuu yleensä ka-
pealle vyöhykkeelle luiskan läheisyydessä (ku- 
va 1 c). Välimaalajeissa voi kuitenkin esiintyä 
myös liukupintasortumia, jolloin sortuminen ta-
pahtuu periaatteessa samalla tavalla kuin ko-
heesiomaalaj eilla. 

Jos maapohjaa kuormitetaan kasaamalla suuria 
määriä maa- tai kiviainesta, tapahtuu aina alla 
olevien maamassojen painumista. Maan laadusta 
riippuen maapohja painuessaan joko laajenee 51-. 
vulle päin ja aiheuttaa alueen ulkopuolella 
niaanpinnan kohoamista tai maakerrokset kokoon-
puristuvat ilman, että sivulle siirtymistä ta-
pahtuu. Ein. maanpinnan kohoaminen ja massoj en 

kokoonpuristuainen On mandollista erikoisesti 

turveso tila ja pehmneiliti savikko- ja liejualueil-
la. 

Maa-aineksen läjitys- tai varastointipaikkaa 
valittaessa tien läheisyydestä on pehmeillä 

mailla varmistauduttava, että maamassojen kuor-
mitus ei aiheuta tiepohjan painumista tai ko-
hoanmista siten, että tien rakenne voisi vauri-
oitua. 

Tien läheisyydessä tapahtuva maan kaivu voi ai-
heuttaa tien kuivatusjärjestelmään sellaisia 
häiriöitä, joiden seurauksena tien kuivatukseen 
kuuluva avo-oja tai maanalainen viemäri tukkeu-
tuu tai veden virtausolosuhteet muuttuvat. Kai-
vanto saattaa myös muodostua sellaiseksi pinta- 
vesien kerääntymispaikaksi, joka aiheuttaa tien 
routivuuden lisääntymistä. 

Jos pehmeikköpaikalla suoritetaan viemäröintiä 
tai ojitusta, joka alentaa pohjaveden pintaa, 

tapahtuu veden poistuessa maasta maakerrosten 
kokoonpuristumista ja maanpinnan laskeutumista. 
Pohjavesiolosuhteiden muuttuessa em. tavalla 
voi pehmeikölle perustetulle tielle syntyä maan-
pinnan alenemisen vuoksi huomattavia painumia. 
Mikäli tien pohjan vahvistukseen on käytetty 
puupaalutusta, voi pohjavesipinnan aleneminen 
aiheuttaa myös paaluj en lahoami sta. 

Tien itilme 1 s dessii suot i tel tavan i'iij äytystyön 
taval lisimnmat haittavaikutukset tien rakenteel-
le sekä tiehen kuuluville laitteille johtuvat 
yleensä räjäytyksen yhteydessä syntyvästä täri-
nästä sekä räjäytyskohteesta tielle sinkoutu-
vista kivistä ja lohkareista. 

Räjäytyksen seurauksena syntyy värähtelyliike, 
joka etenee sekä pysty- että vaakasuuntaisena 
aaltovyöhykkeenä räjäytyskohteen ympärille. Vä-
rähtelyn voimakkuus on suurin räjäytyskohteessa 
ja edetessään kauemmaksi värähtelyliike vaime-

nee. Kallion tai maaperän laatu vaikuttaa huo-
mattavasti, miten etäisyyden kasvaessa värähte-
lyliikkeen voimakkuus vaimenee. 

Mikäli värähtelykentässä on rakenteita esim. 
siltoja voi räjäytyksestä syntynyt tärinä ai-
heuttaa rakenteissa pakkovärähtelytilan, joka 
saa aikaan mm. puristus-, veto- ja leikkausjän-
nityksien muutoksia. Rakenteissa on yleensä 
sellaisia kqhtia, joihin jännitykset pyrkivät 
keskitivmtiän. Näitä ovat esim, eri lailla vä- 
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rähtelevien rakenteen osien jaykät liitokset, 

joissa jännitystilojen muutokset voivat toden-

näköisinunin aiheuttaa vaurioitumista. 

Räjaytyksessä syntyvän tärinän huomioon ottami-

nen tien maarakentejden osalla tulee lähinnä 

kysymykseen heikosti kantavalla pohjamaalla, 

missä tie on perustettu paaluille. Voimakas tä-

rinä voi aiheuttaa myös maan sortumisen. Tällai-

nen tilanne saattaa syntyä esim. vesistön lä-

heisyydessä olevassa jyrkässä koheesiomaarin-

teessä, jossa maassa vallitsevat leikkausjänni-

tykset ovat lähellä maan leikkauslujuutta. 

Sinkoutumisella tarkoitetaan pienien kivien ja 

lohkareiden lentämistä jopa 300. . . 00 m etäi-

syydelle räjäytettävästä kohteesta. Pääosa rä-

jäytyksen irroittamasta massasta siirtyy yleen-

sä vain 5... 10 m. 

Sinkoutuvat kivet voivat osuessaan aiheuttaa 

vaurioita tiehen kuuluville laitteille ja ra-

kenteille tai vaurioittaa tien päällystettä. 

3.22 Liikenneturvallisuusnäkökohdat 

Tien läheisyydessä suoritettavasta kaivutoimin-

nasta saattaa aiheutua vaaraa liikenteelle. 

Vaara saattaa johtua 

- tien pinnan vaurioitumisesta 

- jyrkkäluiskaisen kaivannon muodostumisesta 

tien viereen 

- näkemäolosuhteiden huonontumisesta 

- kaivutyön aiheuttamista häiriöistii 

suistua ajoradalta. 

Jyrkkäluiskainen kaivanto on vaarallinen tiellä 

liikkujalle varsinkin pimeällä. Ajoneuvon suis-

tuessa tieltä saattaa avoin kaivanto johtaa tu-

hoisiin seurauksiin. 

Näkemäolosuhteiden rajoittuminen saattaa johtua 

joko maa-aineksen läjityksestä tai varastoimi-

sesta näkemäalueelle tielinjan kaarteeseen tai 

liittymän läheisyyteen. Näkemäolosuhteiden huo-

noneminen vaikeuttaa liikennetilanteiden havait-

semista. 

Kaivutyön aikana aiheutuu yleiselle liikenteelle 

yleensä häiriötä kaivutoiminnan suorittamiseen 

tarvittavasta liikenteestä, poikkeuksellisista 

liikennejärjestelyistä, maa- tai kiviaineksen 

vara2toinnista tai kivien sinkoutumisOsta tiel-

le kalliota tai maata räjäytettäessä. 

3.23 Ympäristönsuojelunäkökohdat 

Tien läheisyydessä tapahtuvan kaivutoiminnan 

seurauksena saattaa syntyä sekä tien että sen 

lähiympäristön maisemakuvaa rumentavia jälkiä. 

Maastoon kaivettu kuoppa tai tien viereen ka-

sattu maa-aines erottuu usean vuoden ajan epä-

edullisella tavalla muusta maisemasta. 

Maisemallisia haittoja voidaan lieventää tai 

eräissä tapauksissa täysin poistaa erilaisilla 

maisemanhoidollisilla toimenpiteillä, kuten 

kaivualueiden maaston muotoilulla, nurmetuksi1- 

Tien pinnan vaurioituminen saattaa ilmetä sor- 	la ja pensas- ja puuistutuksilla. Maisemanhoi- 

tumana tai tien painumisena. Molemmissa tapauk- 	don suunnittelusta on TVH antanut erillisoh- 

. 	sissa tien liikennekelpoisuus huononee ja tiellä 	jeet "Ympäristönsuojelu ja-hoito maankainaran 

liikkuvat ajoneuvot saattavat vahingoittua tai 	ainesten kaivutoiminnassa" TVH n:o 2791. 

3.3 Maa-ainesten ottaminen 

Maa-aineksen ottopaikan tulee sijaita niin 

etäällä tiestä, ettei kaivanto muodostu liiken-

teelle vaaralliseksi eikä aiheuta tien raken-

teelle vaurioita. Tästä syystä on maa-aineksen 

ottopaikan suunnittelussa kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota paikan valintaan sekä hankitta-

va luotettavat selvitykset paikan maaperäolo-

suhteista. 

Kitkamaalajien (sora, hiekka) ottopaikkojen 

tien puoleiset luiskat tehdään sortumisen vält- 

tämiseksi korkeintaan kaltevuuteen 1:2 ja siten, 
että kaivannon reuna sijaitsee riittävällä etäl-

syydellä tiestä ottaen huomioon liikenneturval-

lisuus, rakenteelliset näkökohdat sekä tienvar-

si-istutuksia varten tarvittavan alueen leveys. 

Vähinimäisetäisyys määrätään jäljempänä esite- 
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tyllä tavalla riippuen siitä, onko kysymyksessä 

penger vai leikkaus. 

Penkereen kohdalla, mikali tien ja kaivannon vä-

lissä ei ole kaidetta eikä muuta rakennetta es-

tämässä ajoneuvoa suistumasta kaivantoon, on 

kaltevuuteen 1:4.. .1:2 tehdyn kaivannon luiskan 

vähimmäisetäisyys tien sivuojan ulkoreunasta 

moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä 15 m, 

sekaliikennettä palvelevalla valta- ja kanta- 

tiellä 10 m ja muilla maanteillä sekä paikallis-

teillä 5 m (kuva 2/1 a). Jos sivuojaa ei ole, 

on edellä mainitun kaivannon reunan vähimmäis-

etäisyys penkereen reunasta moottoritiellä ja 

moottoriliikennetiellä 18 m, sekaliikennettä 

palvelevalla valta- ja kantatiellä 13 m ja 

mui1la maanteillä sekä paikallisteillä 8 m. 

Mikäli kaivannon luiska on loivempi kuin 1:4 

(kuva 2/1 b) tai ajoradan ja kaivannon välissä 

on tai sinne rakennetaan kaide tai muu ajoneu-

von suistumista kaivantoon tehokkaasti estävä 

rakenne (kuva 2/1 c ja d), saa kaivannon ja si-

vuojan ulkoluiskan välinen etäisyys olla edellä 

mainittua pienempi. Rakenieellisista syistä 

kaivannon etäisyyden sivuojan ulkoluiskan reu-

nasta tulee kuitenkin olla vähintään 2 m ja jos 

sivuojaa ei ole, tulee kaivannon reunan etki-

syyden penkereen reunasta olla vähintään 5 m. 

Le 1 kkauksen kohdalla kai vaimon Lui skan vliire u-

nan tulee olla vähintään 2.0 m etäisyydellä 

tien leikkausluiskan yläreunasta ja joka ta-

pauksessa tiealueen ulkopuolella (kuva 2/11 a). 

Poikkeuksellisesti voidaan kiviainesten ottami-

nen ulottaa niin lähelle tietä, että tien ja 

kaivannon väliin jätettävän suojapengermän ylin 

kohta on vähintään 1.0 m tien reunan korkeusta-

soa ylempänä (kuva 2/11 h). Ko. p3ikkeuksen 

myöntäminen tulee tienpitäjän harkinnan mukaan 

kysymykseen vain seuraavissa tilanteissa: 

a) Itenpitäjiiri omilla tienpttoaineenottopaikoi1- 

la edellyttäen, ettei kaivanto turmele maisema- 

kuvaa. 

b) Muiden kuin tienpitäjän maa-ainesten otto- 

paikoilla, mikäli po. menettelyllä voidaan huo-

mattavasti pienentää maanomistajalle tietoimi-

tuksessa määrättäviä korvauksia ja tienpitäjä 

tämän vuoksi antaa toimenpiteeseen luvan tai 

osoittaa tiealueen rajat määrättäväksi tietoi-

mituksessa tämän mukaisesti. 

Koheesio- ja välimaalajien (savi, siltti) otto- 

paikan etäisyys tiestä ei saa auttaa liikenne-

turvallisuusnäkökohtijn perustuvia kuvassa 2 

mainittuja vähimmäisarvoja. Lisäksi tulee var-

mistua siitä, että kaivanto ei missään olosuh-

teissa aiheuta tien pohjamaassa vallitsevan ta-

sapainotilan häiriintymistä. Tämän vuoksi kai-

vannon etäisyys tiestä, luiskakaltevuus ja sy-

vyys määritetään luotettavien geoteknillisten 

selvitysten perusteella. Tarvittaessa on alueel-

la suoritettava piirikonttorin toimesta maape-

rätutkimuksia, joiden tulosten perusteella em. 

selvitykset voidaan suorittaa. Tähän tarkoituk-

seen voidaan käyttää hyväksi myös tien suunnit-

telun yhteydessä jo tehtyjä tutkimuksia. 

Maa-ainesten ottopaikoilla maisemanhoidolliset 

toimenpiteet pyritään suorittamaan sitä mukaa, 

kun kaivu edistyy. Tällöin jo kaivetulla osalla 

Ililiskat tasoitetaan ja pyöristetään yläosasta 

sekä muotoillaan kasvualustaa silmällä pitäen 

tarkoituksenmukaiseen kaltevuuteen. Jotta es-

tettäisiin kaivantoa näkymästä tielle tai asu-

tulle alueelle, tulisi kaivannon näille reunoil-

le istuttaa maisemakuvaan sopivia puita tai pen-

saita. 

Jos soran-, moreenin- tai hiekanottopaikka si-

jaitsee esim. harjupaikassa tienpinnan tason 

yläpuolella, tulee kaivutoiminta mandollisuuk-

sien mukaan aloittaa tieltä katsottuna harjun 

takarinteestä. Tällä toimenpiteellä on tarkoi-. 

ins estää kaivantoa näkymiistä tielle. 

. 

. 

. 

3.4 Kaivantojen teko ja maaston muotoilu 

Maa-aineksen ottamisen lisäksi voidaan tien lä-

heisyyteen tehdä myös muussa tarkoituksessa jo-

ko tilapäisiä tai pysyviä kaivantoja. Tilapäi-

siä kaivantoja ovat mm. rakennusten perustami-

seksi sekä rakenteiden ja laitteiden asentami- 

seksi tehtävät kaivannot. Pysyvästi maastoon 

jääviä kaivantoja tehdään mm. kuivatusjärjeste-

lyjen yhteydessä ja myös silloin, kun suorite-

taan maaston muodon muuttamiseen tähtääviä toi-

menpiteitä. 
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Kaivannot on tehtävä siten, ettei työn aikana 

eikä sen jälkeen aiheudu haittaa tien liiken-

teelle eikä liikenneturvallisuudelle. Työvai-

heen aikana on noudatettava järjestysviranomais-

ten mandollisesti antamia liikennemääräyksiä 

ja työn kohde on tarvittaessa merkittävä TVHn 

työmaiden merkitsemisestä antamien ohjeiden mu-

kaisesti varoitusmerkeillä, merkkivaloilla sekä 

tarpeellisilla suojalaitteilla. 

Tien sortumisen estämiseksi on heikosti kanta-

valle pohjamaalle kaivettavan kaivannon seinä-

mät tarvittaessa tuettava. Kaivumassoja ei saa 

kasata tai sijoittaa siten, että tien näkemäolo-

suhteet huononevat. 

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota liikenne-

turvallisuusnäkökohtiin silloin, kun kaivutoi-

mintaa poikkeuksellisesti joudutaan suoritta-

maan tie- tai vierialueella. Tällaisissa ta-

pauksissa on yleensä kysymys rakenteiden tai 

laitteiden asentaminen maahan. 

Tien runkoon tehty kaivanto on täytettävä välit-

tömästi rakenteen tai laitteen asentamisen jäl-

keen ohuina ja laatunsa puolesta tierungon ra-

kennetta vastaavina kerroksina. Kerrokset sul-

lotaan niin tiiviiksi, ettei minkäänlaisia pai-

numia pääse tien pintaan syntymään. 

Kaivumassoja, rakennusaineita tai muita liiken-

nettä haittaavia esineitä ei saa säilyttää työn 

aikana ajoradalla ilman tienpitäjän lupaa. 

Työn viimeistelyvaiheessa on työstä aiheutuneet 

jäljet tasoitettava, ylimääräiset kaivumassat 

poistettava sekä alue siistittävä niandollisuuk-

sien mukaan entiseen kuntoonsa. 

Suoritettaessa maaston muotoilua esim. pihojen 

ja kenttien rakentamisen yhteydessä, tulee tien 

läheisyyteen mandollisesti tehtävän leikkaus-

luiskan ja tien välisen etäisyyden sekä luiskan 

kaltevuuden ja muotoilun suhteen soveltuvin 

osin noudattaa kohdassa 3.3 annettuja ohjeita. 

. 

. 

3.5 Räjäytystyöt 

Räjäytystöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä 

sekä kallion louhimista että maa-aineksen ir-

rottamista räjähdysaineen avulla. 

Räjäytystöiden suorittaminen edellyttää paitsi 

työmaan sisäisten järjestelyjen ja suunnitel-

mien laatimista myös ympäristölle aiheutuvien 

haittojen sekä turvallisuustekijöiden perusteel-

lista selvittämistä. 

Lainsäädännössä on annettu lukuisia ohjeita, 

jotka koskevat räjäytystöiden suorittamista sekä 

siihen liittyviä järjestelyjä. Ympäristön tur-

vallisuuden säilyttämiseen sekä räjäytystöiden 

estämiseen liittyvistä toimenpiteistä antaa 

määräyksiä "Järjestelyohjeet räjäytystyötä var-

ten" 362/65, sosiaali- ja terveysministeriön 

vahvistamat teknilliset turvallisuusohjeet sekä 

TVL:n työsuojeleohjeet n:o 3 "Räjäytystyöt" 

(TVH 1i23). 

Tien läheisyydessä suoritettavan riijäytystyön 

suunnittelussa sekä suorittamiisessa tulee eri-

koiseti kiinnittää huomiota räjähdystärinän 

tien rakenteita ja laitteita mandollisesti vau- 

rioittavaan vaikutukseen sekä kivien ja lohka-

reiden sinkoutumisen liikenteelle aiheuttamiin 

vaaroihin. 

Tärinävaikutuksen rajoittamiseksi tulee kiinnit-

tää erityistä huomiota porareiän syvyyteen, pa-

noksen suuruuteen sekä ko. rakenteen ja räjäy-

tyskohteen väliseen etäisyyteen. Tärinävaikutuk-

sen huomioon ottamisesta on annettu tarkemmat 

ohjeet TVL:n työsuojeluohjeissa n:o 3 (TVH 1123). 

Kivien sinkoutuminen ajoradalle on pyrittävä 

estämään mandollisimman tehokkaasti esim. peit-

tämällä räjäytyskohde ja käyttämällä riittävän 

pieniä ominaislatauksia ja väittämällä mandolli-

suuksien mukaan suurten porareikien käyttöä. 

Mikäli pätevistä syistä joudutaan räjäyttämään 

panos, jota ei ole lainkaan peitetty tai jonka 

suojaus on puutteellinen, on liikenteen turvaa-

miseksi ryhdyttävä asianmukaisiin liikennejär-

jestelyihin. 

Taulukossa 1 	on esitetty sinkoutumisen kannal- 

ta vaarallisen alueen säde räjähdysainemäärän 

ja räjäytettävän kohteen laadun perusteella. 

. 
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TAULUKKO 1 

Sirpalevaikutuksen arvioimistaulukko  

Rajaytettävä kohde Räjähdys- 

ainemäärä 
Vaaralliseii 

alueen säde 

(kg) (m) 

0.5 100 Puu, kivetön maalaji, 

hiekka, jää yms, yli 0.5 200 

Kallio, kivi, kivi- 0.5 '*00 
nen tai routaantunut yli 0.5 500 
maa 

Raudoitettu rakenne 0.5 500 
yms. 5.0 600 
____________________ yli 5.0 800 

Tien ollessa ko. alueen sisäpuolella on liiken-

ne pysäytettävä alueen ulkopuolelle räjäytyk-. 

sen ajaksi. Suurten louhintatyömaiden ollessa 

kysymyksessä voidaan myös harkita vaaravyöhyk-

keessä olevan tieosan sulkemista töiden ajaksi. 

Tällöin on kuitenkin suljettu tieosa pystyttävä 

korvaamaan kiertotieyhteydellä. 

Kaikissa liikennettä koskevissa järjestelyissä 

on noudatettava tieviranomaisen sekä järjeste-. 

lyviranomaisten antamia ohjeita. 

Särkymiselle alttiit tien rakenteet ja laitteet 

on tarvittaessa suojattava siten, etteivät sin-

koilevat kivet pääse niitä vaurioittamaan. 

. 

Taulukon 1 arvot perustuvat TVL:n työsuojelu- 
ohjeisiin n:o 3 

3.6 Maa-aineksen kasaaminen 

. 

Maa-aineksen kasaainisella tarkoitetaan tässä 

yhteydessä rakentamiseen ke1paamattomien masso-

jen siirtämistä läjitysalueille tai rakentami-

sessa tarvittavien maa-ainesten varastoimista 

varastoalueille. 

Jos läjitys- tai varastoalue joudutaan valitse-

maan tien läheisyydestä tulee ottaa huomioon 

seuraavat näkökohdat: 

- Maata ei yleensä saa kasata niin lähellä tie-

tä tai sellaisilla paikoilla, että maamassat 

heikentäisivät tien näkemäolosuhteita. Tässä 

mielessä tulee kiinnittää huomiota erikoises-

ti tielinjan sisäkaarteiden ja liittymien nä- 

kemäalueisiin sekä talviolosuhteissa vaadit-

tavaan lumivaraan. 

- Maata ei saa kasata siten, että pohjamaahan 

mandollisesti syntyvät painumat aiheuttaisi-

vat tien rakenteelle tai kuivatusjärjestel-

mälle vaurioita. Tämän vuoksi tulee läjitys-

ja varastoalueita valittaessa kiinnittää huo-

miota pohjamaan kantavuusominaisuuksiin. 

Jotta läjitysalueen massat eivät rumentaisi tien 

ja sen ympäristön maisemaa tulisi massat tasoit-

taa mandollisimman pian sekä kylvää tai istut-

taa alueelle ympäristöön sopivaa kasvillisuutta. 

3.7 Kaivutoimintaa koskevat lupahakemukset ja ilmoitukset 

Näissä ohjeissa tarkoitettua yleisen tien 

läheisyydessä muun kuin tieviranomaisen toimes-

ta suoritettavaa kaivutoimintaa varten tulee 

kaivutoiminnan suorittajan hakea tieviranoinai-

sen kirjallinen lupa seuraavissa tapauksissa: 

1. Aina, kun kaivutoimintaa suoritetaan tie- 

tai vierialueella. 

2. Jos näkemäalueella kasataan maa-ainesta, jo-

ka rajoittaa tilapäisesti tai pysyvästi tien 

näkemäolosuhteita. 

3. Suoritettaessa kaivutoimintaa tie- ja vieri- 

alueen ulkopuolella, mikäli se tapahtuu si- 
ten tai sellaisessa paikassa, että kaiteen 

rakentaminen tien ja kaivannon välille on 
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liikenneturvallisuussyistä edellä kohdassa 3.3 tään kaivannon mitat sekä asennettavat lait- 

annettujen ohjeiden mukaan tarpellista. 	teet ja niiden sijainti tie- tai vierialueel- 

la. 

Jos kaivutoiminta tapahtuu tien läheisyydessä 

siten, ettei edellä mainittua tieviranomaisen lu-

paa tarvita, mutta kuitenkin maapohjan huonon 

kantavuuden tai muiden syiden takia on mandol-

lista, että kaivutoiminnasta aiheutuu haittaa 

tien rakenteille ja liikenteelle, on kaivutoi-

minnasta syytä tehdä tieviranomaiselle kirjalli-

nen ilmoitus. Ilmoituksen tekeminen on tällai-

sessa tapauksessa sekä kaivutoimintaa harjoit-

tavan että tieviranomaisen etujen mukaista, kos-

ka kaivutoiminnan suorittaja voi tällöin vapau-

tua mandollisista vahingoista aiheutuvasta vas-

tuusta ja tieviranomainen voi tarvittaessa es-

tää vahingon aiheutumisen. 

Luvan hakemisen tulee tapahtua hyvissä ajoin en-

nen suunnitellun kaivutoiminnan aloittamista. 

Hakemus osoitetaan sen TVL:n piirin piirikontto-

rille, jonka alueella kyseinen kaivutoiminta on 

suunniteltu suoritettavaksi. 

Luvan hakemista varten tulee esittää seuraavat 

kaivutoimintaa koskevat tiedot: 

- kaivutoiminnan suorittaja 

- kaivualueen paikan sijainti 

- selostus kaivutoiminnan tarkoituksesta sekä 

työmenetelmistä 

- kaivutoiminnan aloitusajankohta ja kestoaika 

Hakemukseen tulee liittää: 

- riittävän suureen mittakaavaan laadittu kart-

ta, josta käy selville suunniteltua kaivutoi-

mintaa koskevan alueen rajat sekä sijainti 

yleiseen tiehen nähden 

- kohdassa i tarkoitettua kaivutoimintaa varten 

kaivannon leikkauspiirustukset tien pituus- ja 

poikkisuunnassa. Ne laaditaan mittakaavaan 

1:200 tai 1:100. Leikkauspiirroksissa esite- 

- kohdassa 2 tarkoitettua maa-aineksen kasaamis-

ta varten kohtisuoraan tien keskilinjaan näh-

den laaditut poikkileikkauspiirrokset, joista 

selviää tien pinnan poikkileikkaus, alueen 

maanpinta sekä maamassojen tai varaston si-

jainti ja korkeus. 

Hakemusta käsiteltäessä on piirikonttorin selvi-

tettävä, mikä vaikutus kaivutoiminnalla on tien 

liikenneturvallisuuteen, rakenteeseen sekä mai-

semaan. Tarvittaessa piirikonttori voi pyytää 

hakijalta lisäselvityksiä kaivutoiminnasta. Jos 

havaitaan, että kaivutoiminnan suorittaminen 

edellyttää tien säilymisen tai liikenneturval-

lisuuderi kannalta välttämättömiä erikoistoimen-

piteitä, piirikonttorin tulee esittää luvan 

myöntämisen ehdoksi, että kaivutoiminnan suo-

rittajan on noudatettava toiminnan aikana tie- 

viranomaisen tarkemmin antamia yksityiskohtai-

sia määräyksiä ja ohjeita. 

Jos kaiteen rakentaminen tien ja kaivannon vä-

lille katsotaan kohdassa 3 mainitussa tapauk-

sessa liikenneturvallisuussyistä tarpeelliseksi, 

tulee lupaehdoista käydä selville, rakennetaan-

ko kaide kaivutoiminnan suorittajan vai tievi-

ranomaisen toimesta. Jos kaivutoiminnan suorit-

taja rakentaa ko. kaiteen, tulee lupaehtoihin 

sisällyttää tieviranomaisen ohjeet kaiteen ra-

kentamisesta sekä kaiteen tulevasta paikasta. 

Jos tieviranomainen huolehtii kaiteen rakenta-

misesta, tulee sen tapahtua kaivutoiminnan suo-

rittajan kustannuksella. 

Tie- tai vierialueella suoritetun kaivutyön 

päätyttyä tulee kaivutoiminnan suorittajan teh-

dä siitä piirikonttorille ilmoitus lopputarkas-

tusta varten. 

. 

. 

. 
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3.8 Toimenpiteet kaivutoiminnasta aiheutuneiden 

haittojen korjaamiseksi 

. 

Kaivutoiminnan tielle ja liikenteelle aiheutta-

muta haittavaikutuksilta voidaan suurimmaksi 

osaksi välttyä noudattamalla tieviranomaisen 

antamia ohjeita ja määräyksiä. Tästä huolimatta 

saattaa kaivutoiminta aiheuttaa vaurioita tien 

rakenteelle tai ympäristölle. J05 kysymyksessä 

on rakenteellinen vaurio, josta aiheutuu vaaraa 

liikenteelle, tulee kaivutoiminnan suorittajan 

viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin sekä liiken-

teen hoitamiseksi että vahinkojen korjaamiseksi. 

Jos kaivutoimintaa suoritetaan näiden ohjeiden 

vastaisesti tai kaivutoiminnan suorittaja ei 

tienpitoviranomaisen kehoi tuksesta huolimatta 

suorita tarvittavia oikaisutoimenpiteitä, tie- 

viranomaisen tulee yleisistä teistä annetun lain 

101 §:n nojalla pyytää, että lääninhallitus uh-

kasakon uhalla velvoittaa rikkoneen ryhtymään 

sellaisiin toimenpiteisiin, että muuttuneet olo-

suhteet palautuvat enna1leen. Siinä tapauksessa, 

että kaivutoiminta aiheuttaa liikenteelle väli-

töntä vaaraa, jonka poistamiseksi kiireel.linen 

toimenpide on tarpeen, tai toiminta tapahtuu 

luvattomasti tiealueella, tieviranomaisen tulee 

ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, että välitön 

vaara poistuu ja luvaton kaivutoiminta lopete-

taan. Tämän jälkeen tieviranomainen voi pyytää 

lääninhallitusta velvoittamaan kaivutoiminnan 

suorittajan korvaamaan tienpitäjän kustannukset 

ja palauttamaan olosuhteet yleisen tien varrel-

la tienpitäjän määräämällä tavalla. 

. 

. 
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