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Projektin tiedot 
 
 

Tilaaja:                  Punkalaitumen kunta 
 Kunnanrakennusmestari 
 Kari Isokivijärvi 
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Rakennuskohde:  Vesilahdentie MT2986. Punkalaidun 
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 antti.lehtinen@shakala.fi 
 

Tievalaistuksen palveluntuottaja:  - 
 
 

Verkkoyhtiö:  Sallila Sähkösiirto Oy  
   

 
 

Teleoperaattori:   Lounea, Telia, DNA, Elisa 
  

 

Johtotiedot:   Johtotieto Oy 
  Puh. 0800 12600 
  Kaivulupa Keypro Oy 
  Puh. 0800 133544 
  Sallila Energia OY 
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Yleiset vaatimukset 
 

Pätevyysjärjestys 
 

Tievalaistustöissä on noudatettava asiakirjojen toimivuusvaatimuksia, teknisiä laatuvaati-
muksia ja ohjeita seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:   

 työkohtaiset laatuvaatimukset (tämä asiakirja), 
 valaistussuunnitelman muut asiakirjat, 
 ohjeet ja julkaisut, joihin on tässä asiakirjassa viitattu, 

 Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset 11.10.2010, 
 Hyväksytyt tievalaisimet 4.10.2019, 
 Ledivalaisimien laatuvaatimukset 27.9.2019, 
 Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 13.5.2015, kohdat 

2.3 Valaistusluokat ja 6.2.6 Valaistusteknilliset laskennat, 
 Valaistusteknilliset laadunvalvontamittaukset 1.11.2014, 
 InfraRYL-laatuvaatimusten soveltaminen tienpidossa 28.4.2014, 
 InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1: Väylät 

ja alueet, 
 InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2: Jär-

jestelmät ja täydentävät osat sekä tähän liittyvä päivitys 1.10.2012 kohtaan 
33110 Maakaapelirakenteet, 

 ohjeen Tievalaistusverkon kartoitus ja digitointi 3.7.2018 liite Rakennetun 
tai parannetun tievalaistusverkon kartoitus, 

 Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitus-
suunnittelu 5.10.2010 sekä  

 Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen 28.10.2002, 
 valmistajan tuotekohtaiset ohjeet ja vaatimukset. 

 

Lait, asetukset, määräykset, standardit ja ohjeet 
 

Tievalaistuksen uudisrakentamista ja parantamista koskevissa urakoissa tulee noudattaa 
Suomen sähköturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja asetuksia ja viranomaismää-
räyksiä. Sähköturvallisuuslainsäädäntö uudistui loppuvuonna 2016. Uusi sähköturvalli-
suuslaki ja sähköturvallisuuteen liittyvät asetukset astuivat voimaan vuoden 2017 alusta. 
Sähköturvallisuusmääräyksien noudattamista valvoo sähköturvallisuusviranomainen Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. 
 
Tievalaistuksen uudisrakentamista ja parantamista koskevissa sähkötöissä tulee noudat-
taa Tukes-ohjetta Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koske-
vat standardit (S10-2019) sekä kyseisessä ohjeessa esitettyjä standardeja.  
 
Sähkötöitä suorittavan tulee olla lainsäädännön mukainen sähköalan ammattilainen tai 
työhön perehdytetty. Perehdytys tulee osoittaa tarvittaessa kirjallisesti esim. perehdytys-
lomakkeella. Perehdytys on suoritettava ennen töiden aloittamista. 
 
Hankkeelle on nimettävä sähkötöiden johtaja viimeistään työmaan aloituskokouksessa. 
 
Tämän asiakirjan mukaisten tievalaistustöiden tulee käsittää kaikki työt, tarvikkeet ja lait-
teet sekä palvelut, jotka tarvitaan suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn työn saattamiseksi 
viimeisteltyyn käyttökuntoon. 
 
Urakoitsijan tulee osoittaa rakentamansa valaistuksen laatu maarakennustöiden sekä va-
laistus- ja sähköteknillisten töiden osalta.              
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Tievalaistustöiden työturvallisuuteen vaikuttavat asiat on esitetty turvallisuusasiakirjassa. 
 
Mikäli jokin tässä ohjeessa mainittu standardi, ohje tai julkaisu ei ole enää voimassa, nou-
datetaan aina kyseisen julkaisun korvannutta asiakirjaa. 
 
Tässä asiakirjassa on noudatettu pääosin InfraRYL:n nimikkeistöjä ja jaksoja. 

 

Valaistuksen laajuus 
 
Hankinnan laajuus käsittää valaistussuunnitelman mukaisen tievalaistustyön.  

 
Alueella on mm. seuraavien tahojen maakaapeleita: 

 Sallila Energia Oy 
 Telia 
 DNA 
 Lounea 
 Elisa 

  
Urakoitsijan on ennen kaivutöitä otettava työalueelta kaapeli-, vesijohto- yms. näytöt. 
Kaapelikartat ja maastonäytöt tilataan johtojen ja kaapeleiden omistajilta tai heidän yh-
teistyötahoilta, kuten Johtotieto Oy.  Lisäksi urakoitsijan tulee selvittää eri tahojen toimin-
taohjeet kaapeleiden ja putkien läheisyydessä työskentelemisestä. Tievalaistuksen kaa-
pelinäytöt tilataan tässä asiakirjassa mainitulta Tievalaistuksen palveluntuottajalta. Li-
säksi urakoitsijan tulee selvittää ELY-keskuksen Lupapalveluilta urakka-alueen johtojen 
ja kaapeleiden sijoitusluvat.  

 
Urakoitsijan tulee hakea töille sijoitus- ja työluvat myös niiltä osin, kun työt eivät kohdistu 
ELY-keskuksen hallinnoimalle alueelle. 
 
Poikkeavista pohjaolosuhteista (mm. kallion pinta) johtuvat valaistussuunnitelmasta poik-
keavat perustamistavat tulee hyväksyttää tilaajalla tai tilaajan nimeämällä taholla ennen 
muutostyön suorittamista. 
 

 

Tievalaistuslaitteiden kartoitus 
 

Urakkaan kuuluu hankkeen tievalaistuslaitteiden kartoitus. Kartoitus tehdään Väyläviras-
ton ohjeen Tievalaistusverkon kartoitus ja digitointi 3.7.2018 liitteen 1 Rakennetun 
tai parannetun tievalaistusverkon kartoitus mukaisesti. 
 
Urakoitsija vastaa hankkeen kartoituksesta, kartoitustietojen oikeellisuudesta ja kartoitus-
tietojen toimittamisesta tilaajalle sekä tilaajan nimeämälle taholle. 

 

Tarkastukset 
 
Ennen tievalaistuksen käyttöönottoa urakoitsija suorittaa sähköturvallisuuslaissa edelly-
tetyn, standardisarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset mukaisen käyttöönotto-
tarkastuksen, josta laaditaan standardisarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset 
mukainen pöytäkirja. 
 
Urakoitsija luovuttaa tarkastuspöytäkirjat tilaajalle urakan loppukokouksessa. 
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Tilaajalla on oikeus teettää hankkeessa omalla kustannuksellaan valaistusteknilliset laa-
dunvalvontamittaukset Väyläviraston ohjeen Valaistusteknilliset laadunvalvonta-
mittaukset 1.11.2014 mukaan. Laadunvalvontamittausten tarve päätetään aina hanke-
kohtaisesti tilaajan toimesta. 
 

Takuuaika ja takuuajan yksittäisvaihdot  
 

Tievalaistuksen takuuaika on 2 vuotta, ellei urakan asiakirjoissa muuta määrätä. 
 

Ledivalaisimille tulee antaa vähintään 5 vuoden vaihtotakuu. Vaihtotakuu pitää sisällään 
vikaantuneen ledivalaisimen korvaamisen uudella vastaavalla (sama valaisintyyppi, joka 
tuottaa saman valovirran ja jolla on sama optiikka sekä samanlainen ohjausprofiili jne.) 
tai valaisimen vikaantuneiden osien (mm. liitäntälaite) vaihdon. Vaihtotakuuna vaihdetuille 
valaisimille tulee antaa takuu, joka on vähintään yhtä pitkä, kuin muiden valaisimien jäl-
jellä oleva osuus 5 vuoden alkuperäisestä takuusta.  
 
Urakka-alueella saa olla vikaantuneita valaisimia (valaisin, joka ei toimi tai tuota valoa) 
enintään 5 % kuitenkin niin, että linjaosuudella on enintään kaksi vikaantunutta valaisinta 
peräkkäin. Liittymäalueella saa olla yksi vikaantunut valaisin. Prosenttiluvun tai lukumää-
rän ylittymisen jälkeen vikaantuneet valaisimet on vaihdettava 1 viikon kuluessa vähin-
tään kohteeseen soveltuviin väliaikaisiin valaisimiin ja 12 viikon kuluessa alkuperäisiä 
vastaaviin valaisimiin. Väliaikaisen valaisimen ei tarvitse olla vikaantunutta valaisinta vas-
taava (sama valaisintyyppi, joka tuottaa saman valovirran ja jolla on samanlainen ohjaus-
profiili).  
 
Takuuseen tehtävät valaisinvaihdot, jotka eivät ylitä edellä mainittua prosenttilukua tai lu-
kumääriä, tulee tehdä 12 viikon kuluessa alkuperäistä vastaavilla valaisimilla. Kohteeseen 
soveltuvia väliaikaisia valaisimia ei tarvita. 
 
Edellä mainitut vasteajat alkavat siitä, kun toimenpidepyyntö on saatettu urakoitsijan tie-
toon. 
 
Kaikki takuuaikana vikaantuneet valaisimet ja ilmenneet viat tulee olla korjattu takuuajan 
loppuun mennessä. 

 
Takuunalaiseen vaihtoon kuuluvat materiaalit kaikkine töineen ja aputöineen. 
 

 

Tievalaistuksen toimivuusvaatimukset 
 

Hankkeen tievalaistuksen toimivuusvaatimukset on esitetty taulukossa 1. Valaistuksen 
tulee täyttää valaistusluokkien kaikki valaistusteknilliset vaatimukset Väyläviraston ohjeen 
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 13.5.2015, kohtien 2.3 Valais-
tusluokat, ja 6.2.6 Valaistusteknilliset laskennat mukaisesti. 
 
Taulukko 1. Tievalaistuksen toimivuusvaatimukset. 

Kohde, osuus 
Pituus 

m 
Omistaja 

Valaistus-
luokka 

Valolaji 
Pylväslaji ja kaape-

lointitapa 

MT2986 300 Kunta M4 LED 
Törmäysturvalliset  

metallipylväät, maa-
kaapeli 
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MT2986 Jalan-
kulku- ja pyörätie  

300 Kunta P4 LED 
Törmäysturvalliset  

metallipylväät, maa-
kaapeli 

 

Tekniset vaatimukset 
 

 Tarvikkeiden vaihdot ja vastaavuuden osoittaminen 
 

Tässä asiakirjassa ja valaistussuunnitelman muissa asiakirjoissa on esitetty tarvikkeilta 
vaadittavat ominaisuudet mm. tyyppiesimerkeillä. Näillä ominaisuuksilla valaistussuunni-
telma täyttää tilaajan edellyttämät toimivuusvaatimukset ja tekniset laatuvaatimukset. 
Hankkeessa voidaan käyttää myös muiden valmistajien tuotteita, jos niiden tekniset ja 
laadulliset ominaisuudet ovat valaistussuunnitelmassa määriteltyjä tarviketyyppejä vas-
taavat ja ne täyttävät kaikki tilaajan vaatimukset. Vastuu vaatimustenmukaisuuden ja vas-
taavuuden osoittamisesta jää urakoitsijalle. Tarviketyyppien vaihdot tulee hyväksyttää ti-
laajalla ennen tarvikkeiden hankintaa. Tarviketyyppejä ovat mm. suojaputket, kaapelit, 
liittimet, jalustat, pylväät ja valaisimet. 
 
Tarvikkeen vaihdossa edellytetään kestävän kehityksen mukaista ratkaisua ja tuotetta. 
Tarkasteltavia ominaisuuksia ovat: 

 tekniset ominaisuudet, 
 sähköturvallisuus, 
 toiminnallisuus, 
 toimintavarmuus ja elinkaari, 
 rakenne, kiinnitysosien laatu ja pitävyys, 
 materiaali, 
 muotoilu, 
 pintakäsittely ja väri, 
 asennettavuus, 
 kunnossapitoystävällisyys sekä 
 jatkokäsittely ja kierrätettävyys. 

   
Vastaavuus sekä toimivuusvaatimusten ja teknisten laatuvaatimusten täyttyminen tulee 
osoittaa vaatimustenmukaisuusasiakirjoilla, asetuksen 2008/765/EY mukaisen vaatimus-
tenmukaisuuden arviointilaitoksen testaustuloksilla, rakennesuunnitelmilla, valmistajan 
toimittamilla teknisillä tiedoilla, asennusohjeilla jne. Tarvittaessa on järjestettävä koeasen-
nus ennen tarviketyypin vaihtoa. 
Jos urakoitsija esittää käytettäväksi valaistussuunnitelmasta poikkeavia valaisintyyppejä, 
tulee hänen osoittaa tuotteen vastaavuus valaistusteknillisillä laskennoilla, elinkaariver-
tailulaskelmilla (elinkaarikustannusten nykyarvo) sekä tämän kohdan mukaisilla asiakir-
joilla ja tiedoilla. Valaisintyyppien vaihdon yhteydessä tulee ottaa huomioon, että tie- ja 
tunnelivalaisimien tulee olla Väyläviraston tyyppihyväksymiä, ks. opas Hyväksytyt tieva-
laisimet 4.10.2019. 

 
Valaistuslaitteiden yhteensopivuus (mm. pylväät ja jalustat, valaisinvarret ja valaisimet) 
on varmistettava ennen töiden aloittamista. 
 

11210  Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 
 

11211 Poistettavat rakenteet 
 

Valaistussuunnitelmassa (suunnitelmakartta, purkusuunnitelma ja/tai määräluettelo) on 
annettu poistettavien rakenteiden sijainnit ja tarvikkeiden määrät. Purku sisältää kaikki 
valaistuslaitteiden osat. 
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Urakoitsijan tulee ottaa huomioon turvallisuussuunnitelmassaan kaikki purkutyön turvalli-
suusasiat ja lisäksi vastata purkumateriaalin lainmukaisesta hävittämisestä. Huomioitavia 
asioita ovat mm. 

 tarvittavat katselmukset, 
 riskien kartoitus ja tarvittavat työvaihekohtaiset suunnitelmat, 
 purettavan materiaalin kartoitus, 
 purkutyön vaativuus ja suunnitelma, 
 aikataulutus, 
 työmaa-alueen suojaus ja liikennejärjestelyt, 
 jätehuollot ja jätteiden siirrot, 
 työturvallisuus, mm. tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet, 
 nostosuunnitelma ja 
 putoamissuojaussuunnitelma. 

 
Purku tulee suorittaa julkaisun InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaati-
mukset, osa 2: Järjestelmät ja täydentävät osat III-luokan mukaisesti. 
 
Omistusoikeus urakka-alueilta purettaviin, urakassa tarpeettomiin materiaaleihin kuuluu 
urakoitsijalle, ellei muissa urakkaan liittyvissä asiakirjoissa ole toisin todettu. Urakoitsija 
on velvollinen omalla kustannuksellaan hävittämään purettavan materiaalin ympäristö-
vaatimusten mukaisesti. 

 
Tievalaistuksessa käytettävät kyllästetyt puupylväät ovat ongelmajätettä ja ne tulee hävit-
tää ympäristövaatimusten mukaisesti.  

 
Elohopeaa sisältävät purettavat lamput ovat ongelmajätettä ja ne tulee hävittää ympäris-
tövaatimusten mukaisesti. 
 
Tämän hankkeen yhteydessä urakoitsijan tulee järjestää työalueelle väliaikainen valais-
tus tai korvata nykyinen valaistus uudella valaistussuunnitelman mukaisella valaistuksella 
ennen vanhan poistamista. Nykyisiä valaistuslaitteita voidaan hyödyntää urakan aikana 
väliaikaiseen valaistukseen. Väliaikainen valaistus tulee järjestää alueelle valoisan ajan 
kuluessa,  poikkeuksena kesäaika välillä toukokuu – heinäkuu, jolloin valaistus voidaan 
poistaa käytöstä pidemmäksi aikaa. 
 
Tievalaistuksien purkuajankohdat sovitaan aloituskatselmuksessa tilaajan kanssa.  

 

11212 Siirrettävät rakenteet 
 
Nykyisissä valaisinpylväissä olevat liikennemerkit, kamerat ja muut laitteet asennetaan 
niiden uusille paikoille valaistussuunnitelman mukaisesti. Jos valaistussuunnitelmassa ei 
ole esitetty niiden uusia sijainteja, ne sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. 
 
Siirrettävien laitteiden kiinnityksissä tulee ottaa huomioon pylvään pinnoitteen suojaus. 
Ensisijaisesti kiinnityksissä tulee käyttää kiinnityspantoja. Laitteita ei saa kiinnittää pylväi-
siin poraamalla, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu.  

 

11213  Suojattavat rakenteet 
 
Ennen töiden aloittamista tulee kartoittaa suojausta tarvitsevat rakenteet ja suojata ne. 
Suojattavia rakenteita ovat mm. nykyiset valaisinpylväät, tievalaistuskeskukset, kaapelin-
suojaputket, kaapelit sekä puut. 
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Ennen kaivuutöiden aloittamista urakoitsijan tulee selvittää eri yhtiöiden toimintaohjeet 
kaapeleiden ja putkien läheisyydessä työskentelemisestä. Urakoitsijan tulee olla yhtey-
dessä ko. tahoon ja sopia toimintatavat sekä tarvittavat suojaukset. Työalueella sijaitsevat 
kaapelit ja putket tulee suojata. 

 

Suojattavat rakenteet katselmoidaan aloituskokouksessa ja urakoitsija laatii niiden suo-
jauksesta suunnitelman. Suunnitelmasta tulee selvitä mitkä rakenteet suojataan ja millä 
tavalla. 

 

33110 Maakaapelirakenteet 
 

 

Uusia maakaapeleita ei tässä työssä asenneta 
 
Maakaapelin merkitseminen 

 
Liittymiskaapeli ja kaikki ryhmäjohdot merkitään Nykyisellä tievalaistuskeskuksella 
ja pylväillä suojataskulla varustetuilla merkkauspannoilla. Merkintätavaksi ei hyväksytä 
pelkästään kaapelin ympärille liimattavaa teippiä tai nauhaa. 
 
Merkinnät tehdään koneellisesti. Merkinnästä tulee ilmetä seuraavat asiat: 

 tien numero tai nimi, 
 lähdön suunta pääilmansuuntana tai pylvään numero sekä 
 kaapelityyppi poikkipintoineen. 

 
 

 
 
Tievalaistuskeskukselta muille sähkölaitteille asennettava ryhmäjohto merkitään lisäksi 
laitteen yksiselitteisellä nimellä. 

 
Kaapelin jatkaminen 

 
Kaapelit tulee asentaa ilman kaapelijatkoksia aina, kun se on mahdollista. Niiden kaape-
lijatkoksien käytöstä, joita ei ole merkitty suunnitelmaan, tulee sopia tilaajan kanssa. Kaa-
pelijatkoksen tyyppi valitaan taulukosta 3. 

 
Taulukko 3. Kaapelijatkoksen valintataulukko. 

Kaapelityypit Kaapelijatkos Tyyppiesimerkit 

(A)MCMK-(A)MCMK geeli/valumuovi Nanten PU-VM 

(A)MCMK-AXMK geeli/valumuovi Nanten PU-VM 

AXMK-AXMK geeli/kutistemuovi Ensto SJK X.47 

 

33610  Valaisinpylväät ja jalustat 
 

Jalustojen kohdilla kaivujäljet siistitään ja pintarakenteet saatetaan nykyiseen tasoonsa 
mukaan lukien nurmikot ja asfaltoinnit. 

 

  

Jalustat 
 

mt xxx, Pylvään nro 101 
AMCMK 4x25Al+16CuS 

Kaislatie, Länteen 
AMCMK 4x25Al+16CuS 
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Jalustojen esimerkkityypit ja määrät on esitetty valaistussuunnitelman pylväs- ja valaisin-
luettelossa sekä määräluettelossa.  
 
Jalustojen tulee täyttää Väyläviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laa-
tuvaatimukset 11.10.2010 vaatimukset. 
 
Jalustojen tulee olla säätöruuvikiinnitteisiä. Jalustan säästöruuvien tulee olla ruostumat-
tomasta teräksestä valmistettuja. 
 
Jalustan juurikumin on oltava sään- ja valonkestävä (EPDM-kumia tai vastaavaa) ja sen 
tulee estää veden, hiekan ja irtokivien pääsyn jalustan sisään. Juurikumin pysyvyys jalus-
tan pinnassa tulee olla varmistettu esimerkiksi juurikumin helman ja säätöruuvien avulla. 
Juurikumin tulee säilyttää muotonsa koko jalustan elinkaaren ajan. 
 
Jalustojen yhteensopivuus käytettävien valaisinpylväiden kanssa on varmistettava ennen 
tarvikkeiden tilausta ja asennusta. 
 
Käytettävät jalustatyypit on hyväksytettävä tilaajalla, jos ne poikkeavat suunnitelluista. 

 
Valaisinpylväät 

 
Pylvästyypit ja niiden määrät on esitetty valaistussuunnitelman pylväs- ja valaisinluette-
lossa sekä määräluettelossa.  
 
Valaisinpylväiden tulee täyttää Väyläviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalusto-
jen laatuvaatimukset 11.10.2010 vaatimukset. Pylväiden ja ilmajohtojen kiinnitystapojen 
tulee olla Väyläviraston hyväksymiä. 

 
Törmäysturvallisuutta koskevat vaatimukset on esitetty Väyläviraston ohjeessa Tievalai-
sinpylväiden ja -jalustojen laatuvaatimukset 11.10.2010. Jos törmäysturvallisuus pe-
rustuu liukulaippaan tai vastaavaan, on törmäyskokeella osoitettava, että laite toimii myös 
luiskaa vastaavissa olosuhteissa. 
 
Pylväiden kuormituskestävyysvaatimukset on esitetty Väyläviraston ohjeessa Tien valai-
sinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset 11.10.2010. 

 
Törmäyksessä energiaa vaimentaviin (HE) valaisinpylväisiin ei saa kiinnittää liikenteen-
ohjaus-, mainos- tai muita laitteita. Poikkeuksena ovat ne laitteet, joille on suoritettu hy-
väksytyt törmäystestit. Testin tulee osoittaa, että laite ei vaikuta heikentävästi valaisinpyl-
vään törmäysturvallisuuteen. 
 
Törmäyksessä väistyviin (NE) valaisinpylväisiin saa kiinnittää pieniä liikennemerkkejä ja 
opasteita, mutta niiden yhteenlaskettu pinta-ala ei saa ylittää 1,5 m2.  

 
Kaikkiin uusiin valaisinpylväisiin asennetaan Väyläviraston ohjeen mukaiset tunnuskilvet, 
liite 1, joissa on teksti: ylärivi KUNTA, alarivi pylvään numero / rakentamisvuosi. Kunnan 
omistukseen tulevissa valaisinpylväissä teksti ELY korvataan merkinnällä Kunta. 
 
Käytettävät pylvästyypit on hyväksytettävä tilaajalla. 

 
Valaisinpylvään ja jalustan perustaminen 
 
Valaisinpylväiden jalustoja perustettaessa jalustojen ympärystäyttö tehdään taulukon 4 
mukaan. 
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Taulukko 4. Jalustan ympärystäytön valintataulukko. 

Nykyinen maa-aines Ympärystäyttö 

Tiivistyvää kiviainesta (esim. 
murske), kantava rakenne 

Ei erillistä ympärystäyttöä. Täyttö 
voidaan tehdä nykyisellä tiivistyvällä 

kiviaineksella. 

Sora, tiivistyvä hiekka, kuiva-
kuorisavi 

Kapea tiivistetty mursketäyttö 

Tasarakeinen hiekka, märkä 
savi, siltti, turve, pehmeä savi 

Leveä tiivistetty mursketäyttö, lisäksi 
tulee käyttää suodatinkangasta 

 
Kapean täytön halkaisija on kaksi kertaa jalustan tyven halkaisija ja leveän täytön vastaa-
vasti kolme kertaa tyven halkaisija. Jalustan asennusalustan paksuuden on oltava tiivis-
tettynä vähintään 200 mm. Asennusalusta tehdään kalliomurskeella 0/32 mm. 
 
Jalustalle menevän kaapelinsuojaputken tai kaapelin kohdalle toteutetaan asennusalusta 
ja suojatäyttö hiekalla. 
 
Ympärystäyttö tehdään kalliomurskeella 0/32 mm. Kaikki ympärystäytöt tiivistetään 300 
mm kerroksin. Ympärystäyttö tiivistetään aina täryttämällä. Tiivistys tehdään vähintään 
100 kg täryttimellä ja yliajoja pitää olla vähintään 4 kierrosta tiivistettävää kerrosta kohti. 
Jos tiivistystä ei voida tehdä edellä mainitusti, hyväksytetään tiivistysmenetelmä tilaajalla 
ennen työn aloittamista. 
 
Asennettaessa jalustaa avo-ojan reunaan tai luiskaan tulee aina käyttää leveää erillistä 
ympärystäyttöä. 
 
Avo-oja-asennuksessa jalustaa ei saa asentaa ojan etuluiskaan (ajoradan puoli) vaan se 
tulee asentaa aina takaluiskaan ja vähintään jalustan halkaisijan mitan päähän ojan poh-
jalta. 
 
Kallion kohdalla jalustaa varten louhitaan kuoppa, jotta voidaan käyttää normaalia perus-
tamistapaa. Jos kalliota ilmenee, sovitaan perustuksista kallion kohdilla tilaajan kanssa 
erikseen 

 

33612 Harukset ja kulmapylväät 
 
Ei tule 

 

33620 Valaisinvarret  
 

Valaisinvarsipituudet on esitetty valaistussuunnitelman pylväs- ja valaisinluettelossa. 
 
Huomioidaan pyörätien puoleiset lisävarret. 

 

33630 Valaisimet 
  
Tievalaisimet 
 
Valaisintyypit ja niiden määrät on esitetty pylväs- ja valaisinluettelossa sekä määräluette-
lossa.  
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Valaisimien valonjaot on määritelty pylväs- ja valaisinluettelossa. Urakoitsijan tulee var-
mistaa ennen valaisimien asentamista, että niiden valonjaot ovat valaistussuunnitelman 
mukaisia. 
 
Ledivalaisimien tulee täyttää Väyläviraston ohjeen LED luminaires – requirements 
7.3.2019 vaatimukset. 
 
 
Tie- ja tunnelivalaisimien tulee olla Väyläviraston tyyppihyväksymiä. Hyväksytyt valaisi-
met on esitetty Väyläviraston oppaassa Hyväksytyt tievalaisimet 4.10.2019. 
 
Valaisimien ja valonlähteiden värilämpötilat ja värintoistoindeksit on esitetty pylväs- ja va-
laisinluettelossa.  

 
 

Käytettävät valaisintyypit on hyväksytettävä tilaajalla. Valaistusteknillisten laskentojen va-
laisimien tehoja ei saa ylittää ilman tilaajan lupaa. 

 
Tievalaisimien ohjaus 

 

Ledivalaisimien himmennys toteutetaan ohjelmoimalla liitteen 2 mukaiset ohjausprofiilit 
valaisinpylväiden C2 Lumo-ohjaimiin. Ohjausprofiilit määräytyvät valaistusluokan mu-
kaan. Valaistusluokat on esitetty tämän asiakirjan kohdassa Tievalaistuksen toimivuus-
vaatimukset. 

 
Ledivalaisimet varustetaan vakiovalovirtaohjauksella (CLO). 
 

 

33652 Valaisinpylväiden kaapelointi- ja kytkentätyöt 
 

Maakaapeliasennuksissa metallipylväissä käytetään Ensto Oy:n LCK4-16-06A ja kahden 
valaisimen pylväissä Ensto LCK4-16-06A + LFB16-06A-R).  
 
Johtimet liitetään pylväskalusteisiin alhaalta päin, jotta vesi ei pääse valumaan johdinta 
pitkin kalusteeseen. Kalusteen varalle jäävät liittimet tulee ruuvata kiinni. Kalusteet tulee 
ensisijaisesti asentaa siten, että vaihemerkinnät ovat nähtävillä heti, kun kytkentäluukun 
avaa.  
 
Pylvään rungon maadoitus kytketään tievalaistusverkon PEN-johtimeen. Maakaapelin 
PEN-johtimen on oltava muita johtimia 150 - 200 mm pidempi.  

 
Maakaapeliasennuksissa valaisinpylvään kytkentätilan ja valaisimen välisenä valaisinjoh-
tona käytetään kaapelityyppiä MMJ 5*1,5S.  
 
Valaisinpylvään jokaiselle valaisimelle asennetaan oma valaisinjohto, joka kytketään 
omalle vaiheelle ja sulakkeelle. Valaisinjohto on suojattava mekaaniselta vaurioitumiselta, 
mm. valaisinpylvään läpivientireikä on varustettava muoviholkilla. 
 
Pylvään toisen huoltoluukun kohdille tulee C2-Lumo-ohjain. Sen liitosjohtimet kytketään 
valaisinkaapelin DALi-johtimiin ja jännitesyöttöön valaisimen vaihejohtimesta. Myös oh-
jaimen vapaiksi jäävät johtimet päätetään liittimiin. Lumo-ohjaimen johtimien liittiminä käy-
tetään kosteudenkestäviä liittimiä   
 
Kunnossapidon helpottamiseksi valaisinjohtojen on oltava 1 metrin pidempiä, kuin lyhyin 
asennusta varten tarvittava pituus. 
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Valaisinjohdon vapaan riippuman ylittäessä 12 m, johto tulee varustaa kannatusvaijerilla. 
 
Jakorajalla olevan kaapelin äärijohtimet (L1-L3) sekä PEN-johdin tulee päättää erillisille 
liittimille. PEN-johdin ei saa yhdistää kahta eri muuntopiiriä, vaan se tulee erottaa, niin 
maakaapeli- kuin ilmajohtoasennuksissa. 
 

33656 Valaistusrakenteiden maadoitukset 
 
Uusia maadoituselektrodeja ei asenneta tässä työssä 
 
Urakoitsija tarkistaa ja mittaa kyseisen keskuksen maadoituksen. Jos keskuksen maadoi-
tus on puutteellinen, urakoitsijan tulee ilmoittaa asiasta tilaajalle. 
 
Maadoituksista tehdään loppuaineistoon liitettävä mittauspöytäkirja. Kaikki maadoitukset 
mitataan elektrodi irrallaan.  
 

33660 Tievalaistuskeskukset 
 
 
Urakoitsija päivittää kaikki keskuksen merkinnät ja piirustukset asennuksia vastaaviksi. 
 
Urakoitsija mittaa muutosten jälkeen keskuksen ryhmä- sekä päävirrat ja tekee niistä pöy-
täkirjan.  

 

33670 Tievalaistuksen ohjaus 
 
Tievalaistus liitetään kunnan nykyiseen ohjausjärjestelmään, jonka toimittaja on C2 
Smartlight Oy 

 

33600 Loppuaineisto 
 

Urakoitsijalle luovutetaan alkuperäinen valaistussuunnitelma sähköisessä muodossa.  
 
Urakoitsija laatii ja monistaa loppupiirustukset seuraavasti: 

 loppupiirustukset tehdään alkuperäiseen sähköiseen suunnitelmaan, 
 loppupiirustuksiin lisätään: 

 teksti "Loppupiirustus" sekä päiväys ja urakoitsijan nimi, osoite ja puhelinnu-
mero, 

 nimiön yläpuolelle maininnat mahdollisista muutoksista, esim.: 

− Muutos A, kaapelointi, pp.kk.vvvv  

− Muutos B, pylvään sijainti pp.kk.vvvv. 
         

Suunnitelma-asiakirjoihin merkitään mahdollisten muutoksien vaikutuspaikat muutos-
nuolella, joissa on muutoksen kirjain. 
 
Loppuaineisto luovutetaan tilaajalle seuraavasti: 

 loppuaineisto sähköisessä muodossa tilaajan osoittamaan paikkaan. Aineisto sisäl-
tää kaikki suunnitelma-asiakirjat loppupiirustuksina, mukaan lukien alla mainitut lii-
tettävät laatuasiakirjat. 

 lisäksi 1 sarja sähköisenä USB-tallenteena (DWG / Microsoft Office sekä koko ai-
neisto PDF-muodossa) 

 lisäksi 1 sarja tievalaistuskeskuksiin, jossa on laminoituina pääkaavio ja ko. keskus-
alueen kartat. 
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Loppuaineistoon liitetään loppupiirustusten lisäksi seuraavat asiakirjat: 

 keskusten kokoonpanopiirustukset, 
 keskusten ryhmäkohtaiset kuormitusvirrat ja kokonaiskuormitusvirrat, 
 maadoitusten mittauspöytäkirja, 
 käyttöönottotarkastuspöytäkirja, 
 varmennustarkastuspöytäkirja, 
 tarvikeluettelo käytetyistä tarvikkeista, 
 valaistuksen inventointilomake, 
 valokuvat keskuksista n. 5 m:n etäisyydeltä edestä, 
 valokuvat keskuksista ovet avattuina, 
 valaistusteknillisten laadunvalvontamittausten mittausraportti, 
 tievalaistuslaitteiden kartoitustiedot Väyläviraston ohjeen Tievalaistusverkon kar-

toitus ja digitointi 3.7.2018 liitteen 1 Rakennetun tai parannetun tievalaistus-
verkon kartoitus mukaisesti. 
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