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Projektin tiedot 
 

Tilaaja: 
 

Hattulan kunta 
 
Katuvalaistus 
Yhteyshenkilö: Juha Prittinen  
Puhelin:  0505993447 
Sähköposti:  juha.prittinen@hattula.fi 

 
 Rakennuskohde: 
 
 Tekstiilitien ja Kutojantien valaistus, Hattula 
 
 

Suunnittelu: 
 

 Pääsuunnitelma 
 

Ramboll Finland Oy 
Yhdyshenkilö: Jani Tuovinen  
Puhelin: +358 (44) 3482503 
Sähköposti: jani.tuovinen@ramboll.fi 
 

 Valaistus- ja sähkösuunnittelu: 
 

Ramboll Finland Oy 
Yhdyshenkilö: Juuso Korpela 
Puhelin: +358 (50) 3249068 
Sähköposti: juuso.korpela@ramboll.fi 

 
 
 Verkkoyhtiöt: 
 
 Elenia 

Puhelin: 020 586 11 (vaihde) 
 
Elenia kaapelien sijaintitiedot Kaivulupa.fi  
https://www.kaivulupa.fi/ 
Tuki ja johtoselvitykset, Keypro.fi 
Puhelin. 0800 133 544 
 

 Muut yhteystiedot: 
 
HS Vesi 
 
Osoite: Paroistentie 7, 13600 Hämeenlinna 
Puhelin: 03 621 2279 
Sähköposti: hsvesi@hsvesi.fi 

 
 
 
 

mailto:juha.prittinen@hattula.fi
mailto:jani.tuovinen@ramboll.fi
mailto:juuso.korpela@ramboll.fi
https://www.kaivulupa.fi/
mailto:hsvesi@hsvesi.fi
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 Teleoperaattorit: 

Telia Finland Oyj 
 
Teleoperaattorien kaapelien sijaintitiedot Johtotieto.fi 
Sähköposti: info@johtotieto.fi 
Puhelin: 0800 12600 
 
Hattulan kunta 
 
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula 
Puhelin:  050 577 8722 
Sähköposti:  hattulan.kunta@hattula.fi 
 
 
 

mailto:info@johtotieto.fi
mailto:hattulan.kunta@hattula.fi
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YLEISET VAATIMUKSET JA KÄYTETTÄVÄT OHJEET 
 

Valaistustöissä noudatetaan näiden työkohtaisten laatuvaatimusten (tämä asiakirja) ja koh-
teen valaistussuunnitelmien lisäksi seuraavia ohjeita:  
 
- Liikenneviraston ohjeita 16/2015 

 
- Liikenneviraston Tieohjeet 1.5.2018 ja Uusimmat ohjeet 2.5.2018 alkaen 
 
- InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1: Väylät ja alueet ja 

01.07.2011 mennessä julkaistuja täydennysosia” 
 

- InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2: Järjestelmät ja täy-
dentävät osat  

 
- Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset 

 
- Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu, kohdat 2.3 Valaistusluokat ja 6.2.6 

Valaistusteknilliset laskennat 
 

Lisäksi noudatetaan tässä asiakirjassa muita mainittuja tyyppipiirustuksia sekä valmistajan 
tuotekohtaiset ohjeet ja vaatimukset. 
 
 
Väyläviraston (Liikenneviraston) ohjeet ja InfraRYL-ohjeet ovat luettavissa tai tilattavissa: 
 
https://vayla.fi/ 
 
https://www.rakennustieto.fi/ 
 
 
Lisäksi töissä noudatetaan Suomen voimassa olevia sähköturvallisuuslakeja, -asetuksia ja 
määräyksiä sekä sähköasennusstandardeja SFS 6000, SFS 6001, SFS 6002. 
 
Tässä asiakirjassa on noudatettu pääosin InfraRYL:n nimikkeistöjä sekä numerointia. Jos 
tässä ohjeessa mainittu infra- tai sähköasennus tai -turvallisuus laki, asetus, määräys, stan-
dardi, ohje tai tyyppipiirustus ei ole enää voimassa, noudatetaan aina kyseisen julkaisun 
korvannutta asiakirjaa.  
 
Ajankohtaiset valmistajan tuotekohtaiset ohjeet ja vaatimukset on aina tarkistettava ennen 
töiden aloitusta ja hankintoja.  
 
Työhön sisältyy kaikki tarvikkeet, työt, palvelut ja tarkastukset, joilla tämän asiakirjan ja 
kohteen valaistussuunnitelmien mukainen valaistusrakenne saadaan viimeisteltyyn käyttö-
kuntoon.  
 
Kaikki muutostyöt (esim. suunnitelmissa esitetyn tarvikkeen vaihto tai työtavan vaihto) on 
hyväksytettävä tilaajalla ennen muutostyöhön liittyviä hankintoja tai muutostyösuoritusta.  

Urakka-alueet ja erillishankinnat 
 
Erillisen urakkaohjelman mukaisesti. 

 

Muut johdot ja kaapelit suunnitelma-alueella 
 

Suunnitelma-alueella on mm. seuraavien tahojen maakaapeleita: 

 Telia Finland Oyj 

https://vayla.fi/
https://www.rakennustieto.fi/
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 Elenia Oy 
 

Suunnitelma-alue on asuinaluetta, joten alueella väylän rakennuksen aikana voi olla lisäksi 
mm. Hattulan kunnan katuvalaistusrakenteita, kunnallisteknisiä rakenteita sekä kaukolämpö 
ja maakaasuputkia.  

 
Urakoitsijan on ennen kaivutöitä pyydettävä työalueelta kaapeli-, vesijohto- yms. näytöt. 
Kaapelikartat ja maastonäytöt tilataan johtojen ja kaapeleiden omistajilta tai heidän yhteis-
työtahoilta, kuten Johtotieto Oy.  Lisäksi urakoitsijan tulee selvittää eri tahojen toimintaoh-
jeet kaapeleiden ja putkien läheisyydessä työskentelemisestä sekä ohjeet näiden rakenteiden 
suojaukselle.  
 
Katuvalaistuksen kaapelinäytöt tilataan Hattulan kunnalta tai heidän osoittamaltaan yhteis-
työkumppanilta.  
 

Tarkastukset 
 
Ennen valaistuksen käyttöönottoa urakoitsija suorittaa sähköturvallisuuslaissa edellytetyn, 
standardisarjan SFS 6000 mukaisen käyttöönottotarkastuksen, josta laaditaan standardisar-
jan SFS 6000 mukainen pöytäkirja. 

 

Valaistuksen mittauksista huomioitava erityisesti: 

- valaistuslähtöjen kuormitusvirtojen mittaus (pää- ja ryhmävirrat) 

- oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaus valaistusryhmien päissä 

- eristysvastusmittaukset 

- suojajohtimien ja PEN-johtimien jatkuvuuden mittaukset 

 

Mitatut kuormitusvirrat päivitetään kuormitustaulukkoon. Oikosulku sekä jännitehäviöiden 
mittaustulokset päivitetään kuormitustaulukkoon sekä suunnitelmakarttoihin. Kaikista mit-
tauksista tehdään mittauspöytäkirjat.  

Urakoitsija luovuttaa kaikki tarkastuspöytäkirjat tilaajalle urakan loppukokouksessa, ellei ti-
laajan kanssa muuta sovita. 

Katso myös tämän asiakirjan kohta 33600 Loppuaineisto. 

 

Kaikki tarkastuskustannukset sisältyvät urakkaan.  

Takuuaika ja takuuajan yksittäisvaihdot 
 

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

Vikaantuneet valaisimet on korvattava 2 viikon kuluessa vian ilmoituksesta kohteeseen so-
veltuvalla korvaavalla valaisimella ja 12 viikon kuluessa ilmoituksesta alkuperäistä vastaaval-
la valaisimella.  

Mikäli vaihto alkuperäistä vastaavalla valaisimella ei onnistu urakoitsijasta riippumattomista 
syistä esim. valaisinta ei enää valmisteta, on urakoitsijan: 

  

- Esitettävä vastaava valaisin tilalle ja hyväksytettävä ratkaisu tilaajalla  

- Valaisimen on vastattava laatuvaatimuksiltaan alkuperäistä valaisinta (kts. tämän asiakir-
jan kohdat Tarvikkeiden vaihdot ja vastaavuuden osoittaminen ja 33630 Valaisi-
met). 
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Kaikki takuuaikana vikaantuneet valaisimet ja ilmenneet viat tulee olla korjattu takuuajan 
loppuun mennessä.  

Urakkaan kuuluu pylväiden suoristaminen takuuajan loputtua.  

Takuunalaiseen vaihtoon kuuluu tarvikkeet, työt ja työn suoritukseen kuluvat kustannukset. 

KATUVALAISTUKSEN VALAISTUSLUOKAT 
 

Tekstiilitien ja Kutojantien autokaistan valaistus on suunniteltu valaistusluokkaan M5. 

Valaistusluokka on valittu ja laskettu Väyläviraston ohjeen Maantie- ja rautatiealueiden 
valaistuksen suunnittelu mukaisesti ja hyväksytetty tilaajalla.  

Jos suunnitelma-asiakirjojen mukaisista valaisintyypeistä poiketaan, on urakoitsijan esitettä-
vä laatuvastaavuus ja hyväksytettävä muutokset tilaajalla ennen tarvikkeiden hankintaa ja 
töiden aloittamista.  
 
Hyväksynnän yhteydessä esitetään valaistusteknilliset laskennat (laskettuna yllä mainittuihin 
valaistusluokkiin), elinkaarivertailu sekä selvitys vaatimustenmukaisuuden ja vastaavuuden 
osoittamisesta. Valaistus lasketaan Väyläviraston ohjeen Maantie- ja rautatiealueiden va-
laistuksen suunnittelu mukaan. 
 
Katso myös valaisinten muut tekniset vaatimukset tämän asiakirjan kohdasta 3360 Valai-
simet. 

TEKNISET VAATIMUKSET 

Tarvikkeiden vaihdot ja vastaavuuden osoittaminen 
 

Valaistussuunnitelmissa esitetyt valaistustarvikkeet (sis. pylväät, jalusta, valaisimet, kaapelit, 
suojaputket, liitinsarjat) on esitetty esimerkkitarvikkeina, joiden tekniset ominaisuudet ovat 
vähimmäisvaatimuksia. Jos suunnitelmissa esitetystä tarvikkeen tyypistä poiketaan, on ura-
koitsijan esitettävä tekniset vastaavuudet ja laatuvastaavuus sekä hyväksytettävä vaihto ti-
laajalla ennen hankintoja.  

Tarvikkeen teknisissä vaatimuksissa ja laatuvastaavuudessa on huomioitava seuraavat sei-
kat: 

- tekniset ominaisuudet ja toiminnallisuus 

- toimintavarmuus ja elinkaari 

- rakenne ja muotoilu 
 

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 
 

11211 Poistettavat rakenteet 
 
Nykyisten Tekstiilitien ja Kutojantien pylväissä olevat valaisimet siirretään uusiin pylväisiin 
valaisinvarsien mukana. Urheilukentän valaistus puretaan. 
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11212 Siirrettävät rakenteet 

 

Ei siirrettäviä rakenteita.  

11213 Suojattavat rakenteet 
Ennen töiden aloitusta on kartoitettava ja suojattava kaikki suojausta tarvitsevat rakenteet 
(mm. nykyiset putket ja kaapelit, nykyiset valaisinpylväät, nykyiset katuvalaistuskeskukset 
ja muut jakokaapit jne.) ja kasvillisto. Johdot ja kaapelit näihin liittyvät keskukset ja muut 
rakenteet on suojattava näiden omistajien ohjeistuksen mukaisesti. Puiden ja pensaiden juu-
ristoa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa kaivuutöissä.  

33110  Maakaapelirakenteet 

Kaapelisuojaputket 
 
Katuvalaistuksen valaistuskaapelit suojataan keltaisilla MP75 kokoa olevilla B-luokan (SN8) 
suojaputkilla. Muut mahdollisesti varalle jäävät suojaputket ovat vähintään MP75 A-luokan 
suojaputkia (SN16). 

Suojaputket asennetaan kaivamalla. Nykyisten katujen alitukset tulee tehdä suuntaporaamal-
la tai vastaavalla menetelmällä päällystettä rikkomatta, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovit-
tu. 

Maakaapelit 
 

Maakaapelityypit ja -reitit on esitetty valaistussuunnitelmassa.  

Asennettaessa maakaapeleita jalustoihin, tuodaan maakaapeli ulos jalustasta ja katkaistaan 
huomioiden kytkentävara pylvään kytkentäluukulle. Kaapelin päät on suojattava kosteudelta 
välittömästi asianmukaisesti. 

Kaapelivedon ensimmäisellä ja viimeisellä valaisinpylväällä tai keskuksella maakaapelin päät 
on suojattava asianmukaisesti, jotta kosteus ei tunkeudu kaapelien sisään ennen kytkentöjä 
ja maakaapelien päätteiden tekoa.  

Kaikkien maakaapeleiden päät suojataan kutistemuovipäätteillä (esim. Ensto SBO 4.1), joilla 
estetään kosteuden tunkeutuminen kaapeleiden sisään. 

Kaapelisuojaputken ja kaapelin asentaminen 
 

Kaapelisuojaputket asennetaan 70cm syvyyteen. Kaikki varalle jäävät kaapelinsuojaputket 
varustetaan vetolangoilla ja tulpataan suojatulpilla. Maakaapelireitille noin 30cm syvyyteen 
maanpinnasta asennetaan muovinen keltainen varoitusnauha. 

Suorilla maakaapelireiteillä ja loivissa kaarteissa käytetään suoria kaapelinsuojaputkia. Jyrkät 
mutkat tehdään putkijärjestelmään yhteensopivilla vakiomutkilla. Erikokoisten putkien yhdis-
tyksessä on käytettävä putkijärjestelmään yhteensopivia supistuskappaleita. Taipuisaa put-
kea käytetään yhdistäessä putkitus valaisinpylvään jalustaan, kuitenkin enintään yhden met-
rin verran jalustasta. Mutkat on sijoitettava niin, että maakaapeli on vaihdettavissa putkeen 
kaivuutyöt minimoiden.   

Kaapelisuojaputkireiteissä on myös huomioitava valmistajan ohjeet ja rajoituksen kaapelin 
taivutussäteelle vetovaiheessa sekä paikallaan ollessa. Lisäksi on huomioitava lämpötilan ai-
heuttamat rajoitukset kaapelien asennukselle. Maakaapelit on asennettava putkiin siten, että 
kaapelille jää liikkumavaraa maarakenteiden painumien vuoksi.  
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Maakaapelit katkaistaan jalustan yläpinnasta mitattuna niin, että jää vähintään kaksi metriä 
kytkentävaraa, jos käytettävän pylvään kytkentäaukon korkeus ei ole tiedossa. Muutoin kaa-
peli katkaistaan kytkentäaukon alalaidasta mitattuna 0,50m korkeudelle.  

Mikäli maakaapeli asennetaan pinta-asenteisesti (esim. puupylväillä), on kaapeli suojattava 
kuumasinkityllä teräsprofiililla 2,0m maanpinnan yläpuolelle sekä 0,30m maanpinnan alapuo-
lelle.  

Maakaapelin merkitseminen 
 
Maakaapeloinnit merkitään Infra RYL 33651.3 ohjeiden mukaisesti. Merkinnät on tehtävä ko-
neellisesti ja käyttämällä suojataskulla varustettuja merkkauspantoja.  

33610  Valaisinpylväät ja jalustat 

 Jalustat 
 

Jalustat on esitetty Pylväs-, jalusta- ja valaisinluettelossa ja näiden määrät määräluettelossa.  
Jalustoissa tulee olla säätöruuvikiinnitys sekä yhteensopiva juurikumi.  

Jalustojen tulee täyttää Väyläviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatu-
vaatimukset vaatimukset. 

Jalustojen yhteensopivuus käytettävien valaisinpylväiden kanssa on varmistettava ennen 
hankintoja ja asennuksia. 

Jalustat perustetaan pystysuoraan. Ympärystäytön tiiviyden tulee olla A-luokassa. Luiskassa 
käytetään leveää ympärystäyttöä. Tarvittaessa ojanpohjaa muotoillaan siten, että jalusta ei 
ole esteenä kuivatukselle.  

Valaisinpylväät 
 

Pylvästyypit on esitetty Pylväs-, jalusta- ja valaisinluettelossa ja näiden määrät määräluette-
lossa. Valaisinpylväät ovat yhdellä kytkentäluukulla varustettuja.  
 
Valaisinpylväiden tulee täyttää Väyläviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalustojen 
laatuvaatimukset vaatimukset. Pylväiden ja ilmajohtokiinnitystapojen tulee olla Väyläviras-
ton hyväksymiä. 
 
Tekstiilitien ja Kutojantien nykyiset pylväät puretaan ja uusiin pylväisiin vaihdetaan nykyiset 
LED-valaisimet. Urheilukentän valaistus puretaan kokonaan ja uusiin pylväisiin vaihdetaan 
uudet LED-valaisimet ja valaisinkaapelit. Kohteessa käytetään puupylväitä. Pylvään ympärys 
tulee täyttää tiivistetyllä hiekka murskeella. 
 
Valaisinpylväiden sijoitus väylään nähden on esitetty tyyppipoikkileikkauksissa piirustuksessa 
2 (Kutojantie) ja 3 (Tekstiilitie). 

 
Valaisinpylväiden yhteensopivuus käytettävien jalustojen kanssa on varmistettava ennen 
hankintoja ja asennuksia. 

33630 Valaisimet 

Katuvalaisimet 
 

Valaisintyypit on esitetty Pylväs-, jalusta- ja valaisinluettelossa ja näiden määrät määräluet-
telossa. Uudet LED-valaisimet asennetaan uusiin valaisinpylväisiin. 
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Kaikki valaisimet ovat vakiovalovirranohjauksella (CLO) varustettuja LED-valaisimia, joissa 
on erillinen DALI-väylä. Kaikkien valaisinten värilämpötila on 4000K. 

 
Valaisimet kytketään tasaisesti eri vaiheille valaistussuunnitelman mukaan. Urakoitsija muut-
taa vaiheistusta tarvittaessa. 
 

33652 Valaisinpylväiden kaapelointi- ja kytkentätyöt 
 

Valaisinpylväiden kytkennässä käytetään Pylväs-, jalusta- ja valaisinluettelossa esitettyjä 
kytkentäkalusteita liiketunnistusohjausta varten. Valaisinjohtoja käytetään muovivaippakaa-
pelia MMJ 5x1,5S.  

Kytkentäkalusteiden asennus, kytkentä ja sijoitus on esitetty valaistussuunnitelmassa valai-
simen ja liiketunnistimen kaapeloinnin ja kytkennän periaatepiirustuksessa.  

33656 Valaisinrakenteiden maadoitukset 
 

Maadoitukset asennetaan valaistussuunnitelman mukaisesti. Maadoitusjohtimena käytetään 
25 mm2:n kirkasta kuparijohdinta.  

Maadoitusjohdinta ei saa asentaa kaapelinsuojaputkeen ja sen on oltava riittävän etäällä put-
kituksista.  

Maadoituskupari ja teräsprofiili ei saa olla kosketuksissa. 

Maadoituksista tehdään loppuaineistoon liitettävä mittauspöytäkirja. Maadoitusten mittaus 
suoritetaan elektrodi irroitettuna.  Maadoitusimpedanssin tulee olla pienempi kuin 100 Ω. 

33660 Katuvalaistuskeskukset 
 

Kutojantien ja Tekstiilitien valaistusta sähköistää nykyinen katuvalaistuskeskus, joka sijaitsee 
Sireenitiellä. Kutojantien ja Tekstiilitien välistä kenttää ja Kutojantien pohjoista valaistavaa 
kevyenliikenteenväylää sähköistää kentällä sijaitseva muuntamo. 

Urakoitsija mittaa keskuksen ryhmä- sekä pääkuormitusvirrat ja tekee niistä pöytäkirjan ja 
päivittää keskuksen käyttöpiirustussarjat.  

Sähköliittymät 
 

Ei uusia sähköliittymiä.  

33600 Loppuaineisto 
 

Urakoitsijalle luovutetaan alkuperäinen valaistussuunnitelma sähköisessä muodossa loppupii-
rustusten tekoa varten.  

Loppupiirustusten teko kuuluu urakkaan. 
 
Urakoitsija laatii seuraavat loppupiirustukset (sähköisessä muodossa): 

- loppupiirustukset tehdään alkuperäiseen sähköiseen suunnitelmaan (kaikki suunnitelma-
asiakirjat päivitetään vastaamaan lopputulosta) 
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- loppupiirustuksiin lisätään teksti "Loppupiirustus" sekä päiväys ja urakoitsijan nimi, osoi-
te ja puhelinnumero 

- muutoksista laaditaan muutosluettelo, johon yksiselitteisesti selostetaan suunnitelman 
muutokset ja syy muutokseen 

 

Urakoitsija laatii seuraavat loppupiirustukset (paperitulosteina): 

- käyttöpiirustukset katuvalaistuskeskuksiin (yksi sarja jokaiseen urakka-alueeseen liitty-
vään keskukseen), jossa on laminoituina muutetut nykyiset piirustukset (tarvittaessa), 
päivitetty kuormitustaulukko ja ko. keskusalueen suunnitelmakartat 

 
 

Loppuaineistoon liitetään loppupiirustusten lisäksi seuraavat asiakirjat: 

- kaikki mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat 
- tarvikeluettelo käytetyistä tarvikkeista 
- katuvalaistuslaitteiden kartoitustiedot tämän asiakirjan kohdan Katuvalaistuksen kar-

toitus mukaisesti 
 
Loppuaineisto toimitetaan tilaajalle sähköisessä muodossa muistitikulle tallennettuna (DWG / 
Microsoft Office sekä koko aineisto PDF-muodossa). Katuvalaistuskeskuksen käyttöpiirustuk-
set hyväksytetään tilaajalla ja toimitetaan suoraan katuvalaistuskeskuksille.  
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