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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä katuvalaistussuunnittelun periaatteisiin 

sekä laatia Hyvinkään kaupungin sähköyksikölle yleissuunnitelma vuoden 2013 Suo-

men Asuntomessuille, jotka järjestetään Hyvinkäällä. 

 

Työ toteutettiin perehtymällä yleisiin tie- ja katuvalaistukseen liittyviin materiaaleihin 

sekä tekemällä suunnittelutyö suunnitteluohjelmiston ja valaistuslaskentaohjelman avul-

la. Työssä käytetyt ohjelmat olivat Kymdatan CADS Planner sekä DIALux 4.9. Kaikki 

aiheeseen liittyvä materiaali pohjautuu suurelta osin Tiehallinnon oppaisiin Tievalais-

tuksen suunnittelu sekä Tievalaistuksen toimintalinjat. 

 

Opinnäytetyön tuloksena saatua yleissuunnitelmaa voidaan käyttää asuntomessualueen 

suunnittelun perustana. Yleissuunnitelmaa voidaan tarkentaa suunnittelun edetessä lä-

hemmäs toteutusvaihetta. Katuvalaistussuunnittelun pääperiaatteiden kokoaminen esit-

tää, mitä katuvalaistussuunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä mistä suunnittelu aloite-

taan. 

 

Suunnittelutyössä joudutaan ottamaan huomioon monien ihmisten mielipiteitä: sähkö-

suunnittelijoiden, kaupungin arkkitehtien sekä tietenkin alueen käyttäjien. Usein kaikilla 

on eri näkemykset, millainen alueen valaistuksen tulisi olla, joten kompromisseja joudu-

taan tekemään tyydyttävän ratkaisun aikaansaamiseksi, joka täyttää myös vaatimukset.  
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ABSTRACT 
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Degree Programme in Electrical Engineering 

Option of Electric Power Engineering 

 

PETRI SORJONEN: Street Lightning Designing 

 

Bachelor’s thesis 53 pages, appendices 13 pages. 

April 2011 

 

 
 

The objective of this thesis was to get to know the principles of designing street 

lightning and to make a general plan for Hyvinkää city electrical unit. The general plan 

is used for Finnish Housing Fair area in Hyvinkää year 2013. 

 

This study was carried out by studying the materials about street and road lightning. 

Most of the materials are based on guidebooks made by Tiehallinto. The programmes 

used in this study were engineering software CADS Planner and light planning software 

DIALux 4.9. 

 

The general plan that was the result of this thesis can be used for the foundation of 

planning the Finnish Housing Fair area. General plan can be specified during the de-

signing process when it gets near the execution phase.  

 

More attention has to be paid to other people’s opinions in designing. Electrical design-

ers, architects and the road users have all their own opinions what kind of lightning 

there should be in the area. Compromises have to be made to get decisions that satisfy 

all parties. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Hyvinkään kaupungin sähköyksikkö, jonka toi-

minta on alkanut jo 1960-luvulla, kun katuvalaistuksen ylläpito siirrettiin sähkölaitok-

selta kaupungille. Sähköyksikön henkilöstövahvuus oli vuonna 2010 14 henkilöä ja 

sähköyksikön tärkeimmät palvelut ovat kaupungin sähkölaitteiden huolto ja kunnossapi-

to, katuvalaistuksen ja liikennevalojen ylläpito sekä kaupungin kiinteistöjen peruskorja-

ukset. 

 

Hyvinkäällä järjestetään Suomen Asuntomessut vuonna 2013 ja tämän opinnäytetyön 

suunnittelutyö liittyy alueen valaistuksen suunnitteluun. Asuntomessualueen yleiskaa-

van perusteella alueelle suunnitellaan valaistus. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä katuvalaistussuunnittelun periaatteisiin 

tutustumalla aiheeseen liittyviin materiaaleihin sekä laatia yleissuunnitelma asuntomes-

sualueelle. Yleissuunnitelman laatimiseksi tarvitaan suunnitteluohjelmiston sekä valais-

tuslaskentaohjelman käyttöä. 

 

Opinnäytetyön tuloksena saatua yleissuunnitelmaa käytetään asuntomessualueen suun-

nittelun perustana. Yleissuunnitelma on alustava ja sitä tarkennetaan suunnittelun ede-

tessä lähemmäs toteutusvaihetta. 
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2 TIE- JA KATUVALAISTUS 

 

 

2.1 Yleistä 

 

Tie- ja katuvaloilla tarkoitetaan tien viereen sijoitettuja valaisimia, jotka valaisevat tietä 

tai muita haluttuja kohteita. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi rakennusten julki-

sivut, muistomerkit ja puistot. Katuvalaistuksella on suuri merkitys ihmisten tuntemaan 

turvallisuuteen ja viihtyisyyteen hämärän ja pimeän aikaan sekä liikenneturvallisuuden 

paranemiseen. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 9.) 

 

Keskimäärin n. 30 % kaikista tieliikenneonnettomuuksista sattuu pimeän aikana. Katu-

valaistuksella voidaan vähentää pimeän ajan onnettomuuksia sekaliikenneteillä keski-

määrin 30 %, moottoriteillä 20 % ja muilla autoliikenteen teillä 25 %. Tievalaistuksen 

toteuttamisella pyritään pimeän ajan onnettomuuksien vähenemiseen, ja tievalaistuksen 

kannattavuutta tarkastellaan ajokustannussäästöjen avulla. Suurin osa näistä on onnet-

tomuuskustannussäästöjä ja loput aikakustannussäästöjä. 

(Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 8.) 

 

Valaistuksen tärkeimmät tehtävät ovat näkyvyyden lisääminen, ympäristön hahmotta-

misen mahdollistaminen sekä ilmapiirin synnyttäminen. Taajamissa valaistuksella mah-

dollistetaan myös esteettömän liikkumisympäristön toteuttaminen. Haitallisena vaiku-

tuksena on häiriövalo. Häiriövalolla tarkoitetaan valoa, joka menee valaistavan alueen 

ulkopuolelle ja aiheuttaa häikäisyä, epämukavuutta tai rajoittaa oleellisen informaation 

näkymistä. Tätä häiriövaloa pyritään suunnittelulla minimoimaan. (Tievalaistuksen 

suunnittelu 2006, 9.) 

 

 

2.2 Katuvalaistus Suomessa 

 

Suomessa valta- ja kantateiden valaistuksen omistaa Tiehallinto. Tiehallinnolla voi olla 

myös muiden teiden valaistuksia omistuksessa, jos tievalaistusta pidetään tarpeellisena 

liikenneturvallisuuden, muun valaistuksen tai varustelun puolesta. Muussa tapauksessa 

kunnat omistavat valta- ja kantateiden ulkopuoliset tiet. (Tievalaistuksen toimintalinjat 

2006, 7.) 
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Tiehallinnolla on vastuu valaistuksen rakentamisesta valta- ja kantateillä sekä seutu- ja 

yhdysteillä, jos tievalaistusta pidetään tarpeellisena. Yhteistyö tievalaistushankkeessa 

Tiehallinnon ja kunnan välillä on mahdollista, jolloin on mahdollista, että koko hanke 

toteutetaan jaetusti molempien kustannuksella tai vain toisen osapuolen kustannuksella. 

Jos tievalaistukselle asetetaan kunnan puolesta selvästi korkeampi valaistusluokka, kuin 

Tiehallinnon ohjeet vaatisivat, on kunnalla vastuu näistä lisäkustannuksista. Valaistuk-

sen omistuksesta sekä hoidosta on myös sovittava kun päätetään tievalaistushankkeesta. 

(Tievalaistuksen toimintalinjat 2006, 7.) 

 

 

2.3 Valaistussuunnitelmat 

 

Suunnittelussa on tarkoituksena määritellä oikeanlainen sekä kokonaisvaikutuksiltaan 

edullisin valaistusratkaisu ottaen huomioon kappaleessa 5 esitettyjä ulkovalaistuksen 

vaatimuksia, kuten valaistusluokat. Suunnitteluprosessissa on monia vaiheita sekä teh-

täviä, joita selvitetään seuraavaksi.  

 

Kuviossa 1 on esitetty Tiehallinnon tiensuunnitteluprosessin kokonaisuus, ja valaistus-

suunnittelussa prosessi on käytännössä samanlainen. Koko prosessin lähtökohtana on 

tarveselvitys, jonka jälkeen siirrytään yleis- sekä aluesuunnitelmien tekemiseen. Hyväk-

syttyjen yleissuunnittelujen pohjalta voidaan kasata valmis rakennussuunnitelma, joka 

voidaan hyväksymisen jälkeen toteuttaa. 
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KUVIO 1. Tiensuunnitteluprosessi (Yleissuunnittelu ja maantielaki 2005, 2) 

 

Resurssien salliessa on mahdollista sekä suunnitella ja toteuttaa valaistusprojekti yrityk-

sen omana työnä. Valaistushanke on myös mahdollista toteuttaa kolmella eri tavalla, 

jolloin töiden kuormitusta saadaan vähennettyä rakennuttajalta. 

1. Rakennuttajan teettämä tai tekemä tarkka rakennussuunnitelma on pyydettyjen 

urakkatarjouksien pohjana. 

2. Rakennuttaja laatii tarvittavan asiakirjan valaistustiedoista, joka liitetään urakka-

tarjouspyyntöjen osaksi. Tällöin urakoitsija täydentää suunnitelmaa urakkatarjo-

uksen yhteyteen sekä viimeistelee rakennussuunnitelman rakennustöiden alkaes-

sa. 

3. Rakennuttaja hankkii valaistuspalvelun. Urakkatarjouspyynnössä on määritelty 

peruslähtökohdat sekä vaatimukset ja urakoitsija hoitaa suunnitelman sekä to-

teuttaa sen. Valaistuspalvelulle määritellään tietty vastuuaika, jonka aikana ra-

kennuttaja maksaa urakoitsijalle vuosittain sähköstä sekä ylläpidosta jonkin 

maksumekanismin määrittelemän korvauksen verran. (Liikenne ja väylät II 

2006, 284.) 

 



  10  
 
 

 

Tie- ja katuvalaistusprojektia aloitettaessa on aluksi hyvä suorittaa tievalaistuksen tar-

veselvitys, jonka jälkeen voidaan siirtyä muihin suunnitelmatasoihin. Valaistussuunnit-

telussa tarvittavia suunnitelmatasoja ovat: 

 yleissuunnitelma 

 aluesuunnitelma 

 rakennussuunnitelma. (Katu 90 1991, 196) 

 

 

2.3.1 Tarveselvitys 

 

Tarveselvitys sisältää yleensä perusteet kaupungin tai kunnan ulkovalaistuksen kehittä-

miselle sekä parantamiselle pitkällä tähtäimellä. Selvitys voi sisältää seuraavanlaisia 

osioita: lähtökohdat, tavoitteet, valaistusperiaatteet, suunnitelma, myöhemmät suunnitte-

luvaiheet, valaistuksen rakentaminen ja saneeraus, valaistuksen kunnossapito sekä jat-

kotoimenpiteet. Selvityksessä on myös hyvä olla mukana piirustuksia esimerkiksi kau-

pungin ulkovalaistusverkon nykytilanteen lampputyypeistä ja tehotiedoista, ulkovalais-

tuksen jakautumisesta ikäryhmittäin, valaistustavoista sekä valaistusluokista. (Tievalais-

tuksen suunnittelu 2006, 111–112.) 

 

 

2.3.2 Yleissuunnitelma 

 

Yleissuunnitelman tarkoituksena on esittää koko aluetta koskeva yhtenäinen selvitys 

valaistuksesta, joka on esiteltävissä ja markkinoitavissa. Yleissuunnitelma tarkoitus on 

auttaa päätöksenteossa, ja sen olisi hyvä sisältää seuraavia asioita: 

 lyhyt, perusteleva selostus 

 valaisinsijoittelun periaatteellinen kartta 

 havainnollisia kuvia valaistuista pinnoista, rakennuksista, puistoista yms. 

 perspektiivikuvia 

 kalusteiden yleispiirustukset. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 112–113.) 
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2.3.3 Aluesuunnitelma 

 

Aluesuunnitelmassa esitetään alueen valaistustiedot ja varmistetaan valaistuksen toteut-

tamismahdollisuudet. Tarkoituksena on esittää yhtenäinen ja selkeä ratkaisu alueelle. 

Näissä valaistustiedoissa on hyvä esittää 

 valaistavat tieosat karttoineen 

 valaistusluokka 

 valolaji 

 pylväslaji, asennuskorkeus sekä kaapelointitapa 

 valaistustyyppi 

 laskennallisten hoitokustannuksien referenssiarvo. (Tievalaistuksen suunnittelu 

2006, 113.) 

 

 

2.3.4 Rakennussuunnitelma 

 

Rakennussuunnitelma on edellisiin suunnitelmiin perustuva tie- tai katukohtainen suun-

nitelma, joka toimii rakentamisen ja suunnittelun perusasiakirjana kuvaten työn lopputu-

losta. Perusteellisessa rakennussuunnitelmassa on seuraavanlaisia asiakirjoja: 

 työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

 työpiirustukset 

 määräluettelot 

 yleiset laatuvaatimukset ja selostukset. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 113.) 
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3 KATUVALAISTUKSEN KOMPONENTIT 

 

 

3.1 Valaisimet ja lamput 

 

Valaisimen tehtävä on suunnata valo lampusta ajoradalle sekä lähiympäristöön mahdol-

lisimman hyvällä hyötysuhteella. Lampun käyttöikä pitenee huomattavasti, kun valaisin 

suojaa sitä likaantumiselta, sään vaihtelulta, tärinältä, korroosiolta ja ilkivallalta. (Tieva-

laistuksen suunnittelu 2006, 80.) 

 

Valaisimen optiikalla pystytään vaikuttamaan esimerkiksi valon tasaiseen jakautumi-

seen ajoradalle ja häiriövalon syntyyn. Valaisinmalleja on useita eri valmistajilla, ja ne 

voidaan varustaa erilaisilla optiikoilla, jolloin löydetään käyttäjälle teknisesti toimiva 

sekä silmää miellyttävä ratkaisu. On myös tärkeää, että valaisimen suunnittelussa on 

otettu huomioon helppo asennettavuus sekä huollettavuus.  

 

Ulkovalaistuksessa valonlähteinä käytetään suurimmalta osin kaasupurkaustekniikkaan 

perustuvia lamppuja, elohopea-, monimetalli-, suurpainenatrium- ja pienpainenatrium-

lamppuja. Valonlähteen valinta riippuu kohteelle vaadituista ominaisuuksista, ja se mää-

ritellään yleensä tarveselvityksessä tai valaistustiedoissa. Lamppujen tärkeimpiä omi-

naisuuksia, jotka vaikuttavat lampun valintaan, ovat mm. valotehokkuus (valovir-

ta/sähköteho), polttoikä, värilämpötila ja värintoistokyky. (ST-kortti 58.09 2003, 4) 

 

Taulukossa 1 on esitettynä eri lamppujen ominaisuuksia. Värilämpötilan arvo 5000 K 

vastaa päivänvalon väriä, 4000 K on valkoinen väri ja <3000 K on lämpimän valkoinen, 

ja väri muuttuu sitä keltaisemmaksi, mitä pienempi värilämpötilan arvo on. Värintois-

toindeksi Ra kertoo valonlähteen kyvystä toistaa värejä, arvon ollessa 60–80 värintoisto 

on hyvä ja >90 erittäin hyvä. Taulukosta huomataan, että suurpainenatriumlampulla on 

hyvä valotehokkuus sekä polttoikä, mutta värintoistoindeksi sekä värilämpötilan arvot 

ovat alhaisemmat. Monimetallilampulla on taas hyvät valotehokkuuden, värintoistoin-

deksin sekä värilämpötilan arvot, polttoiän jäädessä alhaiseksi. 
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TAULUKKO 1. Erilaisten lamppujen ominaisuuksia (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 

78) 

Lampputyyppi 
Valotehokkuus 

[lm/W] 
Polttoikä 

1000 tuntia 
Värintoistoindeksi 

[Ra] 
Värilämpötilat 

[K] 

Suurpainenatrium 70 - 120 12 - 22 20 - 65 2000 - 2200 

Monimetalli 80 - 95 5 - 12 80 - 95 3000 - 4200 

Elohopea 40 - 55 12 - 16 50 - 60 3200 - 4200 

Loistelamppu 60 - 100 11 - 40 80 - 90 2700 - 4000 

Pistokantaloistelamppu 60 - 80 8 - 12 80 - 90 2700 - 4000 

Induktiolamppu 60 - 80 60 80 2700 - 4000 

LED Useita tyyppejä, värejä ja arvoja 

 

 

3.1.1 Suurpainenatriumlamppu 

 

Suurpainenatriumlampun toiminta perustuu kaasupurkaustekniikkaan ja natriumhöy-

ryyn, jota on lampun sisällä. Kun korkeassa paineessa olevan höyryn läpi johdetaan 

virtaa, se lähettää näkyvää, vaaleankeltaista valoa. (Honkanen 2009.) 

 

 

KUVIO 2. Suurpainenatriumlamppu ja sen spektri, Philips SON-T 150 W (Lamptech 

2011) 

 

Suurpainenatriumlamppu on yleisin nykyään käytettävä lamppu, ja sitä käytetään kaikil-

la teillä ja kaduilla. Kellertävän valon takia kaikkien kohteiden värit eivät toistu oikein, 

mutta muuten ympäristön havainnointi on normaalia. Näillä lampuilla on hieman suu-
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rempi hankintahinta, mutta hyvän valotehokkuuden, jopa 120 lm/W, sekä pitkän polt-

toiän ansiosta lamput maksavat itsensä takaisin lampunvaihtokustannuksissa ja energi-

ansäästössä.  

 

 

3.1.2 Monimetallilamppu 

 

Monimetallilampun (kuvio 3) toiminta perustuu kaasupurkaustekniikkaan ja valontuotto 

perustuu eri metallien seokseen, joita on lampun purkausputkessa. Lamput toimivat suu-

ressa paineessa, ja niissä on räjähtämisvaara, joten valaisimessa on oltava suojalasi tur-

vallisuussyistä. Monimetallilampun tuottama valo on valkeaa, ja sillä on parempi vä-

rientoistokyky kuin esimerkiksi suurpainenatriumlampulla. Valotehokkuudessa moni-

metallilamppu on melkein suurpainenatriumin tasolla, mutta polttoikä on huomattavasti 

lyhyempi. (Honkanen 2009.) 

 

 

KUVIO 3. Monimetallilamppu, Osram HCI-T 250 W (Lamptech 2011) 

 

Monimetallilamppu ja suurpainenatriumlamppu ovat yleensä keskenään vaihdettavissa 

valaisimissa, joten kohteeseen haluttavasta valaistuksesta riippuen voidaan käyttää 

kumpaa tahansa. 

 

 

3.1.3 Elohopeahöyrylamppu 

 

Elohopealampun (kuvio 4) valontuotto perustuu valokaareen, joka palaa korkeassa pai-

neessa ja lämpötilassa elohopeahöyryssä. Syntyvä säteily on pääosin näkyvää valoa ja 

osa ultraviolettisäteilyä, joka muutetaan näkyväksi valoksi loisteaineella pinnoitetun 
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suojakuvun avulla. Elohopealampun tuottama valo on melko valkoista, jolloin värintois-

tokyky on kohtalaisella tasolla, mutta valotehokkuus jää muita lampputyyppejä huo-

nommaksi. (Honkanen 2009.) 

 

 

KUVIO 4. Elohopealamppu ja sen spektri, Philips ML 160 W (Lamptech 2011.) 

 

Elohopealamppu on Suomessa tie- ja katuvalaistuksessa yleisin lampputyyppi, mutta 

poistumassa käytöstä EU:n uusien direktiivien myötä, joka kieltää alhaisella hyötysuh-

teella toimivat lamput. Syy elohopeahöyrylampuilla toteutettuun valaistukseen on ollut 

lamppujen edullisuus sekä yksinkertaisuus. 

 

 

3.1.4 LED 

 

Valodiodi on puolijohdekomponentti, ja sen toiminta perustuu virran ajamiseen LED:n 

läpi, jolloin liitosalueen elektronit ja aukot törmäävät toisiinsa. Törmäyksessä atomit 

virittyvät ja tämän seurauksena vapautuu energiaa valon muodossa. Valon väri määräy-

tyy käytettävien puolijohdemateriaalien mukaan, ja valodiodilla voidaan saada aikaan 

lähes minkä väristä valoa tahansa. (Honkanen 2009.) 
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LED-valaisin on uusi valaisintyyppi tie- ja katuvalaistuksessa, ja LED-valaisimet ovat 

vielä osittain kehitysvaiheessa. Uusia valaisimia on asennettu jonkin verran ja käyttöko-

kemuksien perusteella parannuksia voidaan tehdä. Ongelmia LED-valaisimissa on va-

laisimen jäähdytys, sillä erilliset jäähdytyselementit ovat tarpeen ledien lämpenemisen 

takia. Valonjako-ominaisuudet eivät myöskään ole vielä täysin muiden lampputyyppien 

tasolla, mikä aiheuttaa hankaluuksia valaisinsijoittelussa, sillä pylväsvälit jäävät lyhyik-

si verrattuna muihin vastaavantehoisiin lamppuihin. 

 

Tekniikan kehittyessä LED-valaisimista tulee varteenotettava vaihtoehto valaistukseen. 

Voidaan olettaa, että tulevaisuudessa hankintahinta putoaa, valaistusominaisuudet ovat 

vaadittavalla tasolla, energiatehokkuuden sekä huoltokustannuksien avulla säästöt li-

sääntyvät ja valaisimet maksavat itsensä nopeammin takaisin. 

 

 

3.2 Keskukset 

 

Katuvalokeskukset hoitavat katuvalaistusverkon sähköistämisen, ja ne ovat omalla säh-

köliittymällä ja -mittarilla varustettuja sähkökeskuksia. Keskus voi sisältää myös valais-

tuksen ohjaukseen liittyviä komponentteja, kuten kellon, hämäräkytkimen tai erillisen 

ohjauslaitteen. Katuvalokeskuksen oletettu käyttöikä on n. 30 vuotta, mutta keskuksia 

uudistetaan normaalisti sitä mukaa, kun on tarvetta korjaukseen tai vaihtoon. Kuviossa 5 

on esitetty uusi katuvalokeskus, joka on sijoitettu ulos. Kuvion oikeassa ylänurkassa on 

valaistuksen ohjauksen erillinen GSM-ohjauslaite. 
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KUVIO 5. Uusi katuvalokeskus 

 

Keskus sijoitetaan normaalisti ulos kadun varteen tai pylvääseen, mutta taajama-alueella 

on mahdollista, että keskus sijoitetaan sopivan kiinteistön sisään tai muuntamokaappiin. 

Liitteessä 1 on esitetty Hyvinkään keskusta-alueen katuvalaistuskeskusten sijoittelua 

sekä keskusten välisiä yhteyksiä, joilla voidaan hoitaa katuvalo ohjausta. Kuten liitteestä 

1 huomataan, keskuksia tarvitaan runsaasti, sillä keskusten ryhmät ja polttoalueet eivät 

voi olla kovin suuria. Kun keskuksen valaisimia ryhmitellään, tulisi yli 25 A:n ryhmiä 

välttää.  

 

Katuvalokeskuksen sisällä olevat komponentit tulee koteloida ja kotelointiluokan tulee 

olla vähintään IP34 eli roiskevedenpitävä, kun keskuksen ovi on auki. Sama kotelointi-

luokka pätee valaisimiin. Jos kyseessä on tunnelissa sijaitseva kaluste, kotelointiluokan 

tulee olla IP65, eli pölyn ja suihkuveden pitävä. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 95.) 
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3.3 Kaapelointi/Johdotus 

 

Nykyään suurin osa uudesta katuvalaistusverkosta vedetään maakaapelina, sillä ilma-

johtoa käytetään yleensä vain puupylväsasennuksien yhteydessä. Katuvalaistusverkon 

maakaapeleina tulee käyttää pääsääntöisesti alumiinikaapeleita, kuten AXMK tai 

AMCMK, poikkipinta-alaltaan 16–35 mm
2
 ja ilmajohtona riippukierrejohtoa (AMKA), 

jossa on teräksinen kannatusvaijeri ja poikkipinta-ala myös 16–35 mm
2
. (Tievalaistuk-

sen suunnittelu 2006, 92–93.) 

 

Tievalaistuksen johtoverkko jaotellaan seuraavasti: 

 valaistuskeskuksen liittymisjohto 

 keskuksen nousujohto 

 valaistusryhmäjohto 

 valaisinjohto ja 

 ohjausjohto. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 92.) 

 

Keskusta-alueella maakaapeleita vedettäessä on syytä ottaa huomioon katuvalaistusver-

kon laajeneminen, jolloin on hyvä jo rakennusvaiheessa sijoittaa putkitukset kaapeleille. 

 

 

3.4 Pylväät 

 

Uutta valaistusta suunniteltaessa pylväiden perustyyppi päätetään yleensä tievalaistuk-

sen yleissuunnitelmassa. Vaihtoehtoja valinnalle ovat metallipylväs – maakaapeli, me-

tallipylväs – ilmajohto, puupylväs – maakaapeli tai puupylväs – ilmajohto. (Tievalais-

tuksen suunnittelu 2006, 86.) 

 

Puu- tai metallipylvään valinta on ulkonäkökysymys, ja tämä riippuu esimerkiksi ympä-

röivästä pylväistöstä. Yleensä pyritään pitämään pylvästyyppi samanlaisena. Valinnat 

esitetään normaalisti valaistussuunnitelmissa. 
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Pylväät voidaan luokitella neljään eri toimintatapaan, jotka on esitetty kuviossa 6 tör-

mäysturvallisuuden perusteella seuraavasti: 

1. Turvallisesti pysäyttävä, taipuva pylväs 

2. Törmäyksessä väistyvä, kokonaan murtuva pylväs 

3. Törmäyksessä väistyvä, jalustasta irtoava tai katkeava pylväs 

4. Törmäyksessä jäykkä pylväs. 

 

 

KUVIO 6. Pylväiden toimintaperiaatteet (Tievalaistus 1991, 13) 

 

Uusia pylväitä asennettaessa käytetään normaalisti törmäysturvallisia pylväitä. Jäykkiä 

pylväitä voidaan käyttää poikkeustapauksissa, joita ovat: 

 pylväs suojassa kaiteen takana ja kaiteen sekä pylvään välissä riittävästi jousto-

varaa 

 pylväs sijoitetaan sivuojan taakse tai kun kysymyksessä on yhteiskäyttöpylväs, 

johon kiinnitetään paljon johtoja 

 pylväs sijoitetaan alueelle, jossa nopeusrajoitus enintään 50 km/h eikä alue ole 

erityisen suistumisaltis. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 86.) 
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Ilman pylväitä sijoitettavat valaisimet sijoitetaan vaijeriripustuksella tien yläpuolelle. 

Vaijeriripustusta voidaan käyttää kaupunkien keskusta-alueella, jolloin vaijerit on mah-

dollista kiinnittää rakennusten seiniin tai muihin rakenteisiin. Muita kohteita vaijeriri-

pustukselle ovat laajat ja leveät tiealueet, jolloin vaijereiden avulla valaisimet saadaan 

tiealueen yläpuolelle viemättä turhaa liikennöintitilaa tien viereen sijoitetuilla valaisin-

pylväillä. Tällaisissa kohteissa ei ole käytettävissä rakennuksia vaijereiden kiinnittämi-

seen, joten käytetään omaa pylväsratkaisua selkeästi erillään ajoradasta. 
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4 KESKUKSEN LASKENTA 

 

 

Katuvalaistuskeskusta mitoitettaessa lasketaan yleensä keskuksen sekä pisimmän johto-

lähdön oikosulkuvirta, jännitteenalenema sekä voidaan laskea pisimpien johtolähtöjen 

pituudet. Verkkoyhtiöllä on velvollisuus toimittaa riittävän suuri oikosulkuvirta (Ik ) 

keskukselle, eli vähintään 250 A. Toimitettavan oikosulkuvirran arvo riippuu lähinnä 

keskuksen etäisyydestä sähköasemaan sekä kaapeleiden poikkipinta-aloista. 

 

Keskuksen kuormituksien perusteella lasketaan keskuksen pääsulakkeiden koko sekä 

ryhmäsulakkeiden koko. Liitteen 2 mukaisen kuormitustaulukon avulla voidaan esimer-

kiksi laskea ryhmien tehot ja syttymisvirrat ja sitä kautta saadaan ryhmä- ja pääsulak-

keet valittua. Sijoittamalla Excel-taulukkoon lamppujen lukumäärän taulukko laskee 

tehot sekä syttymisvirrat. Ryhmäsulake valitaan itse laskettujen arvojen perusteella. 

Sulakkeiden valinnassa olisi hyvä ottaa huomioon selektiivisyys. Yleensä sulakkeet ovat 

selektiivisiä keskenään kun niiden välillä on kaksi porrasta. 

 

 

4.1 Oikosulkuvirta 

 

Katuvalaistusverkossa riittää oikosulkuvirran arvoksi SFS 6000-8-801:ssa määritellyt 

jakeluverkon oikosulkuvirran arvot. Jakeluverkon mitoituksessa pyritään siihen, että 

vikatilanteessa suojalaitteet toimivat alle viidessä sekunnissa. Keskuksen sisällä sijaitsee 

yleensä pistorasia, joten sen osalta käytetään 0,4 s:n poiskytkentäaikaa. Mitoituksessa 

voidaan käyttää taulukossa 2 määriteltyjä jakeluverkoille tarkoitettuja arvoja.  

 

TAULUKKO 2. Oikosulkuvirran arvo, jonka mukaan ylivirtasuoja voidaan mitoittaa 

(SFS-käsikirja 600 2007, 542) 

Ylivirtasuoja Pienin yksivaiheinen oikosulkuvirta jakeluverkossa 

gG tyypin sulake In < 63 A 2,5 x In 

gG tyypin sulake In > 63 A 3,0 x In 
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Oikosulkuvirran arvo voidaan laskea alla olevalla kaavalla. Kaavassa ei ole otettu huo-

mioon jännitteen alenemaa, jonka keskus aiheuttaa.  

 

 

 

jossa [Ik] = Ω = liittymän oikosulkuvirta 

[U] = V = pääjännite  

[Z] = A = kokonaisimpedanssi (liittymää edeltävä impedanssi ja johtimien 

resistanssit) 

 

Jotta oikosulkuvirta voidaan laskea, täytyy tietää liittymää edeltävän verkon impedans-

sin arvo, joka voidaan laskea alla olevan kaavan mukaisesti. Verkkoyhtiön tulisi ilmoit-

taa oikosulkuvirran Ik arvo pääkeskuksella. Kaavassa ei ole otettu huomioon keskuksen 

aiheuttamaa jännitteen alenemaa.  

 

 

 

Liittymän oikosulkuvirran arvo riippuu verkkoyhtiöstä, mutta sen arvon tulisi olla kes-

kuksella aina vähintään 250 A. Taulukossa 3 on esitettynä gG-sulakkeiden toimintavir-

tojen arvot sekä vaaditut mitattavat arvot.  

 

TAULUKKO 3. gG-sulakkeiden pienimmät toimintavirrat sekä vaaditut mitatut arvot 

(ST-käsikirja 33, 33) 

Nimellisvirta gG-sulake 0,4 s Vaadittu mitattu arvo gG-sulake 5,0 s Vaadittu mitattu arvo 

A A A A A 

6 46,5 58,2 28 35 

10 85 102,5 46,5 58,2 

16 110 137,5 65 81,3 

20 145 181,3 85 106,3 

25 180 225 110 137,5 

35 287 359 165 206,3 

40 315 393,8 190 237,5 

50 470 587,5 250 312,5 

63 550 687,5 320 400 

80 840 1050 425 531,3 

100 1000 1250 580 725 

125 1450 1812,5 715 893,8 
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Taulukossa 4 on esitetty erikokoisten johtimien resistanssiarvoja, joita voidaan käyttää 

johtimien resistanssien laskennassa. 

 

TAULUKKO 4. Kupari- ja alumiinijohtimien resistanssiarvoja (ST-käsikirja 33, 19) 

Johdinpoikki-
pinta-ala 

mm
2
 

Kuparijohdin Alumiinijohdin 

Resistansi 1000 
metriä kohti / Ω 

Resistansi 1000 
metriä kohti / Ω 

10 1,7 - 

16 1,1 1,8 

25 0,7 1,1 

35 0,5 0,8 

50 0,35 0,6 

70 0,25 0,4 

95 - 0,3 

120 - 0,24 

 

Taulukon 4 johtimen resistanssin arvo tulee kertoa johtimen pituudella (l). Pituudessa 

täytyy ottaa huomioon kaapelin resistanssi (R) keskukselta laskentapisteeseen, sekä ta-

kaisin keskukselle. 

 

 

 

Kun tiedetään liittymää edeltävän impedanssin arvo sekä johtimien aiheuttama resis-

tanssi, voidaan laskea oikosulkuvirran arvo kaavan (1) avulla. Lasketun oikosulkuvirran 

arvon tulisi olla suurempi kuin taulukossa 3 esitettyjen toimintavirtojen arvot kyseisellä 

keskuksen sulakekoolla.  

 

 

4.2 Jännitteenalenema 

 

Jännitteenalenema lasketaan vähintään pisimmälle johtolähdölle. Se voidaan tarvittaessa 

laskea vaikka kaikille ryhmille erikseen. SFS 6000 -standardissa suositellaan, että jänni-

te ei liittymispisteessä eroa nimellisjännitteestä kuin -10–+6 %. Kun katuvalaistuksessa 

käytetään purkauslamppuja, olisi jännitteenvaihtelun hyvä olla alle +6 % nimellisjännit-

teestä. Jatkuva yli- tai alijännite vaikuttaa negatiivisesti lampun elinikään sekä valote-

hokkuuteen. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 99.) 

 

Jännitteenalenema voidaan laskea kaavan (4) avulla. SFS 6000-525 -standardin mukaan 

suositeltava jännitteenalenema on alle 4 % kulutuskojeella. Kuparille johdinaineen re-
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sistiivisyyden arvoksi on annettu 15 °C lämpötilassa 0,0175 Ω ja 70 °C lämpötilassa 

0,022 Ω. Alumiinille vastaavat arvot ovat 0,028 Ω ja 0,035 Ω. (Virtuaaliammattikor-

keakoulu 2009) 

 

 

 

jossa [∆U] = % = jännitteenalenema 

 [ρ] = Ω = johdinaineen resistiivisyys 

 [Pk] = kW = kuormituksen teho 

 [l] = km = kuormituksen etäisyys 

 [A] = mm
2
 = johdinpoikkipinta-ala 

 [Uk] =  kV = pääjännite 

 

 

4.3 Johtolähtöjen pituudet 

 

Johtolähdön maksimipituuden määrittämiseksi täytyy tietää edellä laskettu liittymää 

edeltävä impedanssi, ryhmäsulakkeen koko ja toimintavirta sekä käytettävän johtimen 

impedanssi. Tämä laskenta on yleisempää kiinteistöverkoissa, mutta sitä voidaan sovel-

taa myös katuvalaistusverkkoihin. 

 

Johtolähdön maksimipituus voidaan laskea alla olevalla kaavalla. Kaavassa ei ole otettu 

huomioon jännitteen alenemaa, jonka keskus aiheuttaa.  

 

 

 

jossa [L] = km = johtimen maksimipituus 

 [Iks] = A = lähdön sulakkeen toimintavirta 

 [Z] = Ω / km = suojattavan johtimen impedanssi 
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5 VALAISTAVAT KOHTEET 

 

 

Tien valaiseminen voi tapahtua kannattavuuslaskelmien perusteella, joissa otetaan huo-

mioon tien liikennemäärä sekä onnettomuusaste. Kannattavuuslaskelmista huolimatta 

aina valaistavia kohteita ovat tunnelit, lossi- ja lauttalaiturit, avattavat sillat ja raja-

asemat. Tietyypeittäin valaistaan myös luvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3 esitetyt kohteet. (Tieva-

laistuksen toimintalinjat 2006, 8.) 

 

Taulukossa 5 on esitetty liikennetaloudellisesti kannattavan tievalaistuksen liikenne-

määrät eri tieluokille. Taulukossa ei käytetä nykyistä liikennemäärää vaan ennustetta 10 

vuoden kuluttua arvioidusta liikennemäärästä. Taulukon arvojen ylittyessä tieosuuksilla 

on valaistus yleensä kannattavaa. (Liikenne ja väylät II 2006, 266.) 

 

TAULUKKO 5. Kannattavan tievalaistuksen liikennemäärät (Liikenne ja väylät II 

2006, 266) 

Tieluokka KVL (ajoneuvoa/d) 

Moottoritie       

- keskikaista > 12 m 40000 

- keskikaista < 12  18000 

      
 

  

Moottoriliikennetie 13000 

Perusverkon tiet Liittymätiheys (kpl/km) 

    0 2 5 

Keskikaiteellinen tie 12000 10000 8000 

Muut päätiet 
   - vain autoliikenne 
 

8000 5000 

- sekaliikenne 
 

6000 4000 

Muut maantiet 
   - sekaliikenne 
 

5000 3000 

 

Taulukossa 6 on esitetty kannattavuuslaskelmat tien onnettomuusasteen perusteella. 

Onnettomuusaste on miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden eri tieluokille. Jos taulukon 

arvot ylittyvät, on valaistus yleensä kannattava. 
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TAULUKKO 6. Onnettomuusaste (Liikenne ja väylät II 2006, 267) 

Tieluokka 
Keskikaista, liitty-

mät Onn.aste (onn./milj.ajon.km) 

Moottoritiet keskikaista > 12 m 5,5 

    keskikaista < 12 m 7 

Moottoriliikennetiet 
  

8 

Keskikaiteellinen tie 
  

8 

Muut päätiet liittymiä 2 kpl/km 10 

    liittymiä 5 kpl/km 15 

Muut maantiet liittymiä 2 kpl/km 12 

    liittymiä 5 kpl/km 20 

Taajamatiet     20 - 40 

 

 

5.1 Moottori- ja moottoriliikennetiet 

 

Moottori- ja moottoriliikennetiet valaistaan yleensä niiden aloituskohdissa tai kun ky-

seessä on kaupunkimoottoritie. Valaistuksessa pyritään jatkuvuuteen. Jos liittymien vä-

limatkat ovat alle 2 km tai kahden valaistavan osuuden välimatka on alle 1,5 km, valais-

taan väliin jäävä osuus. (Liikenne ja väylät II 2006, 266.) 

 

Tien valaiseminen voi tapahtua myös liikennemäärän perusteella taulukon 5 arvojen 

mukaan. Liikennemäärän jäädessä taulukon arvojen alle, voidaan valaistus perustella 

ajomukavuuden lisäämisellä. Erityisiä syitä valaisemisella ovat esimerkiksi viereisen 

alueen häiritsevä valaistus, tienvarsiasutus tai kapeneva tie. (Liikenne ja väylät II 2006, 

266.) 

 

 

5.2 Muut tiet ja kadut 

 

Taajama-alueella valaistaan käytännössä kaikki tiet ja kadut, jotka ovat moottoriajoneu-

vojen käytössä. Valaistuksessa pyritään jatkuvuuteen, joten alle 500 m:n valaisematto-

mat osuudet valaistujen välissä tulee valaista. (Liikenne ja väylät II 2006, 266.) 

 

Normaalisti teitä ja katuja valaistaan myös liikennemäärän perusteella, taulukon 5 arvo-

jen mukaan. Myös tärkeät liittymät valaistaan. Valaistus on myös tarpeellinen tapauk-

sissa, joissa valaistuksella saadaan parannettua liikenneturvallisuutta. Tällainen osuus 

voi olla esimerkiksi vilkkaan kevyen liikenteen väylän läheinen sijainti tai jos kevyt 

liikenne kulkee muun liikenteen seassa. (Liikenne ja väylät II 2006, 266.) 
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5.3 Kevyen liikenteen tiet 

 

Usein kevyeen liikenteen väylä on sijoitettu niin lähelle ajorataa, että erillistä valaistusta 

kevyen liikenteen väylälle ei tarvita, vaan valaistus hoidetaan samalla valaistuksella. 

Yhteisellä valaistuksella saadaan yleensä riittävä valaistus kevyen liikenteen väylälle, 

varsinkin jos kevyttä liikennettä on vähän. 

 

Erikseen valaistava kevyen liikenteen väylä tulee kysymykseen kun ajoradan valaistus 

ei ole riittävä kevyen liikenteen väylälle. Tällöin valaistus ei saa olla haitaksi päätien 

käyttäjille. (Liikenne ja väylät II 2006, 266.) 

 

Alikulkukäytävät valaistaan yleensä aina, jos ne ovat käytössä pimeänä aikana. Jos ali-

kulkukäytävän pituus on vähintään kuusi kertaa leveys tai yli 25 m, tulee alikulkukäytä-

vä valaista myös päivisin. (Liikenne ja väylät II 2006, 267.) 
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6 ULKOVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 

 

 

6.1 Valaistusluokat 

 

Sopivalla valaistusluokalla saadaan parannettua liikenneturvallisuutta sekä yleistä ym-

päristön viihtyisyyttä. Tien käyttäjille tärkeitä ominaisuuksia valaistuksessa ovat lumi-

nanssin tasaisuus, keskimääräinen luminanssi ja häikäisyn rajoitus. (Tievalaistuksen 

suunnittelu 2006, 17.) 

 

Valaistusluokkia on kolme erilaista: AL-luokat, AE-luokat sekä K-luokat. On tärkeää, 

että valaistusluokkien valaistustekniset ominaisuudet täyttyvät ja ovat oikeassa suhtees-

sa keskenään, jotta valaistus pysyy suunnitellussa luokassaan. 

 

Valaistusluokan valinta riippuu tien sekä liikenteen ominaisuuksista. Liitteessä 3 on 

esitetty tyypillisimmät esimerkit valaistusluokan valintaan yleisillä teillä. Liitteessä 4 on 

esimerkkejä katujen valaistusluokista, kun tie on taajaman sisäisen katuverkon osana. 

 

Valaistusteknisiä ominaisuuksia ovat koko ajoradan keskimääräinen luminanssin arvo 

Lm (cd/m
2
), ajoradan yleistasaisuuden arvo Uo, kaistan pitkittäistasaisuuden arvo Ul, 

valaistusvoimakkuuden arvo lx, estohäikäisystä muuttuva kontrastinerotuskyvyn arvo 

TI (%) sekä ympäristön valaistuksen suhdeluku SR. 

 

 

6.1.1 AL-luokat 

 

AL-luokat ovat tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen teillä ja kaduilla, joilla ajono-

peus on korkeahko, vähintään 50 km/h. Yleisillä teillä käytetään AL-luokkia, joiden mi-

toitus perustuu luminanssiarvoihin ja laskenta suoritetaan EN13201-3-standardin vaati-

mukset täyttävällä valaistuslaskentaohjelmalla. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 17.) 

 

Taulukossa 7 on esitetty AL-luokat kuivalla ja märällä päällysteellä. Taulukossa on 

määritelty eri luokille ajoradan keskimääräinen luminanssi, eli pinnan valoisuuden mi-

nimiarvo, ajoradan yleistasaisuuden minimiarvot, ja kaistan pitkittäistasaisuuden mini-
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miarvon. Yleistasaisuus vaikuttaa näkösuorituskykyyn, sekä pitkittäistasaisuus on ajo- 

ja näkömukavuuden kannalta tärkeä arvo. 

 

TAULUKKO 7. AL-luokat. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 17) 

                
Luokka                                                                             

Kuivan ja märän ajoradan luminans-
si 

Esto-
häikäisy 

Ympäristön 
valaistus 

Kuiva  Märkä 

TI           
% max 

SR          
min 

Lm            

cd/m
2
, min 

Uo       

min 
Ul     

min 
Uo       
min 

AL 1 2,0 0,4 0,6 0,15 10 0,5 

AL 2 1,5 0,4 0,6 0,15 10 0,5 

AL 3 1,0 0,4 0,6 0,15 15 0,5 

AL 4a 1,0 0,4 0,4 0,15 15 0,5 

AL 4b 0,75 0,4 0,4 0,15 15 0,5 

AL 5 0,5 0,4 0,4 0,15 15 0,5 

 

 

6.1.2 AE-luokat 

 

AE-luokat on tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen teillä ja kaduilla, missä lumi-

nanssiin perustuva mitoitus ei ole mahdollista. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi kierto-

liittymät ja mutkikkaat tasoliittymät, joissa näkyvissä olevan ja säännöllisen ajoradan 

pituus on hyvin lyhyt. Taajamissa AE-luokat ovat käyttökelpoisia esimerkiksi tontti-, 

kävely- ja pihakaduilla. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 18.) 

 

Taulukossa 8 on esitetty AE-luokat, joiden mitoitus perustuu valaistusvoimakkuuden 

arvoihin. Valaistusvoimakkuus kuvastaa valovirran arvoa pinta-alayksikkö kohti. 

 

TAULUKKO 8. AE-luokat (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 18) 

Luokka 

Vaakatason valaistusvoimak-
kuus 

  Em                       
lx, min 

Uo               
min 

AE 0 50 0,4 

AE 1 30 0,4 

AE 2 20 0,4 

AE 3 15 0,4 

AE 4 10 0,4 

AE 5 7,5 0,4 

 

AE- ja AL-luokat ovat keskenään verrannollisia taulukon 9 mukaisesti, jolloin AE-

luokkia voidaan käyttää myös kaikilla teillä ja kaduilla.  
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TAULUKKO 9. Luminanssi- ja valaistusvoimakkuusluokkien vastaavuudet (Tievalais-

tuksen suunnittelu 2006, 18) 

Luminanssi Valaistusvoimakkuus 

AL 1 AE 1 

AL 2 AE 2 

AL 3 AE 3 

AL 4a AE 3 

AL 4b AE 4 

AL 5 AE 5 

 

 

6.1.3 K-luokat 

 

K-luokat ovat tarkoitettu kevyen liikenteen väylille sekä muille alueille ajoratojen ulko-

puolella. Näitä luokkia voidaan käyttää myös pysäköintialueilla tai pihakaduilla. Jos 

kevyen liikenteen väylä sijaitsee ajoradan vieressä, on mahdollista hoitaa valaistus pel-

kästään ajoradan valaistuksen avulla. Tällöin on hyvä varmistua valaistusvoimakkuuden 

riittävyydestä valaistuslaskentaohjelman avulla. 

 

TAULUKKO 10. K-luokat (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 19) 

Luokka 

Vaakatason  
valaistusvoimakkuus 

  Em 
1)

                      
lx, min 

E              
lx,min 

K1 15 5 

K2 10 3 

K3 7,5 1,5 

K4 5 1 

K5 3 0,6 

K6 2 0,6 

1) 
Riittävän tasaisuuden vuoksi hankekohtai-
nen keskiarvo ei saa ylittää 1,5-kertaista 
luokan edellyttämää keskiarvon minimiä. 
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Valaistusluokkien valintaesimerkit kevyen liikenteen väylille ja muille alueille on esitet-

ty taulukossa 11. 

 

TAULUKKO 11. Valaistusluokat kevyen liikenteen väylillä (Tievalaistuksen suunnitte-

lu 2006, 24) 

Väylä tai alue Valaistusluokka Väylä tai alue Valaistusluokka 

Kävelykadut   Jalankulkualueet   

Keskustassa   Keskustassa   

- vain kevytliikenne K2     

- huoltoajo sallittu K1 Torit ja aukiot K1, K2 

        

Kaupungin muut alu-
eet   Pysäköintialueet   

- vain kevytliikenne K3 - vilkkaat K3 

- huoltoajo sallittu K2 - vähäliikenteiset K4 

        

Maaseututaajamat   Ulkoilureitit   

- vain kevytliikenne K3, K4 - puistokäytävät K3 

- huoltoajo sallittu K2 - hiihtoladut jne K4 

        

Hidas- ja pihakadut   Erilliset KLV   

- vilkkaat K2 - vilkkaat K4 

- vähätoimiset K4, K5 - vähäliikenteiset K6 

 

 

6.2 Valaisimien sijoitus 

 

Valaisimille lasketaan aina hankekohtaisesti pylväsväli, millä saavutetaan haluttu va-

laistusluokka, ja laskennassa otetaan huomioon miten valaisimet on sijoitettu tien poik-

kileikkaukseen. Valaisimet voidaan sijoittaa kadun tai tien poikkileikkaukseen kuvion 7 

osoittamalla tavoilla, joita ovat: 

 yksirivinen reunasijoitus, 

 vuoroittainen reunasijoitus, 

 vastakkainen reunasijoitus, 

 keskikaista-asennus ja 

 keskikatuasennus vaijerissa, 1- tai 2-rivinen. 
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KUVIO 7. Valaisimien tyypilliset sijoitustavat (Katu 2002, 141) 

 

Valaisimien ja pylväiden sijoitus kadulla riippuu monesta eri tekijästä ja niiden yhteis-

vaikutuksista. Vaikuttavia tekijöitä ovat: 

 kadun toiminnallisen luokan edellyttämät valotekniset vaatimukset, 

 valaistustyypin soveltuminen kaupunkikuvaan sekä liikenteen luonteeseen, 

 taloudellisuus ja 

 valaistuslaitteiden rakenne ja soveltuvuus ympäristöön. 

 

Tievalaistuksessa on huomioitava liikenneturvallisuutta, joten valon laatu ja ominaisuu-

det täytyy ottaa huomioon. Valaistustason tulee olla riittävä sekä valonhajonnan tasai-

nen ja häikäisemätön.  

 

Kuviossa 8 on esimerkki huonosta suunnittelusta ja toteutuksesta. Liian pitkällä pylväs-

välillä valokeila laajenee liikaa, mikä voimistaa häikäisyä ja tien pinnan valaistus on 

epätasaista. 

 

 

KUVIO 8. Liian pitkällä pylväsvälillä toteutettu valaistus (Sähköala 2009) 
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Kuviossa 9 on esimerkki hyvästä suunnittelusta, jolla saadaan tielle aikaan tasainen ja 

häikäisemätön valonhajonta sekä riittävä valaistustaso. Tässä esimerkissä on otettu 

huomioon valon laatu sekä ominaisuudet. 

 

 

KUVIO 9. Pylväsväli on oikea ja valaistus on tasainen (Sähköala 2009) 

 

 

6.3 Ympäristön vaikutukset sijoitukseen 

 

Valaisinsijoittelua tehtäessä valaisinpisteiden sovittaminen aloitetaan sijoittamalla pyl-

väät pakkopisteiden läheisyyteen. Pakkopisteitä ovat risteykset sekä liittymät, sillat, 

johdot, putket ja rummut. Kun pakkopisteet ovat selvitetty, voidaan sijoitusta jatkaa tien 

vapailla osilla. Pylväsväli tulee pitää mahdollisimman lähellä laskettua etäisyyttä, jotta 

valaistuslaskennan tulokset ovat paikkansa pitäviä. 

 

Hyvänä suunnitteluohjeena voidaan pitää risteysalueella, että valaisimen etäisyys pää-

tiehen on noin puolet lasketusta valaisinvälistä. Tällöin valaisin sijaitsee yleensä 10-25 

m:n etäisyydellä päätien ajoradan reunasta. 

 

Tiehallinnon Tievalaistuksen suunnitteluoppaassa on hyviä esimerkkejä esimerkiksi 

taso-, kierto- sekä eritasoliittymien valaistuksen sijoitukseen. 

 

 

6.4 Valaistuslaskenta 

 

Valaistuksen täytyy täyttää annetut vaatimukset, joten valaistuslaskenta auttaa niiden 

täyttämisessä. Valaistuslaskenta suoritetaan, jotta löydetään taloudellinen ratkaisu suun-

niteltavalle alueelle sekä saadaan laskennan avulla osoitettua suunnitelman hyödyt sekä 
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oikeellisuus. Käytettävien ohjelmien tulee täyttää EN13201-3-standardin asettamat vaa-

timukset mm. havaitsijoista, pisteverkosta, päällysteistä sekä laskentatulosten ilmoitta-

misen huonoimman mahdollisen tapauksen mukaan. Yleisimpiä valaistuslaskentaohjel-

mia ovat DIALux 4.4 tai uudempi sekä Calculux Road 6.2 tai uudempi, joista jälkim-

mäinen on Tiehallinnon hyväksymä laskentaohjelma. (Suomen valoteknillinen seura 

2007.) 

 

Valaistuslaskennassa suunnittelija määrittelee seuraavia laskennassa tarvittavia asioita: 

 poikkileikkauksen eli tarvittavat katuelementit 

 pintamateriaalin sekä heijastusominaisuudet 

 alenemakertoimen valaistukselle 

 valaisimen sekä lampputyypit 

 valaisimen asennuskorkeuden, sijainnin poikkileikkauksessa sekä valaisinvälin. 
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7 KATUVALAISTUKSEN OHJAUS 

 

 

Katuvalaistusverkon ohjaus voidaan toteuttaa monella eri tavalla, ja nykyään ollaan 

siirtymässä enenevässä määrin langattomiin, älykkäisiin valaistuksenohjausjärjestel-

miin. Älykkäillä ohjausjärjestelmillä tavoitteina on valaistuksen ohjauksen monipuoli-

suus, varmatoimisuus ja sitä kautta energian säästö. 

 

Yleisimpiä katuvalaistuksen ohjaustapoja ovat: 

 paikallisohjaus 

 ketjuttaminen 

 älykkäät ohjausjärjestelmät. 

 

Paikallisohjausta käytetään yleensä kun valaistava alue on pieni, erillään muusta katuva-

loverkosta eikä muuta ohjaustapaa ole käytettävissä. Ohjaus toteutetaan kellojen tai hä-

märäkytkimien avulla.  

 

Ketjuttaminen on yleisesti käytössä oleva yksinkertainen ja halpa ohjausmenetelmä. 

Keskusten välillä on erillinen ohjauskaapeli, jonka avulla ohjaus saadaan etenemään 

verkossa. Ohjaus voidaan tuoda suoraan toiselta keskukselta tai ottaa naapurikeskuksen 

lähimmältä valaisinpylväältä. Ohjaus on hyvä tuoda välisulakkeen kautta keskukselle. 

Ketjuttamisen heikkoutena on sarjakytkentä, jolloin vikaantumisalttius suurenee kun 

ohjausverkko lisääntyy. 

 

Älykkäät ohjausjärjestelmät ovat lisääntymässä katuvalaistuksen ohjauksessa. Katuva-

lokeskukseen asennettu ohjausyksikkö voi toimia esimerkiksi GSM puhelinverkon avul-

la, lähettäen virta- ja jännitetietoja keskusjärjestelmälle. Keskusjärjestelmän kautta pys-

tytään valvomaan keskuksia ja antamaan erillisiä ohjauskäskyjä niille. Älykkääseen 

ohjausjärjestelmään voidaan liittää laitteita, joilla voidaan valvoa esimerkiksi tien lii-

kennemäärää, tienpinnan ominaisuuksia ja säätää valaistusta tarpeen mukaan. 
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8 OMA YLEISSUUNNITELMA 

 

 

Hyvinkäällä järjestetään Suomen Asuntomessut kesällä 2013 ja alueen suunnittelu on 

alkanut. Yleiskaavan perusteella alueelle tehtiin valaistuksen yleissuunnitelma, missä 

ilmenee kaavaillut valaistusluokat, valaisinsijoittelut suurpiirteittäin sekä kaapeloinnit ja 

katuvalokeskuksen sijoitus. 

 

Alueen yleiskaava on esitetty kuviossa 10. Kuvioon on merkitty viivoituksella valaista-

vat kadut, puistoväylät sekä aukiot 

 

 

KUVIO 10. Asuntomessualueen yleiskaava 
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8.1 Valaistusluokan valinta 

 

Suunnitelmassa käytetään AL- sekä K-luokkia, ja koska alueella olevat tiet ovat taaja-

man sisäisen katuverkon osana, käytetään valinnassa apuna liitettä 4. Tien tyypin sekä 

liikenteen ominaisuuksien mukaan valitaan sopiva valaistusluokka, jota valaistuslas-

kelmissa lähdetään toteuttamaan.  

 

Pääkadulle, joka johtaa alueelle, valitaan valaistusluokka AL 3. Tämä on sopiva valais-

tusluokka, sillä alue on keskusta-alueen ulkopuolella ja nopeusrajoitus ovat todennäköi-

sesti 50 km/h. Hyvä valaistustaso auttaa navigoinnissa, sillä pääkadulta erkanevat tiet 

sekä asuinalueille että alueen muille toiminnoille. 

 

Kokoojakaduille, jotka erkanevat pääkadusta ja vievät tonttikatujen tai muiden toiminto-

jen ääreen, valitaan valaistusluokka AL 4a. Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi AL 4b, 

mutta kokoojakadun molemmilla puolilla kulkee kevyen liikenteen väylä, jolloin niiden 

valaistus jäisi huonommalle tasolle, sillä erillistä valaistusta kevyen liikenteen väylälle 

ei ole tarkoitusta rakentaa.  

 

Alueella sijaitsevat tonttikadut saavat valaistusluokan AL 4b. Tonttikadut ovat melko 

leveitä ja keskusta-alueen ulkopuolella, jolloin AL 4b sopivin vaihtoehto. Valintaa puol-

taa myös se, että alue on asuntomessualue, jolloin alueelle halutaan hyvät valaistuksen 

tasot. 

 

Puistoväylien valaistusluokka valitaan taulukon 11 perusteella. Valinnan perusteena on 

taulukossa esitetty kohta ulkoilureitit, puistokäytävät ja sille määrätty valaistusluokka 

K3. Valaistusluokan K3 valaistusvoimakkuus on 7,5 lx eli se vastaa luokkaa AE 5. 

Koska AE- ja AL-luokat ovat vertailukelpoisia keskenään taulukon 9 mukaisesti, päädy-

tään valaistusluokkaan AL 5. 

 

Puistoalueiden erikoisvalaistukset sekä muut aukiot valaistaan luokan K3 mukaan. Eri-

koisvalaistusta sijaitsee puistoväylien yhteydessä, joten alueen yleisilmeen kannalta 

valaistustason pitäminen samana on järkevää. 
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Alueelle tulee viittä eri valaistusluokkaa, sisääntuloväylälle AL 3, kokoojakaduille AL 

4a, tonttikaduille AL 4b, puistoväylille AL 5 ja alueen aukioille sekä puistoalueille eri-

koisvalaistus K3. Liitteessä 5 on CADS-kuva suunnitellusta alueesta, johon on merkitty 

alueelle kaavaillut valaistusluokat. 

 

 

8.2 Valaistuslaskenta DIALuxilla 

 

Katuvalaistuksen laskennassa käytettiin DIALux 4.9 -valaistuslaskentaohjelmaa, joka 

on ladattavissa ilmaiseksi internetistä. DIALux sisältää monia eri osioita katuvalaistuk-

sen laskennan lisäksi, esimerkiksi sisä-, ulko- ja hätävalaistuksen laskentaan löytyy 

omat osionsa. Ohjelmalla on mahdollista vertailla ja simuloida valaistusta eri valmista-

jien valaisimilla sekä lampuilla. DIALux-valaisinluetteloon haetaan valaisinvalmistajien 

tuoteluettelot valmistajien internetsivuilta. 

 

Koska alueelle ei ole vielä tehty valaisimien valintaa, vertaillaan DIALux 4.9:n avulla 

muutamien eri valaisinmallien sopivuutta valaistusluokalle. Jokaiselle valaistusluokalle 

lasketaan valaisimen sijoituksen maksimipituus, jolla saavutetaan tavoiteltu valaistus-

luokka. Esimerkkinä tehdään valaistuslaskenta tonttikaduilla olevalle luokalle AL 4b. 

 

 

8.2.1 Uuden projektin luominen 

 

Uutta katuprojektia aloitettaessa valitaan tarvittavat katuelementit, kuten ajorata, jalan-

kulku- sekä polkupyöräväylät, viheralueet ja mahdolliset tien levennykset sekä ylimää-

räiset kaistat valaistusluokkineen. Projektin tie tehdään mahdollisimman yhdenmukai-

seksi todellisen tien kanssa valitsemalla samat elementit sekä määrittelemällä niiden 

leveydet, ajokaistojen määrät, pintamateriaalit sekä valaistuksen alenemakertoimen. 

Alenemakerroin määräytyy taulukon 12 perusteella, ja koska vertailtavien valaisimien 

kotelointiluokat ovat IP 6X, käytetään perusarvoa 0,8.  

 

TAULUKKO 12. Alenemakertoimen arvot (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 15) 

Kotelointiluokka Perusarvo 

Liikenneympäristö 

Puhdas Likainen 

IP 6X 0,8 0,85 0,7 

IP 5X 0,7 0,75 0,6 

IP 4X 0,6 0,65 0,5 
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Ajoradalle voidaan valita useita eri pintamateriaaleja, ja nämä vaikuttavat laskentatulok-

siin, sillä esimerkiksi märällä, kuivalla, vaalealla tai tummalla asfaltilla on erilaiset hei-

jastusominaisuudet. Oletusarvoina käytetään tien päällysteenä kuivalla tiellä R2 ja mä-

rällä tiellä W3. (Tievalaistuksen suunnittelu 2006, 84.) 

 

Ajoradan valaistusluokaksi valitaan tässä tapauksessa DIALuxin listasta ME4b.  

 

 

8.2.2 Valaisimien valinta 

 

Kun tieympäristö on määritelty, voidaan valita laskentaan mukaan otettavat valaisimet. 

Valaisimien valinta onnistuu ”Valitse valaisimet” -painikkeen avulla, jolloin aukeaa 

DIALux-valaisinluettelot. Mukaan vertailuun otetaan Philipsin valaisinvalikoimasta 

taulukon 13 mukaiset valaisimet. 

 

TAULUKKO 13. Laskennassa vertailtavat valaisimet 

Malli Runko Lamppu Optiikka Nro DIALux:ssa 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P1…P5 1…5 

Milewide LED BRS421 48xGRB-1S/740 DC 6 

Milewide LED BRS421 40xGRB-1S/740 DC 7 

Milewide LED BRS421 32xGRB-1S/740 DC 8 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P1…P5 9…13 

Koffer
2 
LED BGP070 FG 1xLLM4500/740 - 14 

Koffer
2 
LED BGP070 FG 1xLLM3000/740 - 15 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P10 16 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP 20X 17 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP 30 18 

 

 

8.2.3 Optimoitu valaistussijoittelu luokalle AL 4b 

 

Valaisimien valinnan jälkeen aloitetaan optimoitu valaisinlaskenta ”Liitä optimoitu” -

painikkeen avulla. Optimoidussa valaistussijoittelussa valitaan arviointikentän valaistus-

luokan arvot, valitaan valaisimet, jotka otetaan vertailuun mukaan sekä määritetään si-

joitteluparametrit valaisimille. Optimoinnissa DIALux laskee valaistusarvot sijoittamal-

la valaisimet käyttäjän sijoitteluparametrien mukaisesti. Sijoittelu voitaisiin tehdä ma-

nuaalisesti, mutta optimointi on hyvä valaisinvälin laskemiseen, jonka perusteella va-

laisimet sijoitetaan. 
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Kuviossa 11 on esitetty arviointikentän valaistusluokan valinnan ikkuna. Tonttikaduille 

valitaan valaistusluokka AL 4b, ja koska aikaisemmin ajoradan valaistusluokaksi on 

valittu ME4b, se ilmestyy tässä ikkunassa uudestaan. ME4b:n arvot vastaavat taulukon 

7 AL-luokan 4b arvoja muuten, paitsi kaistan pitkittäistasaisuuden (Ul) osalta. Kuviossa 

se on jo muutettu arvosta 0,5 taulukon 7 mukaiseen arvoon 0,4. Ympäristön valaistuk-

sen arvo (SR) ei ole tonttikaduilla oleellinen, joten se jätetään valitsematta. 

 

 

KUVIO 11. Valaistusluokan arviointikentän arvot, Ul arvo muutettu 

 

Valaistusluokan arvojen valinnan jälkeen valitaan valaisimet, jotka otetaan laskennassa 

vertailuun mukaan. Tonttikaduille ja valaistusluokalle AL 4b valaisinvaihtoehdot ovat 

esitetty taulukossa 13. Valitaan kyseiset valaisimet viimeksi käytetyistä tai suoraan 

DIALux-luettelosta. 

 

Seuraavaksi määritetään sijoitteluparametrit kuvion 12 mukaisesti. Arvoja voidaan an-

taa kiinteästi tai ne voidaan määritellä muuttuviksi, kuten kuviossa on asetettu katuvalo-

jen väli 15–35 m askelvälillä 1 m sekä valopisteen ulkonema -1–0 m askelvälillä 0,5 m. 

Katuvalojen väli on hyvä asetella, jotta kaikista pienimmät sekä suurimmat valaisinvälit 
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jäisivät laskennan ulkopuolelle. Valopisteen korkeus on asetettu kiinteästi 6 metriin. 

Valopisteen ulkonema on asetettu -1–0 m ja tästä riippuu onko pylväs varrellinen vai 

sijoitetaanko valaisin pylvään päähän suoraan. 

 

 

KUVIO 12. Sijoitteluparametrit 

 

Seuraavaksi ohjelma suorittaa laskelmat ja antaa tulokset. Taulukosta voidaan valita 

yksi vaihtoehto, jolloin DIALux aloittaa tarkat laskelmat kyseisellä valaisimella.  Tu-

lokset voidaan myös tallentaa kovalevylle CSV-taulukkomuodossa.  

 

Taulukossa 14 on esitetty poimintoja eri valaisimien arvoista ja niillä saavutettavista 

valaisinväleistä. Arvot ovat saatu edellä mainittujen sijoitteluparametrien mukaan las-

kettuna. Taulukossa tummennettuna oleva Milewide valaisin otettiin DIALuxissa tar-

kempaan laskentaan ja laskennan tulokset ovat liitteessä 6.  
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TAULUKKO 14. DIALux:lla lasketut valaisinvälit valaistusluokalle AL 4b 

Valaisin 
Valaisin-
väli [m] 

Väli tien 
reunaan 
[m] 

Lm 
[cd/m

2
] 

Uo 
min 

UI 
min 

TI 
[%] 
max 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P4 32 0 0,76 0,6 0,5 15 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P4 31 0 0,78 0,6 0,6 15 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P4 30 0 0,81 0,6 0,6 15 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P10 30 0 0,84 0,4 0,4 15 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P10 29 0 0,87 0,4 0,4 15 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P10 19 0 1,34 0,4 0,7 11 

Milewide LED BRS421 48xGRN-1S/740 DC 29 0 0,76 0,5 0,5 13 

Milewide LED BRS421 48xGRN-1S/740 DC 28 0 0,78 0,6 0,5 13 

Milewide LED BRS421 48xGRN-1S/740 DC 27 0 0,81 0,6 0,5 13 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P20X 29 -0,5 0,79 0,5 0,4 12 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P20X 29 -1 0,76 0,4 0,4 12 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P20X 28 0 0,82 0,4 0,4 11 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P3 28 0 0,75 0,6 0,6 13 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P3 28 -0,5 0,75 0,6 0,5 11 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P3 27 0 0,78 0,6 0,6 12 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P2 27 0 0,76 0,7 0,6 14 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P2 26 0 0,79 0,7 0,7 13 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P2 26 -0,5 0,76 0,6 0,7 15 

Koffer
2
 BGP070 FG 1xLLM4500/740 20 0 0,77 0,4 0,6 10 

Koffer
2
 BGP070 FG 1xLLM4500/740 19 0 0,81 0,4 0,6 10 

Koffer
2
 BGP070 FG 1xLLM4500/740 18 0 0,86 0,4 0,6 9 

 

 

8.2.4 Optimoitu valaistussijoittelu muille valaistusluokille 

 

Alueen neljälle muulle valaistusluokalle lasketut arvot löytyvät taulukoista 15, 16, 17 ja 

18. Laskenta tapahtuu samalla tavalla kuin kappaleessa 7.2.3 on esitetty. Laskettavan 

tien katuelementit on vaihdettava vastaamaan mahdollisimman hyvin todellista tietä 

sekä valitaan ajoradalle oikea valaistusluokka. 

 

Erikoisvalaistusta aukioille sekä puistoalueille ei vielä tässä vaiheessa suunnittelua las-

kettu. Valaistusluokka tulee olemaan K3 ja se toteutetaan kokeiluluontoisesti LED-

valaisimien ja valonheittimien avulla. 

 

Kokoojakatujen valaistusluokan AL 4a laskenta toteutetaan taulukon 13 mukaisella va-

laisinvalikoimalla. Kokoojakaduilla valaisimet ovat sijoitettu vastakkaisena reunasijoi-

tuksena sekä yksirivisenä reunasijoituksena. Pylväskorkeutena kokoojakaduilla on 7 

metriä. Taulukossa 15 on esitetty laskennan tulokset ja saavutetut valaisinvälit. 
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TAULUKKO 15. DIALuxilla lasketut valaisinvälit valaistusluokalle AL 4a 

Valaisin 
Valaisin-
väli [m] 

Väli tien 
reunaan 
[m] 

Lm 
[cd/m

2
] 

Uo 
min 

UI 
min 

TI 
[%] 
max 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P4 38 0 1,04 0,5 0,6 15 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P4 38 -0,5 1,02 0,5 0,6 15 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P4 37 0 1,07 0,5 0,6 15 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P5 37 -0,5 1,03 0,6 0,6 15 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P5 36 0 1,13 0,6 0,6 15 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P5 36 -0,5 1,06 0,7 0,6 15 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P3 36 0 1,01 0,6 0,6 15 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P3 35 0 1,04 0,6 0,6 15 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P3 35 -0,5 1 0,6 0,6 15 

Milewide LED BRS421 48xGRN-1S/740 DC 35 0 1 0,6 0,5 12 

Milewide LED BRS421 48xGRN-1S/740 DC 34 0 1,03 0,7 0,5 12 

Milewide LED BRS421 48xGRN-1S/740 DC 33 0 1,06 0,7 0,6 11 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P3 33 0 1,01 0,7 0,7 12 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P3 33 -0,5 1,01 0,7 0,7 12 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P3 32 0 1,04 0,7 0,7 12 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P30 29 0 1,02 0,6 0,6 8 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P30 28 0 1,06 0,6 0,6 8 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P30 27 0 1,09 0,6 0,7 8 

Koffer
2
 BGP070 FG 1xLLM4500/740 25 0 1,02 0,7 0,6 8 

Koffer
2
 BGP070 FG 1xLLM4500/740 24 0 1,07 0,7 0,6 8 

Koffer
2
 BGP070 FG 1xLLM4500/740 23 0 1,12 0,7 0,6 8 

 

 

Puistoväylien valaistusluokan AL 5 laskenta toteutetaan taulukon 13 mukaisella va-

laisinvalikoimalla. Puistoväylillä valaisimet ovat sijoitettu yksirivisenä reunasijoitukse-

na, ja pylväskorkeus on 5 metriä. Taulukossa 16 on esitetty laskennan tulokset ja saavu-

tetut valaisinvälit. 
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TAULUKKO 16. DIALuxilla lasketut valaisinvälit valaistusluokalle AL 5 

Valaisin 

Valaisin
väli [m] 

Väli tien 
reunaan 
[m] 

Lm 
[cd/m

2
] 

Uo 
min 

UI 
min 

TI 
[%] 
max 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P2 29 0 0,7 0,48 0,4 14 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P2 28 0 0,8 0,51 0,4 14 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P2 27 0 0,8 0,54 0,4 14 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P1 27 0 0,7 0,43 0,4 14 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P1 26 0 0,7 0,45 0,4 13 

Milewide SRS421 1xSON-TPP70W TP P1 25 0 0,7 0,47 0,4 13 

Koffer
2
 BGP070 FG 1xLLM3000/740 25 0 0,5 0,4 0,5 15 

Koffer
2
 BGP070 FG 1xLLM3000/740 24 0 0,5 0,4 0,5 15 

Koffer
2
 BGP070 FG 1xLLM3000/740 - - - - - - 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P30 24 -1 0,9 0,4 0,4 15 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P30 23 -1 0,9 0,4 0,4 14 

Manta 621HGV FG 1xSON-T70W TP P30 22 -0,5 1 0,46 0,4 13 

Milewide LED BRS421 32xGRN-1S/740DC 22 0 0,7 0,44 0,6 15 

Milewide LED BRS421 32xGRN-1S/740DC 21 0 0,8 0,43 0,6 15 

Milewide LED BRS421 32xGRN-1S/740DC 20 0 0,8 0,43 0,7 14 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P1 20 0 1,1 0,6 0,6 15 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P1 19 0 1,1 0,61 0,6 15 

Koffer
2
 SGP070 FG 1xSON-TPP70W OR P1 18 0 1,2 0,6 0,7 14 

 

Sisääntuloväylän valaistusluokka on AL 3 ja vertailtavat valaisimet ovat esitetty taulu-

kossa 17. Valaisimet ovat sijoitettu molemminpuolin vastakkain ja pylväskorkeus on 8 

metriä. Vertailussa on mukana valaisimia monimetallilampulla sekä suurpainenatrium-

lampulla. 

 

TAULUKKO 17. Laskennassa vertailtavat valaisimet valaistusluokalle AL 3 

Malli Runko Lamppu Optiikka 

Milewide SRS421 1xSON-TPP100W TP P1…P5 

Manta 621HGV FG 1xCDO-TT100W OR P15 

Manta 621HGV FG 1xCDO-TT100W OR P20 

Manta 621HGV FG 1xCDO-TT100W OR P5 

Koffer
2
 SGP100 FG 1xCDO-TT100W R-A-R 

Koffer
2
 SGP100 FG 1xCDO-TT100W R-A-L 
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Taulukossa 18 on esitetty laskennan tulokset ja saavutetut valaisinvälit. 

 

TAULUKKO 18. DIALuxilla lasketut valaisinvälit valaistusluokalle AL 3 

Valaisin 

Valaisin 
etäisyys 
[m] 

Tien 
reunaan 
[m] 

Lm 
[cd/m

2
] 

Uo 
min 

UI 
min 

TI 
[%] 
max 

621HGV FG 1xCDO-TT100W or P5 37 -1 1,3 0,7 0,6 7 

621HGV FG 1xCDO-TT100W or P5 36 -1..-0,5 1,3 0,7 0,6 7 

621HGV FG 1xCDO-TT100W or P5 35 0 1,5 0,6 0,6 7 

621HGV FG 1xCDO-TT100W or P15 34 -1 1,4 0,6 0,6 5 

621HGV FG 1xCDO-TT100W or P15 33 -1 1,5 0,7 0,6 5 

621HGV FG 1xCDO-TT100W or P15 32 -1 1,5 0,7 0,5 5 

SRS421 1xSON-TPP100W TP P4 37 -1..0 1,6 0,6 0,6 11 

SRS421 1xSON-TPP100W TP P4 36 -1..0 1,7 0,7 0,6 10 

SRS421 1xSON-TPP100W TP P4 35 -1..0 1,7 0,7 0,6 10 

SRS421 1xSON-TPP100W TP P3 36 0 1,4 0,7 0,6 9 

SRS421 1xSON-TPP100W TP P3 35 -1..0 1,5 0,7 0,6 9 

SRS421 1xSON-TPP100W TP P3 34 -1..0 1,6 0,7 0,6 8 

SGP100 FG 1xCDO-TT100W R/L - - - - - - 

SGP100 FG 1xCDO-TT100W R/L - - - - - - 

SGP100 FG 1xCDO-TT100W R/L - - - - - - 

 

 

8.3 Komponenttien sijoitus 

 

Valaistuslaskennan jälkeen on mahdollista tehdä valaisimien sijoittelua, jolloin saadaan 

selville alueelle sijoitettavien valaisimien lukumäärä ja paikat. Sijoittelussa täytyy ottaa 

huomioon risteysalueet, jyrkät mutkat sekä levennetyt alueet. Sijoitus aloitetaan pakko-

pisteistä 

 

Kuten taulukoista 14, 15, 16 ja 18 voidaan huomata, useilla valaisimilla päästään lähelle 

30 m valaisinväliä. Sijoittelut on tehty taulukoiden laskettujen arvojen mukaan jokaisel-

la valaistusluokalla. Pylväsväli on pyritty pitämään mahdollisimman lähellä laskettua 

valaisinväliä. Tällöin laskennassa todetut arvot pitävät paikkansa ja valaistus pysyy luo-

kassaan. 

 

Katuvalokeskukselle on varattu paikka pääkadun varteen. Verkkoyhtiön pyynnöstä ka-

tuvalokeskuksen paikka saattaa vielä muuttua, mutta tällä hetkellä keskus tulee olemaan 

alkuperäisellä sille kaavaillulla paikalla. 

 

Alueen johdotus vedetään maakaapelina AXMK-kaapelilla. Johtimen poikkipinta-alaksi 

valitaan 25 mm
2
. Hyvinkään kaupunki on käyttänyt kyseistä poikkipinta-alaa muualla-
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kin, ja näin ollen kaapelivalikoima pysyy pienenä. Yksi syy 25 mm
2
 kaapelin käyttöön 

on pieni hintaero ohuempaan 16 mm
2
 kaapeliin. Suuremmalla kaapelilla saadaan myös 

paremmat jännitteenaleneman arvot sekä kaapelin kuormitettavuus on parempi. 

 

Liitteessä 7 on CADS-kuva, jossa on sijoitettu valaisimet laskennan perusteella, mah-

dolliset kaapelointireitit sekä katuvalokeskus sijoitettuna.  

 

 

8.4 Keskus 

 

 

8.4.1 Sulakkeiden valinta 

 

Valaistuslaskennan sekä valaisimien sijoituksen jälkeen voidaan laskea liitteen 2 kuor-

mitustaulukon avulla keskuksen ryhmien tehot sekä syttymisvirrat, jonka jälkeen pääte-

tään ryhmä- sekä pääsulakkeiden koot. Liitteessä 2 on kappaleen 8.3 sijoituksien perus-

teella lisätty taulukkoon lamppujen lukumäärä ja saatu taulukossa 19 yhteen kootut ar-

vot. 

 

TAULUKKO 19. Keskuksen virrat, tehot sekä sulakekoot 

Ryhmä   Syttymisvirta cosφ 0,9 Ryhmäteho Sulake 

    A kW A 

  L1 6,5 1,105 10 

1 L2 6,5 1,105 10 

  L3 7 1,190 10 

  L1 9,45 0,805 10 

2 L2 9,45 0,805 10 

  L3 8,1 0,69 10 

  L1 5,5 0,935 10 

3 L2 5,5 0,935 10 

  L3 5,5 0,935 10 

  L1 21,45 2,845 35 

  L2 21,45 2,845 35 

  L3 20,6 2,815 35 

 

 

8.4.2 Oikosulkuvirta 

 

Sulakkeiden valinnan jälkeen voidaan aloittaa oikosulkuvirran tutkiminen. Koska verk-

koyhtiöltä ei ole vielä saatu tarkkaa oikosulkuvirran arvoa uudelle keskukselle, voidaan 

olettaa, että verkkoyhtiö toimittaa keskukselle vähintään 250 A oikosulkuvirran. Käyte-
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tään taulukon 3 mukaista 5 s arvoa 35 A sulakkeelle, jolloin oikosulkuvirran tulee olla 

165 A. 

 

 

 

Oikosulkuvirran oletusarvo 250 A on suurempi kuin taulukossa 3 esitetty 35 A gG-

sulakkeen toimintavirran arvo, eli oikosulkuvirta on riittävä. Suojauksen kannalta on 

aina parempi, että verkkoyhtiön toimittama oikosulkuvirran arvo on mahdollisimman 

suuri, sillä mahdolliset jännitteenalenemat tai -vaihtelut voivat vaikuttaa oikosulkuvir-

ran arvoon. 

 

Oikosulkuvirta lasketaan myös pisimmän johtolähdön päässä kaavan (1) mukaisesti. 

Kaavassa tarvitaan liittymää edeltävän verkon impedanssin arvo sekä kaapelin impe-

danssin arvo. Käytetty kaapeli on AXMK 4x25 mm
2
 ja taulukon 4 mukaan alumiinijoh-

timen resistanssiarvo on 1,1 Ω/km. 

 

Johtolähtöjen pituudet ovat laskettu liitteen 7 valaisinsijoittelukartasta ja esitetty taulu-

kossa 20. 

 

TAULUKKO 20. Johtolähtöjen pituudet 

Ryhmä Johtolähdön pituus 

R1 620 m 

R2 250 m 

R3 640 m 

 

Jotta oikosulkuvirta voidaan laskea, täytyy tietää liittymää edeltävän verkon impedans-

sin arvo, joka lasketaan kaavan (2) avulla. 

 

 

 

Lasketaan ryhmän 3 kaapelin impedanssin arvo kaavan (3) avulla. 
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Nyt voidaan laskea oikosulkuvirta ryhmän 3 kauimmaisessa pisteessä kaavan (1) avulla.  

 

 

 

Laskennassa saatu arvo ylittää ryhmäsulakkeen vaatiman arvon, joten oikosulkuvirran 

arvo on riittävä. Ryhmän 3 sulake on 10 A gG-sulake, jonka toimintavirta on 46,5 A. 

 

Oikosulkuvirran arvot ovat laskettu kaikille johtolähdöille niiden kauimmaisessa pis-

teessä ja tulokset ovat esitetty taulukossa 21. 

 

TAULUKKO 21. Lasketut oikosulkuvirran arvot eri ryhmillä 

Ryhmä Oikosulkuvirta 

R1 101 A 

R2 157,2 A 

R3 99,2 A 

 

 

8.4.3 Jännitteenalenema 

 

Jännitteenalenema voidaan laskea kaavan (4) avulla ja siinä otetaan huomioon johdinai-

ne poikkipinta-aloineen, kuormitus sekä johtolähdön pituus. SFS 6000-525 -standardin 

mukaan jännitteenalenema ei saa olla yli 4%.  

 

Lasketaan esimerkkinä pisimmän johtolähdön, eli ryhmän 3 jännitteenalenema. Ryhmän 

teho saadaan taulukosta 19 ja johtolähdön pituus taulukosta 20. 

 

 

 

Laskettu jännitteenalenema ei ylitä sallittua arvoa, joten muutoksia ei tarvitse tehdä joh-

din poikkipinta-aloihin tai johtolähdön pituuteen. 
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Jännitteenaleneman arvot ovat laskettu kaikille johtolähdöille niiden kauimmaisessa 

pisteessä ja tulokset ovat esitetty taulukossa 21. 

 

TAULUKKO 22. Lasketut jännitteenaleneman arvot eri ryhmillä 

Ryhmä 
Jännitteenalenema 

% 

R1 1,85 

R2 0,5 

R3 1,57 

 

 

8.4.4 Johtolähtöjen pituudet 

 

Johtolähtöjen maksimipituuksia laskettaessa täytyy ottaa huomioon jännitetaso, kaapelin 

poikkipinta-ala, ryhmäsulakkeen toimintavirrat sekä suojattavan johtimen resistanssi. 

Toimintavirrat ja johtimen resistanssit ovat esitetty taulukoissa 3 ja 4. Suunniteltavalle 

alueelle tulee AXMK 4x25 mm
2
 alumiinikaapelia. Kyseinen kaapeli ei myöskään aiheu-

ta ongelmia suojaukseen, kuten taulukosta 23 voidaan huomata, sillä pisimmän johto-

lähdön pituus kyseisellä keskuksella on 640 metriä.  

 

 

 

Taulukossa 23 on esitettynä lasketut johtolähtöjen maksimipituudet eri sulakekoolla kun 

suojauksen halutaan toimivan 5 sekunnin kuluessa.  

 

TAULUKKO 23. Lasketut johtolähtöjen maksimipituudet 

Kaapelin koko 
mm2 

Sulake 

10 A 16 A 20 A 25 A 35 A 

Johtolähdön maksimipituus km 

AXMK 16mm
2
 1,12 0,73 0,50 0,33 0,13 

AXMK 25mm
2
 1,84 1,20 0,82 0,54 0,22 

AXMK 35mm
2
 2,53 1,65 1,12 0,74 0,30 
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8.4.5 Keskuskaavio 

 

Katuvalokeskuksen pääkaavio voidaan suunnitella, kun tiedetään keskuksen sulakekoot, 

valaistusryhmien määrät sekä muut keskukseen tulevat komponentit. Syöttö tulee For-

tumilta sähkömittarin kautta keskukseen. 

 

Keskuksen ohjauksen hoitaa älykäs ohjausjärjestelmä, ja se toteutetaan GSM-

ohjauslaitteella. Ohjauslaitteelle on oma syöttönsä ja ohjauslaitteen toiminta voidaan 

ohittaa kytkimen S1 avulla.  

 

Keskuksen sulakkeiden arvot saadaan taulukosta 19. Pääsulakkeet ovat 35 A gG-

kahvasulakkeita ja ryhmien 1, 2 ja 3 sulakkeet ovat 10 A gG-tulppasulakkeita. Keskuk-

seen tehdään tilavaraukset kolmelle lisäryhmälle, jos keskuksen polttoalueita joskus 

laajennetaan. 

 

Ryhmien lähdöt ovat ulkovalaistuskontaktorin K1 perässä ja kontaktoria ohjataan joko 

ohjauslaitteella tai manuaalisesti kytkimen S1 avulla. 

 

Katuvalokeskuksen keskuskaavio on esitetty liitteessä 8, ja liitteen mukainen keskus 

tilataan toimittajalta. 
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9 POHDINTA 

 

 

Tässä opinnäytetyössä on kerätty katuvalaistussuunnitteluun liittyen oleellisia asioita, ja 

on mahdotonta olettaa, että yhdessä työssä olisi kaikki suunnittelussa huomioitavat asi-

at. Tämän työn avulla suunnittelija saa pohjatiedot, joita katuvalaistuksen suunnittelussa 

tarvitaan. 

 

Opinnäytetyön aikana tehty yleissuunnitelma asuntomessualueelle toimii pohjana alu-

een jatkosuunnittelussa, ja mielestäni yleissuunnitelman dokumentit sekä valaistuslas-

kelmat ovat onnistuneet. 

 

Tänä päivänä tie- ja katuvalaistus on muutosvaiheessa. Uuden EU-direktiivin myötä 

Suomessa tällä hetkellä yleisimmän lampputyypin, elohopealampun, myynti kielletään 

vuodesta 2015 eteenpäin. Tämän ansiosta valaistusta uusitaan suuressa mittakaavassa 

ympäri Suomea. 

 

Nykyään valaistuksen suunnittelija, joka on useimmiten sähkösuunnittelija, joutuu ot-

tamaan huomioon useiden eri tahojen vaatimuksia suunnitellessaan valaistusta. Sähkö-

suunnittelijan sekä arkkitehtien näkemykset voivat erota huomattavasti toisistaan, sillä 

yleensä sähkösuunnittelija hakee valaistukselle optimaalisia valoteknisiä tekijöitä, kun 

arkkitehti saattaa keskittyä ulkonäöllisiin seikkoihin. Omana lisänä ovat vielä alueen 

käyttäjien mielipiteet valaistuksen suhteen. Valaistussuunnittelussa tarvitaan siis ihmis-

suhdetaitoja teknisten taitojen lisäksi. 
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