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A      KIINTEISTÖHALLINTO    (16) 

 
A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA   (14) 
 

A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI 

 

  Kohteen nimi: Miinanpellonkadun katuvalaistuksen saneeraus 

     

     

A1 HALLINTO JA OHJAUS 

 
A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO- ORGANISAATIO 

 

   

  Nimi: Mänttä-Vilppulan kaupunki 

    

  Osoite: Seppälän puistotie 15 

   35800 MÄNTTÄ 

 

  Puhelin: 03 488 811 

  Fax: 03 488 8500   

 

B RAKENNUTTAMINEN 

 
B1 RAKENNUTTAJAN HALLINTO 

 
B11 PROJEKTIN JOHTO 

 

  Nimi: Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Maanrakennusmestari Arto Myllylä 

  Osoite: Seppälän puistotie 15 

   35800 MÄNTTÄ  

 

  Puhelin: 050 033 3538 

  Sähköposti: arto.myllyla@manttavilppula.fi 

 

 

 

B12 VALVONTA 

 

B 121 Yleisvalvonta 

 

Nimi:  Maanrakennusmestari Arto Myllylä   

  
   

B 122 Sähkö- ja tietojärjestelmien valvonta 

 

  Nimi: Protacon Oy 
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B 17 URAKKATARJOUSTEN JA –SOPIMUSTEN VALMISTELU 

 

Suunnittelijan toimesta määrälasketut taulukot ovat urakkalaskennassa kappalemääril-

tään sitovia, muuta massalaskentaa ei ole suoritettu. 

  

Sähköurakoitsija tekee sopimusluonnoksen maksuerätaulukoineen voimassa oleville 

RT- lomakkeille rakennuttajan hyväksyttäväksi.  

 

Urakkatarjous on annettava tarjouspyyntöasiakirjoissa pyydetyllä tavalla, pyynnön han-

kintarajat voivat poiketa suunnitelma- asiakirjojen rajoista. 

 

Takuuaika on kaksi vuotta, vakuudet tapauskohtaisesta YSE:a soveltaen. 

 

Muutoksista on aina otettava yhteyttä rakennuttajaan ja suunnittelijaan ja ne on hyväk-

sytettävä rakennuttajalla. 

 

Urakka- aika on ilmoitettu tarjouspyynnössä. 

 

 

 

B 2 SUUNNITTELU 
 

B 24 SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU 

 

  Nimi:  Protacon Oy 

  Osoite:  Säterintie 16 

    42100 JÄMSÄ 

 

  Yhteyshenkilö: Pasi Leppänen 

  GSM:  +358 44 748 4054 

  Sähköposti:  pasi.leppanen@protacon.com 

 

 

 

B 29 KOPIOINTI JA ATK 
 

 Suunnitelmat kopioidaan kaupungilla, urakoitsija saa kolme ( 3 ) sarjaa kopioita raken-

nuttajan kustantamana, lisäkopiot urakoitsijat hankkivat kustannuksellaan. 

   

 

 

B 3 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN 

 
B 32 JAKELUVERKKOYHTIÖT 

 

 Valaistus liitetään sähkölaitoksen pienjänniteverkkoon piirustuksissa ja kaavioissa 

esitetyllä tavalla. 

 

 Jakeluverkon haltija:  

 

 Nimi: Elenia Verkko Oy 

 Osoite: PL2  

Patamäenkatu 7 

33901 Tampere 

 Puhelin: 020 586 11 
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B 33 TELEVERKKOYHTIÖT 

 

 Televerkkoyhtiö: Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

    

 Osoite:  Honkalantie 1, 34600 Ruovesi 
 Puhelin:    03 486 4300 

 

    

 Kaapeli TV- yhtiö: Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 

  

 Osoite:  Honkalantie 1, 34600 Ruovesi 

 Puhelin:  03 486 4300 

 

    

  

B 6 LIITTYMISMAKSUT 
 

B 61 SÄHKÖLIITTYMÄ 

 

Rakennuttaja maksaa liittymismaksut. 

 

B 611 Tariffirakenteet 

 

 

 

H  JÄRJESTELMIEN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

 
H 0 YLEISET SUORITUSOHJEET 

 
 Työt tehdään pienjännite sähköasennusstandardeja SFS 6000 noudattaen. Lisäksi työssä 

noudatetaan sähkötöitä koskevia yleisiä ohjeita, voimassa olevia viranomaisten ohjeita 

ja määräyksiä sekä muita vastaavia työn ja tarvikkeiden laatua tai tasoa määritteleviä oh-

jeita ja määräyksiä. 

 
 

H 01 URAKAN LAAJUUS 

  
 Asennusurakka käsittää kohteen kaikki valaistukseen liittyvät hankinnat ja asennukset 

täyteen toimintakuntoon saatettuna. Metallipylväiden jalustojen, suojaputkien, maadoi-

tuselektrodien ja maakaapeleiden vaatimat kaivuutyöt tekee kohteen maanrakennusura-

koitsija, joka tässä kohteessa toimii myös kohteen pääurakoitsijana. Urakoitsijalle kai-

vuutöissä kuuluu em. tarvikkeiden asennus- ja valvontatyöt yhteistyössä maanrakennus-

urakoitsijan kanssa. Uudisasennusten lisäksi urakoitsijalle (SU) kuuluu nykyisten puu-

pylväs-maakaapeliasennusten purku sekä niiden toimittaminen ongelmajätelaitokselle 

urakkaan kuuluvana. Tässä sähköselostuksessa urakka tarkoittaa valaistuksen raken-

nusurakkaa ja sähköurakoitsijasta käytetään nimitystä urakoitsija sekä lyhennettä SU. 

 

 

H 011 Suoritusvelvollisuudet uusien tai uusittavien asennusten osalta 

 

 Urakka sisältää kaikkien sähköselostuksessa ja piirustuksissa esitetyt työt hankintoineen 

täyteen käyttökuntoon, ellei ko. suoritusta ole erikseen määrätty jonkun toisen osapuolen 

tehtäväksi. 
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H 02 ASIAKIRJAT JA ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 
 

 Asiakirjat täydentävät toisiaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 

     12 §:n mukaisesti ja asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 13 §:n mukainen. 

 

 

H 03 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET 
 

Urakkaan sisältyy säädösperusteisten tarkastusten kustannukset. 

 

 

H 031 Käyttöönottotarkastukset 

 

 Urakkaan sisältyy urakoitsijan suorittama sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus mit-

tauksineen (mm. oikosulkuvirtamittaus ja syötön automaattisen poiskytkennän toimin-

ta), tarkastus on tehtävä ennen vastaanottotarkastusta. 

 Urakoitsija luovuttaa käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan rakennuttajalle ennen vas-

taanottotarkastusta. 

 

 

H 032 Varmennustarkastukset 

 

 Asennettavalle valaistukselle teetetään varmennustarkastus urakkaan kuuluvana. 

 Mikäli varmennustarkastuksessa ilmenee virheitä tai puutteita aikaisemmin tehdyissä 

asennuksissa, asia ilmoitetaan rakennuttajalle, mutta niiden korjaaminen ei kuulu tähän 

urakkaan. 

 

  

H 034 Rakentamisen viranomaisvalvonta 

 

  TUKES: Sähkölaitteet 

 

 

H 04 VASTAANOTTO 

 

H 041 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset 

 

 Rakennuttaja pitää vastaanottotarkastuksen suunnittelijan avustamana urakoitsijan 

ilmoitettua työn valmiiksi. 

 

 

H 05  DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA 
 

Dokumenttien sisällön tulee täyttää hankkeen valmiiksi saattamiselle, luovutuspiirustuk-

sille sekä käyttö- ja huolto- ohjeille tässä selostuksessa asetetut tavoitteet. 

 

 

H 051 Sopimuspiirustukset 

 

Sopimusasiakirjoina ovat suunnitelmapiirustukset sähköselostuksineen jotka toimivat 

pääsääntöisesti myös työpiirustuksina. Tarvittavat kaaviot, tarkepiirustukset ja täyden-

nykset tekee urakoitsija. 

 

Sopimusasiakirjojen tekstit on laadittu  Microsoft  Word- tekstinkäsittelyohjelmalla ja 

suunnitelmapiirustukset  Cads Planner Electric 16 ohjelmalla. 

Suunnitelma- asiakirjoissa on käytetty eri osapuolista seuraavia merkintöjä: 

 

TILAAJA,  RA  ………………… tarkoittaa rakennuttajaa 

URAKKA  ……………………… tarkoittaa sähköurakkaa 

SUUNNITTELIJA,  SSU  ……… tarkoittaa sähkösuunnittelijaa 

URAKOITSIJA,  SU  …………… tarkoittaa sähköurakoitsijaa 
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SL  ………………………………. tarkoittaa sähkö- tai energialaitosta 

  P- LAIT  ………………………… tarkoittaa puhelinlaitosta 

 

 

Tarvikkeiden hankinnoista ja työsuorituksista on käytetty seuraavia lyhenteitä: 

 

h  ………. hankkii ja toimittaa työmaalle 

a  ………. asentaa paikoilleen 

ha  ……… hankkii ja asentaa täyteen käyttökuntoon 

k  ………. kytkee sähkö- tai televerkkoon 

s  ………. säätää, mittaa, virittää 

v  ………. valvoo  (valvoo muiden sähköasennuksiin liittyviä töitä) 

 

 

H 056 Luovutuspiirustukset 

 

Luovutuspiirustukset piirtää puhtaaksi Protacon Oy.  

 

Urakoitsija tekee todellisten asennusten mukaiset korjaukset ns. punakynäpiirustuksiin 

selvästi (tarvittaessa urakoitsija on velvollinen antamaan tarkennustietoja Prota-

conin Jämsän toimipisteessä). 
  

SU tekee tievalaistuksen keskuskortteihin todellista tilannetta vastaavat korjaukset ja te-

kee korttiluonnoksen uusista keskusalueista aikaisempaa esitystapaa noudattaen. 

 

SU laatii keskuskaaviot uusista keskuksista ja korjaa nykyiset kaaviot vastaamaan todel-

lista tilannetta. Protacon Oy piirtää puhtaaksi kaaviot ja kortit. 

 

Luovutuspiirustussarjoihin liitetään lisäksi: 

 

 tarkastuspöytäkirjat   

 mittauspöytäkirjat 

 

 

H 06 YLEISET HANKINTA- JA ASENNUSOHJEET 

 

H 060 Tarvikkeet 
 

Käytettävien tarvikkeiden tulee olla vähintään CE- merkittyjä, mieluiten FI- hyväksytty-

jä.  

Tarvikkeina käytetään vain suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvia laitteita.  

Urakoitsijan on hyväksytettävä käytettävät tarvikkeet rakennuttajalla. 

Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata ominaisuuksiltaan ja laadultaan vas-

taavilla tuotteilla. Kauppanimellä mainitun tuotteen ja erityisesti yksilöidysti merkillä ja 

koodilla mainitun tuotteen vaihtamisessa on vastaavuuden todistamisvelvollisuus sen 

esittäjällä, samoin vastuu vaihdosta jää esittäjälle. Vaihdon esittäjän tulee toimittaa tar-

vikkeiden ominaisuuksia koskeva aineisto sekä korvaavasta että korvattavasta tarvik-

keesta rakennuttajalle. 

 

 
H 061 Yleiset asennusohjeet 
 

0611 Keskukset 

 

Hankittavat keskukset ovat tehdasvalmisteisia yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. 

Keskuksissa tehdään asianmukaiset merkinnät. 

Keskukset kiinnitetään pylvääseen tehdasvalmisteisilla kiinnitystarvikkeilla, maahan 

asennettavan keskuksen jalustan on oltava kuumasinkitty.  Keskukset ovat IP 34- kote-

loituja. 
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0612 Pylväät 

 

  Puupylväät 

Hankittavat pylväät ovat luokan 2 painekyllästettyjä, sorvattuja, valikoituja, latvaläpi 

mitaltaan 150 mm:n tievalopylväitä. 

Pylväiden pituus yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti ja kaikki pylväät varustetaan 

tehdasvalmisteisilla pylväshatuilla. 

      

     Metallipylväät 

Standardin mukaisesti kuumasinkityt teräspylväät hankitaan yksityiskohtaisten ohjeiden 

mukaisesti, kalusteet kohdan H1... mukaisesti. 

   

0613 Pystytys  

 

Puupylväät kaivetaan n 2 m:n syvyyteen ja täyttö tiivistetään. Jos kallio estää kaivami-

sen normaalisyvyyteen, tuetaan pylväät kolmella lapapultilla ja kolmella kallioraudalla. 

Kalliovarusteet ovat kuumasinkittyjä. 

Metallipylväät pystytetään tehdasvalmisteisiin, säätöruuveilla varustettuihin betonijalus-

toihin kohdan H1... mukaisesti noudattaen pylväsvalmistajan ohjeita 

Pylväiden etäisyys ajoradasta kohdan H1... mukaisesti. 

 

Huom!  Jokaisen betonijalustan alle asennetaan polyuretaani- eristelevy. 

 

0614 Harustus 

 

Betoniset haruslevyt kaivetaan min 1.5 m:n syvyyteen tai kallioon porataan silmukka. 

Harustuksessa käytetään 3 t:n kuumasinkittyjä tehdasvalmisteisia tarvikkeita, vaijerina 

käytetään varoitusmuovitettua vaijeria tai vaijeri varustetaan merkkirimalla. 

Porttiharuksen apupylvääseen porataan silmukkapultti ja kumpaankin vaijeriin asenne-

taan kiristimet. 

 

0615 A- pylväs 

 

  A- pylväsasennusohjeet annetaan tarvittaessa kohdassa H1.... 

 

0616 Johdot 

 

AMKA- johdot asennetaan ruostesuojattuja tarvikkeita käyttäen ilmajohtomääräysten 

mukaisesti. Kannattimina käytetään yli 5 asteen kulmissa läpiporattuja sisä- tai ulko-

kulman koukkuja. Koukut porataan pääsääntöisesti pylväsvarren alakiinnikkeen alapuo-

lelle. 

Johto asennetaan tieltä katsottuna pylvään takapuolelle, ellei kohdassa H... ole toisin 

osoitettu. AMKA- johdon päät ja haarat sidotaan nippusiteellä purkautumisen estä-

miseksi. 

Maakaapelit kaivetaan routarajan alapuolelle, täytetään kivettömällä hiekalla ja merki-

tään n 200 mm:n syvyyteen asennettavalla varoitusnauhalla. Ajoratojen ja kevytväylien 

alituksiin asennettavat suojaputket ovat 110 mm:n halkaisijaltaan olevaa kovaa muovi-

putkea. Maakaapelit naulataan puupylvääseen muovisilla kiinnikkeillä, pylvään juurella 

kaapeli suojataan suojaraudalla ja kaapelin päähän asennetaan kaapelipääte.  Metalli-

pylväissä maakaapeleiden päähän asennetaan "sormikas"-mallinen kutistemuovi-

pääte. 

 

Ilmajohto- puupylväissä valaisimet johdotetaan MPK 3x2.5S kaapelilla ilmajohdosta, 

mikäli AMKA- johto joudutaan asentamaan normaalia alemmaksi, naulataan kytkentä-

kaapeli TC- kiinnikkeillä pylvääseen, kytkentäliittiminä käytetään kotelolla varustettuja 

ns. katuvaloliittimiä (Ensto). 

Huom!  Kytkentäkaapeli sidotaan AMKA:an nippusiteellä ennen liitintä. 

 

Maakaapeli- puupylväissä valaisimet johdotetaan MPK 3x2.5S kaapelilla varoke-

kotelolta, kiinnikkeet TC- pitimiä. 
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Metallipylväisiin asennetaan varokkeet/haarottimet ja valaisimelle johto MMJ 3x2.5S. 

Kaikki pylväät "nollataan" PEN- liittimeen.  

 

0617 Valaisinvarret 

 

Varret ovat kiinteästi asennettavia kuumasinkittyjä teräsvarsia kohdan H1... mukaisesti, 

kaltevuuskulma on 5 astetta, putken halkaisija 60 mm. 

Erityisesti on huomioitava kiinnitysosan sopivuus käytettävälle valaisintyypille. 

 

0618 Valaisimet 

 

Valaisimet ovat kohdassa H1... tarkemmin määriteltyjä tievalaisimia. Varsiin kiinnitet-

tyjen valaisimien asento tien suuntaan on tarkistettava vaakasuoraksi esim vesivaa`alla. 

 

0619  Maadoitukset 

 

Maadoituselektrodit tehdään Cu - 16 - köydellä ja / tai maadoituspuikkoja lyömällä siten 

että elektrodin maadoitusresistanssi on < 100 ohmia. Elektrodi liitetään PE/PEN kiskoon 

/ johtoon. Puupylväissä elektrodi suojataan eristeaineisella suojarimalla. AMKA ilma-

johtoasennuksessa suojan yläpuolelle asennetaan liitin ja liittimeltä AMKAan asenne-

taan päällystetty johto, joka kiinnitetään pylvääseen TC-kiinnikkeillä. 

 

06110 Linjaus 

 

Linjauksessa huomioidaan yksityiskohtaisissa ohjeissa (H1...) annetut etäisyydet ajora-

dasta ja piirustusten mukaiset pylväsvälit. Pylväitten paikat merkitään paaluilla, joihin 

merkitään pylvään numero ja tiedot harustuksesta, myös haruksen paikka merkitään paa-

lulla.  Linjausvaiheessa merkitään piirustuksiin poikkeamat normaalista pylväspituudes-

ta ja pyritään selvittämään kalliopylväät. 

Rakennuttajan edustaja antaa ohjeita linjauksessa ja hyväksyy merkityt pylväspaikat.  
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06111 Yleiset hankintaohjeet 

         

Urakkaan huomioidaan kaikki piirustuksiin merkityt asiat sekä sähköselostuksen yleis-

ohjeet siinä laajuudessa kuin ne voidaan katsoa soveltuviksi ko kohteeseen. 

Piirustuksissa on käytetty merkintöjä: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteiskäyttöpylväistä on käytetty lyhenteitä: 

 

A = sähkölaitoksen pylväs 

  B = kaupungin pylväs 

  C = puhelinlaitos mukana pylväässä 

  (esim.  BC = puhelinjohto kaupungin pylväässä) 
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06112 Tilaajan hankinnat  

 

Tämän suunnitelman kohteissa rakennuttaja tekee, mikäli selostuksessa ei kohde-

kohtaisesti ole muuta esitetty, seuraavat työt: 

 

 hankkii rakennusluvat tielaitoksen tielle rakennettaville valoille 

 hyväksyttää suunnitelmat tarvittaessa viranomaisilla (SSU hoitaa)  *  

 osallistuu pylväspaikkojen merkitsemiseen 

 hankkii tarvittavat luvat maanomistajilta pylväs- ja kaapelitöitä varten 

 

06113 Urakoitsijan hankinnat 

 

 hankkii ja sijoittaa suojapuomit sekä liikennemerkit rakennuttajan ohjeen 

mukaan 

 purkaa nykyiset tarpeettomaksi jääneet puupylväs-maakaapeli asennukset 

sekä toimittaa purkamansa puupylväät ongelmajätelaitokselle   

 purkaa nykyiset valaisimet ja lamput varsineen sekä toimittaa purkujätteen 

ongelmajätelaitokselle 

 hankkii tarvikeluettelon mukaiset tarvikkeet 

 hankkii ja asentaa luettelossa mainitsemattomat tarvikkeet 

 hankkii ja asentaa maakaapelit sekä maadoituselektrodit  

 hankkii sekä asentaa routaeristyslevyt ja suojaputket 

 hankkii ja asentaa valaisinpylväiden jalustat 

 asentaa metallipylväät varsineen ja asentaa juurikumit 
 kytkee maadoituselektrodit 

 asentaa ja kytkee maakaapelit valaisinpylväisiin 

 asentaa ja kytkee valaisimet pylväisiin 

                    Maanrakennustöiden, kuten kaapeliojan kaivu- ja peittotöiden, maakaape-

loinnin ja jalusta-asennusten urakkarajat vaihtelevat eri kohteissa. SU selvit-

tää todellisen urakkarajan rakennuttajan edustajalta ennen tarjouksen 

antamista, mikäli tiedot rakennuttajan tekemistä töistä eivät ilmene 

tarjouspyynnöstä. 
 

 

 

   Hankittavat betonijalustat Sähkö - Jokinen Ky:n mallistoa: 

 

      Jalusta nro 1 

     SJ-1  (käytetään 5m:n teräspylväälle, tyvi 100...136 mm) 

 

    Jalusta nro 2 

    SJ-1.3 (käytetään 6m:n teräspylväälle, tyvi 100...143mm) 

 

     Jalusta nro 3 

     SJ-2 (käytetään 8m:n pylväälle, tyvi 128...168 mm) 

 

     Jalusta nro 4 

     SJ-3 (käytetään 8m ja 10 m:n pylväälle, tyvi 128...168 mm) 

 

     Jalusta nro 5 

     SJ-4/1500  (käytetään 10m:n ja 12m:n pylväälle, tyvi 159...224 mm) 
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H 1 YKSITYISKOHTAISET ASENNUS- JA HANKINTAOHJEET 
 

H 13 MIINANPELLOKADUN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 

 

H 130 Yleistä 

  Rakennuskohteena on nykyisen katuvalaistuksen saneeraaminen Miinanpellonkadulle 

sekä Miinanpolulle metallipylväs- maakaapeliasennuksena.  

  Kohteen ajoratojen uudet katuvalaistusasennukset toteutetaan seuraavien valaistusluok-

kien mukaisesti: 

- Miinanpellonkatu M3a ja kevyen liikenteen väylät P3. 
- Miinanpolku, M4. 

 

  Tässä kohteessa kaikki katuvalaistukseen liittyvät hankinta- ja asennustyöt sekä valais-

tuksen maanrakennustöihin liittyvät asennus- ja valvontatyöt kuuluvat urakkaan ellei 

tarjouspyyntöasiakirjoissa muuta esitetä tai urakkasopimuksessa ole muuta sovittu.  

  Lisäksi urakoitsija poistaa nykyiset tarpeettomaksi jäävät puupylväs-maakaapeli asen-

nukset ja toimittaa ne ongelmajätelaitokselle urakkaan kuuluvana.    

  Huom! ennen kuin vanhojen pylväiden purkua sekä uusien pylväiden ja maakaa-

pelien kaivuutöitä aloitetaan on urakoitsijan sovittava erillinen kaapelinäyttö yllä 

mainituille teille tien pientareella kulkevista nykyisistä puhelin- ja sähkölaitoksen 

maakaapeleista.  

  

  

H 131 Sähkön liittäminen  
 

Liittymä on nykyinen Kirjaston tievalokeskuksella.     

 

 

H 132 Mittaus, varokkeet 

 

Mittaus on nykyinen Kirjaston tievalokeskuksella. Keskus sijaitsee Virtasalmentien ja 

Seppälän puistotien kulmauksessa olevan kirjaston pääkeskustilassa. Miinanpellonkatua 

syötetään keskuksen lähdöstä 32.    

Keskuksen merkinnät saatetaan vastaamaan todellista tilannetta työn valmistuttua.  

 

 

H 133 Maadoitukset 
 

  Uusille pylväille nro 1, 5, 10, 15, 20 ja 24 asennetaan maadoituselektrodit. 

 

 

H 134 Muutokset vanhassa asennuksessa 

 

  Miinanpellonkatu:  

- Kadun alkupään nykyiselle puupylväskaapille tuleva syöttökaapeli, torin nykyisille 

pylväille menevä maakaapeli sekä Virtasalmentien pylväältä tuleva kaapelivaraus jatke-

taan Miinanpellonkadun uudelle pylväälle nro 1. Samalla puupylväskaappi puupylväi-

neen puretaan pois.   

 

- Nykyiset puupylväs-maakaapeli asennukset puretaan pois, purettavia pylväitä on 10kpl 

ja poistettavaa maakaapelia n. 450m.  

 

  Etelätie:  

  - Nykyiseltä Etelätien metallipylväältä asennetaan maakaapelivaraus Miinanpellonkadun 

uudelle pylväälle nro 4. Huom! kaapelin päät jätetään kytkemättä pylväillä. 

 

  Sarakatu:  

- Nykyiselle Sarakadun puupylvään pylväskaapille haaroitetaan uusi syöttökaapeli Mii-

nanpellonkadun uudelta pylväältä nro 7.  
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  Niittykatu:  

- Nykyiselle Niittykadun puupylvään pylväskaapille haaroitetaan uusi syöttökaapeli 

Miinanpellonkadun uudelta pylväältä nro 10. 

 

   

H 135  Pylväät, valaisinvarret 

 

1…10 

 Yksivartinen kuumasinkitty Fe-teräskartiopylväs, pituus 10m, varsi 2,5m 

(kuten Sähkö-Jokinen P125B110K, tyvi 160mm). 

 Jalusta nro 4 (Sähkö- Jokinen SJ-3) + juurikumi 

 

11…21 

 Kuumasinkitty Fe-teräskartiopylväs, pituus 6m,  

 (kuten Sähkö-Jokinen A106SK, tyvi 138mm) 

 Jalusta nro 2 (Sähkö- Jokinen SJ-1.3) + juurikumi  

 

22…24 

 Kuumasinkitty Fe-teräskartiopylväs, pituus 6m,  

 (kuten Sähkö-Jokinen A106SK, tyvi 138mm) + T-haara pylvään päähän. 

 Jalusta nro 2 (Sähkö- Jokinen SJ-1.3) + juurikumi 

 

  Varusteet 

 

Miinanpellonkadun puupylväskaappi 

 Maakaapelijatkoja 3kpl 

 

Sarakadun puupylväskaappi 

 Liitinsarja Ensto SV15 

 

Niittykadun puupylväskaappi 

 Liitinsarja Ensto SV15 

 

1…24 

 Pylväskalustesarja Ensto SV15.11 (sis. pohjakoskettimen ja sulakkeen 10 A 

sekä varokekannen). 

 

 Huom! Liittimet asennetaan metallipylväiden sisään siten, että mahdollinen 

kosteus ei pääse valumaan johtimia pitkin liittimen sisälle.  

 Kaikkiin maakaapelipäihin asennetaan kutistemuoviset haaroitussuojat.  

 Lisäksi varalle asennettavien maakaapeleiden päihin asennetaan kutistemuo-

viset päätetuppilot.     

    

  Pystytys 

 

1..10 

  Piirustuksen mukaan ojan sisäluiskaan n.0,5m:n  

  etäisyydelle kevyen liikenteen ajoradan reunasta. 

 

11…21 

  Piirustuksen mukaan ojan sisäluiskaan n.0,5m:n  

  etäisyydelle kevyen liikenteen ajoradan reunasta. 

 

22…24 

 Piirustuksen mukaan päiväkodin parkkipaikan ja kevyen liikenteen väylän  

 välissä olevan kivetetyn välikaistan keskelle paikalla sovittaen.   
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H 136 Valaisimet ja lamput    

 

1…10 

     Led-katuvalaisin, esim. VALOPÄÄ VP1011 120 HP ME 120W 12880lm 

4000K tai vastaava Led-katuvalaisin 10kV sisäisellä ylijännitesuojalla sekä 

    10 vuoden takuulla.  

 

11…24  

     Led-katuvalaisin, esim. VALOPÄÄ VP1011 35 ME 35W 3310lm 4000K     

    tai vastaava Led-katuvalaisin 10kV sisäisellä ylijännitesuojalla sekä 

    10 vuoden takuulla.  

 

 

H 137 Johdot 

 

   Kaikki maakaapelit 

 

AXMK 4x25S 

 

Pylväskalusteen ja valaisimen välille metallipylvään sisään asennetaan  

MMJ 3x2,5S välikaapeli. 

 

Umpinaisia vahvaseinämäisiä suojaputkia asennetaan tien alituksiin sijoitus-

piirustusten mukaisesti.   

 

 

H 138 Lisätietoja 

 

  Työpiirustus:  

 

0856-01 Kirjaston katuvalokeskusalue, Miinanpellonkadun katuvalaistuksen sanee-

raus, sijoituspiirustus 1:1000.  
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H 139 Tarvikeluettelo, Miinanpellonkadun katuvalaistuksen saneeraus 

 

   

Tarvike Määrä Yksikkö 

Yksivartinen kuumasinkitty Fe-teräs-kartiopylväs, pituus 10m, 

varsi 2,5m (kuten Sähkö-Jokinen P125B110K, tyvi 160mm)  

sähkönumero 46 077 73 tai vastaava teräskartiopylväs. 
10 kpl 

Kuumasinkitty Fe-teräskartiopylväs, pituus 6m,  

(kuten Sähkö-Jokinen A106SK, tyvi 138mm)  

sähkönumero 46 077 11 tai vastaava teräskartiopylväs. 
14 kpl 

T-haara teräspylvään päähän, (kuten Tehomet HT/60-400),  

sähkönumero 46 095 56. 
3 kpl 

Jalusta esim. Sähkö-Jokinen SJ-3 + juurikumi,  

sähkönumero 46 076 27 tai vastaava betonijalusta. 
10 kpl 

Jalusta esim. Sähkö-Jokinen SJ-1.3 + juurikumi, 

sähkönumero 46 076 19 tai vastaava betonijalusta. 
14 kpl 

Led-katuvalaisin, esim. VALOPÄÄ VP1011 120 HP ME 

120W 12880lm 4000K tai vastaava Led-katuvalaisin  

10kV sisäisellä ylijännitesuojalla sekä 10 vuoden takuulla.  

10 kpl 

Led-katuvalaisin, esim. VALOPÄÄ VP1011 35 ME 

35W 3310lm 4000K tai vastaava Led-katuvalaisin  

10kV sisäisellä ylijännitesuojalla sekä 10 vuoden takuulla.  

17 kpl 

Pylväskalustesarja Ensto SV15.11, snro 46 190 21. 24 kpl 

Liitinsarja Ensto SV15, sähkönumero 46 190 15. 2 kpl 

Kutistemuovi- haaroitussuoja 4x25 (sormikas). 52 kpl 

Maakaapelin jatkopakkaus (AXMK). 3 kpl 

Maakaapelin kutistemuovinen päätetuppilo (AXMK). 3 kpl 

Maakaapeli AXMK 4x25S 1100 m 

Kaapelinvaroitusnauha 1000 m 

Maadoituskupari Cu 16 150 m 

Kaapeli MMJ 3x2,5S 250 m 

Polyuretaani routalevy (1000x1200) 24 kpl 

Suojaputki (110mm:n halk. oleva umpinainen kova muoviputki) 150 m 

   

Muu tarvittava materiaali kuuluu SU:n urakkaan (kuten 

kytkentäkaapelit, pitimet, kiinnitysruuvit ym. tarvikkeet)   

tarvike määrä yks. 

 

 Huom! Urakoitsijan tarvikeluettelossa esitetyt tarvikkeiden  

 määrät eivät ole tilaajaa sitovia, vaan lopulliset määrät laskee 

tarjouksen tekijä. Lisäksi tarviketoimittajan on varmistuttava 

pylväiden ja jalustojen keskinäisestä sopivuudesta!! 

  
 


