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JOHDANTO 

Jyväskylä on Suomen Valon kaupunki. Visiona on olla taajamavalaistuksen edelläkävijä, jonka 
esimerkkiä seurataan kotimaassa ja ulkomailla. Valon kaupunki -hanke on Jyväskylän kaupungin 
pitkäaikainen kehittämishanke ja valo on tärkeä imagotekijä. Valon kaupunki -hankkeen 
tehtävänä ovat valaistuskohteiden rakentamisen ja suunnittelun ohjaaminen sekä kuntalaisten 
ja ammattilaisten opastaminen valaistukseen liittyvissä asioissa.  

Valaistukseen panostamalla luodaan vetovoimainen elin- ja toimintaympäristö alueen 
asukkaille, yrityksille ja Jyväskylään tuleville matkailijoille. Valaistuksella parannetaan myös 
kaupungin turvallisuutta ja viihtyisyyttä pimeinä vuodenaikoina. Energian säästäminen, uudet 
valonlähteet ja tavoitteet viihtyisälle ja turvalliselle kaupunkiympäristölle asettavat haasteita 
kaupungin eri hallintokuntien väliselle sekä kaupungin ja yksityisten kiinteistönomistajien 
yhteistyölle.  

Jyväskylä sai ulkovalaistuksen hallintaansa Jyväskylän Energialta vuonna 1996, jonka jälkeen 
ulkovalaistuksen suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa on kehitetty erilaisin toimin. Vuonna 2000 
valmistunut Ulkovalaistuksen yleissuunnitelma (VALOA Design Oy) linjasi kaupungin pimeän 
ajan arkkitehtuuria ja sen myötä syntyi ensimmäiset merkittävät valaistuskohteet. Vuonna 2009 
Jyväskylä voitti kansainvälisen city.people.light –kilpailun ensimmäisen palkinnon ja voitto tuli 
nimenomaan hyvän yleissuunnitelman käyttöönotosta ja käyttäjälähtöisistä 
valaistustoteutuksista. Vuonna 2013 valohankkeelle myönnettiin Kuntatekniikan saavutus 
pitkäjänteisestä kehitystyöstä energiatehokkaan ulkovalaistuksen saavuttamiseksi.  

Tämä dokumentti esittää kaupungin ulkovalaistuksen suunnittelun ohjeistuksen, jota tulee 
noudattaa kaikissa kaupungin omissa hankkeissa. Ohjeet tulee tarkistaa ja päivittää tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Ohjeistus palvelee kaupunkia ja suunnittelijoita 
Jyväskylän ulkovalaistuksen työkaluna, jolla ulkovalaistuksen teknistä, taloudellista ja 
kaupunkikuvallista kehitystä ylläpidetään ja ohjataan.  

Tämän dokumentin koostamisen ohjausryhmään ovat kuuluneet Kaupunkirakenteen Liikenne- 
ja viheralueen liikenteenohjausinsinööri Martti Varis, vastaava katumestari Jukka Piispanen ja 
suunnitteluinsinööri Mikko Maunula sekä palvelupäällikkö Kari Ström ja Valon kaupunki –
koordinaattorit Annukka Larsen ja Elisa Hillgen. Mukana kirjoittamassa ovat olleet kaupungin 
sähkösuunnittelijakonsultit Ari Piippo JyNet Oy:stä sekä Jarmo Piispanen C2 SmartLight Oy:stä. 
Taustatukena on ollut laaja joukko kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen sekä ulkovalaistuksen 
huollon asiantuntijoita.   

Suunnitteluohjeen taustalla on tietolähteinä käytetty Liikenneviraston julkaisemaa ”Maantie- ja 
rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu” -ohjetta (13.5.2015), InfraRYL-
laatuvaatimusjärjestelmää sekä valaistus- ja sähköalan viimeisimpiä standardeja. 
Suunnitteluohje täydentää näiden asiakirjojen tietoja vastaamaan Jyväskylän kaupungin 
tavoitteita ja laatuvaatimuksia ulkovalaistuksen rakentamisessa.   
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TIIVISTELMÄ 

Ulkovalaistuksen suunnitteluohje toimii valaistustoimenpiteiden ohjelmoinnin ja päätöksenteon 
apuvälineenä sekä suunnitelmien lähtökohtana ja ohjauskeinona. Tavoitteena on yhtenäistää 
kaupungin valaistus johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi:   

- Valaistusratkaisujen on oltava taloudellisia ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. 

- Valaistusta toteutetaan liitteenä olevan kohdekohtaisen valaistustapataulukon mukaisesti. 

- Erikoisvalaistusta toteutetaan ainoastaan suunnitteluohjeen linjaamiin kohteisiin.   

- Katuvalaistuksen mitoitus tulee olla laaditun valaistusluokkakartan mukainen. 

- Suunnittelussa tulee huomioida valaistuksen ohjauksen tarpeet ja mahdollisuudet.  

- Valaistuslaitteiden tulee olla pitkäikäisiä, energiatehokkaita, häikäisemättömiä ja ilkivallan 
kestäviä.  

- Kunnossapidon helpottamiseksi erilaisten valaistuslaitteiden määrä ja värimaailma on 
pidettävä suppeana. 

1 LÄHTÖKOHDAT  

1.1 Nykytilanne 

Jyväskylän katuverkosto, noin 1000 km, on lähes kauttaaltaan valaistu. Lähtökohtana on, että 
talvihoidettavat alueet ja väylät valaistaan. Kaduilla, teillä ja puistoissa on ulkovalaisimia 
yhteensä 30 581 kpl (joissa valonlähteitä yht. 32 144 kpl). Valaistusjärjestelmän teho on 3138 
kW ja se on päällä noin 2700 tuntia vuodessa. Tuntimäärä on saatu laskemaan ohjauksen 
keinoin; käytössä on tiukennettu sytytys- ja sammutusaikataulutus sekä yösammutukset ja 
vaiheittainen kesäkatko. Ulkovalaistus kulutti vuonna 2016 sähköä 8401 MWh. (Tiedot 1.1.2017 
mukaan) 

Jyväskylässä on lähes 100 erillistä erikoisvalaistuskohdetta, joista suurin osa on keskustassa. 
Valaistuskohteet ovat hyvää arkkitehtonista valaistusta edustavia kohteita kuten valaistuja 
siltoja tai julkisivuja sekä tunnelmallisia puistoja. Neljännes kohteista on valotaidetta tai 
valaistuja taideteoksia. Noin puolet kohteista on muiden kuin kaupungin toteuttamia ja 
ylläpitämiä. Kohteet syntyvät pääosin muun suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä, toisinaan 
itsenäisinä hankkeina.  

Jyväskylän kaupungilla toimii valaistuskoordinaattori, jonka tehtävänä on toimia yli 
hallintorajojen ja varmistaa syntyvän valaistuksen korkea laatu ja pimeän ajan kaupunkikuvan 
viihtyisyys. 

Jyväskylä on kuulunut vuodesta 2006 lähtien kansainväliseen valon kaupunkien yhdistykseen, 
LUCIin, jonka järjestämien tapahtumien ja seminaarien ansiosta pysytään mukana alan 
kehityksessä.  

1.2 Suunnitteluohjeen tavoitteet 

Ulkovalaistuksen suunnitteluohjeen avulla pyritään luomaan tavoiteltavat laatuluokat ja yhteiset 
pelisäännöt valaistuksen suunnittelulle, rakentamiselle, saneeraamiselle, ylläpidolle ja 
ohjaamiselle. Valaistuksen suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
ja siitä syntyvät kustannukset on huomioitava hankkeen budjetoinnissa. Jyväskylässä valon 
käyttö on hyvin hallittua, mutta paikoitellen valaistus on rakentunut epäjohdonmukaisesti. 

Lähes kaikki elohopealamput vaihdettiin jo 90-luvun lopulla suurpainenatriumlamppuihin ja se 
tarkoitti siirtymistä valkoisesta valosta kellertävään. 2009 voimaan tulleen kuntaliitoksen myötä 
elohopealamppuja käytettiin joillakin alueilla vielä 2010-luvulla. Lamppuvaihtojen myötä valon 
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määrä kasvoi huomattavasti (jopa 40 %), koska valaisinmalleja tai pylvässijoittelua ei muutettu. 
Suositellut valaistusluokat eivät siis päde kaikilla alueilla. Hallitsematon valon käyttö ja 
vanhentunut tekniikka aiheuttavat häiriövaloa, valosaastetta taivaalle ja tuhlattua energiaa.  

Jyväskylän kaupungin käyttämissä valaisinmalleissa on tuotannosta poistuneita malleja, joiden 
tilalle tulisi löytää korvaava valaisinmalli (ongelmana varaosien saatavuus). Käytetty 
valaisinvalikoima kasvaa uusien kohteiden myötä koko ajan, mutta hallittu 
valaisinmallistoajattelu järkeistää huollon toimenpiteitä.  

2 VALO OSANA KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUA  

2.1 Valaistus mukaan asemakaavoitusvaiheessa 

Ulkovalaistuksen kehittämisen tavoitteena on rakentaa laadukasta pimeän ajan 
kaupunkiympäristöä, jossa valaistus on miellyttävää, turvallisuuden tunnetta edistävää ja 
häikäisemätöntä. Kaupunkisuunnittelua tulee tehdä nykyajan kaupungissa myös pimeä aika 
huomioiden ja valaistussuunnittelu tulee aloittaa riittävän varhaisessa vaiheessa 
suunnitteluprosessia. Tämä Ulkovalaistuksen suunnitteluohje toimii suunnitelmien lähtökohtana 
ja ohjauskeinona, mutta tärkeimmät linjaukset tehdään jo kaavoitusvaiheessa.  

Asemakaavoituksen luonnos- ja ehdotusvaiheessa päätetään sopiva valaistuksen alueellinen 
laatutaso. Tällöin osoitetaan ne kaupunginosat, katujaksot ja muut kohteet, joille tulee laatia 
kaupunkivalaistuksen yleissuunnitelma tai tehdään valaistuksen asemakaavamääräykset tai 
liitetään valaistusta koskevat ohjeistukset rakentamistapaohjeisiin.  

Valaistuksen sisällyttäminen asemakaavaan sovitaan aina tapauskohtaisesti kaavoittajan kanssa. 
Valaistuskoordinaattori arvioi kaavoituksen työohjelman perusteella tarvitseeko parhaillaan 
kaavoitettava alue mittavamman, ulkopuolisen suunnittelijan toteuttaman valaistuksen 
yleissuunnitelman vai kirjataanko kohteen valaistuslinjaukset asemakaavaan omana työnä. 

Valaistussuunnitelma liitetään soveltuvin osin jo kaavoitusvaiheessa osaksi kaupungin 
toteuttamiin katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksiin. Suunnitelmaa tarkistetaan 
rakennussuunnittelun yhteydessä niin, että katualueen toiminnallinen valaistusluokitus täyttyy 
ja että pylväät tai muut rakenteet voidaan sijoittaa suunnitellulla tavalla.  

Kaavamääräykset aikaistavat valaistuksen mukaantuloa suunnitteluprosessissa. Sillä pyritään 
myös selkeyttämään rakennusvalvonnan työtä valaistuksen lupamenettelyssä. Kaavassa 
määrätty valaistus tulee toteuttaa asetettujen periaatteiden mukaisesti ja valaistussuunnitelmat 
hyväksyttää rakennusvalvonnalla sekä valaistuskoordinaattorilla. Kaavamääräysten vastaisella 
tavalla toteutettu valaistus voidaan täten siis myös vaatia korjaamaan.    
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2.1.1 Valon työkalut asemakaavamateriaaleissa   

 
Kaavio: Valo Jyväskylän kaupunkisuunnittelussa: 

 Lähiympäristö- tai yleissuunnitelmissa voidaan esittää yleisperiaatteet liikennealueiden, 
näkymien ja maiseman valaistuksesta. Yleissuunnitelmassa voidaan määrittää myös alueen 
valaistusluokat sekä kalusteiden laatutasoa ja mitoitusta. Valaistusideat esitetään havainne- 
ja esimerkkikuvin, valaistuskartoin sekä selostusosion avulla.   

- Alueille laaditut yleissuunnitelmat löytyvät mm. sähköisestä karttaohjelmasta 
(webmap) ja valaistus- ja sähkösuunnittelun toimeksiantajan on tarkistettava ne 
ennen suunnitteluhankkeen aloittamista ja annettava tiedot suunnittelijoiden 
käyttöön.  

 Asemakaavamääräyksiin voidaan kirjata valaistusta koskevia määräyksiä ja tehdä karttaan 
merkintöjä kuten toteutettava julkisivuvalaistus erityisenä siksak-viivana.  

 Asemakaavan liitteenä olevan rakentamistapaohjeen liitteenä voi olla erillinen 
valaistusohje, jossa määritetään suurpiirteisesti mm. alueen valaistusluokat, valon väri sekä 
kalustemallistoa ja sen mitoitusta ja väritystä.  

2.1.2 Valaistusmerkinnät asemakaavassa   

Asemakaavoituksessa käytettävät valaistuksen määräykset ja kaavamerkinnät:  

- Valaistuksen laatutasoa kuvataan lyhyesti tekstimuotoisena asemakaavakartan 
yleismääräykset-osiossa. Tekstissä yleensä määritetään alueen valaistustapa ja voidaan linjata 
erikoistoteutustapoja kuten seinille ja muureihin integroitavat valaisimet tai ohjata käyttämään 
tiettyä valaisintyyppiä alueella.  

- Asemakaavan yleismääräysten valaistusta koskeva määräysteksti voi asettaa myös 
rakentamistapaohjeen sisältämän erillisen valaistusohjeen määräysten piirissä noudatettavaksi 
asiakirjaksi. Esimerkiksi: ”Alueelle toteutetaan rakentamistapaohjeen kuvaama 
kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen ja kevytliikennepainotteinen ulkovalaistus.”   

- Aluemääräyksellä asetetaan karttamerkinnällä aluekokonaisuuden, esim. korttelin 
valaistustavoitteet.  
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- Kohdemääräykset osoittavat karttamerkinnällä (siksak-viiva) arkkitehtonisesti tai 
kaupunkikuvallisesti merkittävän rakennuksen julkisivun (tai sen osan) tai muun merkittävän 
maamerkin valaistavaksi.  

- Päällekkäismerkinnät voivat osoittaa esimerkiksi kaupunkikuvallisesti tärkeällä alueella, että 
aluetta tulee käsitellä myös valaistuksen osalta normaalia hienovaraisemmalla tai 
korkeatasoisemmalla laadulla. Merkintätapa on sama kuin esimerkiksi luontoarvoiltaan herkillä 
alueilla tai vaikkapa hulevesialueeksi merkityillä alueilla.  

Valaistuksen yleismääräys ja päällekkäismerkinnät voivat esiintyä samanaikaisesti muiden 
valaistukseen liittyvien määräysten kanssa.     

Kuvassa Hämeenkadun kaava, johon merkitty kahteen rakennukseen ohuella siksak-viivalla 
julkisivuvalaistusvaatimus. Rakennusvalvonta edellyttää tämän pohjalta julkisivuvalaistussuunnitelmien 
esittämistä rakennuslupamateriaalien yhteydessä.  

 

 

2.2 Liikenne- ja viheralueet  

Suunnitteluohjeet  

Yhdyskuntatekniset suunnitelmat, yleiset ohjeet: 
http://www3.jkl.fi/yhdyskuntatoimi/kapu/investoinnit/sohjeistus2008/login.php 
(vaatii tunnukset) 
 

Viherpalveluohjelma 

Liikenne ja viheralueiden vastuualue laati vuonna 2012 viherpalveluohjelman, joka esittelee 
viherpalvelujen nykytilanteen sekä palveluverkostoon tulevaisuudessa suunnitellut 
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toimenpiteet. Valaistuksen kannalta merkitystä on seuraavilla ohjelmassa esitetyillä alueilla ja 
palveluilla: leikkipuistot, kenttäpalvelut, skeittipalvelut, koirapalvelut, edustuspuistot, 
oleskelupuistot, aukiot, avoimet alueet, viheralueiden julkinen taide ja katuviheralueet. Alueita 
on Jyväskylän eri keskuksissa ja kuuluvat keskeisesti asukkaiden arkiympäristöihin. Muun 
suunnittelun yhteydessä tulee valaistussuunnitelma tarkastella samanaikaisesti.  

2.3 Rakennusvalvonta  

Rakennusjärjestys 

Jyväskylän rakennusjärjestys määrää valaistuksesta seuraavasti:  

23 § Rakennuspaikan ja rakennuksen valaistus:  

Rakennuspaikan valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho tulee sovittaa 
alueen turvallisuutta lisäävästi. Valaistus ei saa haitallisesti häiritä tai häikäistä alueen 
asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita. Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen 
luonnetta ja sen kaupunkikuvallista merkitystä. Merkittävissä kohteissa tulee suorittaa 
koevalaistus. 

Valaisinten tulee soveltua kunkin alueen kaupunkikuvaan. Häiriövalon eli valosaasteen 
syntyminen on estettävä oikeilla valaisinvalinnoilla. Valaistusratkaisun tulee olla energiatehokas 
ja ympäristöystävällinen. Valaistuksessa tulee käyttää mahdollisimman energiaa säästäviä 
lamppuja ja valaisimia. Valaistus tulee ylläpitää suunnitelman mukaisena. 

68 § Julkisen kaupunkitilan valaistus 

Julkisen kaupunkitilan valaistuksessa tavoitteena on tasapainoinen, häikäisemätön 
valomaisema. Valaistusjärjestelyissä on noudatettava soveltuvin osin mitä rakennuspaikkojen ja 
rakennusten valaistuksesta tämän rakennusjärjestyksen 23 §:ssä on määrätty. 

Näiden lisäksi määrätään mainoslaitteiden valaistuksesta pykälässä 65 § / kohta 5: 

Mainosvalolaitteen tuottama valon määrä ja laitteen pintakirkkauden tulee olla oikeassa 
suhteessa muihin alueen mainoksiin ja ympäristöön. Liian kirkas tai huomiota herättävä 
valomainos ei ole sallittu, varsinkaan tie- ja katualueilla. Markiisien valaistus on toteutettava 
häikäisemättömästi.   

 Rakennusjärjestyksen vaikutus valaistussuunnitelmiin:  

Rakennusjärjestys ohjaa kiinteistöjen valaistuksen yleis- ja rakennussuunnitelmia yleispiirteisesti 
ja edellyttää toteuttamaan haastavissa kohteissa koevalaistuksen ja ylläpitämään valaistuksia. 
Asemakaavassa olevat valaistusmääräykset ja rakentamistapaohjeet antavat lisää tietoa 
valaistukseen liittyvistä periaatteista. Lupamenettelyä tulee tehostaa nykyisestä, jotta kaikki 
suunnitelmat tarkastellaan Rakennusvalvonnan ja valaistuskoordinaattorin toimesta. 
Tavoitteena on, että toteutukset ovat kaikilta osin laadukkaita ja ympäristöön sopivia.  

Rakennetun valaistuksen korjaaminen 

Rakennusvalvonta voi pyytää korjaamaan jo rakennetun, mutta joiltain osin (häikäisy, valon väri, 
suuntaus ja määrä, tms. syy) epäonnistuneen tai huonosti huolletun valaistuksen. Pyyntö 
toimitetaan kiinteistön omistajalle ja/tai isännöitsijälle kirjeitse ja annetaan päivämäärä, johon 
mennessä korjaus tulee suorittaa. Samalla annetaan tiedoksi, että kaupungin 
valaistuskoordinaattori voi avustaa korjauksen suunnittelussa. Jos korjaustoimenpidettä ei ole 
toteutettu määräajassa, voi rakennusvalvonta lähettää asianomaiselle kirjallisen huomautuksen 
ja lopulta myös uhkasakon. 
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2.4 Liikuntapalvelut 

Jyväskylän liikuntapalvelut hallinnoivat sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja.     

Jyväskylän alueella on 15 liikuntapuistoa, joista lähtee yli 50km valaistuja kuntoratoja ja -latuja. 
Lisäksi talvisin käytössä on yli 100 km valaisematonta latuverkostoa ja 140 km jäälatuja. 
Liikuntapuistoista lähtevät latureitit ja pururadat ovat vapaassa käytössä vuoden ympäri. Reitit 
ovat valaistuja pääosin klo 6–22 välisenä aikana.   

Osa liikuntapaikoista on Kaupunkirakenteen hallinnoimilla alueilla. Valaistustasot kaikilla alueilla 
pyritään pitämään yhtenäisenä, katso lisätietoa luvusta 4.6. 

2.5 Tilapalvelu  

Jyväskylän Tilapalvelulla on käytössä omat sähkösuunnitteluohjeet. Ohjeessa määritetään sähkö-
, tele- ja tietojärjestelmien laatuvaatimukset ja valaistuksesta tavoitteet sisä- ja 
ulkovalaistukselle Tilapalvelun omistamissa kohteissa. Toteutuksissa tulisi pyrkiä yhtenäiseen 
kaupungin ulkoalueiden pimeän ajan ilmeeseen, jonka takia ohjeeseen on kirjattu:   

Ulkovalaistussuunnitelmat Dialux-laskelmineen sekä koristevalosuunnitelmat on tarvittaessa 
esitettävä Jyväskylän kaupungin valaistuskoordinaattorille ennen urakkalaskentaa. Esityksessä 
on huomioitava valaistustapa, ekologisuusarvot, valonlähteet, valaisimet sekä pylväät.  

Urakkaan tulee tarvittaessa sisällyttää koriste- ja korostusvalaistuksien koevalaistukset ja 
valojen suuntaukset, jotka toteutetaan valaistuskoordinaattorin ohjauksessa pimeänä vuoden 
aikana.     

 

3 VALAISTUSSUUNNITELMAT  

3.1 Ulkovalaistuksen yleissuunnitelma 

3.1.1 Tarkoitus 

Ulkovalaistuksen yleissuunnitelman tarkoitus on ohjata aluekokonaisuuksiin perustuvaa 
valaistuksen rakentamista hallitusti vuosien aikajanalla.   

Yleissuunnitelman avulla havainnollistetaan kohteen tuleva valaistus yleisellä tasolla. 
Yleissuunnitelma täydentää omalta osaltaan puisto-, tori-, katu- ja tieympäristöä niin, että 
syntyy yhtenäinen, tasapainoinen, viihtyisä ja turvallinen kokonaisuus. 

Yleissuunnitelmassa otetaan huomioon suunnittelukohteen arkkitehtuuri, historia, ympäristö, 
erityispiirteet ja tarpeet.  

Jyväskylän viimeisimpiä hankkeita, joissa valaistuksen yleissuunnitelma: Äijälänrannan 
asuntomessualue ja Kankaan alue. 

3.1.2 Laatiminen 

Yleissuunnitelman laatimisesta päätetään asemakaavoituksen luonnos- ja ehdotusvaiheessa. 
Valaistuskoordinaattori arvioi kaavoituksen työohjelman perusteella tarvitseeko parhaillaan 
kaavoitettava alue ulkopuolisen suunnittelijan laatiman yleissuunnitelman. 

3.1.3 Sisältö 

Yleissuunnitelmassa esitetään suunnittelukohteen valaistusluokat ja valaistuksen periaatteet 
sekä määritetään mahdolliset julkisivu- ja taidevalaistuskohteet. Tässä suunnitteluvaiheessa 
määritetään myös pylväiden ja valaisimien muodot sekä värimaailma. 
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Valaistusteknillistä mitoitusta tehdään sillä tarkkuudella, että ratkaisujen toteuttamiskelpoisuus 
voidaan osoittaa ja tekniset ratkaisut ovat kaupungin käytännön mukaisia.  

Yleissuunnitelman sisältö sovitaan työn tilauksen yhteydessä. 

Yleissuunnitelman tulisi yleensä sisältää ainakin seuraavat selostukset ja piirustukset: 

 suunnitelmaselostus 
 suunnitelmakartta 
 valaistusperiaatteet 
 leikkauspiirustukset 
 havainnekuvat 
 valaistusrakenteiden periaatepiirustukset 
 valaistuslaskentatulokset 
 kustannusarvio 

3.1.4 Käsittely ja hyväksyminen 

Valaistuksen yleissuunnitelman hyväksyy työn tilaaja. 

3.2 Katusuunnitelman valaistustiedot  

3.2.1 Tarkoitus 

Katusuunnitelma on hallinnollinen asiakirja. Rakennussuunnitelmat tulee laatia hyväksytyssä 
katusuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaan. 

Katusuunnitelmaan liitettävän valaistussuunnitelmaa kutsutaan katusuunnitelman 
valaistustiedoiksi. Sillä varmistetaan katuvalaistuksen toteuttamismahdollisuus sekä 
vuorovaikutus muihin kadun rakenteisiin ja ympäristöön.  

3.2.2 Laatiminen 

Katusuunnitelmavaiheessa valaistuksesta ei laadita erillistä suunnitelmaa. Valaistusta koskevat 
tiedot esitetään hankkeen katusuunnitelmakartoilla ja kustannusarvioissa. 

Katusuunnitelmavaiheessa tehdään päätökset käytettävistä ratkaisuista. Valaistusratkaisuja 
käsitellään niin pitkälle, että voidaan todeta ratkaisujen toteuttamiskelpoisuus, ylläpidettävyys 
ja esteettömyys. Ratkaisujen tulee täyttää kohteelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset 
vaatimukset sekä suunnitteluohjeen mukaiset tekniset ominaisuudet. Valaistusluokkien 
vaatimusten täyttyminen on varmistettava valaistusteknillisillä mitoituslaskelmilla. 

Lähtötietoina suunnittelussa ovat: 

 suunnitelmien sisällön ja esitystavan ohjeistus 
 asemakaava ja pohjakartat  
 katu- ja vihersuunnitelmat 
 vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkkotiedot ja suunnitelmat 
 sähkö- ja televerkkotiedot ja suunnitelmat 
 liikenteenohjaussuunnitelmat 
 pohjarakennussuunnitelmat 
 muut erikoissuunnitelmat esim. siltasuunnitelmat 
 valaistusluokkakartat 
 pelastustiet ja nostopaikat 
 erikoiskuljetusten reitit 
 suojelukohteet 

 
Pylväiden sijoittelussa on otettava huomioon kohdassa 7.5 esitetyt ohjeet ja vaatimukset. 



JYVÄSKYLÄN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE          12(35) 

 

 

3.2.3 Sisältö 

Katusuunnitelmavaiheessa valaistuksesta esitettäviin tietoihin kuuluvat mm.: 

 valaistusluokat 
 valaistusteknilliset laskennat 
 asemapiirustuksessa pylväiden sijainnit 
 rakenteellisissa tyyppipoikkileikkauksissa valaistustyypit, asennuskorkeudet ja pylvään 

sijainnit 
 yhteensovittaminen muiden rakenteiden, kalusteiden, varusteiden ja istutusten kanssa 
 mahdollisten erikoisvalaistuksien alustavat tiedot 
 kustannusarvio, joka liitetään katusuunnitelman yhteiseen kustannus- ja 

määräluetteloon 

Suunnitelmat koostetaan Infra RYL 2006 –julkaisun ohjeistuksen mukaisina. 

3.2.4 Käsittely ja hyväksyminen 

Lautakunta käsittelee ja hyväksyy katusuunnitelman yhteydessä. 

3.3 Ulkovalaistuksen rakennussuunnitelma 

3.3.1 Tarkoitus 

Rakennussuunnitelma on rakentamisen perusasiakirja, joka kuvaa toteutuksen lopputulosta ja 
toimii työnsuunnittelun lähtöasiakirjana. Rakennussuunnitelma tarvitaan tarjouspyyntöjä, 
hankintoja ja rakentamista varten.  

3.3.2 Laatiminen 

Rakennussuunnitelmassa ratkaistaan millä keinoin ja millä laitteilla aiemmissa 
suunnitteluvaiheissa esitetyt ratkaisut toteutetaan. 

Rakennussuunnitelman laadinnassa noudatetaan tätä suunnitteluohjetta ja yleisinä 
laatuvaatimuksina julkaisua Infra RYL 2006. Osa 2. Järjestelmät ja täydentävät osat. Luku 33 600 
Valaistusrakenteet. 

Suunnitelmat tulee laatia ETRS-GK26 koordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. 

 

3.3.3 Sisältö 

Valaistuksen rakennussuunnitelman asiakirjat, vakiosisältö:  

 Kansi 
 Piirustus- ja asiakirjaluettelo 
 Työkohtaiset laatuvaatimukset (työselitys) 
 Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 
 Katuvalaistusurakoiden kartoitus ja luovutuskäytäntö 
 Käytönjohtajan määräykset 
 Valaistuksen ohjaustavat  
 Suunnitelmakartat 

- Tarvittaessa liite 1  
 Pylväs- ja jalustaluettelo 
 Valaisin- ja tarvikeluettelo 
 Suojaputkiluettelo 
 Purkusuunnitelma (aina tarvittaessa, esim. saneerauksissa) 
 Tarvittaessa liitteet 2-7 
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 Valaistustekniset laskelmat 
 Komponenttien tuotetiedot (tuote-esitteet) 

 
Seuraavat liitteet sisällytetään suunnitelmaan tarvittaessa:  

1) Tyyppipoikkileikkaukset 
2) Keskusten pääkaaviot ja piirikaaviot 
3) Keskusten ryhmitystaulukot 
4) Keskusten kuormitustaulukot 
5) Erikoisratkaisujen rakennepiirustukset ja erikoislaitteiden kiinnitysten mittapiirustukset 
6) Valonheitinten suuntaukset 
7) Kustannusarvio 

 

Edellä olevista valitaan hankkeen edellyttämät asiakirjat. Luettelon lopullinen laajuus 
määräytyy aina hankekohtaisesti. Suunnitelmat koostetaan Infra RYL 2006 –julkaisun 
ohjeistuksen mukaisina. 

 
Kohteissa, joissa poiketaan tavanomaisista ratkaisuista tai joissa toteutetaan 
erikoisvalaistusta, lähtötiedot ja suunnittelussa tuotettavat asiakirjat ovat hankekohtaisia. 
 
Suunnitelmien tulee olla helposti luettavia. Suunnitelmakarttojen laatimisessa on 
kiinnitettävä huomiota suunnitelmien selkeyteen. Valaistus- ja sähkösuunnitelman tulee 
erottua taustalla olevista muista suunnitelmista ja merkinnöistä. Mittamerkinnät tulee 
esittää yksiselitteisesti. Valaisinsymbolit esitetään suunnitelmissa Liikenneviraston Maantie- 
ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu –ohjeen liitteen 1 mukaan.   
 
Suunnitelmien ulkoasu, piirustuskoot, nimiöt, numerointi yms. on esitetty asiakirjan 
”Yhdyskuntateknisten suunnitelmien sisällön ja esitystavan ohjeistus katu- ja 
kadunrakennussuunnitelma osa C” luvussa 11 Suunnitelma-asiakirjojen esitystapa. 
 

3.3.4 Käsittely ja hyväksyminen 

Kohteen rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy suunnitelmat. 

4 VALAISTUSTAVAT  

Aluetyypeittäin määritetyt valaistustavat yhtenäistävät kaupungin pimeän ajan kuvaa. 
Valaistustavan valintaan vaikuttaa valaistavan alueen toiminta, rakennetun ympäristön ja 
maiseman ominaisuudet sekä sijainti. Katso valaistustapataulukko.  

Alla mainitut valaistusluokat ovat Liikenneviraston ohjeistuksen ja Jyväskylän 
valaistusluokkakarttojen mukaiset.   

Lähtökohtaisesti käytetään valolajina lediä. Poikkeustapaukset on aina sovittava tilaajan kanssa.    

4.1 Valon väri eri alueilla   

Samalla alueella kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä pyritään käyttämään samaa valolajia ja 
samaa värilämpötilaa.  

Keskusta-alueella, alue- ja lähikeskusten ytimessä, puistoissa, leikkialueilla, pihoilla, aukioilla, 
torialueilla ja rakennettavilla uusilla asuinalueilla käytetään valkoista valoa, jonka värilämpötila 
on 3000 Kelvin (K).  
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Valtion alempiarvoiset tiet, yksityistiet ja teollisuusalueiden kadut sekä liikuntakentät ja -reitit 
ovat valon väriltään 4000K. Lisäksi alikulkutunnelien valaistukset on jo uusittu käyttäen 4000K 
valoa.   

4.2 Tie- ja katualueiden valaistus  

 

Tie- ja katualueiden valaistuksessa käytetään pääasiassa pylväs- ja pollarivalaistusta. Seinä- ja 
vaijerivalaistus ovat mahdollisia, mutta keskusteltava erikseen tilaajan, kiinteistön omistajan ja 
käytönjohtajan kanssa.  

Valaistusluokan valinta tehdään kohdassa 5.1. esitettyjen taulukoiden sekä liitteenä olevan 
valaistustapataulukon mukaisesti. 

4.2.1 Tievalaistus 

Tievalaistus toimii liikenteen ehdoilla. Se toteutetaan standardikalustein ja maalaamattomin ja 
tarvittaessa törmäysturvallisin pylväin Liikenneviraston ohjeen mukaan.   

Tavoitteena on häikäisyn minimointi ja energiatehokas valaistus, jossa myös ympäristöön 
suuntautuva häiriövalo on minimoitu. 

Valaistusluokat valitaan valaistusluokkakartan mukaan. Maanteillä valaistusluokat vaihtelevat 
yleisesti luokasta M4 luokkaan M3a. Valta- ja kantateillä taajama-alueella valaistusluokka on 
tyypillisesti M2 (Rantaväylä, Ysitie, Nelostie) ja muilla teillä M3a tai M3b (mm. Kuokkalan 
kehäväylä M3b). Asennuskorkeudet vaihtelevat yksiajorataisilla valta- ja maanteillä 8-12 metrin 
välillä sekä kaksiajorataisilla teillä 10-12 m.  

4.2.2 Pääkatuvalaistus 

Pääkatu palvelee seudullista ja kaupunginosien välistä liikennettä. Nopeusrajoitus 50-60 km/h. 
Kadunvarsipysäköinti on pääkaduilla pääosin kielletty. 

Asennuskorkeus on tyypillisesti kadun poikkileikkauksesta riippuen 10-12m. Valaistusluokka on 
M2-M3a (mm. Länsi-Päijänteentie M3a).  

Pääkatuvalaistuksen tavoitteena on liittää ajoneuvoliikenteen ehdoilla valaistut maantiet 
katuverkon kaupunkimaisempaan yleisilmeeseen. Valaistus voidaan myös toteuttaa näyttävillä 
kalusteilla. Valaistustapa soveltuu erityisesti solmukohtien jälkeisille katuosuuksille osoittamaan 
liikenneympäristön muuttumisen.  

4.2.3 Kokoojakatuvalaistus 

Kokoojakatu palvelee pääosin kaupunginosan sisäistä liikennettä, joka yhdistää tonttikadut 
pääkatuihin. Nopeusrajoitus on yleensä 40 km/h. Kokoojakaduilla voidaan käyttää rakenteellisia 
hidasteita ja kadunsuuntainen pysäköinti voi olla sallittu. 

Valaistus toteutetaan katualueen ilmeeseen sovitetuilla kalusteilla. Asennuskorkeus on 
tyypillisesti 8-10m ja valaistusluokka M3a-M4. Kokoojakadun valaistuksen tavoitteena on taata 
sekä ajoneuvoliikenteelle että kevyelle liikenteelle riittävät näkemisolosuhteet.  

4.2.4 Tonttikatuvalaistus 

Tonttikatu mahdollistaa ajoyhteyden tonteille. Nopeusrajoitus on 30-40 km/h. 

Rakennusten korkeuteen suhteutettu, matalahko asennuskorkeus eli tyypillisesti 6-8 m. 
Valaistusluokka on M4 keskustassa ja M5 muualla (M6 kun alueella älykäs valaistus).  
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4.2.5 Piha- ja hidaskatuvalaistus 

Nopeusrajoitus 20 km/h. Rakennusten korkeuteen suhteutettu  asennuskorkeus eli tyypillisesti 
5-8 m. Käytettävä valaistusluokka on P2 vilkkailla alueilla ja P4 tai P5 muilla alueilla.  

4.2.6 Alikulkukäytävät  

Alikulkukäytävän valaistusluokka on vähintään sama kuin siihen liittyvällä kevyen liikenteen 
väylällä.  

Suunnittelijan tulee tarkistaa onko alikulkukäytävä ominaisuuksiltaan sellainen (esimerkiksi yli 
25 metriä pitkä), että se on valaistava myös päiväaikaan.  

4.3 Ruutukaavakeskustan kadut  

Ruutukaavakeskustassa valaisimet ja pylväät ovat korkealaatuisia, maalattuja ja mahdollisesti 
erikoismuotoiltuja. Rakennusten korkeuteen suhteutettu asennuskorkeus, tyypillisesti 5-8 m. 
Seinä- ja maa-asennukset ja pollarivalaistus ovat mahdollisia. 

Kauppakadun ns. kävelykatuosuus Kilpisenkadulta Aren aukiolle on valaistu sinisillä epäsuoraa 
valoa tuottavilla pylväillä, joissa on vuonna 2012 saneeratut ylävalaisimet ja valoviivat kyljissä. 
Ylävalo on 150W monimetalli (2800K) ja valoviiva on ohjelmoitu RGB-ledinauha. Lisäksi puut on 
valaistu maahan upotetuilla valaisimilla. Kävelykatu Asemakadun alueella on valaistu Began 
ledivalaisimin. Valaistusluokkaa on hankala arvioida mainos- ja näyteikkunavalaistuksen takia, 
tavoite M2/P2. 

Ruutukaavakeskustaa ympäröivät kadut on valaistu (ja suunniteltu valaistavan) Kierto-teeman 
mukaisesti käyttäen Philips Metronomis Porto-valaisinta, valkoista monimetallivaloa (2800K) ja 
erikoisrakenteista noin 10-metristä pylvästä, jossa on myös rungon ylhäältä alaspäin valaiseva 
kohdevalo. Valaistusluokka kadulla M2, jalkakäytävillä P2.  

Ruutukaavakeskustan muut kadut on valaistu (tai suunniteltu valaistavan) iGuzzini WOW-
ledivalaisimella. Valon väri on poikkeuksellisesti 4000K ja valaistusluokka Vapaudenkadulla M3b 
ja muilla kaduilla M4, jalkakäytävillä P4. Poikkeuksena Paikallisliikennekeskuksen alue, joka on 
valaistu monimetallein (3000K) ja valaistusluokan M4 mukaan.   

Keskustie on valaistu Lunova-ledivalaisimilla (3000K) ja siellä valaistusluokka on P4. Idankujan 
valaistus tulee seinältä (35W monimetalli) ja valaistusluokkana on P3.      

4.4 Kevyen liikenteen väylät ja virkistysreitit 

Aluekeskuksissa kevyen liikenteen väylien valaistus on toiminnallisessa mielessä tärkein valaistu 
kokonaisuus. Katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistusta tulee suunnitella kokonaisuutena 
siten, ettei moottoriajoneuvojen valaistus ole hallitseva. Suojatiet ja joukkoliikennepysäkkien 
ympäristöt tulee huomioida valaistussuunnittelussa. Osa kevyen liikenteen raiteista liittyy 
puistoympäristöön ja käsitellään sen osana kullakin vyöhykkeellä käytettävien periaatteiden 
mukaan. Puistokokonaisuuksista erilliset kevyen liikenteen väylät: valaistusluokka P4 ja 
vähäliikenteisillä P5. Pylvään korkeus on 5-6 metriä.   

Yleisesti metsäalueilla ja muissa luonnonympäristöissä uusilla reiteillä käytetään vakiovalaisimia 
ja 8 m kyllästettyä puupylvästä tai metallipylväitä sekä valaistusluokkaa P4-P5.  



JYVÄSKYLÄN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE          16(35) 

 

 

4.4.1 Valaistusperiaatteet: Kehä Vihreä ja Kehä Sininen  

 
Kehä Sininen eli Jyväsjärvi, Tuomiojärvi ja Palokkajärvi ja niitä kiertävät toteutetut ja vielä 
toteuttamattomat ulkoilureitit linkittyvät Kehä Vihreän kautta Jyväskylän keskustaan. 
Jyväsjärven rantaraitti on kokonaan rakennettu, Palokkajärven kiertävä raitti kulkee suurelta 
osin jo rannan tuntumassa ja Tuomiojärven kiertoraitti on olemassa lähinnä Viitaniemen ja 
Kortesuon kohdalla. Järvireittien alueiden erityispiirteet ovat: Jyväsjärven rakennetut rannat, 
Tuomiojärven luonnontilaisuus ja Palokkajärvi Nelostien läheisyydessä ja asuinalueiden 
ympäröimänä. 

Kehä Vihreä eli Taulumäen, Tourujoen, Lutakon, Mattilanniemen, Hippoksen, Seminaarinmäen, 
Harjun ja Viitaniemen yhdessä muodostama ketju muodostaa katkeamattoman reitin keskustan 
ympäri.  

Kehä Vihreän reitillä on useiden osuuksien valaistukset lähiaikoina jo toteutettu (katso erillinen 
selvitys käytetyistä valaisinmalleista) ja valaisinmalleja on vuosien varrella pyritty 
yhtenäistämään. Valaistusperiaatteena on käyttää valkoista, lämminsävyistä (3000K) valoa, 
vaalean harmaita arkkitehtonisia valaisimia ja standardipylväitä. Valaistusluokkana P4.   
 
Valaisinmalleina suositellaan käyttämään joko: 

 puolipallon muotoista, tasolasillista, valoa vain alaspäin ja väylän mukaisesti suuntaavaa 
valaisinta tai 

 pyöreää matalaa valaisinta, joka valaisee epäsuorasti tai suorasti aluetta. 
 
Samat valaistusperiaatteet ovat käytössä myös Kehä Sinisellä soveltuvin osin (Jyväsjärven 
rantaraitin oranssit puupylväät poikkeavana toteutuksena).     
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Kehillä voidaan tuoda esille valolla myös näkymäpisteitä, luontokohteita ja rakennettua 
ympäristöä. Valoa voidaan käyttää myös kalusteissa. 

 

4.5 Puistojen ja viheralueiden valaistus  

Jyväskylän kaupunki on laatinut viherpolitiikan vuonna 2012 ja viherpalveluohjelman vuosille 
2013-2020.  Alla esitetään valaistuksen periaatteet viherpalveluohjelman alueille ja palveluille: 
leikkipuistot, skeittipalvelut, koirapalvelut, edustuspuistot, oleskelupuistot, aukiot, 
viheralueiden julkinen taide ja katuviheralueet. Puistojen yhteydessä olevien kenttien valaistus 
on käsitelty Urheilu- ja liikunta-alueiden valaistus –kappaleessa 4.6. 

Jyväskylässä on erilaisia puistoja noin 150. Lähtökohtaisesti Jyväskylän puistot ovat valaistuja, 
vaikka vain osa on talvisin kunnossapidetty. Puistokäytävien ja leikkipaikkojen valaistuksessa on 
otettava huomioon puiston käytettävyys, yleinen turvallisuus, viihtyisyys ja ympäristön värien 
toistuminen oikeina, siksi valonlähteinä käytetään hyvän värintoiston omaavia valkoisia 
valonlähteitä. Puistoissa ja puistokäytävillä valaisimen asennuskorkeus on 5 m. 
Leikkipuistoalueen valaistus on aina yhtä valaistusluokkaa korkeampi, kuin viereisen 
puistokäytävän luokka.  

Laatutaso määräytyy alueluokituksen mukaan siten, että ainoastaan aukioilla, edustus- ja 
toimintapuistoissa sekä Kehä sinisellä ja Kehä vihreällä on kohdevaloheittimien, 
valaisinpollareiden, maavalojen ja erikoisvalaistusratkaisuiden käyttö mahdollista 
peruspylväsvalaistuksen lisänä. Maahan tai seiniin upotettavia valaisimia em. kohteissa voidaan 
käyttää siellä, missä ne ovat turvassa ilkivallalta eivätkä häiritse kulkijoita tai aiheuta häiriövaloa. 
Puistoraittien ulkopuolella voidaan valaistuksella tuoda esille puita, istutusryhmiä ja mahdollisia 
puistorakenteita. Puupylväitä voidaan käyttää vain tilaajan suostumuksella. Muilla alueilla 
pitäydytään ns. normaaleissa aluevalaistusratkaisuissa (pylväs- ja mastovalaistus). 

Julkiset taideteokset ovat lähtökohtaisesti kaikki valaistavia kohteita, joten niissä 
erikoisvalaistustapoja on sallittua käyttää.  

Kehä Vihreälle ja Kehä Siniselle on luotu omat valaistuperiaatteet, jotka on huomioitava 
suunnittelussa. 

Taulukko: Viherpalveluohjelman alue- ja palveluluokitus: 
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4.5.1 Leikkipuistot 

Leikkipuistot jaetaan korttelileikkipuistoihin ja toimintapuistoihin. Toimintapuistot ovat kaikki 
talvisin kunnossapidettyjä ja korttelileikkipuistoista osa.  

Toimintapuistoissa valaistus voi koostua kohde- ja yleisvalosta, pylväät voivat olla maalattuja ja 
valaisinmalli puiston teemaan soveltuva. Esimerkkinä toteutustavasta toimii Mäki-Matin 
perhepuisto, jossa on puupylväät, näyttävämpi pylväsvalaisin, valaisinpollareita, kohdevalaisimia 
sekä erikoisvalaistusta merirosvoteeman mukaisesti. Valaistusluokkana toimintapuistoissa: P2. 

Korttelileikkipuistoissa käytetään vain yleisvalaistusta (sinkitty pylväs, ympärisäteilevä 
valaisinmalli). Valaistusluokka: P3-P4.  

4.5.2 Skeittaus- ja parkour-alueet 

Skeittaus- ja parkour-alueilla pitäisi pyrkiä rakentamaan mahdollisimman tasainen aluevalaistus 
luonnollisen varjonmuodostuksen takia ja estämään onnettomuuksia. Parhaiten valaistus 
järjestyy >8m mastoilla ja häikäisemättömillä heittimillä. Valot ohjataan sammumaan illalla klo 
22, jonka jälkeen mm. skeittaus ei enää ole sallittua. Valaistustaso keskimäärin 25 luksia, 
valaisimen ilkivallankestoluokka IK10.    

4.5.3 Koirapuistot ja koulutuskentät  

Koirapuistoihin toteutetaan aluevalaistus (sinkitty pylväs ja ympärisäteilevä valaisin tai masto ja 
asymmetrinen valonheitin), mutta harrastajien itsensä ylläpitämille koirien koulutuskentille  
yleensä ei. Valaistus syttyy painonapista tai liiketunnistimella. Valaistusluokka: P4. 

4.5.4 Edustuspuistot 

Jyväskylässä on noin 12 edustuspuistoa, joista lähes kaikki sijaitsevat keskustan alueella. 
Esimerkiksi Kirkkopuisto, Cygnaeuksenpuisto ja keskustan ulkopuolelta Korpilahden sataman 
puistoalue. Edustuspuistoissa voidaan käyttää yleisvalaistuksen lisäksi kohde- ja 
erikoisvalaistustapoja. Näkyvät valaisinkalusteet ovat laadukkaita ja vahvasti puiston tyyliin 
sidottuja. Puistoissa ei ole toiminnallisia leikkipuistoja, joten painotus on väylien valaistuksessa 
ja ympäristön estetiikassa ja hahmottamisessa pimeän aikaan. Valaistusluokka: P2-P3.  
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4.5.5 Oleskelupuistot 

Yllä mainittujen puistojen jälkeen jäljelle jääviä puistoja kutsutaan oleskelupuistoiksi. Ne ovat 
edustuspuistoja vaatimattomampia toteutukseltaan. Oleskelupuistoissa valaistuksen painoarvo 
on yleisvalaistuksessa eli väylien valaistuksessa normaalilla toteutustavalla (sinkitty pylväs ja 
standardivalaisin). Valaistusluokka: P3-P4.   

Valaisinkalusteen tyyliä voidaan mukauttaa alueen ominaisuuksiin, kuten käyttämällä 
Naissaaressa tai Lounaispuistossa historiallista valaisinmallia. Oleskelupuistoissa olevat 
taideteokset voidaan kohdevalaista (kuten Moirislampi, Esbjerg).  

4.5.6 Katuviheralueet ja puistikot  

Katuviheralueisiin kuuluvat kaikki katualueilla sijaitsevat katujen ja kevyen liikenteen väylien 
reuna-alueiden ja keskisaarekkeiden viherosat. Katualueiden viherosien käsittely vaihtelee 
vaatimattomista nurmetuksista puistomaisiin kokonaisuuksiin saakka. 

Puistikoiksi kutsutaan ns. kaavallisia läpikulkuun, ei-toiminnalliseen tarkoitukseen toteutettuja 
viheralueita, joiden varustelutaso on alhainen.  

Molemmilla alueilla valaistustapa noudattaa lähialueiden kevyen liikenteen väylien valaistusta ja 
kalustoa. Periaatteena on sinkitty pylväs ja standardivalaisin. Valaistusluokka alueen väylien 
mukaan. Erikois- ja kohdevalaistusta vain erityisen painavista kaupunkikuvallisista syistä.   

4.5.7 Aukiot ja torit  

Aukioille yleisesti suositellaan korkeimpia valaistusluokkia P1-P2, mutta esimerkiksi Lutakon 
aukiolle on toteutettu aukiovalaistus projisoiden lehvästökuviota (gobo) aukion pintaan. 
Kauppatorin valaistustaso on noin 20 luksia ja asema-aukion alle 10 luksia. Eskilstunan ja 
Jaroslavlin aukioilla on pääosin kohdevalaistusta reunoilla sekä taideteoksen valaistus keskellä. 
Valaistustapa ja -taso on siis kaikilla aukioilla ja toreilla kohdekohtainen.   

4.5.8 Viheralueiden julkinen taide 

Lähtökohtaisesti kaikki Jyväskylän julkiset taideteokset valaistaan. Valaistus suunnitellaan 
yhteistyössä taiteilijan kanssa ja hänet kutsutaan koevalaistukseen mukaan. Jos taiteilija ei halua 
teosta valaistavan, hänen pyyntöään kunnioitetaan. Valaistuksessa erittäin tärkeää on tukea 
teoksen luonnetta. Tekniikan osalta tärkeää on soveltuva valon väri, häikäisemätön suuntaus ja 
valaisintekniikka ja huollon helppous.   

4.5.9 Ei-valaistavia viheralueita 

Uimarantoja ja matonpesupaikkoja ei tarvitse valaista, ellei niillä sijaitse muita pimeän ajan 
toimintoja (kuten vesipiste veneilijöille, harrastekenttiä, yms.).  

Avoimet alueet kuten pellot ja niityt on syytä pitää mahdollisimman pimeinä.  

4.6 Urheilu- ja liikunta-alueiden valaistus  

Urheilualueet valaistaan hillitysti, häiriövaloa ja häikäisyä ympäristöön vältetään. 
Asennuskorkeus on valaistavan kentän koosta riippuen noin 8–20 m. Kouluihin liittyvien urheilu- 
ja pallokenttien valaistusvaatimukset ovat pienemmät, kun niillä ei käydä virallisia kilpailuja. 

4.6.1 Kenttäpalvelut 

Osaa kentistä hallinnoi Liikenne- ja viheralueet ja osaa Liikuntapalvelut. LiiVillä on lisäksi omia 
kenttiä puistojen yhteydessä. Puistojen yhteydessä olevat yleiset kentät jaetaan yleiskenttiin, 
pienkenttiin ja lajikenttiin ja niissä lähtökohtaisesti käytetään keskimääräistä 25-50 luksin 
valaistustasoa. Jos kenttä ei ole talvikunnossapidon piirissä, voidaan valaistus jättää 
rakentamatta. Kenttien valaistus päätetään tapauskohtaisesti.  
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LiPan hallinnoimien kenttien valaistuksen tasot jaetaan neljään ryhmään käyttötarkoituksen ja 
toiminnallisten vaatimusten mukaan. 

1. Tekojääradat 200lx (jääpallopelit 500lx) 
2. Kaukalot, joissa luonnonjää (100lx) 
3. Kentät, joissa urheiluseurojen toimintaa ja varattavia vuoroja (50 lx) 
4. Pienemmän käyttöasteen kentät (25-30lx) 

Edellä vaakatason valaistusvoimakkuudet, pystytason valaistusvoimakkuuksille ei ole 
vaatimuksia.  

4.6.2 Ladut ja kuntoradat 

Ladut ja kuntoradat ovat pääosin Liikuntapalveluiden hallinnoimia väyliä. Valaistusluokka P4. 

Ulkoilu- ja hiihtoreiteillä ilmajohtoja pyritään välttämään ja käyttämään uusissa kohteissa 
mahdollisuuksien mukaan maakaapelointia.  

4.7 Muut alueet 

Parkkialueet 5-10-20 luksia käyttöasteen mukaan, standardin SFS-EN 12464-2 mukaan. 
Esimerkiksi Rakentajantalon kohdalla Hannikaisenkadulla olevan parkkialueen valaistustaso on 
noin 10 luksia.   

Venesäilytysalueet (valaistuja ja kameravalvottuja), valaistaan häikäisemättömällä 
aluevalaistustavalla. Valaistustaso parkkialueiden alimman suositusluokan mukaan.  

Satama-alueet valaistaan käyttötarkoituksen mukaan niin, että valo ei leviä vesialueelle. 
Opaalipintaiset valaisimet ranta-alueilla eivät ole tästä syystä sallittuja.  

Teollisuusalueille valaistustaso valaistusluokkakartan mukaan.  

5 VALAISTUSTEKNILLISET VAATIMUKSET  

5.1 Valaistusluokat 

Jyväskylässä noudatetaan valaistusluokkien osalta valaistusluokkakarttaa, josta viimeisin versio 
löytyy tilaajalta (webmap, UV-Extra). Poikkeustapauksista neuvotellaan erikseen.  

Kansalliset valaistusluokat perustuvat standardiin SFS-EN 13201-2. Alla olevassa taulukossa on 
esitetty lisäksi luokka M6, joka toimii mm. älykkään ohjauksen alimpana luokkana. 

Taulukko: Ajoradoilla käytettävät M-valaistusluokat (suluissa vanhat vastaavat AL-luokat):  
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Valaistusluokka 

 

Kuivan ja märän ajoradan luminanssi 

 

Esto- 

häikäisy 

 

Vierialueen 
valaistus 

 

Kuiva 

 

Märkä 

 

 

 

 

 

Lm 

cd/m2, min 

 

Uo 

min 

 

Ul  

min 

 

Uow  

min 

 

fTI  

%, max 

 

REI 

min 

M1 (AL1) 2,00 0,40 0,60 0,15 10 0,40 

M2 (AL 2) 1,50 0,40 0,60 0,15 10 0,40 

M3a (AL3) 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,40 

M3b (AL4a) 1,00 0,40 0,40 0,15 15 0,40 

M4 (AL4b) 0,75 0,40 0,40 0,15 15 0,40 

M5 (AL5) 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,40 

M6 (AL6) 0,30 0,35 0,40 0,15 15 0,40 
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Termien selite: 

Lm Keskimääräinen luminanssi 
U0 Yleistasaisuus (Lmin / Lm) 
UI Pitkittäistasaisuus (Lmin / Lmax), huom. märällä tienpinnalla ei tarkastella pitkittäistasaisuutta 
UOW Yleistasaisuus märällä tienpinnalla 
fTI  Häikäisy 
REI Vierialueen valaistusvoimakkuus (aiemmin SR-arvo)  

Kaikessa suunnittelussa valaistusteknillinen mitoitus on tehtävä ja tulokset on esitettävä kahden 
desimaalin tarkkuudella.  

Kevyen liikenteen luokat ehdotetaan valittavaksi alla olevien taulukkojen mukaan. Puistoissa 
leikkialueiden valaistusluokka on yhtä luokkaa korkeampi kuin puistokäytävillä.  

Puolisylinterivalaistusvoimakkuus Esc (lx) on otettava erityisesti huomioon alueilla, jotka on 
koettu turvattomiksi. Luokka valitaan standardin SFS-EN 13201-2 mukaan ja esitetään 
rakennussuunnitelmassa. Hyvä puolisylinterivalaistusvoimakkuus auttaa vastaantulijan kasvojen 
tunnistuksessa.  

Taulukko: P-luokat (suluissa vanhat K-luokat): 

 

Valaistusluokka 

Vaakatason valaistusvoimakkuus 

Ehm 
1) 

lx, min 

Eh 

lx, min 

fTI 

%, ≤ 

P1 (K1) 15,0 3,00 20 

P2 (K2) 10,0 2,00 20 

P3 (K3) 7,50 1,50 20 

P4 (K4) 5,00 1,00 20 

P5 (K5) 3,00 0,60 20 

P6 (K6) 2,00 0,40 20 

 1) Riittävän tasaisuuden vuoksi hankekohtainen keskiarvo ei saa 
ylittää 1,5-kertaista luokan edellyttämää keskiarvon minimiä. 
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Taulukko: C-luokat (suluissa vastaavat vanhat AE-luokat): 

 

Valaistusluokka 

Vaakatason valaistusvoimakkuus 

Ehm 

lx, min 

Uo 

min 

 

C0 (AE0)  

C1 (AE1) 

C2 (AE2) 

C3 (AE3) 

C4 (AE4) 

C5 (AE5) 

 

50 

30 

20,0 

15,0 

10,0 

7,50 

 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

 

Valaistusvoimakkuuteen perustuvia C-luokkia käytetään silloin, kun M-luokkia ei voida käyttää, 
mm. kiertoliittymät ja muut konfliktialueet. C-luokkia voidaan myös käyttää alueilla, joissa on 
sekä kevyttä liikennettä että autoliikennettä.  

 

Taulukko: M- ja C-luokkien vastaavuudet: 

Luminanssi Valaistusvoimakkuus 

M1 (AL1) 

M2 (AL2) 

M3a (AL3) 

M3b (AL4a) 

M4 (AL4b) 

M5 (AL5) 

C1 (AE1) 

C2 (AE2) 

C3 (AE3) 

C3 (AE3) 

C4 (AE4) 

C5 (AE5) 
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Taulukko: Jalankulku- ja pyöräteillä sekä muilla kevyen liikenteen alueilla käytettävät valaistusluokat: 

Väylä tai alue Valaistusluokka Väylä tai alue Valaistusluokka 

KÄVELYKADUT 

kaupungin keskusta 

      vain kevytliikenne 

      huoltoajo sallittu 

kaupungin muut alueet 

      vain kevytliikenne 

      huoltoajo sallittu 

Maaseututaajamat 

      vain kevytliikenne 

      huoltoajo sallittu 

JALANKULKUALUEET 
KESKUSTASSA, TORIT 
JA AUKIOT 

 

 

P2 

P1 

 

P4 

P3 

 

P4 

P3 

 

P1, P2 

HIDAS- JA PIHAKADUT 

      vilkkaat 

      vähätoimintaiset 

PYSÄKÖINTIALUEET 

      vilkkaat 

      vähäliikenteiset 

ULKOILUTIET 

      puistokäytävät 

      hiihtoladut, pururadat 

ERILLISET KEVYEN 
LIIKENTEEN VÄYLÄT 

      vilkkaat 

      vähäliikenteiset 

 

P2 

P4 

 

P1-P3 

P2-P4 

 

P4-P5 

P4-P5 

 
 

P4 

P4-P5 

 

5.2 Valaistuslaskenta 

Valaistussuunnitelman liitteenä olevasta valaistuslaskelmasta on käytävä ilmi ainakin seuraavat 
tiedot: 

- kohteen tiedot (kaupunginosa, katu, valaistusluokka) 
- hankkeen tiedot (tilaaja) 
- pvm ja tekijän tiedot (nimi, yritys, yht. tiedot) 
- valaisinten tiedot (mm. teho, optiikka, värilämpötila ja värintoisto) 
- tien poikkileikkaus (asennuskorkeus, pylväsväli, pylvään etäisyys tien reunasta, poikkivarren 
pituus ja kulma) 
- valaistusteknillisten vaatimusten täyttyminen  
- käytetty alenemakerroin  
- estohäikäisyn laskentatulokset myös kevyen liikenteen väylille  
 
Vinkkejä valaistuslaskentaan: 
- Jos saat laskelman valaisinvalmistajalta, varmista, että: 

 alenemakerroin on oikein perusteltu  
 tien poikkileikkauksen, valaisimen aseman ja valaistavan tien/alueen tiedot ovat oikein 
 käytettävä värilämpötila ja värintoistoindeksi ovat oikeat 
 märän tienpinnan laskenta tarvitaan, kun nopeusrajoitus laskettavalla alueella on 

>50km/h 
 Tien pinnoite on laskelmassa kuivalle tielle R2 ja märälle tielle W3.  

Liitteenä mallisuunnitelma, jonka mukana myös esimerkkilaskelma.  
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5.2.1 Alenemakerroin 

 

Valonlähde Tiet, kadut ja kevyenliikenteenväylät ja alikulut 

SpNa 50 – 400W 0,80 

0,70 
Monimetalli 

 Tiet, kadut ja 
kevyenliikenteenväylät 

(CLO) 

Tiet, kadut ja 
kevyenliikenteenväylät 

(Ei CLO) 

LED L70B10, ta=25°C 0,88 0,66 

LED L80B10, ta=25°C 0,88 0,75 

LED L85B10, ta=25°C 0,88 0,80 

LED L90B10, ta=25°C 0,88 0,84 

 

5.3 Koevalaistus  

Erikoisvalaistuskohteiden koevalaistus suoritetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 
samankaltaisella valaisimella ja sijoittelu sekä alueen mitoitus on lopullista asennuskohdetta 
vastaava. Koevalaistuksessa valaistusta tarkastellaan silmämääräisesti eri suunnista ja 
dokumentoidaan kuvin.  

Lisäksi tehdään tarpeen mukaan luksimittarilla tarkistusmittaus, jonka tuloksia verrataan 
valaistuslaskelmiin (alenemakerroin1,00).  

6 VALAISTUKSEN OHJAUS  

Jyväskylän kaupungilla on sopimus katuvalaistuksen ohjauksesta C2 SmartLight Oy:n kanssa. 
Ohjaus on toteutettu katuvalaistuskeskuksiin asennettuja, etäohjattavia laitteita käyttäen. 
Valaistuksen sytytys- ja sammutustasot on määritelty ohjausalueittain.  

Kaupunki on jaettu kuuteen ohjausalueeseen (LiiVi 1-6): 

1. Keskusta 
2. Itä 
3. Etelä 
4. Länsi 
5. Säynätsalo 
6. Korpilahti 

Lisäksi liikuntapalveluilla on kaksi ohjausaluetta (LiPa 1-2): 

1. Pohjoinen 
2. Etelä 

 

Erikoisvalaistuskohteiden kuten julkisivu- ja taideteosvalaistusten ohjaus sovitaan erikseen 
tilaajan kanssa.  
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6.1 Yösammutukset     

Keskuksissa on otettu vuoden 2014 alussa käyttöön ryhmäkohtaiset yösammutukset energian 
säästämiseksi. Yösammutusten aikataulut ovat seuraavat: 

LiiVi: 

 (ya): Asuntoalueet ma-pe 00-05 la-su 04-06 
 (yt): Teollisuusalueet 23-05 
 (yks): Yksityistiet 23-05 
 (ylB): Valtion tiet 01-04 
 (ylC): Valtion tiet 00-05 

LiPa (yleisesti, poikkeuksia voi olla): 

 Kentät: 21:30-07:00 
 Kuntoradat: 22:00-06:00 

Keskuskohtaiset ohjaustavat: 

 Ohjausryhmä 1: ei yösammutusta tai ledivalaistus 
 Ohjausryhmä 2: asuntokadut (SpNa, monimetalli), yösammutus 
 Ohjausryhmä 3: kuntopolut ja ladut, yösammutus 
 Ohjausryhmä 4: erillisohjaus esim. erilliset puistot ja niiden yhteydessä olevat kentät 

(yösammutus klo 22-07) tai taideteokset ja erikoiskohteet   
 

Myös yhteisiä keskuksia LiiVi / LiPa, joissa keskuskohtaisia eroja.  

Ohjaustapa tulee ottaa huomioon sähkösuunnitelmissa siten, että katuja voidaan ohjata 
keskukselta käsin näiden ohjaustapojen mukaisesti; tonttikadut kaapeloidaan siis omiksi 
ryhmiksi erilleen kaduista, joilla yösammutuksia ei ole käytössä.  

Saneerauskohteissa on huomioitava, että tonttikadut saadaan kokoojakadusta erilliseen 
ryhmään, silloin varsinkin kun kokooja-/pääkatu saneerataan ja laitetaan himmennysprofiililla 
varustettu ledivalaistus. 

6.2 Kesäkatko  

Jyväskylässä on ollut ulkovalaistuksen kesäkatko käytössä jo vuosia. Kesästä 2013 lähtien 
kesäkatko on ollut laajempi kuin aiemmin ja se on toteutettu portaittain. Esimerkiksi kesällä 
2016 Jyväskylän ulkovalaistus oli tauolla 16.5.-11.8. 

Kesäkatkon vaiheet ja toteutuskohteet vuonna 2016: 
16.5.–29.5. ja 28.7.–11.8.: vain asuin- ja teollisuusalueet sekä yksityistiet 
30.5.–27.7.: edellä mainitut sekä pääväylät 
Alueet, joiden valaistukseen ei tule kesäkatkoa: 
Ydinkeskusta (ruutukaava-alue) 
Kuokkalan keskusta 
Korpilahti, keskustaajama 
Huhtasuo 
Vaajakosken keskusta 
Palokan keskusta 
Säynätsalon keskusta 
Tikkakosken keskusta 
 
Sammutusten piiriin kuuluu noin 80 % valonlähteistä.  
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6.3 Valaistuksen himmentäminen  

Ulkovalaistus toteutetaan käyttäen yöllä automaattisesti himmentyvää ledivalaisinta ja näin 
päästään eroon keskuskohtaisista yösammutuksista pitkällä aikavälillä.  
 
Ledivalaistuksen himmennysprofiilit ovat taulukkona tämän ohjeen liitteenä. 
Himmennystaulukko on ohjeellinen, poikkeamat sovitaan tilaajan kanssa.       

6.4 Muuta valaistuksen ohjauksesta  

Alueen tai kohteen ohjaustapalomake liitetään suunnitelmiin ja ohjaustavat esitetään keskuksen 
piirikaaviossa ja tarvittaessa myös suunnitelmakartalla. Ohjaustapalomake toimitetaan 
ohjausjärjestelmän ylläpitäjälle.  Erikoisvalaistuskohteiden ohjaus sovitaan aina erikseen tilaajan 
kanssa. 

Satamissa saattaa olla käytössä aikaistettu sytytys. Veneiden talvisäilytysalueen ja veneiden 
käyttösähkön ohjaukset suunnitellaan erikseen käyttötarkoituksen mukaan. 
 
Astronomista kelloa, vuosikelloa tai viikkokelloa käytetään esimerkiksi erillisen puiston 
yösammutukseen (klo 22-07), kuten esim. Lohikosken skeittipuisto ja Haaparinteen puisto.  
 

7 VALAISTUSLAITTEET  

Ulkovalaistuksen ratkaisujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja ilkivallan kestäviä. Käytettävien 
valaistuslaitteiden on oltava pitkäikäisiä, kestäviä ja kierrätettäviä sekä energiatehokkaita. 

Tavoitteena on käyttää uusinta tekniikkaa ja ottaa huomioon mahdollisuudet tekniikan 
muunneltavuuteen. Ratkaisut tulee valita käyttötarkoituksen mukaan, jotta niillä saavutetaan 
paras mahdollinen tulos kustannustehokkaasti.  

7.1 Valaisin- ja pylväsmallisto    

Valaistuksen kalustevalikoima ja käytettävien värien määrä tulee pitää suppeana. 
Perusvalaistuslaitteet ovat maalaamattomia, pylväät kuumasinkittyjä ja valaisimet alumiinin 
harmaita. Maalattujen valaisinkalusteiden väreinä käytetään pääasiassa harmaan eri sävyjä ja 
alue- tai kohdekohtaisesti jo käytössä olevaa mustaa, vihreää, sinistä, vaalean ruskeaa, oranssia 
tai punaista. Valaisinkalusteiden väri sovitetaan ympäristöön ja rakennuksiin. Uusia värejä 
otetaan käyttöön harkiten ja vain perustellusta syystä (esim. kun alueen yleissuunnitelmassa 
määritelty). 

Katuvalaisimina käytetään tasolasisia malleja ja valo suunnataan kohteeseensa. Valaistus ei saa 
aiheuttaa häiriötä tai häikäisyä ja puita tai julkisivupintoja valaistaessa valo rajataan 
mahdollisimman tarkasti kohteeseensa. 

Katu- ja reittivalaistus keskustojen ulkopuolella toteutetaan vakiovalaisimilla ja kuumasinkityillä 
(maalaamattomilla) pylväillä. Keskustassa ja erikoiskohteissa (kuten puistoissa tai 
aluekeskuksissa) valaisinmallisto voi olla muotoillumpi ja erityinen, mutta huollettavissa yhtä 
helposti kuin vakioratkaisut.  

7.2 Valaisimen tekniset vaatimukset   

Valaisimien sekä elektronisten liitäntä- ja ohjainlaitteiden tulee täyttää useita teknisiä 
vaatimuksia. Ohessa listattuna vähimmäisvaatimukset:  

- Valaisimen tulee olla CE-merkitty  
- Syttymislämpötila -35°C astetta ja käyttölämpötila -25°C astetta  
- Tiiveysluokka IP 65  
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- Ilkivallan kestoisuus vähintään IK 08 (alikulkutunnelit IK 10) 
- Takuuaika vähintään 5 vuotta 
- Ledivalaisimen elinikä vähintään 80 000h 
- L80B10Ledivalaisimissa valaisinkohtainen ≥6kV / ≥5kA yhdistelmäylijännitesuoja (T2-T3) tai vastaava 

kipinävälillä varustettu T3-suoja. 
 

7.2.1 Sähkötekniset ominaisuudet 
- Ledivalaisimien tulee täyttää pienjännitedirektiivin 2014/35/EU ja ko. direktiivin määritykset. 
- Valaisin täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2014/30/EU 

määrittelemät valaisimien EMC-vaatimukset. 
- Valaisimen ja sen elektroniikan tulee toimia vikaantumatta ympäristölämpötiloissa -25…+40 C° ja 

syttymislämpötilan oltava vähintään -35 C°.    
- Valaisimen ledejä ei suositella käytettäväksi yli 700mA virralla. 
- Elektroninen liitäntälaite on varustettava lämpösuojalla. 
- Ledivalaisimissa vaadittu valaisinkohtainen ylijännitesuoja (SPD Surge Protection Device) on oltava 

≥6 kV / ≥5kA T2-T3 -tyypin yhdistelmäylijännitesuojamoduuli tai vastaava.  
- Asennettaessa liitäntälaite erilleen valaisimesta, esimerkiksi pylvään sisään, on sen oltava 

valmiiksi tehtaalla koteloitua mallia, muuten se on asennettava erilliseen asennuskoteloon. 
Liitäntälaitteen on oltava joko itsessään tai kotelon IP65-suojaluokkaa vastaava. 

- Purkauslamppuvalaisimet varustetaan huoltokytkimellä tms. lukkiutuvalla pikaliittimellä.  
- Valaisimessa on oltava standardin SFS-EN 60598-1 mukainen vedonpoistin. 
- Valaisin tulee varustaa sopivalla valaisinjohdolla ja maakaapeloiduissa pylväissä kaapelin tulee 

ulottua valaisimelta pylvään kytkentätilaan ja pituuteen on jätettävä riittävä kytkentävara. 
Valaisinkaapelin tulee olla 5-johtiminen mahdollista ohjausta varten. (Katso lisätiedot 
kaapelityypeistä: 8.3.) 

- Hyväksyttävä valaisimen suojausluokka: I (maadoitettu) tai II (kaksoiseristetty). 
 

7.2.1. Valaisimen materiaali ja rakenne 
- Valaisimen runko on kokonaan terästä tai alumiinia ja kaikki sen osat on oltava 

korroosionkestävää materiaalia ja käytössä pitkäikäisiä. 
- Valaisimen valoaukon suojan ja heijastimen on oltava muuttumatonta (kellastuminen, 

tummentuminen) ja siistinä pysyvää materiaalia. Valoa läpäisevä materiaali on lasia tai 
iskunkestävää, ei-kellastuvaa akryylimuovia (tai UV-suojattua polykarbonaattia).  

- Valaisin on kestävän kehityksen mukainen ja sen käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Kaikki 
valaisimessa olevat osat kestävät vähintään saman ajan kuin valaisinkin, pois lukien valaisimen 
elektroniikka, jonka tulee kestää vähintään 15 vuotta. Suositaan valaisimia, joissa käytettyjen 
materiaalien kierrätettävyysprosentti on mahdollisimman korkea. 

- Katuvalaisimen kotelointiluokan tulee olla vähintään IP65 ja pestävissä alhaalta päin 
painepesurilla.  Alhaisempia luokituksia ei hyväksytä. Erikoisvalaistus- ja puistokohteissa 
alhaisempi luokka voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti.   

- Valaisimessa tulee olla laadukas elastinen tiiviste, joka pysyy paikoillaan, säilyttää ominaisuutensa 
ja pitää valaisimen tiiviinä tiiveysvaatimuksen mukaisesti koko tuotteen käyttöajan. 

- Valaisimen rakenteen on oltava sellainen, että valaisimen sisään ei kerry kondenssivettä. 
- Valaisimissa ei saa olla irrallisia osia, teräviä kulmia tai saumoja. Valaisimen on oltava viimeistelty 

ja siisti, valmistusprosessin aikaisia työstön jälkiä ei saa olla näkyvissä. 
- Johdotusteiden ja läpivientiaukkojen on oltava sileitä ja niissä ei saa olla teräviä reunoja. 

Läpivientiaukkojen on oltava sellaisia, että valaisimen kotelointiluokka säilyy koko valaisimen 
suunnitellun käyttöiän ajan. 
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- Valaisin tulee pystyä asentamaan 60 mm pylvään päähän sekä 42 - 60 mm:n varteen. 
Kallistuskulman tulee olla säädettävissä. 

- Valaisimen kiinnitystarvikkeiden kiinnitettäessä pylvääseen on oltava samoin pintakäsiteltyjä kuin 
valaisin. Sähkösinkittyjä kiinnikkeitä ei saa käyttää. Myös valaisimen omien kiinnitysruuvien tulee 
olla kestävää materiaalia, kuten RST:tä.  

- Ilkivallan kestoisuus vähintään IK 08 ja alikulkutunneleissa IK 10.    
 

7.2.2. Jyväskylässä käytetyt valaisinten (ja pylväiden) värit 
 
Jyväskylässä käytetyt RAL värit (tarkistettu suunnitelmista ja varastoluettelosta, tarkistettava 
paikan päällä):  
 
- tumman harmaa RAL 7024 (keskustan puistot ja keskustan kehän kadut, Blomstedtinkatu) 
- vaalean harmaa RAL 9007 (ruutukaavan kadut (iGuzzini WOW väri Grey 15)) 
- musta RAL 9011 (Mustalampi, Kinkovuori, Jokivarsi, Äijälänranta, Lutakon satama)  
- vihreä RAL 6005 (Kortesuo, Kaijanlampi, Korpilahdentie) 
- sininen RAL 5003 (kävelykatu) 
- sininen RAL 5005 (Oculus Hippoksenraitti, Korpilahden satama) 
- oranssi RAL 8023 (Rantaraitin puupylväs) 
- vaaleanruskea RAL 8007 (Pitkäkatu) 
- tummanruskea RAL 8014 (Aalto-valaisimet Ruusupuistossa) 
- musteensininen RAL 5001 (Kilpisensilta)  
- valkoinen RAL 9016 (Tikkakosken tori, Palokan tori, Naissaari, Lutakon Siteco-valaisimet) 
 
Muita värejä: mm. RAY-valaisimen Akzo Nobelin vastaavuus on RAL 7015. 

 
Sinkittyyn pylvääseen laitetaan vaaleanharmaaksi maalattu valaisin. Yleisistä vakioväreistä 
mieluiten vaaleampi alumiini RAL 9006.  
 
Kun valaisimia uusitaan vanhoihin maalattuihin pylväisiin tulee oikea värisävy tarkistaa pylväästä 
paikan päällä (värien haalistumisen vaikutukset). Erikoisvärit vain tilaajan määrittelyn mukaan. 
Pintakäsittelynä on pulverimaalaus. 
       

7.2.3. Optiikka 
- Jos ledivalaisimessa käytetään linssitekniikkaa, tulee linssien olla UV-suojattua materiaalia 

(akryyliä). 
- Jos valaisimessa käytetään heijastintekniikkaa, tulee heijastimen olla alumiinia tai rst:tä. 

 

7.2.4. Valaistusteknilliset ominaisuudet: 
- Valaisimista on oltava saatavilla asetuksen 2008/765/EY mukaisen vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksen mittaamat valonjako-ominaisuudet standardien SFS-EN 13032-1 ja SFS-EN 
13201-3 mukaan. 

- Valaisimen värintoistoindeksin tulee olla vähintään Ra70. 
- Valaisinten vertailussa käytetään valonjakokäyriä, valaisimen hyötysuhdetta (L.O.R) ja 

valaistuslaskentaohjelmassa käytettäviä valonjakotiedostoja.  
- Valaisimen valovirta ilmoitetaan valaisimesta ulos tulevana valovirtana, ei valonlähteiden 

valovirtana.  
- Valaistusteknillisissä laskelmissa tulee käyttää kaupungin määrittämää alenemakerrointa. 
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- Valaisimen sähkötehon loppuarvo valaisimen elinkaaren lopussa on ilmoitettava erikseen kun 
käytössä on CLO (constant light output). 

- Valaisimen on täytettävä valitun valaistusluokan mukaiset kiusa- ja estohäikäisyn rajoittamisen 
vaatimukset. Kiusahäikäisy ei estä näkemistä, mutta aiheuttaa epämiellyttävän tunteen, 
estohäikäisy puolestaan vaikeuttaa fyysistä näkötehtävää. 

 

7.2.5. Ohjaustekniset vaatimukset valaisimen osalta:  
- Suunnittelussa on varmistettava yhteensopivuus nykyisen ohjausjärjestelmän kanssa. 
- Valaisimessa on käynnistysvirtapiikin hallinta, joka minimoi käynnistyksen virtapiikin. 
- Tilaajan määrittelemissä kohteissa ledivalaisin varustetaan automaattisella 

yöhimmennystoiminnolla. Himmennysprofiilit ohjeen liitteenä.   

7.3. Valonjako-ominaisuudet 

Yksittäisen valaisimen valonjako-ominaisuuksien lisäksi valaistustyypin tuottamaa valonjakoa 
tulee tarkastella kaupunkitilassa kokonaisuutena.  

Valaisimien tulee olla häikäisemättömiä, tasolasillisia ja ympäristöön suuntautuva häiriövalo on 
minimoitava. Valoa ei saa päästä yli horisontaalisen tason. Valonheittimissä käytetään aina 
häikäisynsuojaimia. Asennuksen yhteydessä tarkistetaan onko optiikka säädettävissä ja miten se 
on määritelty valaistuslaskennassa.  

Valaisinmallit kartoitetaan ensin valaistuslaskennan avulla ja lisäksi järjestetään tarvittaessa 
koevalaistus, jossa todetaan mallin häikäisemättömyys.  

Valaistusratkaisut valitaan kaduittain mm. ulkovalaistuksen yleissuunnitelmia laadittaessa. 
Kaduilla ja kevyenliikenteen väylillä käytetään katuvalaisinoptiikkaa. Leikkialueilla ja aukioilla 
käytetään puisto- ja aukiovalaisimia ja pyörähdyssymmetristä optiikkaa. Urheilualueilla 
käytetään epäsymmetrisiä valonheittimiä, jotka asennetaan lasi vaakasuoraan. Tällöin häiriövalo 
ympäristöön ja häikäisy vähenevät. Suojateitä erikseen valaistaessa käytetään erityistä 
suojatieoptiikkaa.  

7.4. Valaisinpylväät ja pollarit    

Valaisinpylväinä käytetään ensisijaisesti standardoituja vakiorakenteisia kuumasinkittyjä 
teräksisiä kartiopylväitä ja niihin sopivia valaisinvarsia. Erikoisvalaistuskohteissa käytettävistä 
pylväistä piirretään tapauskohtaisesti detaljikuvat, joiden mukaan pylväät valmistetaan.  

Pylväät, joihin tulee erillinen valaistuksen ohjainlaite, on varustettava kahdella kytkentäaukolla, 
alempi tulee kaapelien kytkentää varten ja ylempään tulevat mahdolliset valaistuksen 
säätölaitteet tai liikennevalojen kytkentä. Risteysalueilla joissa on liikennevalot tai mahdollisesti 
ne tulevat myöhemmin asennettaviksi, niin pylväät on varustettava liikennevalojen kytkentää 
varten omalla kalusteaukolla ja kytkentäriman kiinnitysalustalla. 

Puupylväillä toteutettu valaistusratkaisu on oltava perusteltu lyhyestä elinkaaresta johtuen ja 
sille on tehtävä ylläpitosuunnitelma.  

Valaisinvarsien kallistuskulma on 2-5 astetta.  

Liikennemerkkejä ja mainostelineitä kiinnitettäessä maalattuihin pylväisiin tulee varmistaa, ettei 
kiinnike hankaa pylvään maalipintaa.    

7.4.1. Valaisinpylväiden ja pollareiden sijoittelu   

Mikäli suunnittelukohteeseen tulee yhteiskäyttöpylväitä, tulee pylväiden sijoittelu aloittaa 
niistä, jotta pylväiden määrä saadaan mahdollisimman pieneksi.  
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Valaisinpylväiden paikat on valittava siten, että ne eivät sijaitse tonttiliittymässä eivätkä estä 
kääntymistä tontille. Mikäli pylväs sijoitetaan ajoradan keskelle, niin se pyritään sijoittamaan 
keskelle keskikaistaa. Kävely- ja pihakadulla valaisinpylväiden ja pollareiden suojaksi tulee 
mahdollisuuksien mukaan sijoittaa muita rakenteita. 

Pylvään keskikohdan etäisyys ajoradan reunasta on 1,0 m ja ajoradan yhteydessä olevasta 
jalkakäytävästä 0,7 m. Poikkeustapauksissa pylvään vähimmäisetäisyys ajoradan reunasta on 
vähintään 0,5 m. 

Kevyen liikenteen väylillä pylvään keskikohdan etäisyys väylän reunasta on 1,0 m. 

Avo-ojallisilla tonttikaduilla pylväs asennetaan ojan takaluiskaan. 

Valaisinpylväiden sijoittelussa on otettava erityisesti huomioon risteysalueet ja suojatiet ja 
niiden valaistustasot, katusuunnitelmasta tulevat pakkopisteet (pihatiet, puut) sekä venttiilien ja 
kaivojen sijainnit pylväisiin nähden, etteivät ne tule liian lähelle toisiaan (etäisyys venttiiliin / 
kaivoon 3 - 4 m). Pylväs pyritään yleensä sijoittamaan ennen suojatietä.  

Pylvään sijainti on esitettävä rakenteellisessa tyyppipoikkileikkauksessa.  

7.5. Jalustat    

Pääsuunnittelijan vastuulla on kirjata jalustan sijaintikoordinaatit (x, y, z) pylväsluetteloon ja 
varmistaa jalustan asennuspaikan toimivuus.  

Kivetyllä ja asfaltoidulla alueella jalusta on upotettu pinnan alapuolelle. Muutoin jalusta tulee 
50mm (+/-10mm) valmiista jalustaa ympäröivästä maan pinnasta. Jalustan ympäristön täyttö 
toteutetaan InfraRYL 2006 ohjeen mukaan. Jalusta sijoitetaan metrin päähän kadun reunasta ja 
pylväsluettelossa kerrotaan jalustan paikka paalulukuna. Jalustaa ei saa sijoittaa kuivatuksen 
reitille.  

Betonijalustan kauluksessa on käytettävä juurikumia. Kiristys pylvääseen ruuveilla, ei kiiloilla. 
Urakoitsija varmistaa, että jalusta on asennettu suoraan ja että se on oikeassa korkeustasossa.  

Jalustan valinta Liikenneviraston “Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset” –ohjeen 
mukaan.  Maanteillä jalustan valinta tehdään ohjeen "Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen 
suunnittelu" mukaisesti. 

 

8. ULKOVALAISTUSVERKON SUUNNITTELU  

8.2. Keskukset 

Uudet keskukset tulee olla koteloituja keskuksia, jotka sijoitetaan jakokaappiin InfraRYL 2006-2 
ohjeen mukaisesti. Keskukset tulee varustaa vaihdettavilla ylijännitesuojausmoduuleilla. 
Ylijännitesuojan tulee olla 20kV/50kA T1+T2-tyypin yhdistelmäsuoja (standardi EN 61643-11) tai 
teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaava.  

Sulakekoot tulee valita käytönjohtajaohjeen mukaisesti, jotta katuvaloverkoston sähköiset 
suojausarvot täyttyvät. Ohje löytyy UV-Extrasta. Katuvaloryhmissä käytetään ainoastaan gG-
sulakkeita ja päävarokkeiden ollessa >25A on suositeltavaa käyttää kahvavarokkeita 
(varokekytkin). Johdonsuojakatkaisimien käyttö katuvalokeskusten valaisinryhmissä on kielletty. 

Keskuksiin on suunniteltava keskitetyn valaistuksenohjaukseen käytettäville laitteille tila ja 
tarvittavat lähdöt. Jokainen valaistusryhmä on oltava ohjattavissa erikseen. Kytkennät on 
tehtävä mallipiirikaavioiden mukaisesti niin, että keskukseen voidaan asentaa nykyinen käytössä 
olevan järjestelmän ohjainlaite (Valovarma) mittamuuntajineen tai uudempi C2-
ohjausjärjestelmä. Jyväskylässä keskitettyä ohjausjärjestelmää ylläpitää C2 SmartLight Oy.  
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Keskuksen ulkokuoren värinä on valmistajan vakioväri tai erikoiskohteissa tilaajan ohjeen 
mukainen väri.  

Keskuksen jalusta täytetään kevytsoralla (palosuoja ja kosteuden poistaja).  

Keskusten mitoituksessa on otettava huomioon mahdollinen myöhempi lisärakennustarve.      

8.3. Kaapelointi  

Valaisinkohtaisena oikosulku- ja ylikuormitussuojana käytetään pääsääntöisesti varokekalustetta 
SV15 ja siinä 6A:n gG-sulaketta. Johdonsuojakatkaisijan käyttö on kielletty. Ahtaissa paikoissa 
voidaan käyttää putkisulakekalustetta.  

Valaisimen kaapelina käytetään MMJ tai MPK sekä ilmajohtoasennuksissa MKEMP. Tien samassa 
poikkileikkauksessa olevat valaisimet tulee ryhmitellä eri vaiheille.   

Maakaapelointina käytetään ensisijaisesti AXMK 4x25S kaapelia, suurempi poikkipintaisia 
kaapeleita voidaan käyttää jos kuormitus, jännitehäviö tai oikosulkuvirta sitä vaatii, tällöin on 
tarkistettava kytkentätilojen riittävyys valaisinpylväissä. 

Ilmakaapelointina käytetään ensisijaisesti AMKA 3x25+35 kaapelia, suurempi poikkipintaisia 
kaapeleita voidaan käyttää jos kuormitus, jännitehäviö tai oikosulkuvirta sitä vaatii.  

Ilmajohtoasennukset tulee suunnitella voimassaolevien ilmajohtostandardien ja yleisten 
käytössä olevien ilmajohtoasennusohjeiden mukaisesti. Yleisten teiden ylitykseen on saatava 
tien omistajan kirjallinen lupa. Voimajohtojen johtokadunohittamiseen on saatava johtokadun 
haltijalta kirjallinen sijoituslupa ennen suunnitelman valmistumista (110 kV - 400 kV johdot). 
Kopio luvasta ja siihen liittyvistä ohjeista liitetään suunnitelmaan omana liitteenään. 

Valaistusverkko on maadoitettava keskuksella sekä aina linjan lopussa ja jakorajoilla sekä 
verkossa alle 200 metrin välein. Suositeltavaa on tehdä maadoitukset myös verkon 
haaroituskohdissa. 

Kaapelointi suunnitellaan ryhmitettäväksi niin, että voidaan käyttää erillisiä ohjauksia erilaisille 
kaduille ja alueille. Tilaaja määrittää suunnittelualueen ohjauksen tavoitteet ja toiminnalliset 
tarpeet.  

Ryhmät:  

 pääkadut 
 kokoojakadut 
 tonttikadut 
 kevyen liikenteen väylät 
 puistot 
 kentät  
 paikoitusalueet 
 aukiot 
 alempiarvoiset valtion tiet 

Pääkatujen ja kokoojakatujen tulee ehdottomasti olla omina ryhminään. Kaksipuoleisessa 
valaistuksessa molemmat puolet ovat omina ryhminään.  

Erikoisalueiden valaistuksen periaatteellinen ohjaus ja kaapelointi on hyväksytettävä ylläpidon 
vastuuhenkilöllä ja käytönjohtajalla ennen suunnitelman lopullista valmistumista. 

Jakorajat ja varakaapeloinnit on esitettävä suunnitelmissa yksiselitteisesti.  
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Varakaapelin avonaiset päät jätetään kytkemättä, oikosuljetaan ja suojataan ulkokäyttöön 
tarkoitetulla kutistetupella. Lisäksi kaapeli merkitään molemmista päistä ”Varaus pylväälle xxx” 
tai "Jakoraja" tai "Varakaapeli pylväältä xxx" käyttötarkoituksesta riippuen. 

Uudistus- ja perusparannuskohteissa käytössä olevan, purettavaksi tulevan katuvalaistuksen 
purkusuunnitelma on tehtävä niin selväksi, että kaikki käytöstä poisjäävät kaapeloinnit ja 
kytkennät tulee purettua molemmista päistä.  

Kohteissa, joissa kaapeleita tai laitteita sijoitetaan ELY:n tiealueelle, on haettava ELY:n 
sijoituslupa hankekohtaisesti. 

8.4. Suunnitteluasiakirjat  

Rakennussuunnitelman liitteenä olevat suunnitteluasiakirjat on lueteltu luvussa 3.3.3. Lisäksi 
kaupungin ulkovalaistusverkon rakentamiseen liittyy muita ohjeita, jotka lueteltu alla. 

 Käytönjohtajan määräykset* 
 Keskuksen nimikylttiohje* 
 Katuvalaistusurakoiden kartoitus- ja luovutuskäytäntö dokumentoimiseen* 
 Ilmajohtoasennuksen kirjallinen lupa sekä suunnitelmat, tarvittaessa 

 
* löytyy UV-Extrasta / tilaajalta  
** laitetoimittaja toimittaa 
 

Suunnitelmissa on esitettävä käytettyjen valaisinten lumen-määrät, ei valonlähteen lumen-
määrää. 

Urakoitsija tekee työstä loppukuvat täydentämällä suunnitelma-asiakirjat työn aikana tulleilla 
muutoksilla sekä toimittamiensa laitteiden ja kojeistojen piirustuksilla esim. keskusten 
koontipiirustukset ja osaluettelot.  

9. VALAISTUKSEN RAKENTAMINEN JA SANEERAUS  

Jyväskylän kaupungin liikenne- ja viheralueiden palvelualue on tilaajaorganisaatio, joka hankkii 
valaistuksen rakentamispalvelut kilpailuttamalla joko suoraan ulkopuolisilta urakoitsijoilta, tai 
kaupungin oman liikelaitoksen kautta. 

Valaistuksen rakennussuunnitelma on asiakirja, jonka pohjalta kohteen rakennuttaja laatii 
hankkeen tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntö julkaistaan ja hankkeen kilpailutus toteutetaan 
yleensä sähköisellä kilpailuttamisjärjestelmällä (Cloudia). 

Valaistuksen rakennussuunnitelma liitetään osaksi urakoitsijan kanssa tehtävää 
urakkasopimusta. 

Rakentamisen aikana suunnittelija on kohteen rakennuttajan pyytäessä velvollinen 
osallistumaan työmaakokouksiin ja katselmuksiin. 

Kohteen valmistuttua ulkovalaistuksen rakentamisesta vastaavan urakoitsijan on ennen 
luovutusta pyydettävä suunnittelijaa tekemään suunnittelijan ennakkotarkastus. Tehdystä 
tarkastuksesta suunnittelijan tulee täyttää ”UV-SUUNNITTELIJAN 
ENNAKKOTARKASTUSLOMAKE”. Tarkastuksen perusteella suunnittelija joko hyväksyy 
asennustyöt vastaanotettaviksi tai hylkää ne. Mikäli urakka-asiakirjoissa on edellytetty 
valaistusmittauksia valmiista toteutuksesta, niin ne tehdään Liikenneviraston 
”Valaistusteknilliset laadunvalvontamittaukset, 1.11.2014” –ohjeen mukaisesti. Ohje ei koske 
tunneleiden eikä erikoisvalaistuksien valaistusmittauksia. Muulloin mittaukset tulee tehdä 
standardien SFS-EN 13201-4 ja SFS-EN12464-2 mukaan. 
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Valmiin valaistuksen hyväksyy ja vastaanottaa kohteen rakennuttaja.  

10. VALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO  

Jyväskylän ulkovalaistuksen kunnossapito on hankittu kilpailuttamalla. Valaistuksen 
ylläpitourakat on jaettu kolmeen eri urakka-alueeseen (pohjoinen, itä, länsi). 
 
Vikailmoitukset otetaan vastaan kaupungin palautejärjestelmällä, jolla ilmoitukset ohjataan 
urakoitsijoiden tietoon. Korjaamisen vasteaika on 3-14 vuorokautta riippuen vian vakavuudesta.  
 
Huoltourakoitsijat tarkistavat ulkovalaistuksen kunnon kolme kertaa vuodessa. Talven 
huoltokierros tehdään tammi-helmikuun aikana. Kesällä heinäkuussa tehdään huoltokierros 
kohteissa, jotka eivät ole kesäkatkon piirissä. Syyskuussa tehdään kaikkien valaistusten 
tarkistuskierros. Lisäksi joulukuussa tarkistetaan jouluvalojen toimivuus. 

Syyskuussa tarkistetaan myös erikoisvalaistuskohteiden kunto ja suuntaukset. Valaistuksen 
kunnossapito tulee tarvittavilta osin tehdä pimeään aikaan, jotta mm. valonheittimien 
suuntaukset voidaan tarkistaa. Kaikille erikoisvalaistuskohteille tulee tehdä 
kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaan kohteita huolletaan. Erikoisvalaistuskohteiden 
ylläpitoa varten päivitetään lisäksi valaisin- ja lampputietotaulukko ja kohteiden valaistus- ja 
sähkösuunnitelmat UV-Extraan. 

 
Ulkovalaistuksen rakennusurakoitsijoiden luovuttamien loppukuvien perusteella päivitetään 
käyttökartastot ja keskusdokumentit. Näiden tietojen perusteella tehdään verkon sähköteknistä 
laskentaa. 
 
Koko katuvaloverkko ja valaisinlaitteet on dokumentoitu UV-extra-järjestelmään. 
Tietojärjestelmää pidetään ajan tasalla; kaikki tehdyt korjaustoimenpiteet ja uusasennukset 
viedään järjestelmään ja ne näkyvät valaisinkalusteiden historiatietoina. Näitä tietoja käytetään 
hyväksi suunnittelun lähtöaineistona sekä ulkovalaistusverkon ylläpidossa. 

10.1. Ulkopuolisten tahojen omistamien kohteiden ylläpito  

Kaupungin tulee asettaa yksityisten tahojen rakennuttamille ja omistamille valaistuskohteille 
(esim. julkisivuvalaistukset) huoltovelvoite, jotta kohteet pysyvät moitteettomassa kunnossa ja 
ovat eduksi Valon kaupunki –teemalle. 

Kaupungin valaistuskoordinaattori huolehtii, että erikoisvalaistuskohteet pysyvät edustavassa 
kunnossa ja kontaktoi säännöllisesti kohteiden omistajia ja ylläpitäjiä.   

11. SUUNNITTELUOHJEEN KÄSITTELY, HYVÄKSYMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 

Tulevina vuosina on tarkkailtava suunnitteluohjeen yleisten lähtökohtien ja tavoitteiden 
säilymistä sekä huolehdittava suunnitelman ajanmukaistamisesta. Päivitystarve tulisi tarkistaa 
vähintään viiden vuoden välein. 

 

Päivätty __.__.2017 

12. LÄHTEET 

 Valaistusstandardit: SFS-EN 12464-2 (ulkotyöalueet), SFS-EN 13201 (tie- ja katuvalaistus) 
 Sähköasennusstandardisarja SFS 6000 
 Ilmajohtostandardi SFS-EN 50341-2-7 
 Liikennevirasto: Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (13.5.2015) 
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