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PALVELUHANKINNAN KUVAUS 

 

Jätekeskuksen aluevalaistuksen vaihtaminen LED-valaisimiin 09/2021. 

 

Nykytilanne: 

 

Tievalaistus, 35 kpl valaisinpylväitä 

 

- Valaisin SLO HSE 150 C (suurpainenatrium 150 W) 

- Puupylväs  

- Kiinnitysorsi: Tehomet 20 TV 15, varren Ø 60 mm 

- Pylväsväli 32 m, asfaltoitu ajotie leveys n. 7 m, liittyy osittain suoraan kenttäalueisiin 

- Valaisimen asennuskorkeus H= n. 10 m ajotien pinnasta 

- Maakaapelointi, pylväsvarokekotelo ARSA PTV 

- MMJ-kaapeli pylväässä pylväskotelolta valaisimelle 

Aluevalaistus, 25 kpl valonheittimiä 

 

- Valaisin Gewiss Titano GW 84 494, epäsymmetrinen leveä valonjako,  

- valonlähde suurpainenatrium 400 W  

- 10 kpl pylväsasennus puupylvääseen, H= n. 9 m (tievalaisin ja valonheitin pylväässä) 

- asennus peltiseinään: H= n. 6 m 12 kpl  

- asennus peltiseinään: H= n. 10 m 3 kpl.  

- Valaisukohde asfaltoidut kenttäalueet  

- Edellisten lisänä olevia, jo asennettuja LED- valonheittimiä ei vaihdeta. 

Henkilöautojen parkkipaikka ja tulotie parkkipaikalle, 5 kpl pylväsvalaisimia 

- Puistovalaisin Cityline (7390/4-70)  

- Teräspylväs H 6 m, kiinnitys valaisimelle Ø 60 mm 

- Valonlähde Sna 70 W 

Portaikon kulkuvalo 3 kpl 

- Valaisin asennettu peltiseinään oven yläpuolelle  

- Valonlähde 70 W SNa 

Valaistus on kellokytkin ja valokenno ohjattu kolmessa ryhmässä (2/3 + 1/3 + kaksi portin 

ulkopuolista tievalaisinta ja konttorin portaikon valaisin). Valaistus on toiminnassa portin 

ulkopuolen kahta tievalaisinta lukuun ottamatta vain aukioloaikoihin liittyen, valoisuuden sitä 

vaatiessa. Kaksi portin ulkopuolista ajotievalaisinta ja yksi konttorin portaikon kulkuvalo ovat 

hämäräkytkin ohjattuja ja palavat aina pimeän aikana. 

Valaistuksen voi lisäksi sytyttää aukioloaikojen ulkopuolella painokytkimestä määräajaksi 

käsiohjauksella esim. kuormanpurkua varten. Valaistuksen ohjaus säilytetään entisellään. 
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Tehtävät: 

 

Aluevalaistuksen purkauslamppuvalaisimien irrotus ja uusien LED-valaisimien asennus KVR- 

toimituksena. Kohteeseen voi tutustua jätekeskuksen aukioloaikoina osoitteessa Horontie 526, 

64700 Teuva. Töiden on valmistuttava 31.12.2021 mennessä.  

 

Havaittaessa vioittunut tai muuten korjaustarpeessa oleva valaisinkaapelointi pylväskotelolta 

valaisimelle, vaihdetaan kaapeli kiinnikkeineen. Vaihtotyö on ennen vaihtoa hyväksytettävä 

tehtäväksi tilaajan edustajalla. Työ laskutetaan vaihtotyön kokonaishinnan lisäksi tarjouksessa 

eritellyn hinnan mukaisesti, toteutuneen vaihtomäärän perusteella.  

 

Vanhojen valaisinten hävittämisestä huolehtii tilaaja.  

 

 

Vaatimukset  

 

- Kokonaisvalovirta (lm), valaistuksen taso ja jakauma vähintään alkuperäisen 

valaistusjärjestelmän mukainen.  

- Valaisimet asennetaan olemassa oleviin pylväisiin tai peltiseinään. Ensisijaisesti vanhojen 

valaisinten asennuspaikkoihin. 

- Valonlähde LED, vakiovalovirta säädelty, nimelliskäyttöikä min. 90 000 tuntia 

- Aluevalaistuksen vaikutusalueella työskennellään koneilla ja suoritetaan ajoneuvojen purku- 

ja lastaustehtäviä, valaistusvoimakkuus jäljempänä mainitun ohjeen luokan C3 mukaisesti n. 

15 lx. Kenttien äärialueilla, etäällä valaisimista voi taso alittua.  

- Takuuaika 5 vuotta suorituksen hyväksytystä vastaanotosta. 

 

Edellisten lisäksi noudatetaan soveltuvilta osin seuraavia ohjeita: 

 

- Liikenneviraston ohjeita 16/2015: Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 

13.5.2015, Sovellettava valaistusluokka vähintään C3 / M3b.  

- Tievalaisimet oltava väyläviraston oppaan 4/2019: Hyväksytyt tievalaisimet 4.10.2019, 

taulukon 1, osa M3b, HA = 10 m, mukaiseen käyttötarkoitukseen soveltuvia. 

Mikäli valaisinta ei ole mainittu oppaan taulukossa, dokumentit soveltuvuudesta ja 

valonjakokuviosta teknisine tietoineen on toimitettava tarjouksen liitteenä. 

- Valonheitinten on oltava ominaisuuksiltaan ja laadultaan verrattavissa tievalaisimiin. 

___________________ 


