
KORTTIEN MERKINTÖJEN SELITYKSET

TEKNIIKKA SOVELLUKSEEN ON OLEMASSA JA KOKEILTAVISSA HETI
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TEKNIIKKA ON KEHITYSASTEELLA JA SITÄ ON MAHDOLLISTA KOKEILLA SOVELLUKSESSA
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1. TAPIOLA
2. TIKKURILA
3. RUOHOLAHTI



KÄYTETTÄVÄ TEKNIIKKA

Sovellettavana tekniikkana ovat LED-valot kadun pinnassa sekä 
liikennevalo-ohjauksisessa Merituulentien suojatieylityksessä että 
linja-auton pysähtymispaikkaa osoittavina huomiovaloina Tapiolan 
terminaalissa Sampokujalla. LED-valojen tekniikkaa on esitelty 
tarkemmin ideakorteissa 1 (LED-valot suojatiellä), 6 (LED-valojen 
käyttö huomiovaloina) ja 7 (LED-valojen käyttö kevyen liikenteen 
reitinohjauksessa).

TAPIOLA 1/6

Tapiolassa sovelluskohteena on Sampokujan pysäkkien 
idänpuoleinen Merituulentien valo-ohjauksinen suojatieylitys. 
Lisäksi kohteena on bussipysäkkien varustaminen bussin 
pysähtymiskohtaa osoittavalla maahan upotettavalla LED-valolla. 

Kuvat: Nykytilanne Tapiolassa.

HANKEKORTTI 1

Kuva: Kohde karttapohjalla ja asukkaiden sijainti puolen kilometrin 
säteellä kohteesta. Punaiset pisteet osoittavat asuinrakennuksia. 
Tiedot ovat vuoden 2003 Seutu-CD:ltä ja karttapohja on 
Genimapin.© Genimap Oy Lupa L6105/05



TOIMINTAPERIAATE

Sampokujan pysäkin yhteydessä olevan jalankulkuylityksen reunaan 
asennetaan LED-valot, joiden toimintaa ohjataan liikennevalokojeesta. 
Valoja asennetaan neljä kaistaa kohti eli yhteensä kahdeksan. Valot 
syttyvät yhtä aikaa autoilijoiden keltaisen valon kanssa ja palavat 
jalankulkuvihreän keston ajan liikennevalojen ollessa toiminnassa. 

Liikennevalojen ollessa pois toiminnasta on olemassa vaihtoehtoisia 
tapoja ohjata maanpinnan LED-valoja, mutta selkeintä on ainakin 
alkuvaiheessa pitää LED-valot pimeinä liikennevalojen ollessa 
keltavilkulla. Ilman liikennevaloja olevissa ylityksissä käytettäviä LED-
valoja (ks. esimerkiksi Hankekortti 2: Tikkurila tai Hankekortti 3: 
Ruoholahti) voidaan ohjata jalankulkijatutkaan perustuen, jolloin valot 
syttyvät tutkan havaitessa kohdealueeseen tulleen henkilön. 
Jalankulkijatutkan käyttöä liikennevalo-ohjauksisessa ylityksessä ja 
toimintalogiikoiden sekoittamista ainakaan alkuvaiheessa ei 
kuitenkaan suositella.

Tapiolan terminaalissa olevat bussien pysähtymiskohtia ilmaisevat 
valot palavat bussien liikennöintiaikana (klo 05-02).

KOHTEEN KUVAUS JA VALINTAKRITEERIT

Tapiola on Espoon keskeisimpiä aluekeskuksia. Aluekeskuksen 
toiminnallista vaikutusaluetta kutsutaan Suur-Tapiolaksi, joka käsittää 
alueet Helsingin rajasta Kehä II:een ja pohjois-eteläsuunnassa 
Turunväylästä Suomenlahteen. Suur-Tapiolan alueella asuu yli 40 000 
asukasta (Espoon kaupunki 2004).

Tapiolan Sampokujan pysäkit ovat melko pimeitä ja tunnelimaisia. 
Terminaalissa on molemmin puolin kaksi erillistä peräkkäistä pysäkkiä, 
joissa on pysähtymistilaa yhteensä neljälle peräkkäiselle bussille. 

Pysäkkialueiden itäpuolella on liikennevalot, joiden jalankulkuylitys on 
painonapillinen. Bussikaistojen jalankulkuylitykset eivät kuulu valo-
ohjaukseen, vaan ne ovat pelkkiä suojateitä. Bussikaistojen 
jalankulkuylitykset ovat lisäksi hieman eri kohdalla valo-ohjauksiseen  
ylitykseen nähden. Helsingin suuntaan ajettaessa pimeän tunnelin 
jälkeen liikennevalot saattavat olla etenkin aluetta tuntemattomalle 
huomaamattomat. Varsinkin kirkkaalla päivänvalolla pimeästä tunnelista 
ajettaessa liikennevalojen huomioiminen  voi vaarantua. 

Etenkin ruuhka-aikana linja-autoja saattaa olla kolmekin pysäkkiä 
kohden ja matkustajien turvallisuus vaarantuu heidän pyrkiessään 
oikeaan bussiin. Oikean pysähtymiskohdan merkitseminen selkeyttäisi 
tilannetta niin kuljettajien kuin matkustajien kannalta. Tapiolan 
terminaalin pimeys ja meluisuus on tuotu esiin myös asukaspalautteissa 
(Espoon kaupunki 2004).

TAPIOLA 2/6

Vasemmalla kuva Swarcon toimittamasta 
suojatieylitykseen soveltuvasta Lanelight 
LED -valaisimesta. LED-valo nousee 
maanpinnan yläpuolelle ainoastaan noin 3 
mm. Valot tulee asentaa maanpintaan siten, 
että ne osuvat auton pyörän alle. 
Yliajaminen puhdistaa valon suojuksen, kun 
auton rengas pyyhkäisee mahdollisen lian 
pois.

HANKEKORTTI 1

Kuva: Pois päältä olevat LED-valot ovat hyvin huomaamattomia 
(kuva Wattensin toteutuskohteesta 17.2.2005).



TARVITTAVA LAITTEISTO JA ARVIOIDUT KUSTANNUKSET*

LED-valot suojatieylityksessä (perustuu Swarcon tuotteeseen)
Laitteet sisältäen esimerkiksi valoyksiköt ja
kaapelit (ALV 22 %)  n. 8 600 euroa
Asennukseen liittyvät työt ja tarvikkeet (ALV 22 %) n. 9 000 euroa
Suunnittelu ja ohjauksen ohjelmointi (ALV 22 %) n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ ARVONLISÄVERON (22 %)  KANSSA n. 24 000 euroa

LED-valot huomiovaloina maanpinnassa
Valoyksiköt, malli: Bega 8625, 2 x 2 kpl x 2 pysäkkiä, 
yht. 8 kpl, 880 euroa/kpl, ALV 0 %) yhteensä 
(ALV 22 %) n. 8 600 euroa
LED-teholähde, malli: Bega 465 (max 20 W), 2 kpl, n. 170 euroa
Kaivuutyöt ja sähköasennus n. 7 000 euroa
Suunnittelu n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ ARVONLISÄVERON (22 %) KANSSA n. 21 000 euroa

TAPIOLAN SOVELLUKSET YHTEENSÄ (ALV 22 %) n. 45 000 euroa

Esitetylle maanpintaan asennettavalle valaisimelle on vaihtoehtoja. Alla 
on esitetty Began kohteeseen soveltuvia valoja, joista yksi ei ole LED-
valo (Bega 2005). Myös laitetoimittaja Ercolla on vastaavia tuotteita. 
Molempien toimittajien laitteita tuo maahan Hedtec (www.hedtec.fi), 
joka antoi myös valaisinten hintatiedot.

TAPIOLA 3/6

HUOLTO- JA YLLÄPITO

LED-valot maanpinnassa on uusi sovellus, eikä tutkittua tietoa niiden 
kestävyydestä liikennevalojen yhteydessä ole. Yleisesti ottaen LED-
valot ovat hyvin kestäviä: LED-valot kestävät yleensä noin 100 000 
tuntia (noin 10 vuotta).Maanpinnassa olevien lamppujen kestoikä on 
tätä pienempi, todennäköisesti kuitenkin vähintään viisi vuotta.

Yllä on esimerkki Hedtecin maahantuomasta Began maahan 
upotettavasta LED-valaisimesta Bega 8624. Valaisinta saa 100 
mm:n, 200 mm:n, 400 mm:n ja 1000 mm:n pituisena ja 37 mm:n tai 
50 mm:n levyisenä. Valaisin upotetaan 70-100 mm:n syvyyteen 
siten, että valaisimen yläpinta on maanpinnan tasossa. Oheisen 
mallin puristusrasitus on 1000 kg. (Bega 2005). (Kuvat, Bega 
2005). LED-huomiovalojen kustannukset on arvioitu käyttäen Bega 
8624 valaisinta, joka on 1000 mm pitkä elementti.

TOTEUTUSAIKATAULU

Kohde voidaan toteuttaa heti tai Tapiolan terminaalin opastuksen ja 

*Esitetyt kustannukset ovat arvioita ja perustuvat 
laitetoimittajien esittämiin tietoihin ja hinnastoihin sekä 
konsultin arvioon . Muutokset hinnoissa 
ovat mahdollisia.

 tammikuussa 2005

HANKEKORTTI 1

teholähde

 Malli tekniikka teho 
(W) 

puristusrasitus 
(kg) 

pituus 
(mm) 

leveys 
(mm) 

asennussyvyys 
(mm) 

hinta 
(euroa/kpl, 
ALV 0 %) 

Bega 
8624 

LED, IP 67 3,5 1 000 400 37 70 364, 50 

Bega 
8625 

LED, IP 67 9,5 1 000 1000 50 100 878,40 

Bega 
8742  

loistelamppu, 
IP 67 

11 5 000 350 180 150 465,40 

Bega 
465 

LED- max 
20 

    67 

 

parannuksen yhteydessä vuonna 2006. Liikennevalojen 
yhteyteen asennetuilla LED-valoilla saadaan kokemusta 
valojen toiminnasta sekä huollon ja ylläpidon tarpeesta ja 
ongelmista, esimerkiksi talvikunnossapidon osalta.



TAPIOLA 4/6

Kuva: havainnekuva LED-valoista Merituulentien 
suojatieylityksen yhteydessä, yllä nykytilanne, alla LED-valojen 
kanssa (kuva: Ramboll).

Kuva: Havainnekuva LED-huomiovaloista Tapiolan 
terminaalissa, yllä nykytilanne, alla LED-valojen kanssa 
(kuva: Ramboll).

HANKEKORTTI 1



VASTAAVAT KOKEILUT JA VAIKUTUSTUTKIMUKSET

Ruotsissa on kokeiltu LED-valoja liikennevalo-ohjauksisen ylityksen 
yhteyteen. Toteutuksessa tienpintaan on upotettu punaiset LED-valot 
sekä jalankulkijan että autoilijoiden ylityksen kohdalle. Kun 
jalankulkijalla on vihreä, syttyvät tienpinnassa pysäytysviivan kohdalla 
olevat punaiset LED-valot autoilijoille. Vastaavasti autoilijoiden vihreän 
valon palaessa syttyvät jalankulkijoiden punaiset LED-valot 
tienpinnassa. Tällöin LED-valo toimii ikään kuin toisto-opastimena.  
(Eriksson 2003.) Vaikutustutkimuksia kokeilusta ei toistaiseksi ole tehty.

Mielipiteitä LED-valojen opastavasta ja ohjaavasta vaikutuksesta 
voitaisiin parhaiten selvittää asukas-, jalankulkija- ja joukko-
liikennematkustajakyselyin paikan päällä. Vaikutustutkimusta varten 
jalankulkijoita tulee haastatella sekä ennen että jälkeen LED-valojen 
asennuksen. Autoilijoiden nopeuksia ja punaista päin ajoa tulee myös 
tutkia sekä ennen että jälkeen valojen asennuksen. Lisäksi jälkeen-
tutkimuksessa voidaan haastatella myös autoilijoita. Tämä voidaan 
tehdä esimerkiksi rekisteriotantaan perustuen. Tällöin Merituulentien 
LED-valoilla varustetun risteyksen ohiajavien ajoneuvojen rekisterit 
poimitaan ylös esimerkiksi aamu- ja iltaruuhkan osalta ja autoilijoille 
lähetetään kysely koskien LED-valoilla varustettua liittymää. 

Kuvat: alla ja oikealla on esitetty kuvia Ruotsissa toteutetusta 
ylityksestä, jossa on käytetty punaisia LED-valoja maanpinnassa toisto-
opastimen kaltaisesti (kuvat: Swarco).

TAPIOLA 5/6
HANKEKORTTI 1



TAPIOLA 6/6
HANKEKORTTI 1

HYÖDYT
+ LED-valot näkyvät myös kirkkaalla päivänvalolla
+ LED-sovellus saattaa vähentää autoilijoiden punaista päin 
ajoa
+ bussin pysähtymiskohdan merkitseminen selkeyttäisi 
tilannetta niin kuljettajien kuin matkustajien kannalta
+ LED-huomiovalot helpottavat huononäköisten matkustajien 
ajoneuvoon nousemista osoittamalla oikean bussiin 
nousemiskohdan

RISKIT
- liikennevalojen yhteyteen suojatien reunaan asennetuista LED-
valoista ei ole tutkittua tietoa
- maanpintaan asennettavien LED-valojen soveltuvuudesta 
Suomen oloihin ei ole kokemusta (laitetoimittajan mukaan ne 
kestävät aurausta)
- LED-valot eivät sulata mahdollista paksua lumi- ja jääpeitettä
- LED-valot pysäkillä eivät välttämättä vaikuta kuljettajien 
toimintaan, jolloin riskinä on, etteivät kuljettajat pysähdy LED-
huomiovalojen kohdalle

VASTUUTAHOT: Espoon kaupunki, liikenne- ja 
viestintäministeriöLÄHTEET

Espoon kaupunki. (2004). Tietoisku 7/2004. Espoon 
kehityssuuntia keväällä 2004. 4 s.
Seutu-CD 2003.
Eriksson, S-E. (2003). Trafikljus i marken ska minska olyckorna. 
Artikkeli Aftonbladetissa 10.12.2003. 
Valaisinvalmistaja-Began www-sivut osoitteessa: 

KATSO MYÖS
Hankekortti 2: Tikkurila, Hankekortti 3: Ruoholahti, Ideakortti 1: LED-
valojen käyttö suojatieylityksessä, Ideakortti 6: LED-valojen käyttö 
huomiovaloina ja Ideakortti 7: LED-valojen käyttö kevyen liikenteen 
reitinohjauksessa.

HUOMIOT
! LED-valojen asentamista varten saattaa tarvita kokeiluluvan liikenne- ja viestintäministeriöltä
! bussin pysähtymiskohtaa osoittavien valojen asentamisesta tulee tiedottaa kuljettajille
! huhtikuussa 2005 valmistuva vaikutustutkimus Wattensin LED-valoista tulee huomioida ennen LED-valojen asennusta
! Tapiolan terminaalin LED-valojen paineen keston tulee olla mitoitettu siten, että ne kestävät mahdollisen linja-auton yliajamisen
! Tapiolan opastuksen kehittämistä ja bussiterminaalin parantamista ollaan käynnistämässä keväällä 2005, minkä yhteydessä voidaan 

kokeilla tässä esitettyjä sovelluksia
! maahan upotettavia LED-valoja toimittavat esimerkiksi Swarco (www. swarco.com) ja Swareflex (www.swareflex.com). Tuotteissa on 

joitakin eroja (ks. Ideakortti 1: LED-valot suojatiellä ja Ideakortti 7; LED-valojen käyttö kevyen liikenteen reitinohjauksessa).



KOHTEEN KUVAUS JA VALINTAKRITEERIT

Tikkurilan linja-autoaseman yhdessä keskeisimmistä jalankulku-
ylityksistä yhdistyy ongelmallisia piirteitä. Ylityksessä risteävät useat eri 
kulkumuodot: henkilöauto-, bussi- ja taksiliikenne sekä jalankulkijat ja 
pyöräilijät. Liikenne on melko vilkasta ja ylitys on syys- ja talviaikaan 
pimeä.

Ylityksessä on tapahtunut vuosina 1999-2003 kolme kevyen liikenteen 
henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta, joissa henkilöauto on ollut 
toisena ja jalankulkija toisena osapuolena. Yksi onnettomuuksista on 
tapahtunut päivänvalossa lumisella tienpinnalla ja kaksi pimeällä. 
Toisessa pimeänajan onnettomuustilanteessa tienpinta on ollut paljas ja 
märkä. Tienkunnosta toisessa onnettomuudessa ei ole tilastotietoa. 
(Vantaan kaupunki 2004.)

Vuonna 2003 kilometrin säteellä bussiasemasta asui noin 2500 
henkilöä, joista kahdeksan prosenttia eli noin 200 oli 7-15-vuotiaita 
(itsenäisesti liikkuvia) lapsia ja nuoria. Yllä olevassa kuvassa on 
havainnollistettu asukasmääriä. (Seutu-CD 2003.)

KÄYTETTÄVÄ TEKNIIKKA

Sovellettavina tekniikoina ovat LED-valot tienpinnassa ja suojatien 
ristiinvalaisu. LED-valojen tekniikkaa on esitelty tarkemmin 
ideakorteissa 1 (LED-valot suojatiellä), 6 (LED-valojen käyttö kevyen 
liikenteen reitinohjauksessa) ja 7 (LED-valojen käyttö kulkumuotojen 
erottamisessa). Ristiinvalaisun periaate on esitetty ideakortissa 9 
(Ristiinvalaisu).

Vantaan Tikkurilassa sovelluskohteena on juna-aseman 
yhteydessä olevan Ratatien linja-autoaseman valo-
ohjauksettoman jalankulkuylityksen ristiinvalaisu ja 
LED-valojen asentaminen tienpintaan.

TIKKURILA 1/4
HANKEKORTTI 2

Kuva: kohde karttapohjalla ja asukkaiden sijainti puolen 
kilometrin säteellä kohteesta. Punaiset pisteet osoittavat 
asuinrakennuksia. Tiedot ovat vuoden 2003 Seutu-CD:ltä ja 
karttapohja on Genimapin. © Genimap Oy Lupa L6105/05

Kuva: Ratatien ylitys nykytilanteessa.



TOIMINTAPERIAATE

Tikkurilan linja-autoaseman ylitykseen (Ratatie) ehdotetaan 
asennettavaksi sekä ristiinvalaisujärjestelmä että LED-valot suojatien 
reunaan. 

Zebra-ristiinvalaisimen tarkoituksena on luoda valkoista valoa oleva 
keila suojatielle. Suojatien pintaan upotettujen LED-valojen tarkoitus 
on parantaa autoilijoiden jalankulkijoiden huomioimista. Ristiinvalaisu 
ja LED-valot suojatien reunassa on esitetty tarkemmin Ideakorteissa 1 
ja 9. 

LED-valojen toiminta perustuu jalankulkijatutkaan. LED-valot 
tienpinnassa syttyvät jalankulkijatutkan havaitessa jalankulkijan 
ylityksen kohdealueella. 

TARVITTAVA LAITTEISTO JA ARVIOIDUT KUSTANNUKSET*
Ristiinvalaisu 

LED-valot
Laitteet sisältäen valoyksiköt 
(2 x 4 kpl), kaapeloinnit ja jalankulkijatutkat n. 10 000 euroa
Kaivuutyöt ja sähköasennus n. 9 000 euroa
Suunnittelu n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ n. 24 000 euroa

TIKKURILAN SOVELLUKSET YHTEENSÄ (ALV 22 %) n. 41 000 
euroa

Zebra-valaisin (2 kpl, 3500 euroa /kpl, ALV 0 %) n. 8 600 euroa
Kaivuutyöt n. 3 600 euroa
Sähköasennus n. 1 600 euroa
Suunnittelu n. 3 000 euroa
YHTEENSÄ (sisältää ALV:n 22 %) n. 17 000 euroa

Kuva: oikealla 
periaatekuvia 
ristiinvalaisusta 
(kuvat Oksanen 
ym). 

Ristiinvalaisu on 
esitelty 
tarkemmin 
ideakortissa 9.

Kuva ylävasemmalla: Swarcon toimittama LaneLight 
LED -yksikkö. LED-valoista suojatiellä on kerrottu 
tarkemmin Ideakortissa 1.

HUOLTO- JA YLLÄPITO

LED-valot kestävät yleensä noin 100 000 tuntia (noin 10 vuotta), mutta 
tienpinnassa olevien lamppujen kestoikä on todennäköisesti tätä 
pienempi, kuitenkin vähintään viisi vuotta. Tämän jälkeen lamput tulee 
vaihtaa. Muuta huoltoa lamput eivät tarvitse. 

TIKKURILA 1/4TIKKURILA 2/4
HANKEKORTTI 2

*Esitetyt kustannukset ovat arvioita ja perustuvat laitetoimittajien 
esittämiin tietoihin ja hinnastoihin sekä konsultin arvioon 

. Muutokset hinnoissa ovat mahdollisia.
 tammikuussa 

2005



Kuva yllä: Ratatien ylityksen nykytilanne (kuva: Ramboll).

TIKKURILA 3/4
HANKEKORTTI 2

Kuva yllä: Havainnekuva toteutustvaiheesta I,  ristiinvalaisu (kuva: 
Ramboll).

Kuva vasemmalla: havainnekuva toteutusvaiheesta II, ristiinvalaisu 
ja LED-valot suojatieylityksessä (kuva: Ramboll).

HUOM! Ristiinvalaisun havainnekuvasta puuttuvat valaisinrakenteet. 
Ristiinvalaisuun tarvittavan valaisimen rakenne on esitetty 
Ideakortissa 9: Ristiinvalaisu.



TOTEUTUSSUUNNITELMA JA -AIKATAULU

Kohde suositellaan toteutettavaksi kahdessa vaiheessa:
I) ristiinvalaisun toteuttaminen 2006
II) LED-valojen asennus 2007.

Ensimmäisestä vaiheesta saadaan kokemusta ristiinvalaisun 
vaikutuksista ja sen toiminnasta. On myös mahdollista, että 
ristiinvalaisu yksinään riittää suojatieylityksen turvallisuuden ja 
sujuvuuden parantamiseen. Hankekorteissa 1 (Tapiola) ja 3 
(Ruoholahti) esitetyistä LED-valoista toteutuessaan saadaan 
kokemuksia vuoden 2006 aikana, mikä auttaa osaltaan arvioimaan 
LED-valojen soveltuvuutta Tikkurilan Ratatien suojatieylitykseen.

HYÖDYT
+ voimakas, kohdistettu valokeila suojatiellä, jolloin jalankulkijan ja 
ympäristön välille tulee hyvä kontrasti 
+ edellisten seurauksena jalankulkija näkyy hyvin suojatiellä
+ autoilija havaitsee sekä suojatien että jalankulkijan nykyistä 
helpommin ja kauemmas
+ ristiinvalaisun valokeila saattaa myös vaikuttaa autoilijoiden 
nopeuksia alentavasti, jos tien antaminen jalankulkijalle lisääntyy (ei 
tutkittua tietoa)
+ LED-valot ylityksessä osoittavat autoilijalle suojatieylityksen ja 
pysäytysviivan kohdan, mikä helpottaa jalankulkijan tien ylittämistä
+ jalankulkijatutkan vuoksi valot syttyvät ainoastaan jalankulkijan 
ollessa ylityksessä
+ LED-valot näkyvät hyvin myös päivänvalossa.

RISKIT
- suojatien reunaan asennettavista LED-valoista ei ole tutkittua tietoa
- maanpintaan asennettavien LED-valojen soveltuvuudesta Suomen 
oloihin ei ole käsitystä (laitetoimittajan mukaan ne kestävät aurausta)
- LED-valot eivät todennäköisesti sulata lumi- tai jääpeitettä.

HUOMIOT
! LED-valojen asentamista varten saattaa tarvita kokeiluluvan liikenne- 

ja viestintäministeriöltä
! huhtikuussa 2005 valmistuva vaikutustutkimus Wattensin LED-

valoista tulee huomioida ennen LED-valojen asennusta
! jalankulkijatutka tulee kohdistaa oikein, jotta se kattaa koko 

suojatievyöhykkeen
! esitettyä ristiinvalaisutekniikkaa on kehittänyt Julle Oksanen ym. 

Lighting design Oy:stä. Tässä esitetty ristiinvalaisuperiaate ja -
kustannukset perustuvat Oksasen antamiin tietoihin (ks. Ideakortti 9).

VAIKUTUSTUTKIMUS

Tässä esitetyn kaltaista ristiinvalaisua ei ole Suomessa toistaiseksi 
toteutettu. Myöskään jalankulkijatutkalla toimivia LED-valoja suojatien 
reunassa ei ole kokeiltu Suomessa. Itävallassa LED-valojen käytöstä 
suojatien yhteydessä tehtävä vaikutustutkimus valmistuu keväällä 2005 
ja sitä voidaan käyttää toisen vaiheen toteutuksen suunnittelussa 
hyväksi. Onnettomuuksia Ratatien suojatiellä on tapahtunut 
tilastollisesti sen verran vähän, ettei niiden seuranta yksin riitä 
vaikutusten arvioimiseen.

Mielipiteitä ristiinvalaisusta suositellaankin kysyttävän käyttäjiltä 
paikanpäällä. Ristiinvalaisusta tehtävän vaikutustutkimuksen 
yhteydessä tulee samalla kysyä käyttäjien mielipidettä LED-valojen 
tarpeellisuudesta.

LÄHTEET
Oksanen, J., Walter, O., Granlund, R. (2004). Muista aina -esite 
ristiinvalaisusta. 10 s.
Seutu-CD 2003.
Vantaan kaupunki. (2004). Ratatien linja-autoaseman jalankulku- ja 
polkypyöräonnettomuudet 1994-2003.

KATSO MYÖS
Hankekortti 1: Tapiola, Hankekortti 3: Ruoholahti, Ideakortti 1: 
LED-valojen käyttö suojatieylityksessä ja Ideakortti 9: 
Ristiinvalaisu.

VASTUUTAHOT: Vantaan kaupunki ja liikenne- ja 
viestintäministeriö
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KOHTEEN KUVAUS JA VALINTAKRITEERIT

Helsingin Ruoholahdessa Itämerenkadun valo-ohjauksisen ylityksen 
vieressä on suojatie ilman liikennevaloja. Suojatie johtaa Itämerenkadun 
yli bussi- ja raitiovaunupysäkin toiselta puolen valo-ohjauksiseen 
liittymään nähden. Vuosien 1994-2003 aikana metroaseman viereisten 
suojatieylitysten alueella on tapahtunut yhteensä 11 kevyen liikenteen 
onnettomuutta, joista kolme on ollut pyöräilyonnettomuuksia.  
Kahdeksasta jalankulkuonnettomuudesta kuusi on johtanut 
henkilövahinkoihin ja kaksi ainoastaan omaisuusvahinkoihin. 
Pyöräilyonnettomuuksista yksi on johtanut  henkilövahinkoihin.

Ruoholahden alueella asuu paljon lapsia ja nuoria: vuonna 2003 alueen 
noin 5500 asukkaasta 26 prosenttia eli yli 1400 oli 7-15 -vuotiaita (Seutu-
CD 2003). Metroaseman viereisessä valo-ohjauksisessa risteyksessä 
kohtaavat jalankulkijat ja pyöräilijät. Pyöräilijöille on liikennevalojen 
yhteydessä huomiovalo, mutta jalankulkijat huomioivat huonosti 
pyöräilijöitä ja seisovat usein myös pyörätiellä odottaessaan vihreiden 
vaihtumista. 

KÄYTETTÄVÄ TEKNIIKKA

Sovellettavana tekniikkana ovat LED-valot kadun pinnassa. LED-
valojen tekniikkaa on esitelty tarkemmin ideakorteissa 1 (LED-valot 
suojatiellä) ja 7 (LED-valojen käyttö kevyen liikenteen 
reitinohjauksessa).

Kuva alla: Ruoholahden valo-ohjauksinen suojatieylitys 
nykytilanteessa. Oikealla ylhäällä kuva valo-ohjauksettomasta 
suojatieylityksestä ja sen ympäristöstä nykytilanteessa.
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Ruoholahdessa sovelluskohteena on Itämerenkadulla 
sijaitseva valo-ohjaukseton suojatieylitys metroaseman 
vieressä. Lisäksi sovelluskohteena on kevyen liikenteen 
muotojen erottaminen ja ohjaus saman kadun valo-
ohjauksisen  suojatieylityksen kohdalla.
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TOIMINTAPERIAATE

Ruoholahden metroaseman viereiseen valo-ohjauksiseen 
suojatieylitykseen ehdotetaan asennettavaksi LED-valot jalankulkijoiden 
ja polkupyöräilijöiden konfliktitilanteiden vähentämiseksi. Valo-
ohjauksisessa ylityksessä LED-valojen toiminta perustuu valojen 
vaiheisiin. Kun pyöräilijöillä ja autoilijoilla  on vihreä valo, syttyvät LED-
valot maassa osoittamaan jalankulkijan odotuspaikkaa. Kun 
jalankulkijoilla on vihreä, syttyvät pyöräilijöille suunnatut valot. 

Lisäksi metroaseman ja bussi- ja raitiovaunupysäkin viereiselle valo-
ohjauksettomalle suojatielle ehdotetaan asennettavaksi 
jalankulkijatutkalla toimivat LED-valot suojatien reunaan. Valo-
ohjauksettoman ylityksen LED-valojen syttyminen perustuu 
jalankulkijatutkaan. LED-valot maanpinnassa syttyvät jalankulkijatutkan 
havaitessa jalankulkijan ylitysalueella. 

TARVITTAVA LAITTEISTO JA ARVIOIDUT KUSTANNUKSET*

LED-valot kevyen liikenteen erottamisessa
Valoyksiköt ja muut laitteistot  n. 6 000  -11 000  
Kaivuutyöt ja sähköasennus  n. 5 000 - 10 000 euroa
Suunnittelu  n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ  n. 16 000 - 26 000 euroa

LED-valot suojatiellä
Laitteet sisältäen esimerkiksi valoyksiköt 
(2 x 4 kpl), kaapeloinnit ja jalankulkijailmaisimet n. 10 000 euroa
Kaivuutyöt ja sähköasennus  n. 9 000 euroa
Suunnittelu  n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ  n. 24 000 euroa

RUOHOLAHDEN SOVELLUKSET YHTEENSÄ (ALV 22 %) 
40 000 - 50 000 euroa

HUOLTO JA YLLÄPITO

LED-valot kestävät yleensä noin 100 000 tuntia (noin 10 vuotta), 
mutta maanpinnassa olevien valoyksiköiden vaihtoväli on tätä 
pienempi, todennäköisesti kuitenkin vähintään viisi vuotta. Muuta 
huoltoa lamput eivät tarvitse. Jalankulkijailmaisinta tulee säätää 
ainakin kokeilun alussa ja se tulee myös todennäköisesti 
tarvitsemaan huoltoa.

*Esitetyt kustannukset ovat arvioita ja perustuvat laitetoimittajien 
esittämiin tietoihin ja hinnastoihin sekä konsultin näkemykseen 
tammikuussa 2005. Muutokset hinnoissa ovat mahdollisia. LED-valoja 
toimittaa myös esimerkiksi Hedtec, joka tuo maahan Began ja Ercon 
LED-valoja.
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Kuva: kohde karttapohjalla ja asukkaiden sijainti puolen kilometrin 
säteellä kohteesta. Punaiset pisteet osoittavat asuinrakennuksia. 
Tiedot ovat vuoden 2003 Seutu-CD:ltä ja karttapohja on Genimapin. 
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Kuva: havainnekuvat Ruoholahden toteutusvaiheesta I, LED-valot kevyen liikenteen muotojen erottamisessa valkoisella LED-valolla. Kuva 
on otettu pyörätieltä. Suojatieylitys on kuvasta vasemmalla. Kuvat vasemmalta oikealle: nykytilanne, jalankulkijoiden punaisten aikana ja 
jalankulkijoiden vihreän aikana. Valot on mahdollista toteuttaa myös punaisina (ks. seuraava sivu) (kuvat: Ramboll).
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Kuva: Havainnekuvia Ruoholahden toteutusvaiheesta I, LED-valot kevyen liikenteen muotojen erottamisessa punaisella 
LED-valolla. Kuva on otettu pyörätieltä. Suojatieylitys on kuvasta vasemmalla. Kuvat vasemmalta oikealle: nykytilanne ja 
jalankulkijoiden vihreän aikana (kuvat: Ramboll).
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Kuva: Havainnekuvapari Ruoholahden toteutusvaiheesta II, LED-valot suojatieylityksessä kevyen. Vasemmalla  nykytilanne, 
oikealla vaiheen II jälkeen (kuva: Ramboll).
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TOTEUTUSSUUNNITELMA JA -AIKATAULU

Kohde suositellaan toteutettavaksi kahdessa vaiheessa:
I) kevyen liikenteen muotojen erottaminen, vuonna 2006
II) valo-ohjauksettoman suojatieylityksen LED-valojen asennus, 
vuonna 2007

Ensimmäisestä vaiheesta saadaan käsitys valojen toiminnasta kevyen 
liikenteen ohjauksessa. Lisäksi  hankekortissa 1 (Tapiola) esitetyistä 
LED-valoista saadaan toteutuessaan kokemuksia vuoden 2005 
aikana, mikä auttaa osaltaan arvioimaan LED-valojen soveltuvuutta 
Itämerentien suojatieylitykseen.

HUOMIOT
! LED-valojen asentamista varten saattaa tarvita kokeiluluvan 

liikenne- ja viestintäministeriöltä
! Wattensin LED-valojen vaikutustutkimus, jonka on tarkoitus 

valmistua huhtikuussa 2005, tulee huomioida ennen LED-valojen 
asennusta
! jalankulkijatutka tulee kohdistaa oikein, jotta se kattaa koko 

suojatievyöhykkeen. Helsingissä toteutettujen jalankulkijoiden 
huomiovalojen yhtenä ongelmana on ollut puutteet 
jalankulkijatutkien toimintavarmuudessa.

HYÖDYT
+ LED-valot ylityksessä osoittavat pyöräilijälle ja jalankulkijalle 
suojatieylityksen odotuspaikan ja pysäytysviivan kohdan, mikä 
helpottaa erityisesti pyöräilijän tien ylittämistä 
+ polkupyöräilijöiden liikkumisen sujuvuus paranee
+ jalankulkijoiden turvallisuus paranee
+ LED-valot näkyvät hyvin päivänvalossakin ja ovat täten hyödylliset 
myös kevät- ja kesäaikaan, jotka ovat pyöräilyn kannalta pimeää 
syksyä ja talvea vilkkaampia aikoja
+ jalankulkijatutkan vuoksi liikennevalo-ohjauksettomassa ylityksessä  
valot syttyvät ainoastaan jalankulkijan ollessa ylityksessä
+ autoilijoiden jalankulkijoiden huomioiminen parantuu ja tien 
antaminen voi lisääntyä.

VASTAAVAT KOKEILUT JA VAIKUTUSTUTKIMUS

Jalankulkijailmaisimella toimivia LED-valoja suojatien reunassa ei ole 
kokeiltu Suomessa. Jalankulkijoiden huomiovalot, joita on Helsingissä 
Punavuoressa, Kalliossa ja Töölössä, perustuvat samaan ideaan, 
vaikka toteutusratkaisu onkin erilainen. Jalankulkijoiden huomiovalot 
sijaitsevat liikennevalopylväässä ja vilkuttavat autoilijoille keltaista 
liikennevaloa jalankulkijan astuessa suojatielle. Niiden toiminta 
perustuu jalankulkijailmaisimeen, joka havaitsee jalankulkualueella 
olevan henkilön. Jalankulkijoiden huomiovalojen vaikutustutkimukses-
sa ajonopeudet laskivat 3,9-5,7 km/h, ylinopeudet vähenivät ja 
kuljettajat väistivät jalankulkijoita aiempaa paremmin (ks. raportin 
kappale 3.1.2).

Itävallassa LED-valojen käytöstä suojatien yhteydessä tehtävä 
vaikutustutkimus valmistuu keväällä 2005 ja sitä voidaan käyttää toisen 
vaiheen toteutuksen suunnittelussa hyväksi. Onnettomuuksia 
suojatiellä on tapahtunut tilastollisesti kuitenkin sen verran vähän, ettei 
niiden seuranta yksin riitä vaikutusten arvioimiseen. KATSO MYÖS

Hankekortti 1: Tapiola, Hankekortti 2: Tikkurila  Ideakortti 1: 
LED-valojen käyttö suojatieylityksessä ja Ideakortti 9: 
Ristiinvalaisu.

RISKIT
- suojatien reunaan asennettavista LED-valoista ei tutkittua tietoa
- maanpintaan asennettavien LED-valojen soveltuvuudesta Suomen 
oloihin ei ole kokemusta

VASTUUTAHOT: Helsingin kaupunki ja liikenne- ja 
viestintäministeriö

LÄHTEET
Helsingin kaupunki. (2004). Kevyen liikenteen onnettomuudet 1994-
2003.
Seutu-CD 2003.
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Swarco Finland Oy
Niittylänpolku 16
00620 Helsinki

www.swarco.com puh. +358 20 74 10 300
fax. +358 9 777 3103

Tarjous / Tuote-erittely
Ramboll Finland Oy / Mette Granberg

22.2.2005

Erittelyssä esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia, ellei toisin mainita. Maksuehto 14pv. Tuotteet: Alv 22% Alv 0%

Myynti: 17377,85 € 14244,14 €

Vuokra/kk:
Annetut työhinnat ovat arvioita ja lopullisen hinnan arvioiminen on mahdollista vain kohteeseen Palvelut: Alv 22% Alv 0%
Paikan päälle tehdyn arviointikäynnin sekä tehtyjen esiselvitysten perusteella. Kerta: 0,00 € 0,00 €

KK-maksu: 0,00 € 0,00 €

O
pt

io

Tuotenimike Kpl

LaneLight LED-valot pilottikohteisiin

LaneLight yksiköt ja tutkat
LaneLight-yksiköt MLK 150 keltainen LED-valo (8 kpl)
LaneLight yksiköiden välinen virtakaapeli (punainen)
LaneLight yksiköiden välinen virtakaapeli (musta)
LaneLight yksiköiden välinen virtakaapeli (valkoinen)
LaneLight yksiköiden välinen virtakaapeli (vihreä)
Kaaapelin suojaputki HFXP20SW
Kaapeleiden päättämisholkit (4 kpl/sarja)
Asennuslevy MLK 150 (4 kpl)
Jalankulkijatutka Falcon BASIC (2 kpl)
Pylväs tutkailmaisinta varten, 6500x114 (2 kpl)

HINTA YHTEENSÄ 1 6972 6972

Asennukseen liittyvät työt ja tarvikkeet
Kaapelijohtoselvitys (kaupungin johtotietopalvelusta)
Liikenteenohjausluvan hakeminen katuoasastolta (kertalupa)
Kaivuuluvan hakeminen katuosastolta (aikalupa)
Liikenteenohjauksen käytännön järjestely työmaalla
Mitoitus ja merkkaus (sahausurat ja LaneLight paikat)
Kaapeliurien sahaus
LaneLight-yksiköiden asennusreikien poraus
Kaapeliurien ja asennusreikien piikkaus
Kaapeliurien ja asennusreikien puhdistus
Putkituksen ja kaapeleiden asentaminen
LaneLight-yksiköiden asennus ja pohjavalu
Sähköjohtojen kytkentätyöt
LaneLight -yksiköiden ympäryksen sekä kaapeliurien täyttö
Kaapelikaivantojen teko (putken päät pitää kaivaa esiin)
Kaapelikaivantokohdan asfaltointi
Tutkien ja niiden pylväiden asennus (jalustat, pylväät ja tutkat)
Tutkien kaapeli sekä kaapelien asennus ja kytkentä
Liikennevalojen ohjauskojeen ohjelmointityöt

HINTA YHTEENSÄ 1 7273 7273

Esimerkkihinnoittelu on laskettu olettamuksella että kohteessa käytetään 8 kpl LaneLight-valoyksiköitä, eli 4 
kpl per/ajosuunta.
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