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TOIMINTAPERIAATE

Maanpintaan asennettavien LED-valojen tarkoituksena on kiinnittää 
autoilijan huomio suojatieylitykseen. LED-valot upotetaan asvalttiin (ks. 
raportin kappale 4.1.2) ja ne nousevat tienpinnan yläpuolelle 
ainoastaan 3-4 mm:ä. Esimerkiksi kiertoliittymät o

Suojatieylitys ilman liikennevaloja

vat lisäksi 
näkövammaisten kannalta hankalia, sillä niiden muoto voi olla hankala 
hahmottaa. LED-valot maanpinnassa voivat toimia myös 
näkövammaisia opastavina elementteinä.

Ilman liikennevaloja olevassa suojatieylityksessä valojen toiminta 
perustuu jalankulkijailmaisimeen, joka havaitsee jalankulkijan ja 
sytyttää valot jalankulkijan astuessa suojatielle. Jalankulkijatutkia on 
molemmin puolin suojatieylitystä, jolloin kummaltakin suunnalta 
ylittämään lähtenyt jalankulkija laukaisee valojen toiminnan. LED-
valojen tarkoituksena on kiinnittää autoilijan huomio jalankulkijaan ja 
helpottaa siten jalankulkijan ylitystä.

LED-valoilla varustettuja suojatieylityksiä on toteutettu Itävallassa 
Wattensissa kahdella eri toimintalogiikalla, vaikka molempien valojen 
toiminta perustuukin jalankulkijatutkaan. Swarcon asentamat LED-valot 
ovat pimeinä, kun ylitysalueella ei ole jalankulkijoita. Jalankulkijan 
saapuessa ylitysalueelle valot alkavat vilkkua. Swareflexin LED-valot 
sen sijaan palavat koko ajan ja alkavat vilkkua jalankulkijan ollessa 
ylitysalueella. Jälkimmäistä toimintalogiikka on perusteltu sillä, että 
autoilija saattaa hämmentyä yhtäkkiä vilkkumaan alkavista valoista.

Kiertoliittymän suojatieylitys

Liikennevalo-ohjauksinen suojatieylitys 

Kiertoliittymien suojatieylitys voi olla jalankulkijalle hankala sen vuoksi, 
että autoilija katsoo yleensä ylityksen kohdalle tullessaan vain 
vasemmalle ajoneuvoja väistäessään. Toisaalta kiertoliittymästä 
poistuessaan autoilijan ei tarvitse väistää muita autoilijoita, jolloin 
jalankulkijoiden väistäminen voi myös vaarantua. Täten esimerkiksi 
autoilijasta nähden oikealta ylitystä yrittävä jalankulkija jää helposti 
huomiotta ja hänen ylityksensä turvallisuus vaarantuu. Myös 
kiertoliittymässä LED-valojen toiminta perustuu jalankulkijailmaisimeen, 
joka sytyttää LED-valot jalankulkijan ollessa ylitysalueella.  
Maanpinnassa olevilla LED-valoilla lisätään autoilijan jalankulkijan 
huomioimista. 

Liikennevalo-ohjauksisissa ylityksissä LED-valojen syttyminen perustuu 
liikennevalojen toimintaan: LED-valot suojatien pinnassa syttyvät yhtä 
aikaa autoilijoiden keltaisen liikennevalon kanssa ja palavat 
jalankulkijoiden vihreän keston ajan. Liikennevalo-ohjauksisissa 
suojatieylityksissä LED-valot maanpinnassa toimivat lisänä 
jalankulkijoiden vihreän korostamisessa ja niiden tavoitteena on 
kiinnittää autoilijan huomio suojatiehen sekä vähentää punaista päin 
ajamista.

Kuva: Itävallassa Wattensissa Levelite LED -valoilla toteutettu  
LED-valosuojatieylitys (kuva Karl Eigentler, Swareflex).

Suojatien l isävaloil la helpotetaan autoil i joiden 
jalankulkijoiden huomioimista. LED-valot voivat toimia 
autoili jan huomion herättäjinä kiertoliittymissä, 
liikennevalottomissa ylityksissä tai liikennevalo-
ohjauksisissa ylityksissä. Suojatien lisävalot upotetaan 
maanpintaan ja ne suunnataan autoilijoita kohti.
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TARVITTAVA  LAITTEISTO

Liikennevalo-ohjauksinen ylitys
!

!

Ylitys ilman liikennevaloja/kiertoliittymä
!

.
Yhden risteyksen näkyvöittämisen LaneLight LED -valoilla karkea 
kustannusarvio laitetoimittajan (Swarco) arvion mukaan on noin 12 000 - 
20 000 euroa kohdetta kohti. Tällöin on oletettu käytettävän 4-5 
valoyksikköä kaistaa kohti eli 8-10 valoyksikköä kohdetta kohti. 
Kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi kunkin kohteen ominaispiirteet, 
kuten olemassa oleva infrastruktuuri, tarvittavien kaivuutöiden laajuus, 
virransyötön saatavuus jne.

LED-valojen toimintaa ohjataan erillisestä ohjauskojeesta. 
Liikennevalojen yhteyteen asennettavia valoja voidaan ohjata 
liikennevalojen ohjauskojeesta, eivätkä ne täten tarvitse omaa 
ohjauskojetta. Mikäli LED-valojen halutaan toimivan myös esimerkiksi 
liikennevalojen ollessa pois päältä, tarvitaan erillinen ohjauskoje. Valo-
ohjauksettomaan suojatieylitykseen tarvitaan ohjauskoje ja 
jalankulkijailmaisin molemmin puolin ylitystä. LED-valoyksiköitä 
tarvitaan 4-5 kpl kaistaa kohti. Valoyksiköt asennetaan molemmin puolin 
suojatietä autoilijoiden suuntaan sivun 1 ja 3 kuvien mukaisesti.

valoyksiköt
ohjauskojeen ohjelmointi

! asennus.

valoyksiköt
! jalankulkijatutka (2 kpl/ylitys)
! ohjauskoje
! asennus 
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SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT
Suojatieylitys ilman liikennevaloja
Jalankulkijatutkaan perustuvat LED-valot suojatieylityksessä soveltuvat 
ylityksiin,
! joihin ei haluta asentaa liikennevaloja
! joissa autoilijoiden mahdollisuutta huomata jalankulkijat 

halutaan parantaa
! joissa jalankulkijoiden turvallisuutta halutaan parantaa.

Kiertoliittymän suojatieylitys
Kiertoliittymän suojatiehen asennettavat LED-valot perustuvat myös 
jalankulkijailmaisimeen ja soveltuvat edellä esitettyä vastaaviin 
kohteisiin, joissa:
! Autoilijoiden jalankulkijoiden huomioimista halutaan parantaa
! jalankulkijoiden turvallisuutta halutaan parantaa.
Liikennevalo-ohjauksinen suojatieylitys
Suojatien pintaan asennettavat LED-valot soveltuvat erityisesti 
liikennevalo-ohjauksisiin risteyksiin, joissa 
! päin punaista ajamista halutaan vähentää
! liikennevalojen havaittavuutta ja huomioimista halutaan 

parantaa.

VASTAAVAT KOKEILUT JA VAIKUTUSTUTKIMUKSET

Tässä esitetyistä  suojatien yhteydessä olevista LED-sovelluksista ei ole 
toistaiseksi tutkittua kotimaista seurantatietoa. Wattensissa Itävallassa 
olevat suojatien LED-valot on asennettu syksyllä 2004. Laitetoimittajalle 
(Swarco) 

 huhtikuussa 2005. 

Yhdysvalloissa on kokeiltu vilkkuvia valoja suojatien reunassa. 
Esimerkiksi Iowassa tehdyssä  vaikutusarvioinnissa (Kannel ja Jansen 
2004) todettiin, että autoilijoiden tien antaminen jalankulkijoille on 
l isäänty i  valo jen vaikutuksesta.  L isäksi  ja lankulk i ja-  ja  
autoilijahaastattelujen perusteella molemmat tienkäyttäjäryhmät kokivat 
valojen lisänneen autoilijoiden huomiokykyä etenkin pimeällä. (Kannel ja 
Jansen 2004.) Tuloksia ei voi kuitenkaan suoraan soveltaa tässä 
esitettyihin ratkaisuihin, sillä liikenneympäristöt ja toimintalogiikka 
eroavat tässä esitetyistä. Helsingissä on kokeiltu jalankulkijan 
huomiovaloja, jotka vilkuttavat autoilijalle keltaista valoa liikennevaloja 
vastaavassa pylväässä jalankulkijan astuessa suojatielle.  
Jalankulkijoiden huomiovalot vähensivät autoilijoiden keskimääräisiä 
nopeuksia 3,9-5,7 km/h, ylinopeudet vähenivät ja kuljettajat myös 
väistivät suojatielle pyrkiviä jalankulkijoita entistä paremmin. (Tuovinen, 
Sane 1999.) LED-valoilla suojatien reunassa voidaan arvioida olevan 
vastaavia vaikutuksia autoilijoiden käyttäytymiseen.

kaupungin edustajilta ja yksityisiltä kansalaisilta tulleen 
palautteen mukaan pilottikohteessa on kuitenkin havaittu autoilijoiden 
nopeuksien pudonneen. Muutenkin LED-valoilla on todettu olleen 
autoilijoiden liikennekäyttäytymistä rauhoittava vaikutus. Uusista 
vastaavista asennuksista on keskusteltu myös muiden Itävallan 
kaupunkien edustajien kanssa. Varsinaisen vaikutustutkimuksen on 
tarkoitus valmistua



Suojatieylityksiin soveltuvia maanpintaan upotettavia LED-valoja 
valmistavat esimerkiksi Swarco Futurit ja Swareflex. 

Lanelightin valo on suuntautuu vain yhteen yhteen suuntaan. Valo näkyy 
parhaiten 30-40 metrin etäisyydeltä. Leveliten valo suuntautuu kahteen 
suuntaan ja sen katselukulma on 0-10 astetta. Valmistajan mukaan valo 
näkyy hyvin myös läheltä.

Kuva: Vasemmalla Swarcon 
Lanelight LED -sovellus.

Kuva: Oikealla Swareflexin 
Levelite LED -sovellus. 

Kuva: Yllä on havainnollistettu LED-valojen käyttöä 
kiertoliittymässä. Alla on esimerkki suojatien reunaan 
asennettavista LED-valoista Tapiolan terminaalin 
itäpuoleisella suojatiellä (ks. Hankekortti 1: Tapiola). 
Kuvassa on korostettu suojatiemerkintää LED-valojen 
sijoituksen havainnollistamiseksi (ks. myös kohta huomiot 
sivulla 4) (kuvat: Ramboll).
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HYÖDYT (huom! Tutkittua tietoa tässä esitetyistä LED-
sovelluksista ei vielä ole)
+ autoilijoiden jalankulun havainnointi paranee
+ jalankulkijoiden suojatien ylittäminen helpottuu
+ punaista päin ajaminen vähenee
+ ajonopeudet laskevat
+ LED-valojen näkyvyys on hyvä myös kirkkaalla päivänvalolla
+ LED-valot kestävät laitetoimittajan mukaan talvikunnossapidon.

RISKIT
- LED-valojen käytöstä suojatiellä ei ole tutkittua tietoa
- jalankulkijailmaisimissa käytettävää tekniikkaa tulee vielä kehittää, jotta se toimisi optimaalisesti
- LED-valot maanpinnassa todennäköisesti peittyvät ainakin osittain, jos lunta tulee paljon.

HUOMIOT
! LED-valojen asentamista varten saattaa tarvita kokeiluluvan liikenne- ja viestintäministeriöstä
! sekä Lanelightien että Levelitien vaikutustutkimukset tekee Itävallan liikenneturvallisuuslautakunta ja niiden on tarkoitus valmistua 

huhtikuussa 2005
! LED-valojen vaikutuksia ja niiden soveltuvuutta Suomen oloihin ei voi varmuudella selvittää ennen kokeilua
! Valojen näkyvyyden kannalta ongelmallisia kuukausia ovat tammi- ja helmikuu. Syyskuusta joulukuuhun valot ovat todennäköisesti 

suurimman osan aikaa näkyvillä. Lanelight-valmistaja Swarco selvittää mahdollisuuksia asentaa LED-valojen yhteyteen lämmityskaapeli
! jos LED-valoja kokeillaan erilaisissa kohteissa, tulee niiden toimintalogiikan yhteneväisyys tienkäyttäjän kannalta varmistaa
! kokeilusta tulee myös tiedottaa esimerkiksi paikallislehdissä.

KATSO MYÖS
Hankekortti 1: Tapiola, Hankekortti 2: Tikkurila, 
Hankekortti 3: Ruoholahti, Ideakortti 5: LED-lisävalot 
pysäkillä, Ideakortti 6: LED-valojen käyttö 
huomiovaloina maanpinnassa, Ideakortti 7: LED-
valojen käyttö kevyen liikenteen reitinohjauksessa.

LÄHTEET
Kannel, E.J., Jansen, W. (2004). In-pavement pedestrian flasher evaluation: 
Cedar Rapids, Iowa. Iowa Department of Transportation. 29 s.
Tuovinen P., Sane, K. (1999). Kokemuksia jalankulkijoiden huomiovaloista. 
Helsingin kaupungin liikenteenohjaukseen www-sivut osoitteessa: 

. Sivuilla käyty 
30.1.2005.
Swareflex. (2005). Keskustelu 18.2.05, Michael Forster, sähköposti 23.2.05.
Swarco. (2005). Keskustelut 15.11.04, 14.1.05, 17.2.2005, Aapo Pöyhönen, 
Juhani Koskinen, Jari Malkamäki, Seppo Hämäläinen, Richard Neumann.

http://www.hel.fi/liikenteenohjaus/huomiovalot/index.asp

Kuva: Swarcon toimittama 
Lanelight LED -valo Itävallassa 
Wattensissa.
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HILJAINEN PYSÄKKI 1/3

TOIMINTAPERIAATE

Pysäkki voidaan hiljentää joko aktiivisella tai passiivisella 
hiljennyksellä. Passiivinen hiljennys voidaan tehdä joko
! melua estävillä rakenteilla, kuten meluaidoilla
! asentamalla vaimentavia (melua imeviä) materiaaleja  

pysäkkikatokseen ja/tai -rakenteisiin.

Aktiivisella hiljennyksellä tarkoitetaan melun vaimennusta, 
jossa 
! kaiuttimesta lähetetään melun kumoava vastamelu, jonka 

ääniaaltojen taajuus kumoaa vasta-aalloilla melulähteen äänen.

Aktiivinen hiljennys toimii pistekohtaisesti jo nykyisellään ja sitä 
käytetään esimerkiksi kuulosuojaimissa (Tekniikka & Talous 2004). 
Haasteena on aktiivisen hiljennyksen periaatteen soveltaminen 
avoimessa tilassa. Aktiivista vaimennusta tutkii esimerkiksi 
kaiutinvalmistaja Panphonics (www.panphonics.fi). Panphonicsin 
ohutpaneliteknologiaan perustuvaa kaiuttimen käyttöä aktiivisessa 
hiljennyksessä voidaan todennäköisesti soveltaa käytäntöön 
aikaisintaan 5-10 vuoden kuluttua.

IDEAKORTTI 2

Hiljaisella pysäkillä suojataan joukkoliikennevälinettä 
odottavaa matkustajaa ympäristön melulta. Useissa 
liikenteellisesti merkittävissä joukkoliikennematkan 
solmukohdissa ajoneuvoista ja muusta ympäristöstä 
aiheutuva meluisuus tekee odottamisesta epämiel-
lyttävää.

EU:lla on käynnissä tutkimusohjelma InMAR (Intelligent Materials for 
Active Noise Reduction), jossa 

 InMAR on nelivuotinen ohjelma, joka on alkanut 
vuonna 2004. VTT 

 (InMAR 2004, VTT 2004.)

tavoitteena on toteuttaa älykkäitä, 
suorituskykyisiä adaptiivisia materiaalijärjestelmiä, joissa on mukana 
tarvittava elektroniikka. Järjestelmien käyttötarkoitus on melun 
aktiivinen vaimennus.

koordinoi InMARissa "Älykkäät materiaali-
järjestelmät" -teknologia-aluetta.

Kuva: Tapiolan terminaalin pysäkkitila, joka on meluisa johtuen suuresta 
liikennemäärästä ja pysäkin rakenteesta (kovat pinnat heijastavat ääntä).
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TARVITTAVA  LAITTEISTO

Passiiviseen hiljennykseen käytetään pehmeitä, ääntä rakenteellisesti 
imeviä materiaaleja. Aktiivisen hiljennyksen menetelmät sen sijaan 
perustuvat “älymateriaaleihin”, joissa on mukana elektronisia 
järjestelmiä. Yksinkertaistettuna aktiivisen hiljennyksen menetelmät 
perustuvat tällä hetkellä kaiuttimiin, joilla lähetetään melun vastamelua. 
Yhdessä melu ja vastamelu hiljentävät toisensa.

IDEAKORTTI 2

PEITTOILMIÖ

Melun häiritsevyyttä voidaan vähentää myös käyttämällä hyväksi nk. 
peittoilmiötä, joka on yksi keskeisimmistä psykoakustiikan käsitteistä. 
Peittoilmiöllä tarkoitetaan erilaisten äänten yhteisvaikutusta 
kuulohavaintoon. Ääni voi peittyä toisella, vain hieman vahvemmalla 
äänellä. Jos kaksi eri voimakkuuden omaavaa äänilähdettä kilpailee 
kuulohavainnosta, yleensä voimakkaampi äänistä kuuluu paremmin 
samalla peittäen joko kokonaan tai osittain alleen heikomman. (TKK 
2003.) Peittoilmiötä käytetään hyväksi esimerkiksi avokonttoreissa, 
joissa häiritsevää taustamelua voidaan vähentää oikein suunnatuilla 
kaiuttimilla, jotka tuottavat työntekijälle peittoäänen. 

(Promethor Oy 2004.) 

Jos tilan 
taustaäänitaso on liian alhainen, kantautuu hiljainenkin puhe pitkiä 
matkoja eivätkä tehokkaatkaan seinäkkeet tai passiivivaimentimet 
tuota haluttua tehoa.  Peittoääni tulee valita 
siten, että se peittää tehokkaasti puhetta mutta on äänitasoltaan  ja 
äänenlaadultaan vielä hyväksyttävä. Suositeltava 
maksimiäänenpainetaso on 48 dB. Tämä ylitettäessä ihminen alkaa 
lähikeskustelussa korottaa puheensa äänenpainetasoa. Peittoäänenä 
voidaan käyttää vapaavalintaista ääntä, kuten taustamusiikkia. 
Suotavaa taustaäänelle on, ettei se sisällä voimakkaita äänenpaineen 
muutoksia, kuten esimerkiksi klassinen musiikki usein tekee. 
(Panphonics 2004.)

Aktiivinen hiljennys on vielä vahvasti kehitysvaiheessa, eikä se ole vielä 
toistaiseksi sovellettavissa pysäkille. Avoin ulkotila on haasteellinen 
ympäristö aktiiviselle vaimennukselle. Aktiivista vaimennusta pystytään 
tulevaisuudessa kuitenkin soveltamaan pysäkkirakenteeseen. Tosin 
pysäkin rakenteesta johtuen tekniikan kehittäminen tulee viemään aikaa. 
Melu tulee pysäkille usein juuri pysäkin avoimen seinämän suunnasta, 
mikä vaikeuttaa hiljennyksen toteuttamista. Vaativissa kohteissa parhaat 
tulokset saadaan yhdistämällä eri menetelmiä.

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

Koska pysäkin aktiivinen hiljentäminen edellyttää vielä kehitystyötä, ei 
tekniikkaa voi vielä suositella tiettyihin kohteisiin. Lähtökohtina 
hiljennettävässä pysäkissä ovat häiritsevä taustamelun taso 
esimerkiksi suuresta liikennemäärästä ja/tai muusta ympäristömelusta 
johtuen sekä pysäkkien vilkas käyttö ja/tai liikenteellinen sijainti. Hyvät 
kuunteluolosuhteet ovat erittäin tärkeät silloin, kun matkustaja joutuu 
keskustelemaan kuljettajan kanssa esimerkiksi tiedustellessaan linjan 
numeroa tai kulkureittiä.

Avoimia pysäkkitiloja ei voi tulevaisuudessakaan hiljentää ainoastaan 
älykkäillä materiaaleilla, vaan niissä tulee soveltaa myös ääntä imeviä 
materiaaleja ja esimerkiksi meluesteitä. Aktiivista hiljennystä voidaan 
helpottaa myös pysäkin rakenteilla. Esimerkiksi Hanasaaressa (kuva 
seuraavalla sivulla) pysäkki on osittain suljettu lasiseinämällä ja 
pysäkkikatokseen pääsee sisälle molemmin puolin tien puoleista 
seinämää. 

Hiljennystä tarvitsevia pysäkkejä ovat esimerkiksi pysäkit, joiden ohi 
kulkee useita linjoja ja tunnelissa tai siltojen alla sijaitsevat pysäkit. 
Hiljennystä tarvitsevia pysäkkejä pääkaupunkiseudulla ovat esimerkiksi 
Tapiolan terminaali, Ruoholahden Porkkalankadun bussipysäkki, useat 
Mannerheimintien varren pysäkit ja Hanasaaren Länsiväylän 
bussipysäkki.



HYÖDYT (huom! Aktiiviseen hiljennykseen tarvittava tekniikka on 
sovellettavissa pysäkille mahdollisesti vasta 5-10 vuoden 
kuluttua)
+ joukkoliikennematkustamisen miellyttävyys paranee
+ ympäristön melun vähentäminen auttaa huonokuuloisten kuulemista 
ja helpottaa niitä näkövammaisia, joiden liikkuminen perustuu suureksi 
osaksi kuuloaistiin
+ aktiiviseen hiljennykseen käytettävää kaiutinteknologiaa voidaan 

RISKIT
- aktiiviseen hiljennykseen käytettävä tekniikka ei ole vielä valmista 
kokeiltavaksi.

HUOMIOT
!

!

vaatii jatkokehitystä 
ihmisen aistit eivät toimi absoluuttisesti toisistaan erillään ja 
etenkin näköaistin on voitu todeta vaikuttavan myös 
kuulohavaintoihin (TKK 2003).

KATSO MYÖS
Hankekortti 1: Tapiola ja Ideakortti 3: Kuulutukset pysäkillä 
ja ajoneuvossa.

LÄHTEET
InMAR. (2004). Intelligent Materials for Noise Reduction. EU-ohjelma 
InMARin www-sivut osoitteessa: http://www.inmar.info/ Sivuilla käyty 
11.2.2005.
Panphonics. (2004). Suunnittelijan ohje, pankin äänentoistojärjestelmä. 
Saatu Kimmo Kynnökseltä/Panphonics. 12 s.
Promethor Oy. (2004). Avokonttorien häly ei ole melua tyhjästä -
näkymätön ääniseinä antaa tilaa työnteolle. Artikkeli Prointerior-lehdessä 
1/2004. Ladattu www-sivuilta: http://www.b-
guided.net/pdf/2004/prointerior/ProInterior_2004_screen_quality.pdf. Ss. 
38-40.
Tekniikka & Talous. (2004). Silenta suojaa korvia vastamelulta 
23.9.2004.Tekniikka & Talouden www-sivut osoitteessa 
http://tekniikkatalous.fi/doc.te?f_id=620532. Sivuilla käyty 11.2.2005. 
TKK. (2003). Korvinkuulijan opas. TKK:n www-sivuilla osoitteessa: 
http://www.acoustics.hut.fi/projects/aurora/Korvinkuulijan_opas.html. 
Sivut päivitetty  9.10.2003. Sivuilla käyty 11.2.2005.
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IDEAKORTTI 2

Kuva: Espoon Hanasaaren pysäkki, joka on meluisa.



TOIMINTAPERIAATE

Tässä ideakortissa teknisenä asiantuntijana on käytetty Panphonicsia, 
joka toimittaa ohutpaneliteknologiaan perustuvaa kaiutinta. 
Ohutpaneliteknologian etuna ovat hyvä suuntaavuus ja pieni tilantarve. 
Myös muita kaiutintyyppejä voidaan luonnollisesti käyttää kuulutusten 
annossa. 

Suuntaavaa kaiutinteknologiaa käyttämällä pysäkillä ja ajoneuvoissa 
voidaan antaa kohdennettua ääni-informaatiota ainoastaan tietyille 
alueille, jolloin muille matkustajille ei aiheudu häiriötä. 
Ohutpaneliteknologiaa on käytetty sisätilojen kaiutinmateriaalina 
esimerkiksi Helsingin meripelastuskeskuksessa, jossa haasteena oli 
yhteensä 18 eri äänikanavan seuraaminen ja henkilökunnan 
keskittymiskyvyn turvaaminen. Ohutpaneliteknologiaa sovellettiinkin 
kohteeseen osittain juuri kaiuttimen hyvän suuntaavuuden vuoksi. 
(Panphonics 2004a.)

Teknisesti Panphonicsin ohutpanelielementti on elektrostaattinen 
muutin. Ohutpanelielementti perustuu moduuliin, jonka koko on 600 
mm x 600 mm ja joka on 4 mm paksu (paino tässä koossa noin 500 g). 
Oikealla on esitetty kuva materiaalista. Materiaalia voi muotoilla ja 
suuntaavuutta voi parantaa taittamalla elementtiä. (Panphonics 
2004a.)

KUULUTUKSET 
PYSÄKILLÄ JA AJONEUVOSSA 1/2
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Kuva: Panphonicsin ohutpaneliteknologiaan 
perustuvaa kaiutinmateriaalia (kuva: 
Panphonics).

Pysäkki- ja ajoneuvokuulutuksilla voidaan antaa 
ajantasaista tietoa muuttuneista liikennetilanteista, kuten 
poikkeusreiteistä, tai lähenevästä joukkoliiken-
nevälineestä. Kuulutusten huomioarvo on hyvä ja ne 
ovat olennaisessa asemassa näkövammaisten 
joukkoliikennetiedotuksen kannalta.

Sisätiloissa ohutpaneliteknologia on jo sovellettavissa, mutta 
ulkotilaan ohutpanelikaiutin ei toistaiseksi sovi materiaalin 
ominaisuuksien vuoksi. 

Kehitystyö on ulkotilaan 
soveltuvasta ohutpanelikaiuttimesta on käynnissä. Kehitystyön 
tarkoituksena on kehittää materiaali itsessään palon, kosteuden ja 
kylmyyden kestäväksi. (Kynnös 2005.) Ulkotilaan soveltuvan 
kaiuttimen on tarkoitus olla kokeiluvalmiina vuoden 2005 loppuun 
mennessä.

Kaiutinta on kokeiltu myös puolikylmässä 
kauppakeskus Jumbon pysäköintihallissa. 



HYÖDYT 
+ 

aiuttimen erittäin hyvä suunnattavuus vähentää häiriöitä niille 
matkustajille, jotka eivät tarvitse kuulutuksia
+ kuulutuksissa käytettävää ohutpaneliteknologiaa voidaan 
tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää myös aktiivivaimennuksessa 
(ks. Ideakortti 2)
+ kuulutuksilla on hyvä huomioarvo ja pysäkkikuulutukset antavat 
mahdollisuuden monipuoliseen tiedottamiseen pysäkillä
+ näkövammaisten joukkoliikennematkustajien palveleminen paranee.

ajoneuvoissa voidaan kertoa seuraava pysäkki esimerkiksi 
ensimmäiselle istumapenkille kuljettajan takana erittäin kohdennetusti. 
K

RISKIT

- kaiutinmateriaali on helppo tuhota, rakenteellista ilkivaltasuojausta 
tarvitaan.

- ilman luotettavaa tietosisältöä kuulutukset ovat turhia, 
häiriötiedotuksen ja muun teknologian (esimerkiksi bussin 
etätunnistamisessa) kehittämistä tarvitaan edelleen

HUOMIOT
!

!

!

vaatii vielä jatkokehitystä ja tutkimustyötä
kuulutusten lisäksi tarvitaan myös visuaalista informaatiota, kuten 
näyttötauluja ja riittävän suurella ja näkyvällä kirjasimella toteutettua 
linjatunnusta
tulevaisuudessa ohutpaneliteknologiaa voidaan todennäköisesti 
käyttää sekä kuulutusten että aktiivisen hiljennyksen toteuttamiseen 
(ks. Ideakortti 2: Hiljainen pysäkki).

KATSO MYÖS
Ideakortti 2: Hiljainen pysäkki, Ideakortti 4: Bussin tunnistaminen 
pysäkillä ja  Ohje käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi (LVM B 
2/2003), Pistekohtainen ääni-informaatio (http://www.heili.info/).

LÄHTEET
Kynnös. (2005). Kimmo Kynnöksen (Panphonics Oy) puhelinhaastattelu 
24.1.2005.
Panphonics. (2004a). Audio Innovations. Saatu Kimmo 
Kynnökseltä/Panphonics. 6 s.
Panphonics. (2004b). Audio Innovations, Designer’s Guide. Saatu Kimmo 
Kynnökseltä/Panphonics. 24 s.

KUULUTUKSET 
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IDEAKORTTI 3

TARVITTAVA LAITTEISTO

Kaiutinelementin lisäksi tarvitaan vahvistin. Vahvistin voidaan kiinnittää 
suoraan lähteeseen, esivahvistimeen tai miksausjärjestelmään. Alla on 
esitetty kuva vahvistimen ja kaiuttimen kytkennästä (Panphonics 2004 
b.)

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

Lähtökohtana kuulutuksissa on tietosisältö eli se, mitä tietoa 
kuulutuksin halutaan antaa ja mistä tietosisältö palveluun saadaan. 
Kuulutukset ovat erityisen hyödyllisiä esimerkiksi joukkoliikenteen 
häiriötilanteista tiedottamisessa silloin, kun odotettava vuoro on estynyt 
tulemasta. Kuulutuksia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan tietoa 
seuraavasta saapuvasta linjasta tai matkustajan odottaman linjan 
saapumisajasta pysäkille. Lähestyvän joukkoliikennevälineen 
linjatunnuksen kertominen kuulutuksin on erittäin hyödyllistä 
näkövammaisen matkustajan kannalta samoin kuin pysäkeillä, joiden 
ohi kulkee useita eri linjoja ja/tai ajonopeudet ovat kovia (esimerkiksi 
Hanasaaren pysäkki Helsingissä). Kuulutukset joukkoliiken-
nevälineissä olisivat hyödyllisiä kaikissa välineissä kertomaan 
seuraavasta lähestyvästä pysäkistä esimerkiksi juna- ja 
metroliikennettä vastaavasti. Joukkoliikennevälineen 
pysähtymiskohdan osoittaminen tarkasti (ovi aukeaa juuri osoitetulla 
kohdalla) yhdistettynä saapuvaan vuoroon olisi erittäin hyödyllinen 
sovellus etenkin näkövammaisten matkustajien kannalta.

Kuva: Vahvistimen ja kaiuttimen kytkentä (kuva: Panphonics).



TOIMINTAPERIAATE

!

!

Oikean bussin tunnistaminen pysäkillä ei ole matkustajalle aina 
helppoa. Ongelmallista bussin tunnistaminen on etenkin silloin, kun 
ohittavia linjoja on useita ja ajonopeudet ovat suuria. Hanasaaren 
pysäkki Helsingissä on esimerkki tällaisesta ongelmallisesta pysäkistä. 
Näkövammaiselle bussin pysäyttäminen on vaativaa etenkin paikoissa, 
joissa pysähtyy useita eri linjoja. Bussin ajantasainen tunnistaminen 
pysäkillä vaatisi järjestelmää, jossa jokainen bussi on paikannettu ja 
niiden sijainti tunnetaan tarkasti. Esimerkiksi nykyisessä ELMI-
järjestelmässä (Espoon ja Länsiväylän reaaliaikainen 
matkustajainformaatio-järjestelmä) bussit paikannetaan 30 sekunnin 
välein (Laine ym. 2002), mikä on liian pitkä ajanjakso lähestyvän 
bussin tarkkaan paikantamiseen. 

Reaaliaikaisen informaation hyödyntämistä näkövammaisen 
matkustajan ajoneuvoon nousemisen helpottamiseksi on selvitetty 
myös NOPPA (Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilottiprojekti) 
-hankkeessa, jossa ratkaisuksi esitettiin seuraavia vaihtoehtoja:

pysäkin koordinaattien perusteella NOPPA-päätelaitteella 
tehtävää kyselyä reaaliaikapalvelimelle
päätelaitetta, jolla vastaanotetaan liikennevaloetuuksien 
pyyntöön käytettävää lyhyen kantaman radioyhteyttä (Virtanen 
ja Koskinen 2005).

Kuva: Näkövammainen nousemassa bussiin (kuva: VTT 2005).

Bussin tunnistamiseen pysäkillä tarvitaan järjestelmä, 
jonka avulla matkustaja saa hyvissä ajoin selville 
seuraavan lähestyvän joukkoli ikennevälineen 
linjatunnuksen pysäyttääkseen oikean joukkoliiken-
nevälineen.

Molemmat esitetyt vaihtoehdot vaativat kuitenkin vielä kehittämistyötä. 
Kaikkien pääkaupunkiseudun bussien liittäminen jonkin 
reaaliaikajärjestelmän piiriin vaatisi suuria investointeja. 
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HYÖDYT 
+ oikean bussin pysäyttäminen helpottuu
+ matkanteon sujuvuus paranee
+ näkövammaisten joukkoliikennematkustajien liikkuminen helpottuu.

RISKIT
- virheet tekniikan toiminnassa, esimerkiksi ajoneuvon 
paikannusvirheet ja/tai etätunnistimien rikkoontumiset
- bussien letkaantuminen ja sen mahdollisesti aiheuttamat virheet 
tunnistuksessa.

HUOMIOT
!

!

etätunnistimien kehitys- ja tutkimustyötä tarvitaan vielä lisää
seuraavan sukupolven matkakorttijärjestelmän määrittelytyö alkaa 
vuonna 2005 -> joukkoliikennevälineen etätunnistaminen tulee 
huomioida matkakorttijärjestelmän vaatimusmäärittelyissä.

KATSO MYÖS
Ideakortti 2: Hiljainen pysäkki, Ideakortti 3: Kuulutukset pysäkillä ja 
ajoneuvossa sekä Ohje käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi (LVM 
B 2/2003), Pistekohtainen ääni-informaatio (http://www.heili.info/).

LÄHTEET
Laine, T., Pesonen, H., Bäckström, J., Granberg, M. (2002). Espoon 
reaaliaikaisen matkustajainformaation ELMIn vaikutusten ja 
yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arviointi. FITS-julkaisuja 
7/2002. 111 s.
Virtanen, A., Koskinen, S. (2005). NOPPA Näkövammaisten 
opastusjärjestelmän pilottiprojekti. Ladattu www-sivulta: 
Http://www.vtt.fi/tuo/53/projektit/noppa/noppa_loppuraportti_final.pdf. 
Sivulla käyty 11.2.2005. 126 s.
VTT. (2003). Etätunnistimien sovellukset liikennetelematiikassa - 
esiselvitys. Muistio 2.8.2003. Ladattu VTT:n www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.vtt.fi/rte/projects/fits/julkaisut/hanke1/etatunnistimien_sovell
ukset.pdf. Sivuilla käyty 11.2.2005. 24 s.
VTT. (2005). Noppa - näkövammaisten opastusjärjestelmän pilot-
hanke. Pressi-CD. Ladattu VTT:n www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.vtt.fi/tuo/53/projektit/noppa/presscd/.
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TARVITTAVA LAITTEISTO

Joukkoliikennevälineisiin asennettavia etätunnistimia voidaan käyttää  
lähettämään tietoa linjanumerosta. Etätunnistin muodostuu mikropiiristä 
ja siihen liitettävästä antennista. Piiri voi olla aktiivinen, jolloin se 
tarvitsee erillisen energialähteen, tai passiivinen, jolloin piirin tarvitsema 
energia saadaan erillisestä lukijasta tai lähettimestä. Energia voidaan 
lähettää etätunnistimeen magneetti- tai sähkökentän avulla. Toistaiseksi 
aktiiviset etätunnistimet toimivat enimmillään ainoastaan noin sadan 
metrin päähän lukijalaitteesta. (VTT 2003.) Esimerkiksi nopeudella 80 
km/h ajava bussi kulkee sata metriä 4,5 sekunnissa. Tämä on varsin 
lyhyt aika tietoon reagoimiseen ja bussin pysäyttämiseen. 

Vaikka tunnistimet itsessään ovat varsin edullisia, on lukijalaite melko 
kallis investointi, minkä lisäksi se vaatii pysäkille sähkön. Sama 
ajoneuvo saattaa ajaa useita eri linjoja päivän aikana. Tunnistimen 
ohjelmointi vaatisi todennäköisesti toimia kuljettajalta, mitä ei voida pitää 
hyvänä ratkaisuna. Todennäköistä onkin, että oikean bussin 
tunnistamisen liittäminen esimerkiksi tulevaan toisen sukupolven 
matkakorttijärjestelmään on realistisempi ja vähemmän erillisiä 
investointeja vaativa ratkaisu. Lisäksi edullisimmat etätunnistimet eivät 
ole ohjelmoitavissa uudelleen.

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

Joukkoliikennevälineen tunnistaminen pysäkillä on erityisen tarpeellista 
silloin, kun ohittavia linjoja on useita ja ajonopeudet ovat korkeita. 
Oikean joukkoliikennevälineen tunnistaminen on näkövammaiselle 
aina enemmän tai vähemmän ongelma: tiedossa on tapauksia, joissa 
näkövammainen matkustaja on käyttänyt oikeaan ajoneuvoon 
nousemiseen jopa kolme tuntia, sillä oikea ajoneuvo on pysähtynyt 
aina jonon viimeiseksi ja lähtiessään kiertänyt varsinaisen pysäkin 
(Virtanen ja Koskinen 2005).
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TOIMINTAPERIAATE JA MAHDOLLINEN TEKNIIKKA

LED-lisävalojen syttyminen pysäkillä voi perustua
! jalankulkijailmaisimeen, joka aktivoi valot silloin, kun 

havainnointialueella on matkustajia
! valojen aktivointiin matkustajan toimesta esimerkiksi 

painonapilla.

!

!

Pääkaupunkiseudulla suurin osa pysäkeistä on valaistuja, mutta 
pysäkkivalaistus ei ole kovin kirkas. LED-valojen lisäksi lisävaloihin 
voidaan käyttää myös muuta tekniikkaa, mutta LED-valojen etuina ovat 
juuri niiden kirkkaus ja hyvä näkyvyys eri sääolosuhteissa. LED-
lisävalot kiinnitetään pysäkkikatokseen joukkoliikennevälineen 
tulosuunnan puoleiseen päätyyn ja katoksen etuosaan havainnekuvien 
mukaisesti.

Molemmissa aktivointitavoissa on ratkaistava tiettyjä 
toimintaperiaatteita. Jos valojen toiminta perustuu tutkaan, on 
huomioita esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

minkä kokoiselle alueelle ilmaisimien toiminta rajataan: 
pysäkkialue on melko laaja ja matkustajat eivät aina seiso 
suoraan pysäkkikatoksen alla
mitä tekniikkaa käytetään jalankulkijan havainnointiin: 
liiketunnistimeen perustuvat jalankulkijatutkat toimivat 
nykyisellään läsnäoloilmaisuun perustuvia luotettavammin, 
mutta pysäkillä odottava jalankulkija ei yleensä ole liikkeessä.

Kuva: havainnekuvia pysäkin LED-lisävaloista (kuva: Ramboll).

LED-lisävalot osoittavat pysäkillä olevan matkustajan tai 
matkustajia. Valojen tarkoituksena on auttaa kuljettajaa 
huomaamaan pysäkillä oleva matkustaja. Matkustajan 
havaitseminen saattaa olla kuljettajalle hankalaa etenkin 
pimeään aikaan.

Ainakin seuraavia asioita on otettava huomioon, jos valojen aktivointi 
tapahtuu matkustajan itsensä toimesta:
! miten matkustajille tiedotetaan lisävaloista
! kuinka kauan valot palavat aktivoinnin jälkeen.

Edellä esitettyjen lisäksi molemmat tekniikat tarvitsevat sähköä 
pysäkille. Pysäkit omistaa pääkaupunkiseudulla JC Decaux, jonka 
hyväksyntä tarvitaan pysäkin LED-lisävalojen kokeiluun.mahdolliseen 

IDEAKORTTI 5

TARVITTAVA LAITTEISTO

!

!

!

LED-lisävalojen asennukseen pysäkille tarvitaan:
valoyksiköt (LED-lamput)
valojen toimintaa ohjaava ohjauskoje
joko jalankulkijailmaisin tai painonappi ja sen tarvitsema muu 
ohjausjärjestelmä.



HYÖDYT 
+ kuljettaja havaitsee pysäkillä odottavan matkustajan nykyistä 
helpommin 
+ pysäkkiympäristön miellyttävyys lisääntyy
+ pysäkille syntyy “oma ilme”.

RISKIT
- aktivointitekniikan toimintavarmuudessa on puutteita tapahtui 
valojen syttyminen sitten matkustajan omaan toimintaan tai 
tekniikkaan perustuvan havainnoinnin avulla
- virheet tekniikan toiminnassa saattaa huonontaa kuljettajan 
matkustajien havainnointia valojen ollessa pois toiminnasta.

HUOMIOT
!

!

tekniikka vaatii jatkokehitystä
tässä kortissa esitetyn idean toteuttamiseen tarvittava tekniikka on 
olemassa, mutta esitetty sovellus on hyvin alustavalla tasolla. 
Lähdettäessä toteuttamaan tässä yleisellä tasolla esitettyä 
järjestelmää tulee sen toimintaperiaatteiden tarkkaan 
selvittämiseen, suunnitteluun ja käytettävään tekniikkaan vielä 
panostaa.

KATSO MYÖS
Ideakortti 1: LED-valot suojatiellä, Ideakortti 6: LED-valojen käyttö 
huomiovaloina maanpinnassa ja Ideakortti 7: LED-valojen käyttö 
kevyen liikenteen reitinohjauksessa. 
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SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

LED-lisävalot pysäkillä soveltuvat pysäkille, jonka ohittavien linjojen 
lukumäärä ei ole kovin suuri ja/tai vuorovälit ovat harvoja. Jos 
ohittavia linjoja on useita, kuljettaja ei voi tietää, haluaako pysäkillä 
oleva matkustaja nousta juuri kyseiseen linjaan. Toinen kriteeri 
lisävalojen asennukseen on pysäkin sijainti ja ympäristö. Jos 
pysäkille on huonot näkemät (se sijaitsee esimerkiksi mutkan 
jälkeen) ja/tai ympäristö on valaistu huonosti, voi pysäkin lisävaloista 
olla merkittävää etua matkustajien havainnoimisen helpottamiseksi. 

Tässä työssä kohteena oli pääkaupunkiseutu. Myös 
pääkaupunkiseudulla on kohteita, joihin pysäkin lisävalot soveltuvat. 
Lisävalojen käyttö pysäkillä voi kuitenkin olla erittäin hyödyllistä 
alueilla, joiden joukkoliikenteen palvelutaso ei ole 
pääkaupunkiseudun tason luokkaa. Matkustajan havainnointi on 
erityisen tärkeää silloin, kun vuoroväli on suuri ja pysäkiltä 
nousevien matkustajien lukumäärä vaihtelee paljon ja/tai on pieni. 
LED-valojen suunnittelu pysäkkikatokseen sopivaksi luo pysäkille 
myös omaa ilmettä. 

IDEAKORTTI 5

LÄHTEET 
Rinta-Kanto, L. (2005). Puhelinkeskustelu (9.9.04) ja henkilökohtainen 
keskustelu (15.2.2005) Connexin liikennejohtaja Lauri Rinta-Kannon 
kanssa.

Erittäin yksinkertainen ja edullinen apuväline 
kuljettajan matkustajan havainnoinnin helpottamiseen 
on myös heijastinnauhan käyttö pysäkkirakenteessa. 
Heijastinnauhat kiinnitetään pysäkkirakenteen 
sisäpuolelle sekä pituus- että leveyssuunnassa 
bussin tulosuuntaa kohti. Pysäkkikatoksessa oleva 
matkustaja peittää osan heijastinnauhasta, jolloin 
kuljettajan on helpompi havaita matkustaja. 
Heijastinnauha on lähes läpinäkyvä, mikä vähentää 
siihen kohdistuvaa ilkivaltaa. Heijastinnauhaa 
käytetään jo tässä tarkoituksessa Kuopiossa. (Rinta-
Kanto 2005.)



LED-VALOJEN KÄYTTÖ 
HUOMIOVALOINA MAANPINNASSA 1/2

TOIMINTAPERIAATE 

TEKNIIKKA JA TARVITTAVA LAITTEISTO

Joukkoliikennevälineen pysähtymiskohtaa (tai muuta huomiota 
tarvitsevaa kohtaa) osoittamaan voidaan käyttää erityyppisiä LED-
valoja. Tässä ideakortissa on sovellettu Began maahan asennettavaa, 
yliajettavaa LED-kohdevalaisinta, jonka tekniset tiedot ovat:
!

!

!

!

LED-valojen käyttö pysäkillä joukkoliikennevälineen 
pysähtymiskohtaa osoittavina huomiovaloina perustuu LED-valon 
hyvään näkyvyyteen. LED-valon tarkoituksena on helpottaa sekä 
kuljettajan että matkustajien toimintaa. Joukkoliikennevälineen 
pysähtymiskohdan osoittaminen LED-valoilla on erityisen hyödyllistä 
etenkin pysäkeillä, joissa on kaksi tai useampia pysäkki peräkkäin. 

Tavanomaisella yhden pysäkin joukkoliiken-
nepysäkillä joukkoliikennevälineen pysähtymiskohta tulee osoittaa 
materiaalivalinnoin (ks. esimerkiksi LVM B 2/2003, Pysäkin kiinteä 
informaatio). 

114 LED-yksikköä, 24V DC, 9,5 W 
värilämpötila 6500 K 
suojausluokka IP 67
sallittu puristusrasitus 1000 kg 

! asennussyvyys 70 mm 
! turvaluokitus III 

LED-valo palaa pysäkillä koko joukkoliikennevälineiden 
liikennöintiajan. 

! kuori lejeerinki, joka sisältää alumiinia ja ruostumatonta terästä
! valkoinen turvalasi

2
! 0,5 m yhdyskaapeli HO5RN-F 2 x 1 mm

Yllä olevassa havainnekuvassa on kahdeksan kahdessa 
peräkkäisessä rivissä olevaa LED-valaisinta (2 riviä x 4 valaisinta), 
joiden pituus on 1000 mm:ä ja leveys 50 mm:ä. Seuraavalla sivulla on 
kuva Began maahan upotettavasta LED-kohdevalaisimesta. Began 
jälleenmyyjänä toimii Suomessa Hedtec Oy (http://www.hedtec.fi).

LED-valojen pieni virrankulutus ja hyvä näkyvyys eri 
sääolosuhteissa tekee niistä hyviä huomiovaloja. LED-
huomiovaloi l la voidaan esimerkiksi  
joukkoliikennevälineen pysähtymiskohtaa pysäkillä.

osoit taa 

! mitat: 1000 x 50 x 100 mm
! yhtä virransaantiyksikköä (DIN EN 61558/VDE 0570) voi 

käyttää 20 W:n eli kahteen tässä esitettyyn LED-valoon. 
Virransaantiyksikön turvaluokitus on II.

IDEAKORTTI 6

Kuva: Havainnekuva bussin pysähtymispaikkaa osoittavista LED-
huomiovaloista Tapiolan terminaalissa (kuva: Ramboll).



HYÖDYT 
+ liikennevälineen pysähtymispaikka selkeytyy sekä matkustajalle että 
kuljettajalle
+ LED-valon kirkkaus helpottaa myös näkövammaisen 
kulkuvälineeseen nousua osoittamalla joukkoliikennevälineen 
pysähtymiskohdan
+ LED-valot näkyvät hyvin eri sääolosuhteissa.

RISKIT
- kuljettajat eivät välttämättä noudata pysähtymispaikkaa
- valojen kunnossapidon kestävyys ja näkyvyys talviolosuhteissa 
- lämmittämättömillä tai kattamattomilla alueilla valo jää 
todennäköisesti näkymättömiin lumen alle
- lasin pinnan naarmuuntuminen lisää häikäisyä.

HUOMIOT
!

! LED-valojen paineen keston tulee olla mitoitettu siten, että ne 
kestävät mahdollisen linja-auton yliajamisen

! joukkoliikennevälineen pysähtymiskohdan tulee olla 
havaittavissa myös tunnustelemalla eli valojen upotuskohta 
tulee varustaa muusta ympäristöstä eroavalla materiaalilla

! osoitettavan odotusalueen tulee olla riittävän laaja, jotta se 
havaitaan, vaikka joku seisoisi sen päällä

! häikäisyn esto tulee huomioida
! sovellus sopisi myös esimerkiksi metroasemille osoittamaan 

metrojunan aukeavien ovien kohtia.

liukastumisvaaran vuoksi maanpintaan asennettavat valot 
tulee varustaa liukkautta vähentävällä pinnoitteella (esimerkiksi 
Begalla on tähän tarkoitukseen erityislasi)

KATSO MYÖS
Hankekortti 1: Tapiola, Ideakortti 1: LED-valot suojatiellä, Ideakortti 6: 
LED-lisävalot pysäkillä ja Ideakortti 7: LED-valojen käyttö kevyen 
liikenteen reitinohjauksessa. 

LÄHTEET
Bega. (2005). Location luminaire. Valaisintoimittaja Began www-sivut 
osoitteessa: http://www.bega.de/index.php?sprache=en. Sivuilla käyty 
13.2.2005. 
Erco. (2005). LED orientation luminaires IP 68. Valaisintoimittaja Ercon 
www-sivut osoitteessa 
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com//products/
Tables/en/en_2_492_0_navigation.htm. Sivuilla käyty 11.2.2005.
LVM. (2003). Joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen käytettävyys, ohje 
käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön 
mietintöjä ja muistioita B 2/2003. 70 s.

LED-VALOJEN KÄYTTÖ 
HUOMIOVALOINA MAANPINNASSA 2/2

IDEAKORTTI 6

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

LED-valot soveltuvat maanpintaan asennettaviksi huomiovaloiksi mitä 
moninaisimpiin kohteisiin. Joukkoliikennevälineen pysähtymiskohdan 
osoittamiseksi ne soveltuvat hyvin pysäkeillä ja terminaaleissa, joissa 
on useita peräkkäisiä pysäkkejä. 

Kuva: Maahan upotettava LED-kohdevalaisin (kuva: Bega).



LED-VALOJEN KÄYTTÖ 
KEVYEN LIIKENTEEN REITIN-
OHJAUKSESSA 1/2

TOIMINTAPERIAATE 

LED-valojen käyttömahdollisuudet ympäristön ohjaavuuden 
parantamisessa ovat moninaiset. LED-valoilla voidaan parantaa 
kevyen liikenteen sujuvuutta merkitsemällä eri muotojen konfliktikohtiin 
kulkuväylien rajoja ja pysähtymispaikkoja esimerkiksi pyörätien ja 
suojatieylityksen kohdalla. LED-valoja voidaan käyttää myös 
joukkoliikennepysäkkien ja pyöräteiden risteyskohdissa. Lisäksi 
ympäristön ohjaavuutta voidaan parantaa kevyen liikenteen 
ympäristössä LED-valoilla esimerkiksi ali- ja ylikulkujen kohdalla, kun 

jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden oikean kulkureitin 
löytämistä. Sisätiloissa LED-valoja käytetään jo esimerkiksi 
elokuvateattereissa ja auditorioissa osoittamaan penkkirivejä ja 
portaiden askelmia (kuvat seuraavalla sivulla).

LED-valojen käyttö kevyen liikenteen reitinohjauksessa perustuu LED-
valojen hyvään näkyvyyteen eri sääolosuhteissa. 

halutaan helpottaa 

Kuva: LED-valoilla jalankulkijoille pysähtymiskohta 
suojatieylityksessä jalankulkijoiden punaisten valojen aikana 
(vasemmanpuoleinen kuva), jotta pyöräilijät pääsevät ajamaan esteittä 
omalla vihreällään. Vastaavasti jalankulkijoiden vihreän aikana LED-
valoilla havainnollistetaan pyöräilijän pysähtymisvelvollisuutta (kuvat: 
Ramboll).

Valot on mahdollista toteuttaa myös punaisina, millä voi olla 
jalankulkijalle valkoista valoa suurempi huomioarvo. Esimerkiksi 
Swareflexin Levelite-sovellus sopii yllä olevaan ratkaisuun. 

Harkittavana asiana oheisen kuvan kaltaisessa tapauksessa on, 
tuleeko suojatieltä pyörätien kohdalle astuvalle (vasen kuva, 
vasemmanpuoleiset suojatien suuntaiset valot) olla omat LED-
opasteensa vai riittääkö LED-valojen sijoittaminen ainoastaan 
suojatietä ylittämään aikovan matkustajan pysähtymiskohtaan (vasen 
kuva, oikeanpuoleiset suojatien suuntaiset valot). Toisaalta myös 
suojatieltä pyörätielle astuvalle saattaa  LED-valoista  silloin, 
kun jalankulkija on ylittänyt suojatien “jälkivihreillä” ja pyöräilijöiden 
punainen valo on jo vaihtunut vihreäksi. Tällöin LED-valot auttavat 
suojatieltä pyörätielle astuvaa huomaamaan herkemmin pyörätien ja 
varomaan ohiajavia pyöräilijöitä.

osoitetaan 

olla hyötyä

LED-valojen hyvä näkyvyys ja kestävyys tekevät niistä 
soveltuvia reitinohjaukseen ja opastukseen. Maanpintaan 
asennettavat LED-valot toimivat näkyvinä opasteina eri 
sääolosuhteissa.

IDEAKORTTI 7

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

LED-valoja voidaan käyttää kevyen liikenteen reitinohjauksessa 
esimerkiksi kohteissa, joissa 
! halutaan erottaa jalankulku ja pyöräily ja havainnollistaa eri 

kulkuväyliä
! suojatieylityksissä, joissa pyörätie jatkuu suorana
! pysäkeillä, joissa pyörätie kulkee pysäkin vieressä.

Oikealla on esitetty kaksi havainnekuvaa LED-valojen käytöstä kevyen 
liikenteen muotojen reitinohjauksessa. 



HYÖDYT 
+ sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden liikennevalojen 
huomioiminen paranee: kevyen liikenteen eri muotojen konfliktit 
vähenevät
+ LED-valojen kirkkaus selkeyttää suojatieylityksen odottamiskohtaa 
myös näkövammaiselle 
+ LED-valot näkyvät hyvin eri sääolosuhteissa, myös kirkkaalla 
auringonpaisteella kesällä, joka on pyöräilyn kannalta talvea 
vilkkaampaa aikaa.

RISKIT
- valojen kunnossapidon kestävyys ja niiden näkyvyys lumen ja jään 
alta talviolosuhteissa on epävarmaa
- LED-valoja sovellettaessa eri kohteisiin tulee suunnittelussa 
huomioida, että LED-valojen toimintalogiikka ei ole ristiriidassa muiden 
vastaavien sovellusten kanssa.

HUOMIOT
!

!

liukastumisvaaran vuoksi maanpintaan asennettavat valot tulee 
varustaa liukastumista ehkäisevällä pinnoitteella (esimerkiksi 
Begalla on tähän tarkoitukseen erityislasi)
maanpintaan asennettavien valojen tulee kestää  myös 
kunnossapitokalusto.

KATSO MYÖS
Hankekortti 3: Ruoholahti, Ideakortti 1: LED-valot suojatiellä, Ideakortti 
6: LED-lisävalot pysäkillä ja Ideakortti 6: LED-valojen käyttö 
huomiovaloina maanpinnassa.

LÄHTEET
Bega. (2005). Location luminaire. Valaisintoimittaja Began www-sivut 
osoitteessa: http://www.bega.de/index.php?sprache=en. Sivuilla käyty 
13.2.2005. 
Erco. (2005). LED orientation luminaires IP 68. Valaisintoimittaja Ercon 
www-sivut osoitteessa 
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com//products/table
s/en/en_2_492_0_navigation.htm. Sivuilla käyty 11.2.2005.
LVM. (2003). Joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen käytettävyys, ohje 
käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön 
mietintöjä ja muistioita B 2/2003. 70 s.

Yllä vasemmalla on esitetty esimerkki Began toimittamasta maahan 
upotettavasta LED-valaisimesta (kuva: Bega, malli 8688). Keskellä on 
esitetty Ercon vastaava tuote. Yllä esitetyn Began valaisin maksaa 
noin 130 euroa/kpl. Lisäksi valoihin tarvitaan teholähde, joka maksaa 
noin 70 euroa/kpl  ja riittää 20 valolle. Ercon LED-valoja saa sekä 41 
mm:n että 56 mm:n halkaisijoilla. Yksikköhinta on noin 130-220 euroa. 
Valoille tarvitaan teholähde, joka maksaa noin 220 euroa/kpl ja riittää 
valojen koosta riippuen 10-40 valolle. Began ja Ercon tuotteita myy 
Suomessa Hedtec Oy (www.hedtec.fi). Yllä oikealla on esitetty 
Swareflexin Levelite LED -valo, joka sopii esimerkiksi edellisellä sivulla 
esitettyyn Ruoholahden esimerkkiin. Levelite-yksikkö maksaa 220-280 
euroa/kpl tilattavasta määrästä ja halutuista ominaisuuksista riippuen. 
Lisäksi Levelite-valoihin tarvitaan ohjauskoje, joka maksaa 1500-2000 
euroa. Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat toimittajien 

antamiin hintatietoihin.
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Vasemmalla on 
esitetty esimerkki 
portaiden 
valaisemisesta 
LED-valoin ja 
auditorion rivien 
osoittamisesta 
LED-valoin (kuvat: 
Erco).



MUUTTUVAT 
NOPEUSRAJOITUSMERKIT 1/2

TOIMINTAPERIAATE

!

!

!

!

Tässä ideakortissa ehdotetaan jalankulkijoiden turvallisuuden 
parantamiseksi autoilijoille tarkoitettuja muuttuvia nopeusrajoitus- ja 
varoitusmerkkejä autoilijoille. Muuttuva nopeusrajoitusmerkki voi 
perustua esimerkiksi autoilijatutkaan ja syttyä osoittamaan 
nopeusrajoitusta silloin, kun autoilija ylittää sallitun nopeuden. Toinen 
vaihtoehto muuttuvan nopeus- tai varoitusmerkin aktivoimiseksi on 
jalankulkijailmaisimeen perustuva merkin toiminta. Muuttuvat 
nopeusrajoitusmerkit eivät kuitenkaan poista kiinteiden 
liikennemerkkien tarvetta, eikä niitä tule käyttää vaihtoehtona kiinteälle 
liikennemerkkiohjaukselle (Department for Transport 2003).

SOVELTUVAT KOHTEET 

Jalankulkijoiden tunnistamiseen perustuvia muuttuvia nopeusrajoitus- 
ja varoitusmerkkejä voidaan käyttää kohdennetusti yksittäisillä 
suojateillä, kun taas autoilijoiden toimintaan perustuvat muuttuvat 
merkit soveltuvat paremmin käytettäväksi laajemmalla alueella. 
Autoilijoiden muuttuvat nopeusrajoitus- ja varoitusmerkit soveltuvat 
erityisesti kohteisiin, joissa:

halutaan vähentää ylinopeuksia ja rauhoittaa liikenneympäristöä
liikkuu paljon lapsia, kuten koulujen läheisyydessä, ja/tai muita 
erityisryhmiä, kuten hitaasti liikkuvia vanhuksia tms.
nopeusrajoituksia on laskettu, mutta nopeusrajoitusta ei 
noudateta riittävästi.

on tapahtunut jalankulkijoiden ja henkilöautojen välisiä 
onnettomuuksia

Muuttuvilla nopeusrajoitus- ja varoitusmerkeillä voidaan 
kiinnittää autoilijoiden huomio tietyllä ajanhetkellä 
t ä r k e ä ä n  h u o m i o i t a v a a n  a s i a a n  k i i n t e i t ä  
liikennemerkkejä kohdistetummin. 

IDEAKORTTI 8

Kuva yllä: Ruotsissa 
käytössä oleva muuttuva 
varoitusmerkki autoilijoille 
“pysähdy jalankulkijoita 
varten” -tekstillä 
varustettuna (kuva Swarco).

Kuva oikealla: Espoon 
Matinkylässä oleva kellon 
perusteella syttyvä 
autoilijoille suunnattu 
yhdistetty koululaisvaroitus- 
ja nopeusrajoitusmerkki. 
Autoilijatutkan avulla merkin 
toiminta on mahdollista sitoa 
kellonaikojen lisäksi 
esimerkiksi autoilijoiden 
ylinopeuksiin.



HYÖDYT 
+ jalankulkijoiden turvallisuus paranee
+ ylinopeudet vähenevät
+ liikenneympäristö rauhoittuu.

RISKIT
- tekniikan toimintavarmuus.

HUOMIOT
! jalankulkijailmaisimiin perustuvista muuttuvista nopeus- ja 

varoitusmerkeistä ei löydetty vaikutustutkimusmateriaalia, 
mutta järjestelmän vaikutusten voidaan olettaa olevan edellä 
esitetyn kaltaisia (aktivoitumislogiikalla ei välttämättä ole 
merkitystä vaikutuksiin).

KATSO MYÖS
Hankekortit 1: Tapiola, 2: Tikkurila ja 3: Ruoholahti sekä Ideakortti 1: 
LED-valot suojatiellä.

LÄHTEET
Department for Transport. (2003). Traffic Advisory Leaflet, Vehicle 
Activated Signs. Department for Transport 1/03. Ladattu Iso-Britannian 
Department for Transportin www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_roads/documents/page/dft_roa
ds_508245.pdf. 2 s.
 Winnet, M.A., Wheeler, A.H. (2003). Vehicle-Activated signs, a large-
scale evaluation. Tiivistelmä TRL:n (Transport Research Laboratory) 
raportista TRL548. 2 s.

VAIKUTUSTUTKIMUKSET

Iso-Britanniassa tehdyssä yli 60 kohdepaikkaa kattavassa 
vaikutustutkimuksessa Transport Research Laboratory (TRL) tutki 
autoilijoiden toimintaan perustuvien muuttuvien nopeusrajoitus-
merkkien vaikutuksia (Winnet ja Wheeler 2003). Tutkimuksessa 
haastateltiin lähes 450 autoilijaa, joista lähes kaikki ymmärsivät 
oman toimintansa vaikuttaneen nopeusrajoitusmerkin syttymiseen. 
Tutkimuksen perusteella nopeudet laskivat muuttuvien 
nopeusrajoitusmerkkien ympäristössä 1,6 kilometristä tunnissa jopa 
22,5 kilometriin tunnissa (1-14 mi/h). Suurimmat nopeuksien 
alenemat tapahtuivat ympäristöissä, joissa nopeusrajoitusta oli 
laskettu 16 km/h (10 mi/h). Keskimääräinen nopeuksien alenema  
ympäristöissä, joissa nopeusrajoitusta ei ollut alennettu, oli 6,4 km/h 
(4 mi/h). (Winnett ja Wheeler 2003.) TRL:n tutkimuksen perusteella 
tekijät tulivat mm. seuraaviin johtopäätöksiin:

! kuljettajien toimintaan voidaan vaikuttaa muuttuvilla 
n o p e u s r a j o i t u s m e r k e i l l ä  s i l l o i n ,  k u n  k i i n t e ä t  
nopeusrajoitusmerkit yksinään eivät ole riittävän tehokkaita

! ajoneuvon nopeuteen perustuvat muuttuvat nopeusrajoitus-
merkit ovat tehokkaita nopeuksien laskemisessa: ne 
vähentävät erityisesti ylinopeuksia, jotka vaikuttavat 
merkittävästi  onnettomuuksien tapahtumistoden-
näköisyyteen ja seurauksiin

! Toistaiseksi ei ole todisteita siitä, että autoilijat vähentäisivät 
reagointiaan muuttuviin nopeusrajoitus-merkkeihin ajan 
kuluessa (tutkimukset ulotettiin kolmen vuoden päähän 
merkkien asennuksesta)

! merkkien käyttökustannukset ovat pienet
! onnettomuuksien määrät vähenivät. (Winnett ja Wheeler 

2003.)

MUUTTUVAT 
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RISTIINVALAISU 1/3

TOIMINTAPERIAATE

!

!

!

!

Suojatien ristiinvalaisua ovat kehittäneet Julle Oksanen, Oliver 
Walter ja Risto Granlund Lighting Design Oy:sta. Tämä ideakortti 
perustuu heidän luovuttamaansa materiaaliin.

Ristiinvalaisu perustuu suojatien erittäin tehokkaaseen 
valaisemiseen, joka muodostaa tietä ylittävän henkilön ja suojatien 
välille merkittävän kontrastin ja täten autoilija näkee suojatiellä 
olevan henkilön selkeästi ja kauas. Oikealla on esitetty kuva 
ristiinvalaisun periaatteesta.

SOVELTUVAT KOHTEET 

Ristiinvalaisu soveltuu erityisesti kohteisiin, jotka ovat:
esimerkiksi koulujen läheisyydessä ja joilla liikkuu paljon 
lapsia
merkittävien joukkoliikenteen solmukohtien (valo-
ohjauksettomiin) ylityksiin, joissa risteää paljon eri 
liikennemuotoja
pimeitä ylityksiä, joissa on tapahtunut jalankulkijoiden ja 
henkilöautojen välisiä onnettomuuksia
tärkeitä taajama-alueiden (valo-ohjauksettomia) ylityksiä.

Suojatien ristiinvalaisun tarkoituksena on valaista suojatien 
ylityskohta niin hyvin, että suojatie näkyy selkeästi ja 
ylittävän jalankulkijan ja suojatien välille tulee 
mahdollisimman suuri kontrasti. 

IDEAKORTTI 9

Kuvat yllä ja alla: Havainnekuvia ristiinvalaisun 
periaatteesta (kuvat Oksanen ym. 2004).



RAKENNE

TEKNIIKASTA

Valonlähteenä toimii Philipsin keraaminen monimetallilamppu CDM - T 
150 W NDL (Neutral Daylight -lamppu), joka erottaa väriominai-
suuksiensa vuoksi suojatien selkeästi sekä elohopeahöyrylamppu- että 
suurpainenatriumlamppuvalaistuksesta. Jälkimmäistä käytetään 
yleisimpänä tievalaistustyyppinä. Monimetallilampun värilämpötila on 

2  
5000 K. Heijastimen luminanssi on luokkaa 5000 Cd/m . Valo tulee 
suojatielle pehmeästi. Sekä luminanssikontrasti että värikontrasti 
olemassa olevaan tievalaistukseen ovat suuria. Valaisimen 
heijastinlevystä valoa tulee myös taaksepäin.

ARVIOIDUT  KUSTANNUKSET

Valaisinpylväs koostuu viidestä pääelementistä, jotka ovat
1) pystysalko (maalattu tummanvihreä teräsputki halkaisijaltaan 155 
mm)
2) tukirunko (maalattu teräsprofiili runko-osa, väri: alumiininharmaa)
3) heijastinlevy (alumiinilevy 2 mm, leikattu ja taivutettu, maalattu 
mattavalkoinen sisäpinta)
4) suojatiemerkkikilpi, 600x600 mm
5) "Seepranraita"-heijastinraidoitus (heijastimella laminoitu teräslevy, 4 
elementtiä rungossa, 2 mustaa ja 2 valkoista).

valaisin (2 kpl, 3500 euroa /kpl + ALV) n. 8 500 euroa
kaivuutyöt n. 3 700 euroa
sähköasennus n. 1 600 euroa
suunnittelu n. 4 000 euroa
YHTEENSÄ (ALV 22 %)     n. 17 000 euroa

RISTIINVALAISU 2/3
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Kuva: Ristiinvalaisussa käytettävän valaisimen tyyppkuva (kuva: 
Oksanen ym. 2004).



HYÖDYT 
+ jalankulkijoiden turvallisuus ja suojatien ylittämisen sujuvuus 
paranee
+ valaistus ei häikäise märälläkään säällä, sillä

+ hyvä valaiseminen ohjaa jalankulkijoita ja voi houkutella heitä 
ylittämään tien juuri suojatien kohdalta.

 valoisuus jakautuu 
laajalle alueelle epäsuorasta pinnasta RISKIT

- tässä esiteltyä valaisintyyppiä ei ole toistaiseksi 
kokeiltu toteutettu.

HUOMIOT
!

!

!

!

!

!

jalankulkijat arvioivat usein virheellisesti oman 
näkyvyytensä autoilijoiden suhteen, monet 
kuvittelevat olevansa autoilijan näkyvissä 
silloin, kun ovat itse havainneet autoilijan
ajorataa ylitettäessä katuvalaistus ei takaa 
riittävää näkyvyyttä
kevyen liikenteen onnettomuusriski on 
pimeällä vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin 
valoisana aikana
suojatiellä menehtyy lähes neljännes ja 
loukkaantuu melkein puolet onnettomuuteen 
joutuneista jalankulkijoista
suojatiellä tapahtuneet henkilövahingot 
keskittyvät pimeille kuukausille: 
puolet jalankulkijoiden vammautumisesta 
suojatiellä tapahtuu loka-tammikuun aikana. 
(Oksanen ym. 2004.)
ristiinvalaisu on tavanomaista katuvalaistusta 
kalliimpi investointi. Ristiinvalaisun tuottama 
valomäärä on kuitenkin huomattavasti 
tavanomaista katuvalaistusta parempi.  
Ristiinvalaisu on tarkoitettu ainoastaan 
liikenteellisesti tärkeimpiin ylityksiin ja koulujen 
lähettyville.

erityisesti 

LÄHTEET JA LISÄTIEDOT
Oksanen, J., Walter, O., Granlund, R. (2004). Muista aina -
esite ristiinvalaisusta. 10 s. (Julle.oksanen@jold.net)

KATSO MYÖS
Hankekortti 2: Tikkurila.

RISTIINVALAISU 3/3
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Kuva: Havainnekuva Tikkurilan bussiasemalle suunnitellusta 
ristiinvalaisusta. Kuvasta puuttuvat valaisinrakenteet, jotka on esitetty 
edellisellä sivulla (kuva: Ramboll).


