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mainoslaite

Yleisohjeet opastukselle

LATAUSPISTEET

YHDEN AJONEUVON LATAUSPISTE

KAHDEN AJONEUVON LATAUSPISTE
LATAUSPISTE

ja katuun (2) asennettavalla liikennemerkkilaatalla tai

GRAFIIKKA

1. Liikennemerkin sijoitus, mitoitus ja asennus:
yritysilmeen mukaista grafiikkaa. Muu mainonta on kielletty.

2.

Kahden ajoneuvon latauspiste
- suositeltavin

voidaan toteuttaa esimerkiksi teippauksena tai digitaalisella

korkeus 1350 - 1600

1300-1500 mm korkeuteen. Logon/ logossa olevien kirjainten

3.
mukaan, katso esimerkki alla).
4.

Mainoslaitteellinen yhden tai kahden ajoneuvon latauspiste

piirroksissa
Latauspisteen toiminnot (mm. pistorasiat, luukun vetimet ja
lukijat) sijoitetaan 1000 - 1400 mm korkeuteen

ohjeet

voidaan sijoittaa operaattorin logo/ tunnus. Logon/ logossa

ohjeet

korkeus 1350 - 1600

ohjeet

korkeus 1350 - 2200

Yhden ajoneuvon latauspiste

korkeus 1350 - 1600

1.

Liikennemerkin sijoituksessa, mitoituksessa ja
asennuksessa noudatetaan
kaupunkisuunnitteluviraston laatimaa

kivikomposiittia.
Kadun rakennekerrokset on mitoitettu katuluokan

ohjeet

Tyyppipiirustusta laadittaessa Suomessa ei ole
(#0-8 mm).
Merkkilaatta ei saa nousta muun pinnoitteen

mitoitus ja asennus:

etureunasta, keskitetysti ruudun leveyssuunnassa

mukaisesti.

koko logon mukaan, katso esimerkki alla).

= Alue operaattorin yritysgrafiikalle ja logolle
yritystunnus, korkeus
logon mukaan

X

hiottu grit 180

latauspiste

yrityksen logo

latauspiste
sivusta

latauspiste

alue operaattorin yritys-

latauspiste
sivusta

latauspiste

latauspiste
sivusta

latauspiste

latauspiste
sivusta

grafiikkavapaa alue, 50 mm alareunasta
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LATAUSPISTEIDEN SIJOITTAMINEN
KAUPUNKITILAAN
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600

A

Kolmanneksi suositeltavin
asennustapa

Latauspisteen etupinta 700 mm
erotuskaistan reunasta, keskitetysti

Latauspisteen etupinta 700 mm
erotuskaistan reunasta,
keskitetysti joka toiseen

A

A

15
00

Kahden ajoneuvon latauspisteet sijoitetaan keskeisesti joka

B

Yleisohjeet latauspisteen asemoinnille

1500

Suositeltavin asennustapa

Jos erotuskaista on alle 1600 mm

A

A

keskitetysti erotuskaistaan,

Idealuonnos
liikennemerkkilaatan ja
A

A

1500

AJOSUUNTA

virallinen
latauspisteliikennemerkki
on laadittu.

(500 -) 700

Latauspiste
Reunatuki
erikoistapauksissa ja silloinkin vain
jos latauspiste saadaan
asennettua (korotetulle)
erotuskaistalle
700

LUKIJALLE:

Latauspisteen etupinta 700 mm
erotuskaistan reunasta, keskitetysti

Latauslaitteen tulee olla yksinkertainen ja
kaupungin yleisille alueille sijoitettavista

uusien julkisten latauspisteiden sijainnit.
Latauspisteiden tarkka sijainti, liikennemerkit ja

Toiseksi suositeltavin
asennustapa
Latauspiste

Det-1 - A1 / 1:50

Latauspisteen etupinta 700
mm erotuskaistan reunasta,
keskitetysti joka toiseen

Latausjohto

vaan laite voi olla esimerkiksi kooltaan pienempi tai

liikennesuunnitelmissa. Yleissuunnitelman
(500 -) 700

Latauspisteet asennetaan

vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto.

Reunatuki
maanvuokrausluvat rakennusvirastosta. Lupahakija
vastaa kohteen rakennussuunnitelmasta.

KAAVIO LATAUSPISTEEN ASENNUSKOHTEEN
PINTAMATERIAALIVALINTAAN

DET-2 - NOPPAKIVI, A1 / 1:50

HUOM!

= asennuskranssi

Latauspisteen perustuslaatta ei saa olla suoraan
Kaaviolla
mahdollista. Sijoitussuunnitelmissa maanalaiset

Viheralue:
Katuviheralue:
Kantakaupunki:

asennettavaa

esimerkiksi erotuskaista, jossa nurmikko tai istutuksia

Latauspiste

Latauspiste

Noppakivi,
90 x 90 x 90,
lohkottu

Harmaa betonikivi,
138 x 138 x 80
Reunatuki

Reunatuki

Kamppi, Kaartinkaupunki, Katajanokka, Kruununhaka,
kaapelivetoja latauspisteelle.

Kaivanto
Perustuslaatta

PUU

Asennetaanko
latauspiste
katuviheralueelle tai
viheralueelle?

Ei

Asennetaanko
latauspiste asfaltoidulle,
kivetylle tai laatoitetulle
tasaiselle pinnalle?

Ei

Asennetaanko

Poikkeava
asennuskohde,
pinnoite valitaan
tapauskohtaisesti

Ei

kiveykselle tai muulle
vaikeakulkuiselle
alustalle?

PUUN
RUNKO

Tekniset vaatimukset InfraRyl luvun 21442 mukaiset seuraavin
tarkennuksin:
Noppakivi, graniitti, koko 90 x 90 x 90 mm

Ruutuladonta
Sauma 10 mm, saumaus InfraRyl2010 21443.1.3 mukaan

Tekniset vaatimukset InfraRyl luvun 21431 mukaiset seuraavin
tarkennuksin:
Betonikivi, koko 138 x 138 x 80 mm

Ruutuladonta
Asennus 50 mm paksulle asennushiekalle, sauma 2 mm
asennuskranssi)

kuva 23111:K10 mukaan

Onko sijainti
kantakaupungin
alueella?

Onko sijainti
kantakaupungin
alueella?

Ei

1/2 kiven kokoisia paloja
reunassa betonista reunalistaa 80 x 250 mm (InfraRyl2010
kuva 23111:K10)

Ei
mm) silloin, kun laite sijaitsee istutusalueella tai muulla
vaikeasti kuljettavalla pinnalla (ks. sijoituskaavio). Kiveys

Latauspiste

kahden metrin levyinen nurmialue). Kohtisuoraan

kun laite sijaitsee istutusalueella tai muulla vaikeasti kuljettavalla
pinnalla (ks. sijoituskaavio). Kiveys ulotetaan seuraavaan kovaan
pinnoittamaton alue (esim. alle kahden metrin levyinen

Kaivuvapaa alue
Latauspisteen

90x90x90 mm,
ruutuladonta,
katso Det-2

138x138x80 mm,
ruutuladonta,
katso Det-3

Latauspisteen sovitetaan
kohteen nykyiseen
pinnoitteiseen ja
pinnoilla latauspisteen

Latauspisteen

90x90x90 mm,
ruutuladonta,
katso Det-2

138x138x80 mm,
ruutuladonta,
katso Det-3

Latauspisteen asennus tulee olla viimeistelty.
Asennusvaiheessa latauspisteen helmapelti (tai vastaava)
sovitetaan maan kaltevuuden mukaan.

Latauspisteen asennus tulee olla viimeistelty. Asennusvaiheessa
latauspisteen helmapelti (tai vastaava) sovitetaan maan
kaltevuuden mukaan.
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