
A Opasteet tunneleihin 

Ote Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä koskien 
vähittäisturvallisuusvaatimuksia Euroopan tieverkostossa: 

"Viimeaikaisten onnettomuuksien perusteella, erityisesti Gotthardin tunnelipalo 2001, itsepelastautuminen on paras keino ihmishenkien 

säästämiseksi tunnelionnettomuuksissa, joten riittävä määrä selkeitä turvavarusteopasteita tunneleissa on erittäin tärkeää ja suhteelli

sen edullista toteuttaa." 

Tunnelionnettomuuksien ja niiden seurausten ehkäisemiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto on hyväksynyt 29.4.2004 direktiivin 
2004/54/EY, jossa määritellään tunneleiden minimiturvallisuusvaatimukset Euroopan tieverkostossa. 

Alumiinitarvikkeet tyypin 2 kilville ja panoraamakilville 

® Everlux�AL :n käyt
tökohteita ovat: 
Tyyppi 1 - Seinän 
suuntaisesti asen
nettavat opasteet; 
Tyyppi 2 - Seinään 
nähden kohtisuoraan 
kiinnikkeellä asen
nettavat opasteet; 

Tyyppi P - Kaksi 
opasteita toisiinsa 
nähden 90 asteen 
kulmassa 
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Kaksipuolisten opasteiden (tyyppi 2 ja panoraamaopasteet) asentaminen tunneliin 

Johtuen tunneleille ominaisesta seinien 
kaltevuudesta, suoraan seinään asennettavat 
opasteet olisivat kierossa. ® Everlux• i n 
kiinnitystarvikkeiden kiinnitysreiät tyypin 2 kilville 
ja panoraamakilville mahdollistavat pystysuoran 
asennuksen. 

Tekniset ominaisuudet 

Kilvissä on ilkivallan kestävä läpinäkyvä kalvo, joka myös suojaa kosteisiin tai vetisiin paikkoihin asennettuja opasteita. 

Materiaali: erittäin vahvaa 2 mm paksua jälkivalaisevaa alumiinia; 
Painatus: seripainatus, erittäin kiiltävää ja UV-säteilyn kestävää maalia; 
Palonkestävyys: palamaton; 
Kemialliset ominaisuudet: ei-radioaktiivinen, fosforiton, lyijytön ja myrkytön; 
Takuu: Annamme opasteille 5 vuoden takuun, jos ne on asennettu tavallisiin olosuhteisiin ja puhdistettu säännöllisesti. 

Lumi nanssiomi naisuudet: 
25 luksin stimulointi valaistus kylmällä valkoisella valolla [L36W/21 - 840] 15 minuutin ajan. 

Luminanssin intensiteetti lmcd/m') 
Himmenemisaika 

Normit lstimuloivan valon poistamisen jälkeen) 

10 minuuttia 60 minuuttia 90 minuuttia 

ISO 16 069 30 mcd/m' 7 mcd/m' 5 mcd/m' 

® Everlux"-AL 80 mcd/m' 10 mcd/m' 5.5 mcd/m' 



Opasteet tunneleihin ft 

Alumiiniset jälkivalaisevat turvaopasteet tunneleihin 
(Euroopan neuvoston direktiivin 2004/54/EY mukaisesti) 

Suljetuissa ympäristöissä, kuten tie- ja rautatietunnelit, tapahtuvilla onnettomuuksilla ja erityisesti tulipalo-onnettomuuksilla voi 
olla vakavat seuraukset. Riski kasvaa merkittävästi, jos tunnelissa ei ole yhdenmukaista ja jatkuvaa turvaopastusta, jossa annetaan 
tiedot poistumisteistä, sammutusvälineistä, hätäpuhelimista, turvallisista alueista, jne. 
Ihmisten turvallisuuden ja vahinkojen rajoittamisen kannalta ensimmäiset 10 -15 minuuttia ovat ratkaisevia onnettomuudessa. 
Jälkivalaisevat ®Everlux"-AL-tunneliopasteet ovat tehokas keino riskien vähentämiseksi, koska ne opastavat selkeästi ja yksiselittei
sesti. 
Jälkivalaisevat ®Everlux"-AL-tunneliopasteet on valmistettu alumiinipohjalle, mikä takaa hyvän suorituskyvyn äärimmäisissä 
olosuhteissa. 

Poistumisreittien opasteet 
Opasteet, jotka ilmoittavat lähimmän hätäuloskäynnin molemmissa suunnissa [vasemmalla ja oikealla]. Näitä kylttejä pitää asentaa 
25 metrin välein 1, 1 -1,5 metrin korkeudelle poistumistien lattiasta. 

25 metriä hätäuloskäyntiin vasemmalle 
ja 475 metriä oikealle 

50 metriä hätäuloskäyntiin vasemmalle 
ja 450 metriä oikealle 
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T u rvasyve n nykset 
Turvasyvennyksissä pitää olla 
ainakin yksi hätäpuhelin ja 
palosammutin. Niissä pitää 
olla myös opasteet, jotka 
ilmoittavat, että syvennykset 
eivät tarjoa suojaa tuli palolta. 

Lh, TAMA TILA El SUOJAA TULIPALOLTA 
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Varauloaklyntlen sijainnit 

on merkitty tunnelln selnllle 

2 3 
Hätäpoistumis
ovien pitää olla 
numeroituja 

Hätäpysähtymispaikat 
Pysähtymispaikkoja pitää olla 1000 metrin välein. 

Jokaisessa pitää olla hätäpuhelin ja kaksi pa

losammutinta. 

Toinen asennustapa on asentaa opasteet 
päällekkäin siten, että päällimmäisessä 
opasteessa ilmoitetaan lyhin etäisyys 

Sammutus
välineiden 

opasteet 
Sammutusvälineitä 
pitää asentaa 150 
metrin välein. 

Hätäuloskäynnit 
Kahden hätäuloskäynnin 
välinen suurin sallittu 
välimatka on 500 metriä. 
Uloskäynnit voivat 
johtaa toiselle tielle tai 
suojapaikkaan. 

Erittäin suuret opasteet 
[katso sivu 43] ovat erittäin 
hyödyllisiä tunneleissa 
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