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ASIASANAT 
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Tiemerkintöjen kuntoluokitus 

Tässä julkaisussa esitetään mallikuvin tiemerkintöjen kunnon silmämää-
räinen viisiportainen luokitus. Kuntoluokitusta käytetään sekä yleensä 
tiemerkintäjen kunnon arvioinnissa että tiemerkintä-, alue jne. urakoiden 
tiemerkintöjen arvonmuutosten määrityksessä. 
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KUNTOMÄARITYKSEN PER AATTEET 

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 

Tiemerkintöjen tehtävänä on parantaa liikenteen sujuvuutta, ohjausta ja turvallisuutta. Tiemerkinnät 
käsittävät pituus- ja poikittaissuuntaiset merkinnät, nuolet ja muut symbolit. Tiemerkinnät toteutetaan 
maalaamalla tai käyttämällä kuumia tai kylmiä massoja tai valmiita liimattavia merkintöjä. Tiemerkinnät 
ovat joko pysyviä tai tilapäisiä. Tilapäisten merkintöjen kestoikä rajoittuu tietyön kestoajan pituuteen. 
Tämä julkaisu käsittelee pysyviä merkintöjä, joiden kestoiän määrittää tienpitäjä tien merkityksen mukaan. 

Tiemerkintöjen ominaisuuksia ovat mm.: 

• paluuheijastuvuus (yönäkyvyys) 
• luminanssi (päivänäkyvyys) 
• väri 
• kitka 
• kulumattomuus 
• merkinnän mitat ja sijainti 

Paluuheijastuvuus, luminanssi, väri ja kitka ovat mitattavia suureita eikä niitä arvioida silmämääräisesti. 

Tässä julkaisussa annetaan ohjeet tiemerkintöjen kuntoarvon silmämääräistä määritystä varten. 

Tiemerkintöjen kunnon silmämääräisessä arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat kriteerit: 

• kulumattomuus eli jäljellä olevan merkinnän määrä / pinta-ala 
• silmämääräisesti arvioitavat väri ja valkoisuus ja/tai puhtaus (tahriintumattomuus) 

Kuluneisuudella tarkoitetaan jäljellä olevan (kulumattoman ja muutoinkin havaittavan) tiemerkinnän pinta- 
alan suhdetta alkuperäisen tiemerkinnän pinta-alaan. Merkintä voi olla kaventunut, katkonainen, 
murentunut tai harsomaiseksi ohentunut. Yksikkönä on prosentti (%).. 

Merkintäjen silmin erotettavat väri- ym. poikkeamat on otettava huomioon tai osoitettava mitattavaksi. 
Tahriintuminen voi alentaa ainakin tilapäisesti merkintöjen havaittavuutta useita luokkia. Tahriintuminen 
voi olla myös pysyvää. Merkinnän siisteys (suoruus/selkeärajaisuusjatäsmääminen vanhan merkinnän 
kanssa) arvioidaan osana tätä kohtaa. 

Merkinnät arvioidaan valoisan aikaan. Silloinkaan voimakas vastavalo (märällä tiellä) tai jokin näkemistä 
haittaava tekijä kuten voimakas sade tai tien pinnan peitteellisyys ei saa haitata havainnon tekemistä. 

Kunto arvioidaan liikkuvasta ajoneuvosta silmämääräisesti 1 km:n välein erikseen reunaviivoille, keski-
viivoille sekä muille merkinnöille ja lisäksi tärkeimmät liittymät. 

Kuntoarvoja on viisi. Tiemerkinnän kuntoarvo määräytyy em. kriteereistä heikoimman mukaan. 

Tässä julkaisussa on kutakin kuntoarvoa kuvaamaan valittu kaksi esimerkkikuvaa sekä reuna että keski-
viivasta. Laatua kuvataan myös sanallisesti kuvien jälkeen. Pienmerkinnöistä on lopussa esimerkkikuvat 
eri kuntoarvoista. 

Kuntoarviota varten valitut esimerkkikuvat tämän julkaisun sivuilla on valittu menetelmällä, joka on kuvattu 
VTT: n tutkimusraportissa RTE441 8/03. 
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Keskivi iva 

Kuntoarvo 1 (huono) 

Reunaviiva 
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Tiemerkinnöistä yli puolet on kulunut ja/tai peittyneenä. 
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LINJAMERKINNÄT 

Kuntoarvo 2 (välttävä) 

Tiemerkinnöistä lähes puolet on kulunut ja/tai peittyneenä. 
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LINJAMERKJF'4NÄT 

Kuntoarvo 3 (tyydyttävä) 

Tiemerkinnöistä noin neljännes on kulunut ja/tai peittyneenä. 



Keskiviiva 
	 Reunaviiva 
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LINJAMERKINNAT 

Kuntoarvo 4 (hyvä) 

Tiemerkintäjen kuluminen on vähäistä. Myös jos merkintä on muuten virheetön, mutta ei osu vanhan 
merkinnän pääfle. 
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LINJAMERKINNÄT 

Kuntoarvo 5 (erittäin hyvä) 

Keskivi iva 	 Reunaviiva 

Tiemerkinnät ovat uudenveroiset. Kulumista ei silmämääräisesti juuri havaitse. 
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P1 EN MERKINNÄT 

PIENMERKINNÄT 

Pienmerkintöjen kunto arvioidaan merkintöjen kuluneisuuden perusteella. Paäpaino on tällöin asetettava 
merkinnän hahmottamisen kannalta oleellisimpiin merkinnän kohtiin, esimerkiksi nuolien kärkiin. 
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Kuntoluokka 3 



12 	 Tiemerkintöjen kuntoluokitus 
P1 ENMERKIN NÄT 

Kuntoluokka 2 

Kuntoluokka 1 
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