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YLEISTÄ 

YLEISTÄ 

1.1 Soveltamisala 

Tässä asiakirjassa esitetään tiemerkintöjä sekä muita tienpintaan tehtyjen liiken-
nettä ohjaavien toimenpiteitä koskevat laatuvaatimukset tiemerkintätöissä. 
Tieliikennelain 50 §, -asetuksen 55 § 2 momentin ja liikenneministeriön antaman 
liikenteen ohjauslaitteita koskevan päätöksen 5 § mukaan julkaisun velvoittavat 
osat koskevat kaikkia tieliikennelainsäädännön tarkoittamia teitä ja katuja. 

Tiehallinnon ylläpitämien teiden tiemerkintöjen toimivuuden määrittely perustuu 
toiminnallisten ominaisuuksien mittauksiin. Mittaukset perustuvat tilastollisella 
menetelmällä valittuihin satunnaisiin otoksiin. Myös muuta sovittua menettelyä 
voidaan käyttää. Tiemerkinnän kuntoa voidaan arvioida myös silmämääräisesti. 
Merkintöjen toimivuusvaatimukset täsmennetään urakka-asiakirjoissa. 

Yleisten teiden osalta "Tiemerkintöjen toimintalinjat TIEH 2100025-06" määrit-
telee tiemerkinnöin merkittävän tieverkon laajuuden, merkintätavan sekä toimin-
nalliset vaatimukset. 

1.2 Muussa maassa valmistetut tuotteet 

Näissä ohjeissa mainituista, tuotteita tai testausmenetelmiä koskevista 
standardeista, muista asiakirjoista ja teknisistä vaatimuksista määrätään, 
että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti tuote, joka on 
valmistettu tai saatettu markkinoille toisessa Euroopan unionin jäsenmaassa 
tai Turkissa tai valmistettu muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
maassa, tulee katsoa hakemuksesta tässä julkaisussa esitettyjen laatuvaa-
timusten mukaiseksi, mikäli näin varmistetaan vaadittu laatutaso turvalli-
suuden, terveyden ja käyttökelpoisuuden osalta yhtäläisellä tavalla ja pysy-
västi. 

2. Mikäli tuotteen vaatimustenmukaisuus tai käyttökelpoisuus on todistettava, 
esimerkiksi yleisellä tarkastushyväksynnällä tai yleisellä tarkastustodis-
tuksella, voidaan tuotetta pitää samanarvoisena vain, jos sillä on vastaava 
käyttökelpoisuus- ja/tai vaatimustenmukaisuustodistus ja siinä on vaatimus-
tenmukaisuusmerkintä. 

3. Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaan muiden sopimusval-
tioiden elinten suorittamat testaukset, tarkastukset ja sertifioinnit on myös 
tunnustettava, mikäli elinten pätevyyden, riippumattomuuden, puolueetto-
muuden ja teknisen laitteiston perusteella voidaan luottaa siihen, että ne 
suorittavat testauksen, tarkastukset ja sertifioinnin yhtä asiallisesti ja todis-
tusvoimaisesti. Elinten katsotaan täyttävän vaatimukset varsinkin siinä 
tapauksessa, että ne on hyväksytty 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun 
direktiivin 89/106/ETY 16 artiklan mukaisesti tähän tarkoituksen. 
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2 MÄÄRITELMÄT 

Tiemerkintöihin sekä niiden toiminnallisiin ja muihin ominaisuuksiin liittyy 
seuraavat määritelmät: Tiemerkintämateriaali on liuotinvapaa, kun liuotin-
pitoisuus on <2 paino-%. 

Tiemerkintä 
Tiemerkinnöillä tarkoitetaan maalaamalla tai muilla 
menetelmillä tienpintaan tehtyjä merkintöjä, joita 
käytetään joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien 
kanssa liikenteen ohjaamiseen. 
Tiemerkinnät jaetaan tien pituussuuntaisiin merkintöihin 
ja muihin tiemerkintöihin. 

Maali 
Nestemäinen tuote, joka sisältää orgaaniseen liuotti-
meen tai veteen liettyneitä kiintoaineita. Maali voidaan 
toimittaa yksi- tai monikomponenttisena tuotteena. Kun 
maali levitetään siveltimellä, telalla, ruiskulla tai jollakin 
muulla soveltuvalla menetelmällä, se muodostaa liuotti-
men haihtuessa tai kemiallisen reaktion kautta kiinteän 
kalvon. 

Kuumamassa: 
Liuotinta sisältämätön merkintäaine, joka toimitetaan 
kiinteässä, rakeisessa tai jauhemaisessa muodossa. 
Se sulatetaan kuumentamalla ja levitetään sen jälkeen 
käsikäyttöisellä, mekaanisella levittimellä tai ruiskulla. 
Jäähtyessään massa muodostaa kiinteän merkinnän. 

Kylmämassa: 
Merkintäaine, joka toimitetaan yksi- tai monikomponent-
tisessa muodossa. Menetelmästä riippuen ainesosat 
sekoitetaan eri suhteissa ja tuote levitetään sopivalla 
levittimellä. Se muodostaa lopullisen merkinnän kemial-
lisen reaktion kautta. 

Pysyvä merkintä 
Merkintä, joka on tarkoitettu pysyvään käyttöön 

Tilapäinen merkintä 
Merkintä, joka on tehty ohjaamaan liikennettä tilapäi-
sesti esim. työmaan kohdalla tai tilapäisesti uudella 
päällysteellä 

Apumerki ntä 
Maalilla, liidulla tai muulla tavalla tehty varsinaista 
tiemerkintätyötä ohjaava merkintä. Apumerkintää ei ole 
tarkoitettu liikenteen ohjaukseen. 

Märkänä näkyvä merkintä (Tyyppi II) 
Merkintä, joka on muotoiltu tai muuten ominaisuuksil-
taan sellainen, että se antaa riittävän paluuheijastuvuu-
den myös märkänä. 

Täristävä merkintä 
Normaalista tasaisesta tiemerkinnästä poikkeava, mer-
kintämassalla, jyrsimällä, jyräämällä, erilaisella päällys-
teellä tai muulla tavalla tehty ääntä ja/tai tärinää synnyt-
tävä merkintä. 
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Esimuotoiltu merkintä 
Esimuotoillut tiemerkinnät ovat teippejä tai levymäisiä 
massamerkintöjä, jotka kiinnittyvät omalla tai erillisellä 
liimalla, kuumentamalla tai muulla tavalla. 

Paluuheijastuvuus R L  
Mittausarvo, joka kuvaa auton valoista kuljettajan silmiin 
heijastunutta valon määrää (ns. pimeän ajan näkyvyys). 

Luminanssitekijä 
Kuvaa merkinnän näkyvyyttä päivän valolla ja pysyväs-
sä tievalaistuksessa (ns. päivänäkyvyys). 

Luminanssikerroin Qd 
Pinnan luminanssin (= Pinnan valovoiman tiheys tiettyyn 
suuntaan) ja valaistusvoimakkuuden välinen suhde. 
Käytetään tyypin II merkinnän päivänäkyvyyden arvioin-
nissa. Suomessa ei ole mitattu. 

Väri 
Valkoisen ja keltaisen värin värikoordinaatit CIE-koordi-
naatistossa. 

Kitka-arvo 
SRT-arvo (Skid Resistance Test), kitkan arvo mitattuna 
heilurikitkamittarilla tai vastaavalla. 

Kuntoarvo 
Silmämääräinen (näköhavaintoon perustuva) viisipor-
tainen tiemerkinnän kunnon arviointiasteikko. Kunto- 
arvon määrittely tehdään viitejulkaisun TI EH 2200022-
06 (verkkojulkaisu TIEH 2200022-v-04) esimerkkikuvien 
avulla vain silmämääräisen arvioinnin perusteella ilman 
paluuheijastuvuus- tai luminanssia koskevia vaatimuk-
sia. Viitejulkaisua käytetään arvioidessa myös pien-
merkintöjen kuntoarvoa. Kuntoa rvo voidaan määritellä 
myös koneellisesti, jos on luotettavasti osoitettu, että 
tulokset vastaavat silmämääräisesti tehtyä arviointia. 
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SFS-EN 1423/Al 
Road marking materiais. Drop on materiais. Glass beads, antiskid aggregates 
and mixtures of the two 
Tiemerkintämateriaalit. Sirotemateriaalit: lasihelmet, kitkaa lisäävät materiaalit 
ja näiden kanden seokset 

SFS-EN 1424 
Road marking materiais. Premix glass beads 
Tiemerkintämateriaalit. Esisekoitetut lasihelmet 

SFS-EN 1436 
Road marking materiais. Road marking performance for road users 
Tiemerkintämateriaalit. Tiemerkintöjen toimivuus tienkäyttäjien kannalta 

SFS-EN 1463-1/Al 
Road marking materiais. Retroflecting road studs. Part 1: Initial performance 
requirements 
Tienierkintämateriaalit. Heijastavat tiemerkintänastat. Osa 1: Uuden tuotteen 
toiminnalliset vaatimukset 

SFS-EN 1463-2 
Road marking materiais. Retroreflecting road studs. Part 2: Road test 
performance specifications 
Tiemerkintämateriaalit. Heijastavat tiemerkintänastat. Osa 2: Tiekokeen tekniset 
tiedot 

SFS-EN 1790 
Road marking materiais. Preformed road markings 
Tiemerkintämateriaalit. Esimuotoillut tiemerkinnät 

SFS-EN 1824 
Road marking materiais. Road trials 
Tiemerkintämateriaalit. Tiekokeet 

SFS-EN 1871 
Road marking materiais. Physical pro perties 
Tiemerkintämateriaalit. Materiaaliominaisuudet 

SFS-EN 12802 
Road marking materiais. Laboratory methods for identification 
Tiemerkintämateriaalit. Laboratoriokokeet, tunnistaminen 

SFS-ENV 13459-1 
F?oad marking materiais - Quality control —Part 1:Sampling from storage and 
testing 
Tiemerkintämateriaalit - Laadunvalvonta . Osa 1: Näytteenotto varastosta ja 
testaus 
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SFS-EN 13197 
Road marking materiais. Wear simulators 
Tiemerkintämaterjaaljt. Kiertoratakoe 

SFS-EN 13212 
Road marking materiais. Requirements for factory production control 
Tiemerkintämateriaalit. Vaatimukset tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle 

Tiemerkintöjen kuntoluokitus 
TIEH 2200022-04 Helsinki 2004 (verkkojulkaisu TIEH 2200022-v-04) 

Tiemerkinnät 
TIEH 2000005-04 Helsinki 2002 (verkkojulkaisu TIEH 2000005-v-04) 
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4 MERKINTÄMATERIAALIT JA NIIDEN VAATIMUKSET 

Jos tiemerkintämateriaalin valmistajilla on sertifioitu laatujärjestelmä, joka 
perustuu SFS-EN 13212 (tai sitä vastaavaan kansalliseen standardiin) sekä 
soveltaen standardien SFS-EN 1871, SFS-EN 12802 ja SFS-ENV 13459-1 ko. 
materiaalivalmistukseen soveltuvia osia. Tällöin valmistajan oma seurantar-
aportti hyväksytään materiaaliominaisuuksien laadun perustaksi. 

Ellei valmistajalla ole sertifioitua laatujärjestelmää, niin tällöin laadunvalvonnan 
tulee perustua puolueettomassa tutkimuslaitoksessa valmistajan/urakoitsijan 
tilauksesta ja kustannuksella tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimusten tulee kattaa 
kohdan 4.1 tiedot. Näytteenotossa noudatetaan standardia ENV 13459-1 
(uusittavana EN:ksi). 

Maalit, massat ja helmet eivät saa sisältää kemikaalilainsäädännön määrit-
telemiä haitallisia aineita. Lisäksi materiaalien on täytettävä kemikaalilain ja - 
asetuksen sekä niiden perusteella annettujen päätösten määräykset. 

4.1 Maalit, kuuma- ja kylmämassat 

Seuraavat vaatimukset koskevat maaleja ja massoja ilman siroteltuja helmiä. 

Väri 
valkoisen ja keltaisen maalin ja massan värikoordinaatit tulee 
olla standardin SFS-EN 1871 taulukon 2 mukaiset 
Luminanssitekijä f3 
SFS-EN 1871 taulukon 1 mukaan; 

- valkoinen luokka LF 6 (13>0,80 ) 
- keltainen luokka LF 2 keltainen (13>0,50 ) 

Jos sekoitettujen helmien määrä on > 30 %, vaatimuksena on 
taulukon 5 mukaan valkoisille luokka LF4 (13>0,70) 
Jos helmiä onl5-30%, luokka LF 5 (13 >0,75 ) 

Maalit 
Kuiva-ainepitoisuus 
Maalin kuiva-ainepitoisuus (%) määritellään standardin SFS-EN 
12802:2000 liitteen A mukaisella tai vastaavalla menetelmällä. 
Peittokyky 
valkoisen maalin peitto 95% ja keltaisen 90%. Peittokyky 
määritellään standardin SFS-EN 1871 kohdan 4.1.2 mukaisella 
menetelmällä ja kalvopaksuudella. 
Varastoinnin kestävyys 
määritellään säilyttämällä maalia 2 viikkoa 50 °C lämpötilassa. 
Vesiohenteisen maalin viskositeetin tulee olla KU<140/23 	ja 
liuotinohenteisen KU<100/23 o 	Maalin tulee olla helposti 
sekoitettavaa. 

Kuumamassat 
Alkuperäinen näyte 
väri ja luminanssitekijä, kts. vaatimukset edellä 
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Kuumennuskäsittelyn jälkeen 
väri, kts. vaatimukset edellä; luminanssitekijä A13  saa poiketa 
standardin SFS-EN 1871 kohdan 4.2.3.1 mukaan korkeintaan 
0,10 sekä valkoisilla että keltaisilla materiaaleilla. 
leimapainuma: standardin SFS-EN 1871 taulukon 8 luokat IN 
1...lN3eli5s... 5min 
UV-vanhentamisen jälkeen 1  
väri, kts. vaatimukset edellä; luminanssitekijä, taulukon 3 luokan 
UV 1 mukaisesti (AJ3 <0,05, ennen ja jälkeen UV-vanhentamisen) 

Kylmämassat 
Reaktioajan muutos ja sekoitettavuus 
arvioidaan 6 kk 0... 20 °C lämpötilassa säilytyksen jälkeen. 
Reaktioajan pidennys tulee olla < 15 % alkuperäisestä reaktio- 
ajasta. 
Alkuperäinen näyte 
väri ja luminanssitekijä, kts. vaatimukset edellä 
varastointikestävyys, viskositeetti ei saa nousta enempää kuin 
20 % alkuperäisestä, kun tuotetta varastoidaan 6 kk +23 
lämpötilassa. Massan tulee olla helposti sekoitettavissa. 
UV-vanhentamisen jälkeen 1  
väri, kts. vaatimukset edellä; luminanssitekijä saa poiketa 
standardin SFS-EN 1871 taulukon 3 luokan UV 1 mukaisesti 
(Af3 < 0,05) alkuperäisestä 

42 Helmet ja kitkaa lisäävät aineet 

Siroteltavien helmien tulee olla standardin SFS-EN 1423 mukaisia ja sekoitetta- 
vien helmien SFS-EN 1424 mukaisia. Helmien taitekertoimen tulee olla standar-
din SFS-EN 1423 kohdan 4.2 luokanA(n> 1.5) vaatimukset täyttävä. Sirotel-
tavien helmien ja kitkaa lisäävien aineiden tulee olla CE-merkittyjä harmoni-
soidun standardin SFS-EN 1423 (lisäysAl) mukaisesti. Sekoitettavien helmien 
standardin SFS-EN 1424 mukaisuus tulee varmentaa puolueettoman sertifiointi-
tai tarkastuslaitoksen tai testauslaboratorion toimesta. 

Koska tiemerkintämateriaalien sisältämät sekoitettavat ja pintahelmet jauhautu-
vat liikenteen ja talvihoidon vaikutuksesta, asetetaan niiden sisältämille vaaralli-
sille aineille enimmäispitoisuusrajat. Suomessa ei saa käyttää arseenipitoi-
suudeltaan (As) 200 mglkg ylittäviä tiemerkintälasihelmiä (kuivapaino). 
Arseenipitoisuus tulee määrittää puolueettoman testaus-laboratorion toimesta. 
Testaus tulee suorittaa hienoksi jauhetulle lasijauheelle standardisoidulla 
menetelmällä esimerkiksi sopivalla ICP-testillä (1 nductively Coupled Plasma). 
Niiden sijasta voidaan käyttää muita menetelmiä, jos tulosten vastaavuus stan-
dardisoitujen menetelmien kanssa tunnetaan. Tuotteen merkintöjen oikeellisuu-
desta vastaa tuotteen Suomessa markkinoille tuonut taho. Mikäli laboratorio- 
tulosten oikeellisuudesta on perusteltuja epäilyjä, niin arseenipitoisuuden 
tarkistusmittaukset määritetään Euroopan talousalueelle tai Turkkiin sijoittuneen 
puolueettoman testauslaboratorion toimesta helmet markkinoille tuoneen tahon 
kustannuksella. 

1  tehdään kuumennuskäsittelyn jälkeen, tarkemmin urakka-asiakirjoissa. Toimintavastuu-urakassa 
voidaan luopua UV-vanhentamisvaatimuksesta. 
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4.3 Tiemerkintäteipit ja esimuotoillut tiemerkinnät 

Esimuotoiltuja tiemerkintälevyjä käytetään erityisesti pienmerkintöjen teossa 
sekä niiden korjauksissa. Toiminnallisten vaatimusten tulee vastata muiden 
merkintöjen vaatimuksia. Teippien pääasiallinen käyttö on tilapäisinä merkin-
töinä. Materiaalien tulee täyttää standardin SFS-EN 1790 vaatimukset. 
Toiminnalliset luokat määrätään tapauskohtaisesti. 

4.4 Heijastavat tiemerkintänastat 

Heijastavien tiemerkintänastojen tulee täyttää standardin SFS-EN 1463-1 
vaatimukset. Tiemerkintänastojen toiminnalliset luokat sovitaan tapauskoh-
taisesti. Suomessa käytetään ensisijaisesti harmonisoidun standardin SFS-EN 
1463-1 (lisäys Al) mukaisia CE-merkittyjä tiemerkintänastoja. 
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5 VALMIIN MERKINNÄN VAATIMUKSET 

5.1 Yleistä 

Tiemerkintöjen tulee samalla tiejaksolla olla kunnoltaan ja toimivuudelta mandol-
lisimman yhtenäiset. Tiemerkintöjen laadunvalvonnan kannalta on oleellista, 
että käytettyjen materiaalien määrä, laatu ja valmiin merkinnän mitat ja poikkea-
mat ovat dokumentoitu ja jäljitettävissä. 

Yksittäisten sulku- ja varoitusviivojen paikkaaminen on kielletty. Muiden viivojen 
paikkaus määritellään urakka-asiakirjoissa. 

Tiemerkintöjen laatuvaatimusten osalta siirrytään asteittain kohti toimivuusvaati-
muksia sitä mukaa kuin nämä vaatimukset on esitetty hankinta-asiakirjoissa. 

Teiden jaottelu 

Tiemerkinnät jaetaan vaativuustason ja uudelleen merkinnän kiireellisyyden 
suhteen kolmeen kategoriaan: 

A Liikenteellisesti tärkeät tiet (vt, kt, st: KVL yli 3000, ei taajamateitä) 

B Keskivilkkaat tiet 	(vt, kt, st: KVL 500 - 3000) 
Kaikki taajamatiet 
Suojatiet, sulkualueet, pysäytysviivat, nuolet ym. pienmerkinnät 

C Muut tiet 	 (vt, kt, st: KVL alle 500 ja kaikki yhdystiet) 

Eo. luokitusta sovelletaan ottaen huomioon tiejaksojen yhtenäisyyden, poikkeuk-
sellisen liikenteen tarpeet (esim. matkailu) sekä yksittäiset liikenteelliset poikkea-
vuudet (esim. erittäin vilkkaat yhdystiet). Taajama-alueen ja siihen liittyvän muun 
tiestön merkintöjen tulee olla sopusoinnussa. 

5.2 Tiemerkintöjen kuntoluokitus 

Tiemerkintöjen kuntoluokitusta käytetään vanhojen merkintöjen silmämääräisen 
kunnon määrittämiseen. Se määritetään käyttäen viitejulkaisun TIEH 220022-
04 (verkkojulkaisu TIEH 2200022-v-04) 5-luokkaista asteikkoa. Kuntoarvo 
voidaan arvioida myös koneellisesti, mikäli laitteiston luotettavuus on varmistettu. 
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Taulukko 1: Vaaditut kuntoarvot. 

Kategoria Taso talven jälkeen (* Taso syksyllä (** 

A Kuntoarvo 3 Kuntoarvo 4 

B Kuntoarvo 3 Kuntoarvo 4 

C Ei kuntoarvon 
määrittelyä 

Kuntoarvo 3 

ennen korjaavia toimenpiteitä 
kunnostuksen takaraja ja kuntoarvojen aikarajat määritellään urakka-asiakirjoissa. 

53 Paluuheijastuvuus 

Paluuheijastuvuusvaatimukset ovat oheisen taulukon mukaiset, ellei niitä 
tarkenneta urakka-asiakirjoissa. Hyvän kitka-arvon omaava suojatiemerkintä 
saattaa kitkaa lisäävien aineiden ja renkaiden jarrutusjälkien vuoksi alittaa 
taulukon arvot. Liikenteellisesti tärkeiden teiden (kategoriaA) paluuheijastavuus 
mitataan autoon kiinnitetyllä mittauslaitteella jatkuvana mittauksena. 

Taulukko 2: Urakoissa käytettävät tiemerkintöjen toiminnalliset vaatimukset paluu-
heijastuvuuden 'mcd/m2Ilx,) osalta . 0m3 

Paluuheijastuvuus Paluuheijastuvuus vähintään: 
vähintään: Uusien Ylläpidettävän merkinnän 
päällystyskohteiden minimivaatimukset kuivana (RLK) ja 
merkintä kuivana (RLK)a märkänä (RLM).0m 1 ja 2) 

märkänä (RLM).0m 1 ja 

Valkoinen Keltainen Valkoinen Keltainen 

150 (RLK) 100 (RLK) 100 (RLK) 80 (RLK) 
SO(RLM) SO(RLM) 35(RLM) 35(RLM) 

Huom. 1.: Märän IKostean kelin paluuhejjastuvuusvaatimus koskee niitä merkintöjä, 
joissa urakkasopimuksen mukaan edellytetään näitä ominaisuuksia. 

Huom. 2.: Taulukon 1 paluuheijastuvuusarvot (RL)  vastaavat standardin SFS-EN 
1436:n mukaista 30 metrin mittausgeometriaa. 

Huom. 3.: Tapauskohtaisesti voidaan määritellä tarkemmin maalien, ohutmassojen 
sekä massamerkintöjen toiminnalliset vaatimukset. 
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5.4 Kitka-arvo 

Tiemerkinnän kitka-arvovaatimus on standardin SFS-EN 1436 taulukon 7 luokka 
S1 (SRT > 45). Urakka-asiakirjoissa voidaan kuitenkin poiketa tästä. 
Suojatiemerkintöjen kitka-arvovaatimus on vähintään luokka S3 (SRT> 55). 
Suojatien kitka-arvo pitää mitata, ellei se kokemuksen (vastaava materiaali ja 
menetelmä), ennakkokokeiden tai muun perustellun syyn vuoksi ole selvillä. 
Mittaukset tehdään SFS-EN 1436 mukaan tai muulla vastaavat tulokset antavalla 
tavalla. Muiden merkintöjen kitka-arvo mitataan vain, kun se ilmeisesti poikkeaa 
vaatimuksesta. 

5.5 Luminanssitekijä ja värikoordinaatit 

Jos silmämääräisen tarkastelun perusteella on syytä olettaa, että kyseessä on 
värivirhe, tarkastetaan asia mittaamalla luminanssi ja väri SFS-EN 1436 mukaan. 
Luminanssivaatimus valkoiselle on standardin taulukon 5 luokka B3 (13 >0 ,40 ) 
ja keltaiselle luokka B2 (13>0,30). 

5.6 Mittapoikkeamat 

Merkinnöissä ei saa esiintyä leveyden tai paksuuden vaihtelua, suuntavirheitä 
ja sen tulee olla selkeälinjainen. Merkintöjen mittapoikkeamat tarkastetaan 
silmämääräisesti ja tarvittaessa mittaamalla: 

• viivan leveys 
• katkoviivan pituus 
• moduulin (viiva + väli) pituus 
• poikittaissuuntainen sijainti 
• nuolen, symbolien ja merkintäryhmän sisäiset mitat ja sijainti 
• keskiviivaston viivojen väli 
• upotusmerkinnän jyrsinnän leveys ja syvyys 
• valmiin merkinnän paksuus 

Taulukko 3: Tiemerkintöjen sallitut mittapoikkeamat. 

Merkinnän ominaisuus 	 Sallittu mittapoikkeama 

1) Linjamerkinnän leveys - 5 mm ja +20 mm 

2) Katkoviivan pituus - 5 cm ja +15 cm 

3) Moduulin (viiva+väli) pituus ± 15 cm 

4) Merkinnän poikittaissuuntainen 
poikkeama0m,uusi merkintä 

vanhasta merkinnästä 
± 5cm! 50 m 
± 2 cm 

5) Nuolen, symbolien ja 
merkintäryhmän sijainti0m2 

± 10 cm poikkisuunnassa 
pituussuunnassa ± 20/± 100cm 

6) Keskiviivojen väli poikkisuunnassa ± 20 mm 

7) Merkinnän paksuus 	0m  2 tilattu paksuus 

8) Upotusmerkinnän jyrsinnän syvyys 2 tilattu mm syvyys 
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Huom. 1: Poikittaista mittapoikkeamaa a,vioidessa/mitatessa tulee ottaa huomioon 
keskiviivan ja kaistaleveyden muuttuminen varoitus- ja sulkuviivojen 
vuoksi. 

Huom. 2: ± 20 cm nuo/ilja ja muilla sellaisilla merkinnöillä, joilla sOainti  vaikuttaa 
tulkintaan, muilla 100 cm. 

Huom. 3: Lasketaan yleensä materiaalimenekin ja merkintäpinta-alan perusteella. 
Huom. 4: Erilaisten symbolien, nuolien, suojatiemerkintöjen, sulkualueiden viivas- 

tojen toleranssit määritellään tarvittaessa, perussääntönä on -5% ja +20% 
merkinnän osan dimensioista. Suojatiemerkinnän "palkin" leveys + 3 cm. 

Uusintamerkinnät tehdään sijainniltaan vanhojen merkintöjen mukaan, elleivät 
ne selkeästi (ennen työn suorittamista sovittava) poikkea oikeasta paikasta. 
Tällöin vanha merkintä tulee poistaa. Uusintamerkintöjen leveyden tulee täyttää 
taulukon vaatimukset, vaikka vanha merkintä poikkeaisi niistä. 

5.7 Kuivakalvon paksuus 

Sekä tiemerkintä maalien että massojen kuivakalvon paksuus määritellään 
laskennallisesti. Se voidaan myös määritellä pintahelmettömästä sileälle pinnalle 
tehdystä näytteestä märkäkalvon paksuuden mittauskammalla, josta myös 
laskennallisesti määrätään kuivakalvon paksuus. Kalvon paksuus voidaan myös 
mitata erikoismittalaitteilla. Kuivakalvon paksuudesta ja sen määrittämisestä 
voi olla hankekohtaisia vaatimuksia ja ohjeita sopimusasiakirjoissa. 

5.8 Yliajettavuus (merkinnän suojaaminen) 

Mikäli liikenteelliset, olosuhde tai muut tekijät edellyttävät voidaan merkinnälle 
asettaa kuivumisaikavaatimus: 

Tuoreet tiemerkinnät tulee suojata liikenteeltä kuivumisen ajaksi suojakartioilla, 
vaahtohattaroilla tai muilla hyväksytyillä suojalaitteilla niin, ettei merkintöjen 
yliajaminen aiheuta viivojen vaurioitumista ja muun tienpinnan ja ajoneuvon 
tahriintumista. 

5.9 Laadunvalvonta 

Tiemerkintöjen laadunvalvonnassa tulee käyttää hyväksyttyjä ja kalibroituja 
mittauslaitteita sekä näytteenoton tulee olla tilastollisesti edustava. Laadun- 
mittausta tulee pyrkiä automatisoimaan ja tehdä siitä osa tiemerkintöjen hallinta- 
järjestelmää. Työkohtaisissa asiakirjoissa annetaan tarkempia ohjeita/vaati-
muksia mm. mittauksen teosta, tulosten julkaisemisesta, mittaajan puo-
lueettomuudesta, arvonmuutoksista, takuuajoista, takuista ym. tiemerkintätyön 
teettämiseen liittyvistä asioista. 

5.10 Tilapäiset merkinnät 

Kaikkien työnaikaisten tiemerkintöjen teossa ja poistossa noudatetaan "Liikenne 
tietyömaalla" -ohjeiston kohtaa "Työnaikaiset tiemerkinnät". Päällystystöiden 
tilapäisissä tiemerkinnöissä noudatetaan osan Päällystystyöt 5C-2 kohtaa 
Tilapäiset merkinnät. 
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5.11 Merkinnän teko ja korjaus 

Uusien päällysteiden tiemerkinnät tehdään pääteillä viimeistään 2 viikkoa 
päällystämisen jälkeen. Ohituskaistojen ja ryhmityskaistoin varustettujen 
liittymien tiemerkinnät pyritään tekemään mandollisimman pian päällystämisen 
jälkeen. Varoitus-ja sulkuviivat tehdään ensin.Alempiluokkaisten teiden tiemer-
kintöjen teon viive voi olla pidempi esimerkiksi pehmeitä päällysteitä (PAB) 
käytettäessä. 

Tiemerkintöjen korjaus tulee tehdä siten, ettei niistä tule harhaanjohtavia. Uuden 
korjatun merkinnän ja vanhan merkinnän paluuheijastavuuden ero tulee pitää 
kohtuullisena. Keskiviivastojen korjauksessa periaatteina on: 

• alle 500 m sulkuviivat korjataan kokonaan 
• mäkien ja kaarteiden sulkuviivat korjataan kokonaan 
• tuplasulkuviivasta korjataan molemmat 
• varoitus+sulkuviivasta korjataan sulkuviiva tai molemmat 
• keskiviiva+sulkuviivasta korjataan sulkuviiva tai molemmat 
• varoitus+keskiviiva korjataan varoitusviiva tai molemmat 
• erillistä varoitusviivaa ei saa paikata vaan kerralla on korjattava koko 

varoitusviivajakso. 
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6 PIMEÄSSÄ MÄRKÄNÄ NÄKYVIEN TIEMERKINTÖJEN 
LAATUVAATIMUKSET (TYYPPI II) 

6.1 Yleistä 

Pimeässä märkänä näkyvien merkintöjen nimi on Tyyppi II. Tyypin II ajoratamer-
kinnät eroavat tavanomaisista merkinnöistä siinä, että merkinnän osat on 
toteutettu niin, että ne erottuvat merkinnän tasaisesta pinnasta tai niiden 
märkänäkyvyysominaisuudet on aikaansaatu jollakin muulla tavalla. Myös tyypin 
II merkintöjen on oltava koko pinnaltaan täytettyjä. Yksittäisistä osista koostuvaa 
merkintää pidetään koko pinnaltaan yhtenäisenä, kun se näkyy kuorma-auton-
kuljettajan perspektiivistä (keskimääräinen silmäntaso 2,20 m) 30 metrin 
tarkkailuetäisyydeltä koko pinnaltaan. 

Tyypin II merkintäjärjestelmiä tehdään ensi sijassa sinne, missä on saatava 
liikenneturvallisuuden lisäämiseksi riittävä näkyvyys myös pimeässä ja märällä 
kelillä. Merkintä on tehtävä yhtenäisenä riittävän pitkällä osuudella (esim. kanden 
liittymän väliset matkat). 

Käyttämällä tyypin II merkintöjä, joiden pinta on profiloitu, voidaan lisäksi saada 
aikaan akustinen/ääni tehoste, joka estää ajamisen sivuun ajoradalta. Tätä 
merkintätapaa suositellaan siihen liittyvän melun vuoksi vain taajamien ulko-
puolella. 

6.2 Laatuvaatimukset 

Tyypin II merkinnän laji, paksuus sekä muut mitat sovitaan tapauskohtaisesti. 

Sallitut mittapoikkeamat ovat: 

Merkinnän kokonaisleveys 	 - 5 mm ja +20 mm 
Sisäiset mitat (Kamflex, Long FIex) - 5 mm ja +15 mm 
Paksuus 	 vähintään tilattu paksuus 
Poikittainen poikkeama, uusi 	+ 5 cm / 50 m 
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Hyväksytyt paluuheijastavuus- ja muut mittauslaitteet 

Paluuheijastavuus 

Paluuheijastuvuusmittauksissa käytetään sellaisia laitteita, jotka vastaavat 
mittausgeometrialtaan EN -standardia SFS-EN 1436 tai niiden riippuvuus 
toisistaan tunnetaan. 

Huom! Mittarit tulee kalibroida siten, että niiden lukemat ovat luotettavat. 

Suomessa on käytössä ainakin seuraavat laitteet, jotka kuuluvat tähän ryhmään 

LTL-2000 
Laite on suunniteltu siten, että se jäljittelee henkilöauton kuljettajan havaitsemaa 
tieosaa 30 metrin matkalla, kun valaistuskulma on 1,24 astetta ja havaintokulma 
2.29 astetta. Tämä geometria, joka on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi 
vastaa valonheittäjän korkeutta 0,65 m ja kuljettajan silmän korkeutta 1,2 m. 

LTL-800 
Laitteella on sama mittausgeometria, kuin LTL- 2000:llaja se on optisesti täysin 
yhdenmukainen sen kanssa. 

ECODYN ja Laserlux - autot 
Tiemerkintöjen paluuheijastuvuus voidaan mitata myös liikkuvaan ajoneuvoon 
kiinnitetyllä dynaamisella mittausmenetelmällä. Mittaus tapahtuu liikenteen 
nopeudella jatkuvana mittauksena yksi viiva kerrallaan. Tulos ilmoitetaan 
yleensä 100 m keskiarvona. 

Potters'in malli MX3O 
Laitteella on sama mittausgeometria, kuin LTL- 2000:Ua ja se on optisesti täysin 
yhdenmukainen sen kanssa 

ZehntnerZRM 1013+ 
Laitteella on sama mittausgeometria, kuin LTL- 2000:lla ja se on optisesti täysin 
yhdenmukainen sen kanssa. Laite mittaa myös päivänäkyvyyden °d 
Väri koord inaatit 

Jos luminanssi ja kitka mitataan käytetään seuraavia laitteita: 
Luminanssi: Mittarina Minolta CR-331 0 tai vastaava. 

Kitka 

Kitka: Mittaukseen voidaan käyttää vallinnaista menetelmää edellyttäen, että 
se vastaa SRT- mittausta päällysteestä. 
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