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KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 

Kuntomäärityksen tarkoituksena on saada kunnossapitäjälle konkreettiset kuntotilan 
standardit sekä ku ntotilojen luokitukset toimenpiteiden ohjausta varten. Laatutavoit-
teet jatoimintalinjat määritetään näiden kuntomääritysten pohjalta erikseen. 

Puhtaanapito 

Puhtaanapidon tarkoituksena on pitää tiealue, luiskat, pysäköimis- ja levähdysalueet, 
lauttapaikat ja muut vastaavat alueet siisteinä ja terveydelliset vaatimukset 
täyttävinä. Puhdistustarvetta aiheuttavat mm. roskat ja jätteet, liukkaudentorjunnas-
sa käytetty hiekka, päällysteestä irronnut aines, liikenneonnettomuudessa syntyneet 
roskat sekä kasvi- tai eläinjätteet. 

Alueiden puhtaus arvioidaan seuraavalla kriteerillä: 

- yleinen siisteys 

Yleisellä siisteydellä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon tarkasteltavalla alueella on 
roskia, jätteitä, hiekkaa tai muuta pu htaanapitotoimenpitein poistettavaa ainesta. 

Puhtaanapidon kuntoarviointitehdään silmämääräisesti yhtenäiselle viher- tai pää!-
lyste alueelle, ajoratojen osalta noin 1 km:n välein koko tien leveydeltä. 

Kuntoarvoja on viisi. Tarkasteltavan alueen tulee täyttää kuntovaatimukset lähes 
koko pinta-alaltaan. 

Sorapientareet 

Sorapientareiden tarkoituksena on tukea ajorataa ja antaa tienkäyttäjälle mandolli-
suus siirtyä tilapäisesti pois päällystetyltä ajoradalta. Siten pientareiden kunnon 
vaikutus liikenneturvallisuuteen on merkittävä. 

Sorapientareiden kunto arvioidaan seu raavilla kriteereillä: 
- pientareen ja päällysteen tasoero 
- pientareen tasaisuus 

Tasoerolla tarkoitetaan sitä, kuinka suuri on sorapiennar- ja päällystepintojen 
korkeusero. Pientareentasaisuuskriteeri sisältäätasaisuuden lisäksi myös pienta-
reen tiiveyden. 

Sorapientareiden kuntoarviointi tehdään silmämääräisesti noin 1 km:n välein erikseen 
tien eri puolille. 

Kuntoarvoja on viisi. Kuntoarvoluokka määräytyy eo. kriteereistä heikomman mukaan. 



KUNTOARVO 5 (erittäin hyvä) 
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Ajoradat ja muut päällystetyt pinnat ovat puhtaat hiekasta ja roskista. 

Tienvarren ja levähdysalueiden ym. nurmikko-ja istutusalueet ovat roskattomatja siistit. 

Sorapiennar ja ajoradan päällyste ovat samassa tasossa. Piennar on tasainen, tiivis ja 
leveydeltään riittävä. 
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Ajoratojen reunakivien vieressä, aivan päällysteen reunalla ja pientareilla on vähäinen 
määrä hiekkaa, joka ei pölyä häiritsevästi. 

Päällyste- tai viheralueella on paikoitellen pienikokoisia roskia ja muuta epäsiisteyttä. 

Sorapiennar ja ajoradan päällyste ovat samassa tasossa. Pientaressa on vähäistä 
epätasaisuutta, joka ei kuitenkaan olennaisesti häiritse tienkäyttäjää. 



KUNTOARVO 3 (tyydyttävä) 
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Ajoratojen reunakivien vieressä, kaiteiden alla, päällysteen reunalla ja pientareella on 
jonkin verran hiekkaa ja pölyä, jota ajoneuvot nostattavat kuivana ilmaan. 

Päällyste- tai viheralueella on selvästi havaittavaa roskaisuutta kuten paperia ja muovia. 

Sorapiennar on korkeintaan 20 mm alempana kuin ajoradan päällyste. Piennar on jonkin 
verran epätasainen ja kuoppainen. Pientareen reunassaja kaiteiden alla on vähän maa- 
ainesta. 
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Ajoradoilla ja muilla päällystetyillä alueilla, erityisesti reunakivien vierellä ja päällysteen 
reunalla, on huomattavasti hiekkaa ja pölyä. Epäpuhtaudet leviävät tuulen mukana 
ympäristöön häiriten mm. kevyttä liikennettä. Märällä kelillä ajoradan pinnasta nouseva 
epäpuhtauslikaatuulilasiajaautoa. 

Roskiaja muuta vastaavaa epäsiisteyttä on häiritsevän paljon. 

Sorapiennar on korkeintaan 30 mm alempana kuin ajoradan päällyste. Piennar on 
epätasainen, kuoppainen ja leveydeltään riittämätön. Pientareen reunassa on maa- 
ainesta ja ruohikkoa, joka rajoittaa veden virtausta luiskaan. 
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Ajoradoillaja muilla päällystetyilläalueilla on runsaasti hiekkaa ja pölyä. Päällyste voi olla 
sateella liejuinen. Päällysteen reunalla oleva hiekka vaikeuttaatai estääveden virtausta. 

Tien reunat, pysäkit, pysäköimis- ja levähdysalueet ovat täysin roskaantuneet ja 
hoitamattomat. Tienvarsilla on puun oksia ja suurikokoisia talousjätteitä. Jäteastiat on 
täytetty yli. 

Sorapiennar on yli 30 mm alempana kuin ajoradan päällyste. Piennar on hyvin epätasai-
nen. Tukisora puuttuu paikoin kokonaan. Pientareen reunassa on maa-ainesta ja 
ruohikkoa, joka estää veden virtausta luiskaan. Piennar on murtumisvaarassa raskaan 
ajoneuvon alla. 
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