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KUNTOMÄÄRITYKSEN PER IAATEET 

Tienvarsikalusteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tielaitoksen ja muiden 
ylläpitämiälevähdys-ja pysäkäimisalueiden sekä lauttapaikkojen päytiä, istuimia, 
katoksia, käymälöitä, leikkivälineitä, kiipeilypuustoja, suojarakenteita, laatoitusta, 
kiveyksiä, jäteastioita sekä linja-autopysäkkien katoksia, opastuskarttoja sekä 
muita vastaavia rakennelmia ja varusteita. 
Kuntomäärityksen tarkoituksena on saada kunnossapitäjälle konkreettiset kunto- 
tilan standardit sekä kuntotilojen luokitukset toimenpiteiden ohjausta varten. Laa-
tutavoitteet ja toimintalinjat määntetään näiden kuntomääritysten pohjalta erik-
seen. 
Tienvarsikalusteiden kunto arvioidaan seuraavilla knteereillä: 

-vaurioituneisuus 
-puhtaus 
-yleisilme 

Vaurioituneisuus tarkoittaa kalusteissa olevia lähinnä mekaanisia vaurioita ja 
puutteita, jotka pahimmillaan haittaavat kalusteen toimivuutta ja ovat ulkonäälli-
sesti häiritseviä. Tällaisia vaurioita ovat maalivika, kiinnityksen irtoaminen, 
vääntymä, koihu yms. Myös kalusteiden tai niiden osien puuttuminen kuuluu 
tähän yhteyteen. 
Puhtaus tarkoittaa kalusteiden hygieenistä puhtautta. 
Yleisilme tarkoittaa kalusteiden lähiympäristän siisteyttä ja viimeistelytasoa, 
kalusteiden ja niiden alustojen suoruutta sekä kalusteiden ja kalusteryhmien 
antamaa kokonaiskuvaa, jonka käyttäjä yleissilmäyksellä havaitsee. Yleisilmee-
seen vaikuttaa myös kalusteiden ikä. Yleisilme suhteutuu usein ympäristöön 
siten, että mm. kauniilla luonnonpaikoilla ja korkealuokkaisilla teillä yleisilmeen ja 
yleensä alueen varustelutason merkitys korostuu. 
Kuntoarvoja on viisi. Kuntoarvo määräytyy eo. arviointikriteereistä heikoimman 
mukaan. Kuntoarvio tehdään silmämääräisesti kalusteryhmittäin. 
Yhtenäisen kalusteryhmän kunto määräytyy pääsääntöisesti heikoimmassa 
kunnossa olevan kalusteen mukaan. Samalla tiejaksolla ei erillisten kalusteiden 
tai kalusteryhmien kunto saisi poiketa enempää kuin yhden kuntoarvoluokan. 
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Kalusteita on tarpeellinen määrä ja ne ovat erinomaisessa kunnossa. Minkäänlaisia 
vaurioita ei ole havaittavissa. 

Kalusteet ovat puhtaat eikä käyttäjänä ole tahraantu misen vaaraa. Käymälä on erittäin 
siisti, raitisilmainen ja hygieeninen. Riittävästi käymälävarusteita. 

Kalusteiden yleisilme on erittäin hyvä. Kalusteet ovat suorassa, alustat tukevat ja 
laatoitus tms. täysin ehjä ja tasainen. Kalusteet ovat iältään ja malliltaan uusia. 
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Kalusteita on tarpeellinen määrä ja ne ovat hyvässä kunnossa. Läheltä katsottaessa 
on havaittavissa maalivaurioita tai muita pieniä vikoja. Kalusteet ovat suorassa ja 
alustat tasaiset. Kalusteet ovat malliltaan uudehkoja. 
Kalusteet ovat käytön kannalta puhtaat. Käymälä on siisti ja puhdas ja siinä on käytän 
kannalta riittävästi käymälävarusteita. 

Yleisilme on hyvä. Kalusteet ovat suorassa, alustat tasaiset ja ehjät. Kalusteet 
uudehkoja. 



KUNTOARVO 3 (tyydyttävä) 

• 	 . 
' k: %•_•  _______ 

LTr : : 
rr 	 - 

J. 	__ 

Kalusteita on tarpeellinen määrä. Ainoastaan kalusteryhmän jokin epäolennainen 
varuste voi puuttua, joka ei kuitenkaan vaikuta kalusteiden käytettävyyteen. Kalusteis-
sa maalivaurioita, pieniä taipumia ja kolhuja. Kiinnikkeissä pieniä ruostevaurioita. 

Kalusteet ovat penkkien ja päytien osalta käyttökelpoisen puhtaat, pieniä töherryksiä 
voi olla. Muissa kalusteissa voi olla myös pieniä tahroja ja vähäisesti muuta likaa. 
Käymälä kohtalaisen siisti, hajua ei häiritsevästi. Käymälävarusteista (paperit, pyyh-
keet ym.) voi osa puuttua kuitenkin niin, että se ei häiritse kohtuuttomasti käymälän 
käyttöä. 

Yleisilme on kohtalaisen hyvä. Lähiympäristö on tyydyttävän siisti. 
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Kalusteista voi puuttua joitakin osia, mikä häiritsee niiden käyttää. Huomattavia 
vaurioita, kuten taipumia, katkeamisia ja koihuja sekä maali- ja ruostevaurioita, 

Kalusteissa on tahraavaa likaa ja täherryksiä. Käymälä on epähygieeninen ja sen 
sisällä on häiritsevästi hajua. Puuttuu käymälävarusteita (pyyhkeet, paperit ym.), mikä 
haittaa käymälän käyttää. 
Yleisilme on epämiellyttävä. Lähiympänstössä on epäsiisteyttä. Kalusteiden alustas- 
sa on rikkinäisiä laattoja tms. ja jonkin verran epätasaisuutta. Kalusteet ovat vanhah- 
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Kalusteet ovat ala-arvoisessa, lähes käyttökelvottomassa kunnossa. Niissä on run-
saasti mekaanisia vaurioita tai niitä ei ole tarpeellista määrää. 

Kalusteet ovat hyvin epäsiistejä ja luotaansatyöntävän näköisiä. Käymälässä ja sen 
ympäristössä on epämiellyttävää likaa ja hajua. Käymälävarusteet puuttuvat oleelli-
setta osin tai kokonaan. 

Yleisilme on ala-arvoinen. Lähiympäristö on epäsiisti. Laatoitus tms. alusta rikkonai-
nen ja epätasainen. Kalusteet ovat vanhoja. 
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