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KUNTOMAARIKSEN PERIAATTEET 

Tiemerkintöjen tehtävänä on parantaa liikenteen sujuvuutta, ohjausta ja turvallisuut-
ta. Tiemerkinnät käsittävät pituus- ja poikittaissuuntaiset merkinnät, nuolet sekä 
tekstit ja erilaiset symbolit. Tiemerkinnät toteutetaan maalaamalla tai käyttämällä 
kuumiatai kylmiä massoja tai liimanauhaa. Tiemerkinnätovattilapäisiätai pysyviä. 
Tilapäisten merkintöjen kestoikä rajoittuutietyön kestoajan pituuteen. Tässä yhtey-
dessä käsitellään pysyviä merkintöjä, joiden kestoajan määrittää rakennuttaja tien 
merkityksen mukaan. 

Tiemerkintöjen kuntomäärityksen tarkoituksena on saada kunnossapitäjälle konk-
reettiset kuntotilan standardit sekä kuntotilojen luokitukset toimenpiteiden ohjausta 
varten. Laatutavoitteetjatoimintalinjatmääritetään näiden kuntomääritysten pohjal-
ta erikseen. 

Tiemerkintöjen kunnon arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat kriteerit 
-kulumattomuus 
-näkyvyys pimeään aikaan 
-näkyvyys päiväsaikaan 

Kulumattomuudella tarkoitetaan tiemerkinnän jäljellä olevan (kulumattomanja muu-
toinkin havaittavan) pinta-alan suhdetta alkuperäisen tiemerkinnän pinta-alaan. 
Yksikkönä on prosentti (%). Merkinnän kulumattomuus havainnoidaan pituus- ja 
poikittaissuuntaisena silmämääräisesti 1 km:n välein ja lisäksitärkeimmätliittymät. 

Näkyvyys pimeään aikaan määritetään paluuheijastuman (RL)  arvona mcd/m2/lx.Arvo 
kuvastaa tiemerkinnän kirkkautta kuljettajan paikalta tarkasteltuna, jolloin paluuhei-
jastunut valo lähtee kuljettajan omasta ajoneuvosta. Arvo mitataan paluuheijasta-
vuusmittarilla kuivissa ja kosteissa olosuhteissa 1 km:n välein. 

Näkyvyyttä päiväsaikaan mitataan luminanssimittarilla. Kuntoarvoiksi saadaan 
luminanssi- eli valotiheyskerroin 1 km:n välein. Mittauksettehdään kuivissa oloissa. 

Tiemerkintöjen tulee tieosittain täyttää vaatimukset noin 90% havainnoista. Kunto 
arvioidaan erikseen reunaviivoille, keskiviivoille sekä muille merkinnöille. Paluu- 
heijastuma- ja luminanssiarvot ovat erikseen valkoiselle ja keltaiselle värille. 

Kuntoarvojaon viisi. Tiemerkinnän kuntoarvo määräytyy eo. kriteereistä heikoimman 
mukaan. Niin kauan, kun käytössä ei ole tarvittavia mittareita, ei mittausta vaativia 
kriteerejä oteta huomioon. On myös mandollista, että tutkimustiedon karttuessa 
edellä mainituista kolmesta mitattavasta tekijästä (paluuheijastuma kuivissa ja 
kosteissa olosuhteissa sekä luminanssi) riittää tulevaisuudessa mitata pelkästään 
yhtä tai kahta heijastavuutta kuvaavaa tekijää. 
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KUNTOARVO 5(erittäin hyva 

Alaku van tiemerkintä pimeällä kosteissa olosuhteissa, paluuheijastuma-arvo noin 100 mcd/m 2/lx. 

Tiemerkinnät ovat uudenveroisia ja täysin puhtaat. 

Kulumistaei silmämääräisesti juuri havaitse. 

Paluuheijastuma vähintään 300 mcd/m 2/Ix, keltainen väri vähintään 200 mcd/m 2/lx. 

Paluuheijastuma kosteana vähintään 50 mcd/m 2/lx. 

Luminanssiarvo vähintään 0,50, keltainen väri vähintään 0,40. 



1 KUNTOARVO4 (hyvä) 
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Tiemerkintäjen kuluminen jaltai likaantuminen on vähäistä. Paluuheijastuma on hieman 
alentunut. 

Havaittavissa oleva pinta-ala on vähintään 90% alkuperäisestä. 

Paluuheijastuma vähintään 200 mcd/m 2/lx, keltainen väri vähintään 150 mcd/m 2/lx. 

Paluuheijastuma kosteana vähintään 35 mcdlm2/lx. 

Luminanssiarvo vähintään 0,50, keltainen väri vähintään 0,40. 
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KUNTOARVO 3 (tyydyttävä) 

______ 	 .4 .  

Kuvissa keskiviivat ovat kuntoarvossa 3, reunaviivatkuntoatvossa 4. 

Tiemerkinnäistä noin neljännes on kulunut tai peittyneenä. Paluuheijastuma on alentunut 
selvästi. 

Paluuheijastuma vähintään 100 mcd/m 2/lx, keltainen väri vähintään 80 mcd/m 2/lx. 

Paluuheijastuma kosteana vähintään 25 mcd!m2/lx. 

Luminanssiarvovähintään 0,40, keltainen väri vähintään 0,30. 



KUNTOARVO2(välttävä) 
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viiva on kuntoaniossa 2, muut merkinnätkuntoarvossa 4. 

Tiemerkinnöistä lähes puolet on kulunut jaltai peittyneenä. Paluuheijastuma on alentunut 
huomattavasti. 

Paluuheijastuma vähintään 100 mcd/m 2/lx, keltainen väri vähintään 80 mcd/m 2/lx. 

Paluuheijastuma kosteana vähintään 25 mcd/m 2/lx. 

Luminanssiarvo vähintään 0.30. keltainen väri vähintään 0.20. 



KUNTOARVO 1 (huono) 

; 

Kuvien keskiviivatovatkuntoarvossa 1, reunaviivatkuntoaniossa 4. 

Tiemerkinnöistäyli puolet on kulunut ja/tai peittyneenä. Heijastumakyky on hävinnyt lähes 
kokonaan. 
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