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GOST  R 50597-93  

VENÄJÄN FEDERAATION VALTION STANDARDI 

Tiet  ja  kadut  
LIIKENNETURVALLISUUTEEN  PERUSTUVAT 

 LIIKENNEKELPOISUUS  VAATIMUKSET  

Automobile Roads and Streets. 
The Requirements to the Level of Maintenance 

Satisfied the Traffic Safety  

Tulevat voimaan  1994-07-01 

1.  Ohjeiden  soveltamisalue  

Tässä  standardissa määritetään  teiden sekä kaupunkien  ja  muiden taajamien 
katujen  liikennekelpoisuuteen  vaikuttavat tekijät sekä  liikenneturvallisuuteen 

 perustuvat teiden  ja  katujen, samoin kuin liikenteen  ohjauslaitteiden  teknillistä 
kuntoa koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Kaikki ohjeissa esitetyt vaatimukset ovat ehdottomia. Niiden tavoitteena  on 
 tieliikenteen turvallisuuden parantaminen, ihmishenkien menetyksen  ja  tien

-käyttäj ien  vammautumisen estäminen,  omaisuusvaurioiden  torjuminen sekä 
ympäristön suojeleminen. 

Ohjeiden  sov eltamisalueen  laajentaminen:  

-  01.01.1995  saakka ohjeet koskevat käytössä olevia liittovaltion teitä, kaupun-
kien  ja  muiden taajamien  pääteitä  ja  katuja  

-  01.01.1995  lähtien ohjeet koskevat kaikkia käytössä olevia yleisiä teitä, joilla 
 on  joko  sementillä-  tai bitumilla  sidottu päällyste sekä kaikkia kaupunkien  ja 

 muiden taajamien teitä  ja  katuja.  



Tiet taajamien ulkopuolella sekä kaupunkien  ja  muiden taajamien alueella ole-
vat tiet  ja  kadut jaotellaan seuraavaan kolmeen luokkaan: 
Luokka  A:  Tiet, joiden liikennemäärä  on  yli  3 000  autoa/vrk  sekä kaupunki-

en  ja  muiden taajamien alueella olevat nopeata liikennettä palve-
levat pääväylät, jatkuvia liikennevirtoja välittävät kaupungin 
sisäisen liikenteen kannalta tärkeät pääkadut 

Luokka  B:  Tiet, joiden liikennemäärä  on 1 000-3 000  autoa/vrk  sekä kau- 
punkien  ja  muiden taajamien alueella olevat päätiet, joilla  on  
järjestetty liikenteen ohjaus  tai  jotka ovat alueellisesti merkit- 
täviä 

Luokka  C:  Tiet, joiden liikennemäärä  on  alle  1 000  autoa/vrk  sekä kaupun-
kien  ja  muiden taajamien alueella - kadut  ja  tiet, joilla  on  paikal-
lista merkitystä. 

Teiden sekä kaupunkien  ja  muiden taajamien alueella olevien katujen pidosta 
huolehtivien organisaatioiden tulee huolehtia siitä, että jäljempänä esitetyt vaa-
timukset täyttyvät. 

Teille  tai  kaduille, jotka eivät täytä kyseisen tieluokan liikennekelpoisuudelle 
näissä ohjeissa asetettuja vaatimuksia  on  asetettava väliaikaisia rajoituksia  tai 

 liikenneväylä  on  tarvittaessa turvallisuussyistä suljettava liikenteeltä.  

2.  Viittaukset muihin normeihin 

Näissä ohjeissa viitataan seuraaviin standardeihin, rakenteellisiin ohjeisiin  ja 
 sääntöihin sekä ohjesääntöihin: 

Liikennemerkit. Teknilliset ohjeet. 
Tiemerkinnät  
Tieliikenteen ohjauksen teknilliset välineet. Käyttöohj eet. 
Tieliikenteen valo-ohjauslaitteet. Tyypit. Tärkeimmät 
ominaisuudet. 
Metallijohteella  varustetut tien kaiteet. Teknilliset ohjeet. 
Tiet. 
Kaupunkien  ja kylätaajamien  suunnittelu sekä niiden 
rakentaminen. 

- GOST  10807-78 
 - GOST  13508-74  

- GOST  23457-86 
 - GOST  25695-9 1  

- GOST  26804-86 
 -  SNIP 2.05.02-85 

 -  SNIP 2.07.01-89  

-  SNIP 3.06.03-85  Tiet. 
- BCH  24-88 	Teiden parantamista  ja kunnossapitoa  koskevat ohjeet 

(Minavtodor VFNTL) 
-  Rautateiden tasoristeyksiä koskevat ohjeet. 



3.  Teiden sekä kaupunkien  ja  muiden taajamien katujen  Ilikennekelpoi-
suutta koskevat vaatimukset. 

Teiden  ja  katujen ajoradan, jalkakäytävän sekä jalankulku-  ja pyörätien  pää!
-lysteen, pysäkkien tasanteiden  samoin kuin keskikaistojen, pientareiden  ja  tien 

luiskien tulee olla siistissä kunnossa. Niillä ei saa olla tien varusteisiin kuulu-
mattomia esineitä.  

3.1  Ajoradan  päällyste  

3.1.1  Ajoradan päällysteellä  ei saa olla painumia, kuoppia  tai  muita vaurioita, 
jotka vaikeuttavat  aj oneuvojen  liikkumista liikennesääntöjen sallimalla 
nopeudella. 
Taulukossa  1 on  osoitettu päällysteen suurin sallittu vaurioitumisaste sekä aika, 
jonka kuluessa vaurio  on  korjattava.  

3.1.2  Yksittäisten painumien  tai  kuoppien pituus ei saa ylittää  15 cm,  leveys  60 
cm  eikä syvyys  5 cm. 

3.1.3  Ajoradan päällysteen  tasaisuuden tulee täyttää taulukossa  2  esitetyt 
vaatimukset.  
3.1.4  Päällysteen kitkakertoimen  tulee olla riittävän suuri taatakseen turvallisen 
liikkumisen liikennesääntöjen sallimalla nopeudella.  Sen  tulee olla sileällä 
renkaalla mitattaessa vähintään  0,3  ja pintakuviollisella  renkaalla mitattaessa 
vähintään  0,4  *)  

Taulukko  1.  
Liikenteelliseen  merkitykseen  Vaurioituneen päällysteen Vaurion  korjaamiseen 
perustuva tien luokka sallittu  enimmäismäarä  sallittu  enimmäisaika  

1 000 m2 :llä päällystettä 
m2  vrk  

A 0,3 	(1,5) 5 
B 1,5 	(3,5) 7 
C 2,5 (7,0) 10  

Huomautuksia:  
1. Suluissa annetut luvut koskevat kevään aikaisia vaurioita.  
2. Vaurion  korjaamisen  enimmaisaika  koskee  rakennuskautta,  joka  määritetään ohjeessa 

SNiP  3.06.03 ilmastollisten  olosuhteiden perusteella. 

Annetut  kitkakertoimen  arvot vastaavat  mittauskojeella PKRS -2  (TU  78.1.003-83) 
 saatavia  mittaustuloksia. 

'I 



Taulukko  2.  
Liikenteelliseen  merkitykseen  Tien päällysteen  kunto tasaisuuden osalta 
perustuva tien luokka  Mittauskojeen PKRS-2 Kolmemetrisenoikolaudan  

osoittama  tasaisuusluku  ja  paällysteen  väliin  jäavi- 
korkeintaan  en  ylisuurten  rakojen 

cm/km  osuus korkeintaan  %  

A 660 7 
B 860 9 
C 1200 14  

Huomautus:  Oikolaudan  ja  päällysteen valiin  jäävien  rakojen  määrä  määritettäessä  otetaan 
huomioon  ohjeessa SNiP  3.06.03  annetut sallitut  enimmäsarvot (kts. liitel).  

3.1.5 Päällysteen riittämättömästä kitkasta  johtuvan epäkohdan poistamiseen 
sallittu  enimmäisaika  riippuu tarvittavan  korjaustyön  laadusta. Korjaus tulee 
tehdä taulukossa  3  osoitetun ajan kuluessa puutteen havaitsemisesta lukien. 

Taulukko  3. 
Tien  pinnan  kitka-arvon nostamiseen tarvittavat työt Työn suorittamiseen  käytettavä.  aika 

korkeintaan  
vrk  

1. Päällysteen  pintaan  nousseesta bitumista  aiheutu- 
neen liukkauden poistaminen  4 

2. Likaantuneen päällysteen  puhdistaminen  5 
3. Tien  pinnan  karkeuttaminen  15 

3.1.6 Talviajan  liukkauden torjumiseen  ja  lumen poistamistoimien  loppuun 
saattamiseen käytettävä  enimmäisaika  teillä sekä kaupunkien  ja  muiden taaja-
mien kaduilla riippuen tien  tai  kadun liikenteellisestä merkityksestä  on  osoitettu 
taulukossa  4.  

Taulukko  4.  
Liikenteellisen  merkitykseen  Talviliukkaudet  torjumisen  ja  lumen  poista- 
perustuva tien luokka  misen  loppuun saattamiseen käytettävä nor- 

mien mukainen  enimmäistuntimäärä  
A 4 
B S 
C 6  

Huomautus: Liukkauden  toijunnan enimmäisaika  lasketaan liukkauden havaitsemisesta läh- 
tien  sen  täydelliseen poistamiseen.  Lumen  poistamisen  enimmäisaika  lasketaan  lumisateen  
päättymisestä työn loppuun  saattaniiseen. 
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3.1.7  Kaupunkien  ja  muiden taajamien teillä  ja  kaduilla lumi  on  siirrettävä 
vesikouruun  tai  keskikaistalle  ja kasattava lumikinoksiksi,  joissa  on 2.0-2,5 

 metrin katkoksia.  
Lumen  poistamisen jälkeen ajoradalta  on lumen  poistoon rydyttävä joukkolii-
kenteen pysäkeillä,  jalkakäytävillä, ajoneuvojen pysäköintialueilla  ja pysäyt-
tämispaikoilla.  

3.1.8  Lumikinoksia  ei saa tehdä: 

-  teiden  tai  katujen tasoristeyksessä eikä rautatien tasoristeyksen läheisyydessä 
näkemäkolmion alueella 

-  alle  5 m  etäisyydelle jalankulkijoiden suojatiestä 
-  alle  20 m  etäisyydelle joukkoliikenteen pysäkistä 
- kaiteella  tai  korotetulla reunakivellä varustetuilla tieosille 
- jalkakäytäville.  

3.1.9  Kaupungeissa  ja  taajamissa jalkakäytävien  lumen  poistaminen  on  tehtävä 
korkeintaan taulukossa  5  osoitetussa  ajassa lumisateen  tai  lumipyryn päättymi-
sestä lukien. Sallittu enimmäisaika riippuu jalankulkijoiden määrästä. 

Taulukko  5.  
Jalankulkuliikenteen  määrä 

jalankulkijoitaltunti 
Työhön käytettävä enimmäisaika 

tunteja 
yli  250 1 
100-250 2  
alle  100 3 

3.1.10  Tarkastuskaivojen  tulee täyttää valtion standardissa GOST  3634  esitetyt 
rakenteelliset vaatimukset. 
Kaivon kannen  ja tienpinnan  välinen korkeusero ei saa olla yli  2,0 cm. 

3.1.11  Sadevesikaivojen  tulee täyttää valtion standardissa GOST  26008  esitetyt 
vaatimukset. 
Kaivon ritiläkannen  ja vesikourun  välinen korkeusero ei saa olla yli  3,0 cm. 
3.1.12  Milloin kohdissa  3.1.9  ja  3.1.10  mainitut korkeuserot ylittyvät  on, 

 puutteellisuudet korj attava korkeintaan vuorokauden kuluessa puutteellisuuden 
havaitsemisen jälkeen. 
Milloin kaivon kansi  ja ritilä  on  rikkoutunut,  on  kaivon ympärille viipymättä 
pystytettävä aitaus  ja sen  yhteyteen pystytettävä tarvittavat liikennemerkit. 
Rikkoutuneet kannet  on  vaihdettava kolmen  tunnin  kuluessa. 



3.1.13  Ajoradalla  olevan raitiovaunun  tai  junan kiskon korkeus saa poiketa 
korkeintaan  2,0 cm  ajoradan  pinnan  korkeudesta. 
Rautateiden tasoristeyksessä kiskojen välinen kate ei saa olla yli  3 cm  kiskoja 
korkeammalla eikä katteen epätasaisuuksien syvyys saa ylittää  4 cm.  
Milloin edellä annetut ehdot eivät täyty,  on  puute korjattava kanden vuorokau-
den kuluessa  sen  havaitsemisen jälkeen.  

3.2  Pientareet  ja keskikaistat.  

3.2.1  Pientareet  ja keskikaistat,  joita ei ole erotetettu ajoradasta reunakivellä, 
eivät saa olla yli  4,0 cm  ajoradan  reunaa alempana. 
Pientareen  (tai  keskikaistan)  korottaminen ajoradan korkeustasoa ylemmäksi 
reunakiven puuttuessa ei ole sallittua.  

3.2.2  Tukipientareiden painumista  ja  tasaisuutta koskevat samat vaatimukset 
kuin ajoradan päällystettä (kohdat  3.1.1  ja  3.1.2).  
Tukipientareilla  havaitut puutteet tulee korjata  14  vuorokauden kuluessa havait-
semisen jälkeen.  
3.2.3  Päällystämättömien pientareiden  (keskikaistan) vaurioituneet  osat  eivät 
saa ylittää taulukossa  6  annettuja arvoja. 

Taulukko  6.  
Teiden liikenteelliseen merki- Vaurioituneen päällysteen  Vaurioiden suurin sallittu 
tykseen  perustuva luokka sallittu enimmäismäärä syvyys  

1 000 m2  :stä  päällystettä  
m2  cm 

A 5,0 5,0 
B 7,0 7,0 
C 15,0 10,0 

3.3  Näkemäolosuhteet  

3.3.1  Teiden tasoristeyksissä, milloin kysymyksessä ei ole rakennettu alue, 
tulee olla käytettävissä voimassa olevien rakenteellisten normien  ja  sääntöjen 
edellyttämä näkemä.  

3.3.2  Rautateiden vartioimattomissa tasoristeyksissä tulee  50  metrin etäisyydel-
lä lähimmästä kiskosta oleville ajoneuvojen kuljettajille varata mandollisuus 
kummastakin suunnasta lähestyvän junan havaitsemiseen taulukossa  7  osoite- 
tulta  etäisyydeltä. 
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Taulukko  7.  
Junan nopeus  km/h 121-140 81-120 41-80 26-40 <25  

äkemän vähimmais
-pituus 	m 500 400 250 150 100  

Huomautus: Ensisijaisesti otetaan huomioon pitkän  matkan  junat.  Jos  niitä ei ole, niin  nä- 
kemän  pituuden määrää suurin paikallisen henkilöjunan  tai  tyhjän tavarajunan nopeus.  

4.  Teiden  ja  katujen liikenteen teknillisille laitteille asetettavat vaatimukset 

 4.1  Liikennemerkit  

4.1.1  Tiet sekä kaupunkien  ja  muiden taajamien kadut  on  varustettava liikenne- 
merkeillä, joiden rakenne täyttää valtion  standardin GOST  10807  vaatimukset 

 ja  jotka sijoitetaan  standardin GOST  23457  edellyttämällä tavalla.  
4.1.2  Liikennemerkkien  pinnan  tulee olla puhdas. Pinnalla ei saa myöskään 
olla niiden  hav aitsemista vaikeuttavia  vaurioita.  

4.1.3  Valoa heijastavalla aineella päällystetyssä liikennemerkissä sallitaan  sen 
 käytön aikana tapahtuva heijastustehon aleneminen. Palautusheijastuvuuden 

tulee kuitenkin olla valkoisella  ja keitaisella värillä  vähintään  90,  vihreällä 
värillä  20,  punaisella  10  ja  vihreällä  5  ed/ix  m2 . 

4.1.4  Sisältä valaistujen liikennemerkkien keskimääräinen luminanssi ei saa 
valkoisen  tai  keltaisen värin ollessa kysymyksessä auttaa  90,  vihreällä värillä 

 20,  punaisella  10  ja  sinisellä  5  cd/  m2 .  

Mustien osien heijastavuuden voimakkuus ei saa ylittää  4  cd/  m2 . 

4.1.5  Vaurioituneiden liikennemerkkien  vaihto  tai  korjaus (lukuun ottamatta 
etuoikeusmerkkejä  2.1-2.7)  tulee suorittaa kolmen vuorokauden kuluessa puut-
teen havaitsemisen jälkeen. Etuoikeutta osoittavat liikennemerkit tulee vaihtaa 

 tai  korjata yhden vuorokauden kuluessa.  
4.1.6  Tielle asetut väliaikaiset liikennemerkit tulee poistaa vuorokauden kulu-
essa  sen  jälkeen kuin niiden käyttöä vaatinut syy  on  poistettu.  

4.2  Tiemerkinnät  

4.2.1  Teiden sekä kaupunkien  ja  muiden taajamien katujen  ja  teiden tiemerkin
-nät  tulee tehdä valtion  standardin GOST  13508  mukaisesti  ja  käyttäen GOST 

 23457  sisältämiä ohjepiirroksia. 



4.2.2  Tiemerkintöjen  tulee olla käytännössä minä tahansa vuorokauden aikana 
hyvin havaittavia (milloin ne eivät ole  lumen  peitossa).  
4.2.3  Maalaamalla  tehty tiemerkintä  on  uusittava,  jos  liikenne  on  kuluttanut yli  
50%  sen  pinta-alasta (pituussuuntaisissa merkinnöissä mittaus tehdään  50  met-
rin pituisella matkalla).  Termoplast-menetelmällä tehty merkintä  on  uusittava, 

 jos  siitä pois kulunut  osa  muodostaa  25  % merkinnän  pinta-alasta.  

4.2.4  Tiemerkintöjen valoteknillisten parametrien  tulee käytännön olosuhteissa 
täyttää seuraavat vaatimukset: 
- luminanssitekijän  tulee olla vähintään taulukossa  8  annettujen lukujen 

mukainen 
-  valoa heijastavasta materiaalista tehtyjen tiemerkintöjen paluuheijastavuuden 

 pinta-alayksikköä  kohti tulee olla: valkoisella värillä vähintään  80  ja  keltai-
sella värillä vähintään  48  mcd! lx  rn2 . 

4.2.5  Tiemerkintöjen  uusiminen tulee toteuttaa käyttäen hyväksi uusinta 
tekniikkaa.  

4.2.6  Tiemerkintöjen kitkakertoimen  tulee olla vähintään  0,75-  kertainen  tien 
päällysteen kitkakertoimeen verrattuna. 

Taulukko  8.  
Väri 

_____________ 

Tiemerkintöjen luminanssitekijän vähimmäisarvo  
Tavalliset lakkapohj aiset  ja 
termoplastiset  materiaalit 

Lakkapohjaiset  ja termoplastiset  materiaalit, 
joilla  on  myös valoa heijastavia ominaisuuksia 

Valkoinen  0,48 0,28  
Keltainen  0,29 0,21 

4.3  Teiden valo-opastimet  

4.3.1  Valo-opastimien tulee olla valtion  standardin GOST  25695  mukaisia  ja 
 niiden sijoitus sekä toiminta  standardin GOST  23457  mukainen.  

4.3.2  Valo-opastimessa sekä  sen kiinnityslaitteissa  ei saa olla näkyviä vaurioita 
 tai  epäkuntoisuutta.  

Valoa hajottavassa linssissä ei saa olla halkeamia  tai  lohkeamia.  
Valoa heijastavassa lasissa olevien tunnuskuvioiden tulee olla vähintään  50 

 metrin etäisyydeltä havaittavia. 
Heijastimessa  ei saa olla  50  metrin etäisyydeltä havaittavia heijastusvoimak-
kuuden alenemista aiheuttavia vaurioita  tai  korroosiota. 



4.3.3  Valo-opastimien käytön aikana sallitaan  sen valovoimakkuuden  alenemi-
nen akselin suunnassa korkeintaan  30%  :lla  valtion standardeissa GOST  25695  
määritetystä  arvosta.  

4.3.4  Valo-opastimen epäkuntoon menneet valolähteet  on  vaihdettava vuoro-
kauden kuluessa niiden epäkuntoisuuden  hav aitsemisen  jälkeen. Sähköasennuk

-sessa  ilmenevät viat valo-opastinlaitteessa  tai  sähkökaapelissa  on  korjattava 
kolmen vuorokauden kuluessa.  

4.4  Kaiteet  ja reunakivet  

4.4.1  Teiden sekä kaupunkien  ja  muiden taajamien katujen  ja  teiden  osat,  jotka 
ovat liikenteelle vaarallisia, kuten  mm.  ylikulkusillat,  on  varustettava kaiteilla, 
joiden rakenne  ja  käyttö määritetään valtion standardeissa GOST  25804  ja 
GOST  23457  sekä ohjeissa SNiP  2.05.02  ja SNiP  2.05.03. 

4.4.2  Kaiteiden  tulee olla  standardin GOST  13508  mukaisesti maalattuja.  Sin
-kitettyjä  kaiteen osia ei tarvitse maalata.  

4.4.3  Kaiteen vaurioituneet  osat  on  korjattava  tai  vaihdettava viiden vuorokau-
den kuluessa vian toteamisen jälkeen.  
4.4.4  Käytöstä  on  poistettava kaiteiden teräsbetonista tehdyt pylväät  ja johteet, 

 joissa  on  avoimia halkeamia  tai  teräkseen saakka ulottuvia lohkeamia. Puiset 
pylväät  ja johteet  on  poistettava käytöstä,  jos  niissä  on  mekaanisia vaurioita  tai  
niiden poikkileikkauksen laskennallinen  pinta-ala  on  pienentynyt.  

4.4.5  Yksittäiset reunakivet  on  vaihdettava,  jos  yli  20%  niiden näkyvissä ole-
vasta pinnasta  on  vaurioitunut  tai  jos  pinnassa  on  yli  3,0 cm  syvyyteen ulottu-
via lohkeamia. 
Reunakivi  ei saa olla suunnitellusta poikkeavassa asennossa.  

4.5  Reunapaalut  ja liikennevilkut.  

4.5.1  Reunapaalujen  ja liikennevilkkujen  asentamisessa tulee noudattaa valtion 
standardia GOST  23457. 

4.5.2  Reunapaaluissa  ja liikennevilkuissa  ei saa olla näkyviä vaurioita  tai  muo-
donmuutoksia  ja  niiden tulee olla valoisana aikana vähintään  100  metrin etäi-
syydeltä selvästi havaittavia.  
4.5.3  Reunapaalujen  ja liikennevilkkujen  maalauksen tulee olla valtion  standar-
din GOST  13508  vaatimusten mukainen.  

4.5.4  Vaurioituneet reunapaalut  ja liikennevilkut  tulee vaihtaa viiden vuorokau-
den kuluessa vaurion havaitsemisen jälkeen. 



lo 

4.5.5  Liikennevilkun epäkuntoinen valolähde  tai  muu rikkoutunut  osa  on  vaih-
dettava vuorokauden kuluessa vian havaitsemisen jälkeen.  

4.6  Ulkovalaistus  

4.6.1  Ulkovalaistus  on  sytytettävä iltahämärän  aikana luonnollisen valaistuksen 
alentuessa  20  luksiin  ja sammutettava aamuhämärän  aikana luonnollisen valais-
tuksen ollessa  10  luksia.  
4.6.2  Tunnelien päivävalaistus  muutetaan yövalaistukseksi  ja  päinvastoin  si!- 
loin,  kuin luonnollinen valaistus  on 100  luksia.  
4.6.3  Yöllä  ja  illalla toimintakunnossa olevien ulkovalaisimien osuuden tulee 
olla vähintään  95  %. Peräkkäiset valaisimet  eivät saa tällöin olla epäkuntoisia.  
4.6.4  Ulkovalaistuksen  osittainen (korkeintaan  50%)  sammuttaminen  sallitaan 
yön aikana, kun jalankulkijoiden määrä  on  alle  40  kulkijaa tunnissa  ja  ajoneu-
voliikenteen määrä molemmissa suunnissa  alle  50  yksikköä tunnissa.  
4.6.5  Ulkovalaistuksessa  havaitut viat, joihin liittyy johtojen katkeaminen  tai 

 valaisimien tukirakenteiden vioittuminen  on  korjattava heti vian havaitsemisen 
jälkeen.  

5.  Valvontamenetehnät  

5.1  Päällysteen  kitkaa  ja  tasaisuutta arvioitaessa  on  käytettävä laitteita PKRS, 
PPK-MADI-VNIIBD, kolmemetristä oikolautaa  ja  siihen kuuluvaa kiilaa. Lai-
tetta käytetään siihen liittyvien ohjeiden mukaisesti.  
5.2  Pituusmittauksella  todettavissa olevat, teiden  ja  katujen kuntoa kuvaavat 
parametrit mitataan viivoittimella  tai  mittanauhalla.  
Muut parametrit, joita ei voida määrällisesti arvioida,  on  arvioitava visu-
aalisesti.  

5.3  Valo-  ja väriteknilliset  ominaisuudet  on  määritettävä tiemerkintöjen  osalta 
valtion  standardin GOST  13508,  liikennevalojen valo-opastimien osalta GOST  
25695  sekä liikennemerkkien osalta GOST  10807  mukaisesti. 
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Tien  tasaisuuden mittausta koskevat normit 
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14.5.  Töiden vastaanoton yhteydessä tapahtuva tienpinnan tasaisuuden 
alustava arviointi tehdään yleensä PKRS- tyyppisen mittauskojeen avulla. 
Laite antaa mittaustulokset graafisessa muodossa.  Jos  mittauksessa käyte-
tään muunlaisia laitteita,  on  niiden  tulos muunnettava yhteismitalliseksi 
PKRS- tyyppisellä mittauskojeella  saatavien mittaustulosten kanssa. Alus-
tava arviointi voi tapahtua myös ajokokeen avulla, jolloin jokaista ajo- 
kaistaa testataan erikseen autolla ajaen. Tällaisen arvioinnin perusteella 
valitaan tieosat, joiden tasaisuus  ja sivukaltevuudet  mitataan 
yksityiskohtaisesti. 

Valittavien tieosien pituuden tulee yleensä olla  300  -  400 m.  Maataloutta 
harjoittavien yritysten  ja  organisaatioiden omassa käytössä olevilla teillä, 
samoin kuin teollisuuslaitosten teillä valittavien tieosien pituus voi olla 

 100  -  150 m.  Tarkempaa tutkimusta varten valittujen tieosien yhteisen 
pituuden tulee olla vähintään  10  %  koko  tarkasteltavan tieosan ajokaiso-
jen pituudesta.  

Tien  päällysteen  tai  kantavan kerroksen tasaisuuden yksityiskohtainen 
mittaus valituilla tieosilla tulee tehdä määrittämällä kolmemetrisen oiko-
laudan  alle  jäävät raot joko piirturilla varustetun mittauslaitteen avulla  tai 

 siirtämällä oikolautaa. 

Kolmemetrisen oikolaudan  alle  jääneiden rakojen määrittäminen mittaus- 
kiilan avulla  on  tehtävä viidessä puolen metrin välein toisistaan sekä 
oikolaudan päistä sijaitsevasta mittauspisteessä. 

Yksityiskohtainen mittaus tulee tehdä  0,5  -  1,0  metrin etäisyydellä kusta-
kin päällysteen  tai  ajokaistan  reunasta. 

Kullakin tarkempaa mittausta varten valitulla tieosalla tulee tehdä: 
-  100  -  130  mittausta  (25  -  30  oikolaudan  mittaa)  tai  tien  pinnan  tasai- 

suus tulee määrittää graafisella mittauslaitteella  koko ko. tieosan 
 pituudella; 

-  80  -  100  sivukaltevuuden määritystä vesivaa  'alla varustetulla oiko-
laudalla  (25  -  30  mittausta  100  -  150  metrin matkalla); 

-  absoluuttisen  tai  suhteellisen korkeuden määritys vaa 'ituskoneen 
avulla  5  metrin välein. 
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