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Tiivistelmä 

Tiemerkinnöillä on tärkeä merkitys tienkäyttäjille, ja niiden merkitys korostuu var-
sinkin pimeällä ja sateella. Suomessa pituussuuntaisille viivamerkinnöille on ase-
tettu toiminnalliset vaatimukset kuntoarvolle ja paluuheijastavuudelle. Tässä 
työssä mitattiin tiemerkintöjen paluuheijastavuutta, kuntoarvoa, merkinnän havait-
tavuutta (preview time) ja sitä, miten kuljettajaa avustava Mobileye-järjestelmä 
tunnistaa merkinnän eri olosuhteissa. Mittaukset tehtiin vuosina 2020 ja 2021 uu-
silta merkinnöiltä niiden valmistumisen jälkeen sekä talven jälkeen ennen ylläpito-
merkintöjen tekemistä. Työn aikana tehtiin myös ”normaalia” leveämpiä viivamer-
kintöjä sekä profiloituja viivamerkintöjä. Leveämpien ja profiloitujen merkintöjen 
osalta haluttiin selvittää, mikä vaikutus niillä on merkinnän kuntoarvoon, paluuhei-
jastavuuteen, preview timeen ja Mobileyen havaittavuuteen. 
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Harri Ahola, Juha Äijö, Mikael Sulonen, Peter Sandbacka: Inverkan av vägmar-
kings bredd och retroreflektion på trafikanter. Helsingfors 2022. Trafikledsverkets 
publikationer 47/2022. 58 sidor. ISSN 2490–0745, ISBN 978–952–317-984-4. 

Sammanfattning 

Vägmarkeringar är av stor betydelse för trafikanter och är särskilt viktiga i mörka 
och regniga förhållanden. I Finland har funktionskrav för konditionssvärde och 
retroreflektivitet satts för längsgående vägmarkeringar. I detta arbete mättes 
vägmarkeringarnas retroreflektivitet, konditionssvärdet, preview time och hur 
Mobileye-systemet som hjälper föraren, känner igen markeringar under olika 
förhållanden. Mätningarna gjordes 2020 och 2021 på nya markeringar efter 
färdigställande och efter vintern innan underhållsmarkeringar gjordes. Under 
arbetets gång gjordes även ”normalt” bredare linjemarkeringar och profilerade 
linjemarkeringar. För de bredare och profilerade markeringarna ville man ta reda 
på vilken effekt de har på markeringens konditionsvärde, retroreflektiviteten, 
preview time och synligheten för Mobileye. 
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Harri Ahola, Juha Äijö, Mikael Sulonen, Peter Sandbacka: Impact of road mark-
ings width and reflectivity on road users. Finnish Transport Infrastructure Agency 
Helsinki 2022. Publications of the FTIA 47/2022. 58 pages. ISSN 2490–0745, ISBN 978–
952–317-984-4. 

Abstract 

Road markings are important for road users, and their importance is especially 
emphasized in the dark and rain. In Finland, functional requirements for condition 
value and retroreflectivity have been set for longitudinal line markings. In this 
work, the retroreflectivity of road markings, the condition value, the preview time 
(pvt) and how the Mobileye system assisting the driver recognizes the marking in 
different conditions were measured. Measurements were made in 2020 and 2021 
on the new markings after their completion and after the winter before the 
maintenance markings were made. During the work, “normal” wider line markings 
and profiled line markings were also made. In the case of wider and profiled 
markings, it was desired to find out what effect they have on the condition value 
of the marking, the retroreflectivity, the preview time and the visibility of Mobileye. 
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Esipuhe 

Teknologian kehitys on tuonut autoihin enenevässä määrin kuljettajaa avustavia 
toimintoja, jotka tunnistavat myös tiellä olevat tiemerkinnät. Toimiakseen luotet-
tavasti kuljettajaa avustavien järjestelmien tulee tunnistaa tiellä olevat tiemerkin-
nät. Tätä asiaa on tutkittu ulkomailla, missä tiemerkintöjen toiminnalliset ominai-
suudet ja viivojen leveydet poikkeavat meidän vaatimuksistamme. Tässä työssä 
mitattiin pituussuuntaisten viivamerkintöjen toiminnallisia ominaisuuksia, paluuhei-
jastavuutta ja kuntoarvoa sekä merkinnän havaittavuutta (preview time) eri olo-
suhteissa vuosina 2020 ja 2021. Mittauksilla haluttiin selvittää pituussuuntaisten 
tiemerkintöjen toiminnallisten ominaisuuksien merkitystä merkintöjen havaittavuu-
teen (preview time) ja Mobileye-järjestelmän toimintaan. Työssä selvitettiin myös 
sitä, mikä vaikutus pituussuuntaisen viivamerkinnän leventämisellä tai profiloinnilla 
on viivamerkinnän havaittavuuteen (preview time).  

Työn on tilannut Väylävirasto ja sitä on ohjannut Tuomas Österman. Myös Ossi 
Saarinen on osallistunut työn ohjaamiseen. Työn on toteuttanut Ramboll Finland 
Oy, jossa projektipäällikkönä on toiminut Harri Ahola ja asiantuntijoina Juha Äijö, 
Mikael Sulonen ja Peter Sandbacka.  

Helsingissä kesäkuussa 2022 

Väylävirasto 
Tieliikenteenohjaus 
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1 Johdanto 

Tiemerkintöjen tärkein ominaisuus on niiden näkyvyys erilaisissa olosuhteissa, jol-
loin ne tuottavat autoilijalle optisen näkymän ajokaistoista. Optisella ohjauksella 
on merkittävä vaikutus tienkäyttäjien liikenneturvallisuuteen ja turvalliseen liikku-
miseen tiestöllä. Tiemerkinnöille on asetettu useita toimivuusvaatimuksia, joista 
tienkäyttäjille tärkeimpiä ovat merkintöjen paluuheijastavuus ja kuntoarvo. Tie-
merkinnän hyvä paluuheijastavuus ja kuntoarvo mahdollistavat riittävän optisen 
ohjauksen tienkäyttäjille. Eri maissa on omat kansalliset vaatimukset tiemerkintö-
jen toimintavaatimuksille ja pituussuuntaisten merkintöjen leveydelle.  

Euroopan unionin tieliitto (ERF) on tutkimustuloksiin perustuen antanut ehdotuk-
sen tiemerkintöjen toiminnallisista ominaisuuksista ja pituussuuntaisten viivamer-
kintöjen leveydestä niiden kunnossapidolle. Ehdotuksen mukaan pituussuuntaisten 
viivamerkintöjen leveyden tulee olla vähintään 15 cm, paluuheijastavuuden vähin-
tään 150 mcd/m2/lx, kun merkintä on kuiva, ja märän merkinnän paluuheijasta-
vuuden vähintään 50 mcd/m2/lx.  

Suomessa tiemerkintöjen pituussuuntaisten merkintöjen leveys on 10 cm lukuun 
ottamatta moottori- ja moottoriliikenneteitä, joilla reunaviivojen leveys on 20 cm. 
Paluuheijastavuusvaatimus kunnossapidossa tiemerkinnöille on massavaatimus-
teillä 100 mcd/m2/lx ja maalivaatimusteillä 80 mcd/m2/lx, märälle merkinnälle ei 
ole paluuheijastavuusvaatimusta. 

Tiemerkintöjen toiminnallisten ominaisuuksien merkitys on avainasemassa, jotta 
ajoneuvoissa yleistyvät, kuljettajaa avustavat järjestelmät pystyvät tunnistamaan 
luotettavasti pituussuuntaiset tiemerkinnät. Autoteollisuus kehittää automatisoi-
tuja ajoneuvoja, ja ne tarvitsevat toimiakseen hyvin tunnistettavat tiemerkinnät. 
Muutamilla autonvalmistajilla on ollut jo muutaman vuoden käytössä pituussuun-
taisten viivamerkintöjen tunnistamisjärjestelmiä, joista yksi on Mobileye. Mobileye-
järjestelmässä on kamera, joka on sijoitettu tuulilasin yläreunaan, keskelle tuulila-
sia. Kamera kuvaa ajon aikana näkemää, ja kuvasta Mobileye-järjestelmä tunnistaa 
viivamerkinnät ja varoittaa tarvittaessa kuljettajaa viivamerkintöjen puuttumisesta. 

Havainnointiaika (preview time) on kuljettajan käytettävissä oleva aika näköetäi-
syydellä havaittuun kohteeseen, ja sen pitäisi olla vähintään 2 sekuntia kuivalla 
päällysteellä. Profiloidut tiemerkinnät, ns. tyypin II merkinnät, voivat parantaa pi-
meän/märän merkinnän näkyvyyttä jopa 50 %. Absoluuttinen minimihavainnointi-
aika pitäisi olla 1,8 s, mikä tarkoittaa sitä, että 80 km/h nopeudessa havainnointi-
aika on 40 metrin matka.  
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2 Tavoitteet 

Tässä selvityksessä pyritään selvittämään 

➢ miten pituussuuntaisten tiemerkintöjen leveyden kasvattaminen 
10 cm:stä 15 cm:iin ja 20 cm:stä 30 cm:iin vaikuttaa ajoneuvon kuljetta-
jan havainnointiaikaan (preview time) 

➢ miten pituussuuntaisten tiemerkintöjen paluuheijastavuusarvo vaikuttaa 
ajoneuvon kuljettajan havainnointiaikaan 

➢ miten profiloidut merkinnät vaikuttavat merkinnän havainnointiaikaan 
➢ lisäksi selvitetään koneellisen kuntomittauksen ja Mobileye-menetelmän 

avulla, mitä minivaatimuksia kuljettajaa avustavat järjestelmät asettavat  
➢ pituussuuntaisten tiemerkintöjen leveydelle 
➢ pituussuuntaisten tiemerkintöjen paluuheijastavuudelle 
➢ pituussuuntaisten tiemerkintöjen kuntoarvolle 
➢ profiloiduille merkinnöille. 

 

 

Kuva 1. Tiemerkintöjen toiminnalliset ominaisuudet. 

Selvitystyön tavoitteena on selvittää Mobileye-menetelmän avulla se, mihin asioi-
hin tiemerkinnän tekemisessä on tulevaisuudessa panostettava; 

➢ kuntoarvoon 
➢ paluuheijastavuuteen 
➢ merkinnän profiiliin 
➢ vai merkinnän leveyteen? 

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, tieninfrastruktuurin turvallisuuden 
hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisehdotuksessa COM (2018) 
274 final komissio totesi seuraavaa: 

Komissio totesi, että fyysisen infrastruktuurin jonkinasteinen yhdenmukais-
taminen on tarpeen, jotta siirtyminen pitemmälle menevään automatisoimi-

Missä tilanteessa /olosuhteissa Mobileye järjestelmä

Ei enää tunnista merkintää
Merkinnän kunnon ja leveyden 

merkitys?

Merkinnän havaittavuuteen => preview time

Millainen vaikutus on merkinnän

Leveydellä Kuntoarvolla Paluuheijastavuudella 
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seen sujuisi vaikeuksitta ja jotta voidaan varmistaa, että automatisoidut ajo-
neuvot toimivat turvallisesti muun liikenteen seassa. Tätä päätelmää tukee 
tieliikenteen automatisointia käsittelevän TM 2.0 -työryhmän (joka koostuu 
viranomaisten, palveluntarjoajien, tavarantoimittajien, valmistusteollisuuden 
ja tutkijoiden edustajista) äskettäin laatima raportti 10. 

Euroopan komissio on päättänyt, että heinäkuusta 2022 alkaen kaistavahti (LKA) 
tulee olemaan pakollinen turvaominaisuus kaikissa EU-markkinoilla olevissa uu-
sissa henkilö- ja pakettiautoissa (European Commission 2019). 
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3 Mittalaitteet ja menetelmät 

Mittaukset tehtiin mittausautolla (kuva 4), johon oli asennettu LTL-M-paluuheijas-
tavuusmittari, RMT3-kuntoarvomittari ja Mobileye 6 -laitteisto. Pituussuuntaisista 
tiemerkinnöistä mitattiin merkinnän leveys (cm), kuntoarvo (%), paluuheijasta-
vuus (mcd/m2/lx) ja preview time (s). Kaikki mittauskohteet kuvattiin mittausau-
ton etukameralla (still-kuvat). 

3.1  Paluuheijastavuus 

Paluuheijastavuuden yksikkö mcd/mcd/m2/lx/lx ilmoittaa tiemerkinnästä auton 
ajovaloilla takaisin heijastuvan valon määrän, jonka ajoneuvon kuljettaja näkee. 
Paluuheijastavuus mitattiin Delta LTL-M -paluuheijastavuusmittarilla, joka oli kiin-
nitetty mittausauton sivulle joko vasemmalle tai oikealle puolelle riippuen siitä, 
mitä viivaa mitataan. Paluuheijastavuusmittari oli tarkastettu keväällä 2020 ja 2021 
Väyläviraston järjestämässä paluuheijastavuusmittareiden testissä. Kuvassa 2 on 
esitetty paluuheijastavuusmittarin toimintaperiaate ja sijoitus mittausajoneuvoon. 

 

Kuva 2. Delta LTL-M -paluuheijastavuusmittauksen periaate. 
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Taulukko 1. LTL-M optiset arvot. 

 
 

 

Kuva 3. Tiemerkinnästä takaisin heijastuva valo auton kuljettajalle. 

3.2  Kuntoarvo 

Pituussuuntaisen viivamerkinnän kuntoarvo mitattiin RMT3-laserilla. Laser skannaa 
viivamerkinnän kohtisuoraan viivamerkintään nähden (kuva 4). Skannatusta mer-
kinnästä lasketaan viivamerkinnän leveys ja kuntoarvo. 

Kuntoarvo lasketaan mittaushetkellä jäljellä olevan tiemerkinnän pinta-alasta suh-
teessa alkuperäisen merkinnän pinta-alaan, ja tulos ilmoitetaan keskiarvoprosent-
tina valitulle tarkastelujaksolle (100 m). 
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Kuva 4. Mittausauto RMT3; LTL-M, RMT3-laser, Mobileye 6 ja etukamera. 

 

Kuva 5. RMT3-kuntoarvomittauksen periaate. 

3.3  Preview time, pvt 

Preview time -menetelmä on kehitetty Euroopan komission COST 331 -tutkimuk-
sessa 1997–1999. COST 331 -tutkimuksen tavoitteena oli antaa vastaus seuraa-
vaan kysymykseen: minkä ajan/näkösetäisyyden (preview time) ajoneuvon kuljet-
taja tarvitsee pitääkseen ajoneuvon hallinnassa käytetyllä nopeudella.   

Tässä työssä mittauskohteilta mitattiin kuntoarvon ja paluuheijastavuuden kanssa 
samanaikaisesti preview time Mobileye 6 -laitteella. Preveiw time (s) on havain-
nointiaika, joka kuljettajalla on reagoida kuljettajan näköetäisyydellä olevaan koh-
teeseen sen hetkisellä ajonopeudella.  

RMT3 

LTL-M 

ETUKAMERA 

MOBILEYEY 6 
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Havainnointiaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kuljettajan ikä ja terveys, ajo-
neuvon kunto, ajonopeus, ajokaistan leveys, tien geometria, merkintöjen näky-
vyys, olosuhteet jne. 

 

Kuva 6. Preview time -matka. 

Kuvassa 6 on esitetty etäisyys kohteeseen, jonka auton kuljettaja näkee. Näkö-
etäisyydessä on liikennemerkki, jonka kuljettaja havaitsee. Matka-aika pisteestä A 
pisteeseen B on se aika, missä kuljettajan on reagoitava havainnon edellyttämällä 
tavalla, preview time.  

 

Kuva 7. Mobileye-työpöytä preview timen laskentaan. 

Kuvassa 7 on Mobileye-järjestelmän työpöytä, missä valitaan mittauskohteen las-
kentaparametrit (ajokaistan leveys, tiemerkinnän tyyppi ja leveys, nopeusrajoitus 
jne.)  
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Taulukko 2. Mobileye 6 -laitteen tekniset arvot. 
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Taulukko 3. Havainnointiajan laskenta-arvot. 

 

Taulukossa 3 on havainnointiajan laskenta-arvot, joita on käytetty tämän työn tu-
losten laskennassa. Mittauskohteiden tulosten laskennassa on käytetty ajonopeu-
tena mittauskohteen tiekohtaista nopeusrajoitusta. Myöhemmin tekstissä havain-
nointiajasta (preview time) käytetään lyhennettä pvt. 
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4 Kohteet ja mittaukset 

4.1  Kohteet 

Mittauskohteita oli moottoriteillä, valta- ja kantateillä sekä seututeillä, ja mittaukset 
suoritettiin heinä-lokakuussa 2020 ja touko-lokakuussa 2021.  

Mittauskohteet sijaitsivat UUD-, VAR- ja PIR ELY:n alueilla, joissa mitattiin ylläpi-
tomerkintöjä sekä uusien päällysteiden merkintöjä. Teillä 43 ja 54 oli profiilimer-
kintöjä, joista osa oli alkuperäisessä kunnossa ja osalle oli tehty ylläpitomerkintä 
alkuperäisen profiilimerkinnän päälle. 

Uusien merkintöjen mittauskohteet valittiin ELY-alueiden päällysteohjelmista yh-
teistyössä alueiden päällysteasiantuntijoiden kanssa. Uusille päällysteille tehtiin ny-
kyisistä viivamerkinnöistä leveämpiä viivanmerkintöjä. 

Vuonna 2020 mittauksia tehtiin yhteensä 1 115,3 kaista-km, josta uusia päällys-
teitä oli 203 kaista-km: 

➢ päivällä, merkinnän ollessa kuiva 773,2 kaista-km 
➢ pimeällä, merkinnän ollessa kuiva 178,7 kaista-km   
➢ sateella, merkinnän ollessa märkä 373,0 kaista-km (vain Mobileye). 

 
Osasta kohteita tehtiin kolme mittausta (päivä, pimeä ja sade). 

Vuoden 2021 toukokuussa mitattiin vuoden 2020 kohteet ennen pituussuuntaisten 
merkintöjen ylläpitoa ja heinä-lokakuussa päällystyskohteiden merkinnät. 

Taulukoissa käytetyt lyhenteet: 

➢ YP = kohde, jolle tehtiin ylläpitomerkintä 
➢ Uusi = päällystyskohde, jolle tehtiin uudet tiemerkinnät 
➢ aosa = aloituksen tieosa  
➢ aet = aloituksen etäsyys tieosan alusta 
➢ losa = lopetuksen tieosa 
➢ let = lopetuksen etäisyys tieosan alusta. 
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Taulukko 4. 2020, UUD ELY:n kohteet. 

 

Taulukko 5. 2020, VAR ELY:n kohteet. 

 

Taulukko 6. 2020, PIR ELY:n kohteet. 

 

UUD x 7 11 7 3200 7 6100 2 900 30 cm

UUD x 170 0 7 0 7 2236 2 236 15 cm

UUD x 1224 0 6 5175 6 8239 3 064 15 cm

UUD x 4 11 106 4200 7 6500 7 275 30/15 cm

UUD x 170 0 7 2236 8 5000 5 000 10 cm

UUD x 7 11 7 0 7 3200 3 200 10 cm

UUD x 1224 0 6 1400 6 8239 6 839 10 cm

UUD x 1 11 4 800 5 3500 6 880 20 cm

UUD x 50 0 1 11900 3 1900 1 900 10 cm

UUD x 12 0 217 2630 219 410 9 378 10 cm

UUD x 12 0 217 2630 219 410 9 378 10 cm

UUD x 111 1 4400 2 2270 2 279 10 cm

UUD x 50 6 7000 7 5400 5 631 10/20 cm

Viivan 

leveys
ELY Tie Kaista aosa aet losaUusi YP let Pituus

VAR x 2 43 2400 43 6700 4 300 15 cm

VAR x 2 46 3200 47 4300 7 340 30/15 cm

VAR x 2 43 0 43 2400 2 400 10 cm

VAR x 2 43 0 43 2400 2 400 10 cm

VAR x 2 46 6150 47 3900 3 900 10 cm

VAR x 43 21 6 600 5 3000 3 170 10 cm 

VAR x 43 21 10 0 6 600 21 762 10 cm pro

VAR x 9 0 105 700 105 9500 8 800 10 cm

VAR x 9 0 105 693 105 9167 8 474 10 cm

VAR x 2821 0 2 0 2 3500 3 500 10 cm

VAR x 181 0 3 600 4 3000 9 929 10 cm

VAR x 181 0 3 600 4 3000 9 929 10 cm

VAR x 224 0 1 0 1 2900 2 900 10 cm

VAR x 224 0 1 0 1 2900 2 900 10 cm

Viivan 

leveys
ELY Tie Kaista aosa aet losaUusi YP let Pituus

PIR x 322 0 3 0 5 4000 10 499 15 cm

PIR x 3 0 219 50 219 4350 4 300 15 cm

PIR x 9 11 214 2232 215 500 3 083 15 cm

PIR x 58 0 1 1500 3 130 12 691 15 cm

PIR x 58 0 3 130 3 5500 5 370 10 cm

PIR x 58 0 9 100 9 4450 4 350 15 cm

PIR x 3 11 138 5530 139 3900 4 900 30/15 cm

PIR x 322 0 1 350 3 0 11 400 10 cm

PIR x 3 0 218 3700 219 50 3 179 10 cm

PIR x 3 11 138 0 138 5530 5 530 20/10 cm

PIR x 9 11 214 0 214 2232 3 083 10 cm

PIR x 130 0 22 0 23 0 2 617 10 cm

PIR x 58 0 3 0 3 5500 5 500 10 cm

PIR x 58 0 9 4450 9 9585 5 135 10 cm

PIR x 3 0 219 50 220 8098 15 346 10 cm

PIR x 53 0 2 0 2 2400 2 400 10 cm

Viivan 

leveys
ELY Tie Kaista aosa aet losaUusi YP let Pituus
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5 Vuoden 2020 mittauksien tuloksia 

5.1  Ylläpitomerkinnät 

Ylläpitomerkinnöistä mitattiin reuna- ja keskiviivoja, jotka olivat 10 cm ja 20 cm 
leveitä. Kantateiltä 43 ja 54 mitattiin profiloituja reuna- ja keskiviivamerkintöjä, 
jotka olivat leveydeltään 10, 15 ja 20 cm. Osalle alkuperäisistä profiilimerkinnöistä 
oli tehty ylläpitomerkintä profiilimerkinnän päälle. Pvt:n laskennassa on käytetty 
tiekohtaisia nopeuksia. 

Kuvissa ja teksteissä käytetyt lyhenteet: 

➢ Preview, preview time, pvt = havainnointiaika 
➢ RV = reunaviiva 
➢ KV = keskiviiva 
➢ mcd/m2/lx = paluuheijastavuuden yksikkö. 

 

 

Kuva 8. Profiloimaton 10 cm RV+KV, preview time (pvt) -jakauma 
paluuheijastavuuteen nähden. 

Kuvassa 8 on esitetty 10 cm leveiden, profiloimattomien ylläpitomerkintöjen reuna- 
ja keskiviivojen pvt-jakauma ja paluuheijastavuus eri teiltä. Kuvasta on nähtävissä 
paluuheijastavuuden muutoksen vaikutus pvt:n. Paluuheijastavuuden noustessa yli 
100 mcd/m2/lx pvt saavuttaa 2 sekunnin ajan, ja vastaavasti 2,5 sekunnin aika 
saavutetaan 150 mcd/m2/lx paluuheijastavuusarvolla. 

Kuvassa 8 esitettyjen ylläpitomerkintöjen paluuheijastavuuden keskiarvo on 
155 mcd/m2/lx ja pvt:n keskiarvo 2,45 sekuntia. Pvt-arvoon vaikuttaa tiemerkin-
nän lisäksi myös nopeus, joka on pvt:n laskennassa tiekohtaisen nopeusrajoituk-
sen mukainen. 
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Kuva 9. YP, kaikki 20 cm RV, pvt:n ka. 2,85 sekuntia ja paluuheijastavuuden ka. 
182 mcd/m2/lx.   

 

Kuva 10. YP, kaikki 10 cm RV+KV, pvt:n ka. 2,58 sekuntia ja 
paluuheijastavuuden ka. 167 mcd/m2/lx.   
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Kuva 11. YP, kaikki 10 cm RV, pvt:n ka. 3,0 sekuntia ja paluuheijastavuuden ka. 
183 mcd/m2/lx. 

 

Kuva 12. YP, profiloimaton 10 cm RV, pvt:n ka. 2,9 sekuntia ja 
paluuheijastavuuden ka. 169 mcd/m2/lx. 
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Kuva 13. YP, profiloitu 10 cm RV, pvt:n ka. 3,2 sekuntia ja paluuheijastavuuden 
ka. 211 mcd/m2/lx.   

 

Kuva 14. Profiloitu 10–20 cm RV, pvt:n ka. 3,2 sekuntia ja paluuheijastavuuden 
ka. 211 mcd/m2/lx. 
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Kuva 15. Kaikki YP, profiloimaton 10–20 cm RV+KV, pvt:n ka. 2,5 sekuntia ja 
paluuheijastavuuden ka. 157 mcd/m2/lx.   

 

Kuva 16. Kaikki YP, 10–20 cm RV+KV, pvt:n ka. 2,7 sekuntia ja 
paluuheijastavuuden ka. 172 mcd/m2/lx.   
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Kuva 17. YP, 10 cm, RV+KV, pvt:n ka. 2,4 sekuntia ja paluuheijastavuuden ka. 
154 mcd/m2/lx.   

 

Kuva 18. YP, 10 cm RV, pvt:n ka. 3,0 sekuntia ja paluuheijastavuuden ka. 
183 mcd/m2/lx. 

Seuraavissa kuvissa oranssi viiva esittää merkinnän paluuheijastavuutta 
mcd/m2/lx ja harmaa viiva kuntoarvo-%. 
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Kuva 19. YP-merkintä, 10 cm RV, kuntoarvon ja paluuheijastavuuden suhde, kun 
pvt alle 2. 

Kuvassa 19 keskiarvot; kuntoarvo 38 % ja paluuheijastavuus 80 mcd/m2/lx. 

 

Kuva 20. YP-merkintä, 10 cm RV, kuntoarvon ja paluuheijastavuuden suhde, kun 
pvt alle 2,5. 

Kuvassa 20 keskiarvot; kuntoarvo 51 % ja paluuheijastavuus 98 mcd/m2/lx. 
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Kuva 21. YP-merkintä, 10 cm RV, kuntoarvon ja paluuheijastavuuden suhde, kun 
pvt alle 3,0. 

Kuvassa 21 keskiarvot; kuntoarvo 73 % ja paluuheijastavuus 134 mcd/m2/lx. 

 

Kuva 22. YP merkintä, 10 cm RV, kuntoarvon ja paluuheijastavuuden suhde, kun 
pvt 2,5–3,0 s. 

Kuvassa 22 keskiarvot; kuntoarvo 82 % ja paluuheijastavuus 147 mcd/m2/lx. 

Vastaavat YP-merkinnän arvot 20 cm viivamerkinnällä olivat kuntoarvo 93 % ja 
paluuheijastavuus 169 mcd/m2/lx.  

5.2  Uudet merkinnät 

Uusia merkintöjä tehtiin profiloimattomina 10, 15 ja 30 cm levyisinä. 15 cm mer-
kintää tehtiin kohteille, missä on normaalisti 10 cm merkintä, ja vastaavasti 30 cm 
merkintää tehtiin kohteille, missä on normaalisti 20 cm merkintä.  

Uusilla merkinnöillä pvt:n keskiarvo oli 2,9 sekuntia ja paluuheijastavuuden kes-
kiarvo oli 225 mcd/m2/lx. 
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5.3  Profiloidut merkinnät kt 43 ja 54 

Kantateillä 43 ja 54 mitattiin aiemmin tehtyjä profiilimerkintöjä, joista osa oli ”al-
kuperäisessä” kunnossa ja osalle oli tehty ylläpitomerkintä alkuperäisen profiilimer-
kinnän päälle. Profiloitu merkintä antaa paremman preview timen ja paluuheijas-
tavuuden verrattuna profiloimattomaan (sileään) merkintään. Kuvista 37 ja 38 on 
nähtävissä tieltä 43 alkuperäisen ja ylläpidetyn profiilimerkinnän pvt, paluuheijas-
tavuus ja kuntoarvo. Profiloidulta (alkuperäiseltä) merkinnältä saadaan lähes sa-
mat pvt- ja paluuheijastavuusarvot kuin ylläpidetyltä profiilimerkinnältä. 

5.4  Mobileye 

Mobileye havaitsee myös huonokuntoiset merkinnät hyvin ”normaaleissa” ajo-olo-
suhteissa. Kovassa sateessa Mobileye ei tunnista enää merkintöjä. Kappaleessa 6 
on sadekuva (kuva 36) tieltä 9, ja kuvan olosuhteissa Mobileye tunnistaa hyvin 
merkinnät. 

5.5  ROMA-projekti 

Pohjoismaissa on käynnissä ROMA-projekti, jossa tutkitaan tiemerkintöjen ominai-
suuksia (kunto, paluuheijastavuus ja elinkaari) ja niiden vaikutusta tienkäyttäjälle. 
Pohjoismaissa on teknisiä eroja tiemerkinnöissä, esim. Ruotsissa käytetään ”kat-
koreunaviivaa” ja muissa maissa yhtenäistä reunaviivaa. Tämän selvitystyön ai-
kana oltiin myös yhteydessä ROMA-projektiin. ROMA-projekti on julkaissut tutki-
musraportin 6.7.2021 (Report number: 2021–01, EAN number: 987-87-94158-14-
5) pohjoismaisten tiemerkintöjen toimivuudesta Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. 
Raportissa selvitettiin mahdollisia eroja pohjoismaisten tiemerkintöjen toimivuu-
dessa eri teillä ja eri liikennemäärillä. Tutkimusraportin tulokset perustuvat vuosina 
2017–2020 tehtyihin mittauksiin, jotka Ramboll on tehnyt samalla tekniikalla kuin 
Suomessa on käytetty. Tutkimuksessa yksi mittauskohde oli 10 km pituinen ja mit-
tauskohteet jaettiin taulukon 7 mukaisiin luokkiin tien ja liikennemäärän mukaan. 
Mittauskohteesta mitattiin 3 viivaa: yksiajorataiselta molemmat reunaviivat ja kes-
kiviiva ja kaksiajorataiselta oikea reunaviiva, keskiviiva ja toisen suunnan vasen 
reunaviiva kuvan 21 mukaisesti. 

Taulukko 7. ROMA-julkaisussa käytetyt tieluokat. 
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Kuva 23. Mitattavat merkinnät pohjoismaisessa ROMA-projektissa. 

Tutkimuksessa mitattiin ja analysoitiin 1 260 kohdetta, jotka oli valittu satunnai-
sesti eri tieluokista. Taulukossa 8 on esitetty kohteet tieluokittain eri maissa. 

Taulukko 8. Kohteet tieluokittain eri maissa. 

 
 
Paluuheijastavuus 
 
ROMA-projektissa kaikkien valkoisten tiemerkintöjen paluuheijastavuusvaatimus 
oli 150 mcd/m2/lx. Mitatuista tiemerkinnöistä 150 mcd/m2/lx tason saavutti Tans-
kassa 62 %, Norjassa 67 % ja Ruotsissa 66 %. Tiemerkintöjä, joiden heijastuskyky 
oli alle 80 mcd/m2/lx, oli Tanskassa 1 %, Norjassa 9 % ja Ruotsissa 6 %. Keltaisten 
tiemerkintöjen heijastuskykyvaatimus oli 100 mcd/m2/lx. Norjassa noin 77 % kel-
taisista tiemerkinnöistä (tieluokkien D, E ja F keskiviiva ja tieluokkien A, B ja C 
vasen reunaviiva) täyttivät nämä vaatimukset. 
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Kuva 24. ROMA-tutkimusprojektin paluuheijastavuustulokset vuodelta 2020. 

Havainnointiaika (preview time), pvt 

Kuvassa 25 verrataan oikean reunaviivan merkintöjen suhteellista pvt:tä eri 
tieluokkien osalta. Huomaa, että Tanskassa ei ole mittaustuloksia tieluokasta F 
(maaseututiet, joiden KVL< 2 000) eikä Norjassa ei ole mittaustuloksia tieluokasta 
A (moottoritiet, joiden KVL > 50 000). Norjassa on korkein suhteellinen pvt tieluo-
kissa B, C, D ja F. 

 

Kuva 25. ROMA-tutkimusprojektin oikean reunaviivan pvt-tulokset vuodelta 2020. 



Väyläviraston julkaisuja 47/2022 30 
 

 

Kuvassa 26 on esitetty suhteellinen pvt kuiville merkinnöille (luokat A, B ja C) ja 
keskiviivamerkinnöille (luokat D, E ja F). Tanskassa ja Ruotsissa on valkoiset kes-
kiviivastot ja Norjassa keltaiset. B- ja C-luokissa Norjassa on korkein suhteellinen 
pvt, kun taas luokkien D, E ja F keskilinjojen erot maiden välillä ovat pieniä. 

 

Kuva 26. ROMA-projektin keskiviivaston pvt-tulokset vuodelta 2020. 

Kuntoarvo % (cover index, %). 

Kuvissa 27 ja 28 on havainnollistettu, miten peittoindeksi jakautui kaikkien mitat-
tujen tiekohteiden kesken kaikissa maissa. Tanskassa noin 71 %:lla mitatuista koh-
teista peittoindeksi on yli 60 %, kun taas Norjassa yli 60 %:n peittoindeksin omaa-
vien mitattujen kohteiden osuus on noin 67 % ja Ruotsissa 73 %. Ei tiedetä, onko 
tiemerkinnät profiloitu vai ei. 
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Kuva 27. ROMA-tutkimusprojektin kuntoarvotulokset vuodelta 2020. 

Ruotsissa ja Tanskassa kuntoarvon tulisi olla 60 % jatkuvilla/profiloimattomilla 
merkinnöillä. Norjassa ei ole määritelty kuntoarvovaatimusta. ROMA-tutkimuspro-
jektin yhtenä tavoitteena on kehittää profiloitujen merkintöjen kuntoarvomittausta 
ja löytää profiloiduille merkinnöille ”hyväksyttävät” kuntoarvot.  
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Kuva 28. ROMA-projektin kuntoarvotulokset maittain vuodelta 2020. 

Pohjoismaista Tanska, Norja ja Ruotsi ovat ottaneet käyttöön tiemerkintämateri-
aalien sertifiointijärjestelmän, jossa tiemerkintämateriaalit testataan tiellä olevalla 
koekentällä. Ensimmäiset koekentät tehtiin vuonna 2015, ja niitä on tehty lisää 
vuosittain. Joulukuussa 2021 koekentillä oli 510 tiemerkintämateriaalia 25 valmis-
tajalta.  
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Koekentällä tiemerkintämateriaalien toiminnallisia ominaisuuksia mitataan kahden 
vuoden aikana, jonka jälkeen merkintämateriaali saa seurantamittauksien tuloksiin 
perustuvan sertifioinnin (P0–P6). Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansalliset tieviran-
omaiset asettavat tiemerkintäurakassa käytettävälle tiemerkintämateriaalille serti-
fikaattivaatimuksen (P0–P6). 

Tanska otti pohjoismaista ensimmäisenä käyttöön tiemerkintämateriaalien sertifi-
ointivaatimuksen 2017 alkavissa tiemerkintäurakoissa. Norjassa sertifiointivaati-
mus otettiin käyttöön 2018 alkavissa tiemerkintäurakoissa ja Ruotsissa 2019. 
ROMA-projektin 6.7.2021 julkaistussa tutkimusraportissa todetaan, että sertifioin-
tijärjestelmän vaikutuksesta on vaikea vetää tässä vaiheessa johtopäätöksiä, mutta 
vuoden 2020 mittauksissa havaittiin positiivinen suuntaus kaikissa kolmessa 
maassa tiemerkintöjen toiminnallisissa ominaisuuksissa. Tutkimuksessa ei havaittu 
merkittäviä eroja eri maiden välillä tiemerkintöjen toiminnallisissa ominaisuuksissa.  

Norjassa paluuheijastavuus- ja pvt-arvot ovat muita maita korkeammat, kun taas 
kuntoarvot ovat Tanskassa muita maita paremmat. Kuntoarvojen vertailussa on 
huomioitava, että Tanskassa ei käytetä nastarenkaita (kuluttavat tiemerkintöjä) 
eikä talvikunnossapito kuluta merkintöjä samalla tavalla kuin Norjassa ja Ruotsissa. 
Tanskassa oli suhteellisesti parhain kuntoarvo tiemerkinnöissä mutta heikoin pvt-
arvo, mikä tarkoittaa sitä, että paluuheijastavuudella suora yhteys pvt:hen.  

ROMA-projektin tutkimusta jatkettiin vielä vuonna 2021, ja siinä seurattiin mm. 
tiemerkintämateriaalin sertifioinnin vaikutusta tiemerkintöjen toiminnallisiin omi-
naisuuksiin. ROMA-projektin tutkimuksesta julkaistaan loppuraportti vuoden 2022 
aikana. 
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6 Esimerkkejä mittauskohteista 

Seuraavassa on mittausauton etukameralla otettuja kuvia vuoden 2020 mittaus-
kohteilta mittauksen aikana. 

Kuvissa käytetyt lyhenteet: 

➢ RV = reunaviiva 
➢ KV = keskiviiva  
➢ ORV = oikea reunaviiva 
➢ VRV = vasen reunaviiva 
➢ AJK = ajokaistaviiva. 

 
Kuvan vasemmassa yläkulmassa ylimpänä on mitatun viivamerkinnän lyhenne ja 
tieosoite, joiden alla on listattu ao. kohdan viivamerkinnästä mitattu kuntoarvo, 
paluuheijastavuus, viivan leveys ja pvt-arvo. 

 

Kuva 29. Vt 2 oikea reunaviiva. 
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Kuva 30. Vt 4 ajokaistaviiva. 

 

 

Kuva 31. Vt 1 oikea reunaviiva. 



Väyläviraston julkaisuja 47/2022 36 
 

 

 

Kuva 32. Vt 3 oikea reunaviiva. 

 

Kuva 33. Vt 3 oikea reunaviiva. 
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Kuva 34. Vt 4 oikea reunaviiva, pimeä. 

Kuvassa 34 näkyy hyvin tiemerkinnän optinen ohjaus uudella asfalttipäällysteellä. 

 

Kuva 35. Vt 9 oikea reunaviiva. 
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Kuva 36. Vt 9 oikea reunaviiva, sade. 

Kuvan 36 olosuhteissa ei ole mahdollista mitata paluuheijastavuutta eikä kuntoar-
voa liiallisesta kosteudesta johtuen. 

 

Kuva 37. Vt 43 vasen reunaviiva, alkuperäinen profiilimerkintä. 
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Kuva 38. Vt 43 vasen reunaviiva, ylläpidetty profiilimerkintä. 

Kuvassa 38 olevalle profiloidulle reunaviivamerkinnälle on tehty ylläpitomerkintä. 

Kuvien 37 ja 38 tuloksista näkee, että paluuheijastavuudella on yhteys pvt:hen ja 
profiloidulla merkinnällä on hyvä paluuheijastavuus ja pvt 57 % kuntoarvolla.  
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7 Vuoden 2021 mittaukset 

Vuoden 2021 toukokuussa mitattiin vuoden 2020 kohteet ennen pituussuuntaisten 
merkintöjen ylläpitoa ja heinä-lokakuussa mitattiin uusien päällystyskohteiden 
merkinnät.  

Vuoden 2021 uusien päällysteiden kohteet sijaitsivat PIR- ja UUD ELY:n alueilla. 
Yhdelle kohteelle tehtiin profiloimattomat merkinnät ja muille profiloidut merkinnät 
(taulukko 9). 

Taulukko 9. Vuoden 2021 päällystyskohteet ja merkinnät. 

ELY  Tie  Kaista aosa aet losa let Pituus 
Viivan 
leveys 

Profi-
lointi 

UUD 3 11 103 7000 104 7468 7936 20 cm 1 

UUD 3 11 106 6200 106 11900 5700 20 cm 1 

UUD 7 11 8 3200 9 2400 3036 20 cm 2 

UUD 7 11 9 2800 11 0 3630 20 cm 3 

UUD 7 11 11 0 12 600 5366 20 cm 1 

UUD 7 11 14 500 15 300 3619 20 cm 4 

PIR  12 0 202 2900 203 6800 4379 20 cm   

 
Profilointi    

1. Sinijyrsintä + trapflex  
2. Sinijyrsintä + pohjamassa + drop 
3. Sinijyrsintä + drop  
4. Sinijyrsintä + pohjamassa + trapflex 

   

Kuva 39. Vasemmalla profiloitu drop-merkintä ja oikealla profiloitu trapflex- 
merkintä. 
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8 Vuoden 2021 tulosten vertailu vuoden 
2020 tuloksiin 

Kuvassa 40 on esitetty kaikkien ylläpitomerkintöjen paluuheijastavuus vuosina 
2020 ja 2021. Paluuheijastavuuden keskiarvo laski 37 mcd/m2/lx (-27 %) vuoden 
2020 lähtötilanteesta (ka. 138 mcd/m2/lx). Vuoden 2020 tulosten osalta on huo-
mioitava, että osalle ylläpitokohteista oli tehty ylläpitomerkinnät ennen mittausta. 

 

Kuva 40. Kaikkien ylläpitomerkintöjen paluuheijastavuus 2020–2021. 

Kuvassa 41 on esitetty kaikkien ylläpitomerkintöjen pvt vuosina 2020 ja 2021. 
Pvt:n keskiarvo laski 0,3 sekuntia vuoden 2020 lähtötilanteesta. 

 

Kuva 41. Kaikkien ylläpitomerkintöjen pvt vuosina 2020 ja 2021. 
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Kuvassa 42 on esitetty kaikkien 10 cm reunaviivojen paluuheijastavuuden muutos 
vuodesta 2020 vuoteen 2021. Paluuheijastavuuden keskiarvo laski 29 mcd/m2/lx 
(-16,4 %) vuoden 2020 lähtötilanteesta. 

 

Kuva 42. Kaikkien 10 cm reunaviivojen paluuheijastavuuden muutos. 

Kuvassa 43 on esitetty kaikkien 10 cm reunaviivojen pvt:n muutos vuodesta 2020 
vuoteen 2021. Pvt:n keskiarvo laski 2,57 sekunnista 2,04 sekuntiin (-20,6 %) vuo-
den 2020 lähtötilanteesta. 

 

Kuva 43. Kaikkien 10 cm reunaviivojen pvt:n muutos. 

Kuvassa 44 on esitetty kaikkien 15 cm reunaviivojen paluuheijastavuuden muutos 
vuodesta 2020 vuoteen 2021. Paluuheijastavuuden keskiarvo laski 44 mcd/m2/lx 
(-19,9 %) vuoden 2020 lähtötilanteesta.  
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Kuva 44. Kaikkien 15 cm reunaviivojen paluuheijastavuuden muutos vuodesta 
2020 vuoteen 2021. 

Kuvassa 45 on esitetty kaikkien 15 cm reunaviivojen pvt:n muutos vuodesta 2020 
vuoteen 2021. Pvt:n keskiarvo laski 3,36 sekunnista 3.03 sekuntiin (-9,9 %) vuo-
den 2020 lähtötilanteesta. 

 

Kuva 45. Kaikkien 15 cm reunaviivojen pvt:n muutos vuodesta 2020 vuoteen 
2021. 

Kuvassa 46 on esitetty kaikkien 20 cm reunaviivojen paluuheijastavuuden muutos 
vuodesta 2020 vuoteen 2021. Paluuheijastavuuden keskiarvo laski 73,7 mcd/m2/lx 
(-41,3 %) vuoden 2020 lähtötilanteesta. 
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Kuva 46. Kaikkien 20 cm reunaviivojen paluuheijastavuuden muutos vuodesta 
2020 vuoteen 2021. 

Kuvassa 47 on esitetty kaikkien 20 cm reunaviivojen pvt:n muutos vuodesta 2020 
vuoteen 2021. Pvt:n keskiarvo laski 2,91 sekunnista 2,35 sekuntiin (-19,4 %) vuo-
den 2020 lähtötilanteesta. 

 

Kuva 47. Kaikkien 20 cm reunaviivojen pvt:n muutos vuodesta 2020 vuoteen 
2021. 

8.1  Paluuheijastavuuden ja pvt:n muutos, 
vuoden 2020 uudet merkinnät 

Kuvassa 48 on esitetty paluuheijastavuuden muutos vuonna 2020 tehtyjen 15 cm 
reunaviivojen osalta vuoteen 2021. Paluuheijastavuus laski keskimäärin 
51 mcd/m2/lx (-22 %) vuoden 2020 lähtötilanteesta. 
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Kuva 48. Vuonna 2020 tehtyjen uusien 15 cm reunaviivojen paluuheijastavuuden 
muutos. 

Kuvassa 49 on esitetty vuonna 2020 tehtyjen 15 cm reunaviivojen pvt:n muutos 
vuoteen 2021. Pvt:n keskiarvo laski 3,53 sekunnista 3,18 sekuntiin (-9,9 %) vuo-
den 2020 lähtötilanteesta. 

 

Kuva 49. Vuonna 2020 tehtyjen uusien 15 cm reunaviivojen pvt:n muutos. 

Kuvassa 50 on esitetty paluuheijastavuuden muutos vuonna 2020 tehtyjen 30 cm 
reunaviivojen osalta vuoteen 2021. Paluuheijastavuus laski keskimäärin 
112 mcd/m2/lx (-45 %) vuoden 2020 lähtötilanteesta.  
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Kuva 50. Vuonna 2020 tehtyjen uusien 30 cm reunaviivojen paluuheijastavuuden 
muutos. 

Kuvassa 51 on esitetty vuonna 2020 tehtyjen 30 cm reunaviivojen pvt:n muutos 
2020–2021. Preview timen keskiarvo laski 2,95 sekunnista 2,33 sekuntiin (-21 %) 
vuoden 2020 lähtötilanteesta. 

 

Kuva 51. Vuonna 2020 tehtyjen uusien 30 cm reunaviivojen pvt:n muutos. 

Kuvassa 52 on esitetty paluuheijastavuuden muutos vuonna 2020 tehtyjen 20 cm 
reunaviivojen osalta vuoteen 2021. Paluuheijastavuus laski keskimäärin 
74 mcd/m2/lx (-41 %) vuoden 2020 lähtötilanteesta. 
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Kuva 52. Vuonna 2020 tehtyjen uusien 20 cm reunaviivojen paluuheijastavuuden 
muutos. 

Kuvassa 53 on esitetty vuonna 2020 tehtyjen 20 cm reunaviivojen pvt:n muutos 
vuoteen 2021. Pvt:n keskiarvo laski 2,91 sekunnista 2,35 sekuntiin (-19 %) vuoden 
2020 lähtötilanteesta. 

 

Kuva 53. Vuonna 2020 tehtyjen uusien 20 cm reunaviivojen pvt:n muutos. 

8.2  Profiloitu ylläpitomerkintä 

Kuvassa 54 on esitetty paluuheijastavuuden muutos tieltä 43 profiloidun reunavii-
van osalta vuodesta 2020 vuoteen 2021. Paluuheijastavuus laski keskimäärin 
76 mcd/m2/lx (-33 %) vuoden 2020 lähtötilanteesta. 
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Kuva 54. Tie 43, profiloidun reunaviivan (YP) paluuheijastavuuden muutos. 

Kuvassa 55 on esitetty tien 43 profiloitujen reunaviivojen pvt:n muutos vuodesta 
2020 vuoteen 2021. Pvt:n keskiarvo laski 3,31 sekunnista 2,93 sekuntiin (-12 %) 
vuoden 2020 lähtötilanteesta. 

 

Kuva 55. Tie 43, profiloitujen reunaviivojen pvt:n muutos. 

8.3  Vuoden 2021 profiloidut merkinnät 

Vuoden 2021 päällystyskohteille tehtiin profiloituja reunaviivamerkintöjä tielle 3 ja 
7. Reunaviivoilla tehtiin ensin siniaaltojyrsintä, johon tehtiin taulukon 9 mukaiset 
reunaviivamerkinnät profiloituna. 

Kuvassa 55 on esitetty 2021 valmistuneiden reunaviivamerkintöjen (profiloitu) pa-
luuheijastavuus, jonka keskiarvo oli 241 mcd/m2/lx.  
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Kuva 56. Vuonna 2021 valmistuneiden reunaviivamerkintöjen paluuheijastavuus. 

Kuvassa 57 on esitetty vuonna 2021 tehtyjen reunaviivamerkintöjen (profiloitu) 
pvt, jonka keskiarvo oli 2,43 sekuntia.  

 

Kuva 57. Vuonna 2021 tehtyjen reunaviivamerkintöjen pvt (profiloitu). 

Kuvassa 58 on esitetty vt 7 vuonna 2021 valmistuneiden reunaviivamerkintöjen 
(profiloitu) paluuheijastavuus, jonka keskiarvo oli 229 mcd/m2/lx.  
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Kuva 58. Vt 7, profiloidun reunaviivamerkinnän paluuheijastavuus. 

Kuvassa 59 on esitetty vt 7 profiloitujen reunaviivamerkintöjen (profiloitu) pvt, 
jonka keskiarvo oli 2,39 sekuntia. 

 

Kuva 59. Vt 7, reunaviivamerkintöjen pvt. 

Kuvassa 59 on esitetty vt 3 profiloitujen reunaviivamerkintöjen paluuheijastavuus, 
jonka keskiarvo oli 289 mcd/m2/lx.  

             Sini + drop 
 

     Sini + trapflex 
 

Sini + pohja-
massa + trapflex 
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Kuva 60. Vt 3, profiloidun reunaviivamerkinnän paluuheijastavuus. 

Kuvassa 61 on esitetty vt 3 profiloitujen reunaviivamerkintöjen pvt, jonka keskiarvo 
oli 2,61 sekuntia.  

 

Kuva 61. Vt 3 profiloitujen reunaviivamerkintöjen pvt. 

Kuvassa 62 on esitetty vt 12 15 cm leveiden keskiviivamerkintöjen paluuheijasta-
vuus, jonka keskiarvo oli 154 mcd/m2/lx. 
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Kuva 62. Vt 12, keskiviivamerkinnän paluuheijastavuus. 

Kuvassa 63 on esitetty vt 12 keskiviivamerkintöjen pvt, jonka keskiarvo oli 3,43 
sekuntia. 

 

Kuva 63. Vt 12, keskiviivamerkintöjen pvt. 

8.4  Paluuheijastavuusmittaukset 2020 

Seuraavissa kuvissa (64–69) on esitetty paluuheijastavuuden jakaumia vuosien 
2020 ja 2021 mittaustuloksien osalta. Kuvassa 64 on esitetty kaikkien vuoden 2020 
paluuheijastavuusmittausten jakauma. 
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Kuva 64. Vuoden 2020 kaikkien mittausten paluuheijastavuuden jakauma. 

Kuvassa 65 on esitetty vuoden 2020 ylläpitomerkintöjen paluuheijastavuuden ja-
kauma. Osalla kohteista oli tehty ylläpitoa ennen mittauksia. 

 

Kuva 65. Vuoden 2020 ylläpitomerkintöjen paluuheijastavuuden jakauma. 

Kuvassa 66 on esitetty vuonna 2020 tehtyjen uusien merkintöjen paluuheijasta-
vuuden jakauma. 
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Kuva 66. Vuoden 2020 uusien merkintöjen paluuheijastavuuden jakauma. 

8.5  Paluuheijastavuusmittaukset 2021 

Kuvassa 67 on esitetty kaikkien vuoden 2021 paluuheijastavuusmittausten ja-
kauma. 

 

Kuva 67. Vuoden 2021 kaikkien merkintöjen paluuheijastavuuden jakauma. 

Kuvassa 68 on esitetty vuoden 2021 ylläpitomerkintöjen paluuheijastavuuden ja-
kauma. 
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Kuva 68. Vuoden 2020 ylläpitomerkintöjen paluuheijastavuuden jakauma. 

Kuvassa 69 on esitetty vuoden 2021 uusien merkintöjen paluuheijastavuuden ja-
kauma. 

 

Kuva 69. Vuoden 2021 uusien merkintöjen paluuheijastavuuden jakauma. 

13,22 %

15,27 %

34,56 %

36,96 %

Paluuheijastavuuden jakautuminen, ylläpitomerkinnät 2021

alle 80

80-100

100-150

yli 150

0,16 %
2,39 %

17,51 %

79,94 %

Paluuheijastavuuden jakautuminen, uudet merkinnät 2021

alle 80

80-100

100-150

yli 150



Väyläviraston julkaisuja 47/2022 56 
 

 

9 Yhteenveto 

Pituussuuntaisen tiemerkinnän leveyden kasvattaminen, hyvä paluuheijastavuus-
arvo ja hyvä kuntoarvo parantavat merkintöjen havaittavuutta (pvt) ja sitä kautta 
liikenneturvallisuutta. Profiloidut merkinnät lisäävät merkintöjen havaittavuutta 
(pvt) verrattuna profiloimattomiin (sileisiin) merkintöihin.  

Tässä selvitystyössä mitattujen ylläpitomerkintöjen perusteella voidaan todeta, 
että viivan leveyden kasvattaminen parantaa merkinnän havaittavuutta, mutta pa-
luuheijastavuuden nousulla on suurempi vaikutus merkinnän havaittavuuteen 
(pvt). 

Turvallisen liikkumisen kannalta merkittävin tiemerkinnän ominaisuus on merkin-
nän havaittavuus eri olosuhteissa, havainnointiaika (pvt). Päivällä ja pimeällä teh-
tyjen mittausten tuloksissa ei ollut merkittäviä eroja pvt:ssä, vaikkakin pimeällä 
merkintä näkyy paluuheijastavuuden ansioista selvästi paremmin päiväolosuhtei-
siin verrattuna. Pituussuuntaisen tiemerkinnän havainnointiaika (pvt) ei ole tuote-
vaatimuksena tiemerkinnässä, eikä meillä näin ollen ole tietoa siitä, millä tasolla 
havainnointiaika on päällystetyn tieverkon tiemerkinnöillä. Tiemerkinnän havaitta-
vuudella on suora yhteys kuljettajan havainnointiaikaan ja sitä kautta liikennetur-
vallisuuteen. Tämän takia pituussuuntaisille tiemerkinnöille olisi perusteltua mää-
ritellä havainnointiajan (pvt) minimiarvo. Tässä selvityksessä voitiin havaita, että 
tiemerkinnän paluuheijastavuudella on suora yhteys merkinnän havainnointiaikaan 
(pvt).  

Pohjoismaisessa ROMA-projektissa on tutkittu tiemerkintöjen toiminnallisia ominai-
suuksia Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutkimuksessa kohteet valittiin satun-
naisesti eri tieluokista, mikä antaa yleiskuvan eri tieluokkien tiemerkintöjen toimin-
nallisista ominaisuuksista eri maissa. ROMA-projektin tuloksista on myös nähtä-
vissä havainnointiajan ja paluuheijastavuuden yhteys. 

9.1  Paluuheijastavuuden yhteys pvt:hen 

Tämän selvityksen mukaan tiemerkinnän paluuheijastavuudella on suora yhteys 
sen havainnointiaikaan (pvt). Vastaavasti tiemerkinnän kuntoarvolla ei ole yhtä 
suoraa yhteyttä tiemerkinnän havainnointiaikaan kuin paluuheijastavuudella on. 

Havainnointiajan suhteesta paluuheijastavuuteen voidaan yleisesti todeta seuraa-
vaa (mukana kaikki viivaleveydet): 

➢ 2,0 sekunnin pvt-taso saavutetaan 100 mcd/m2/lx paluuheijastavuudella    
➢ 2,5 sekunnin pvt-taso saavutetaan 150 mcd/m2/lx paluuheijastavuudella  
➢ 3,0 sekunnin pvt-taso saavutetaan, kun paluuheijastavuus on 

> 200 mcd/m2/lx  
➢ 3,5 sekunnin pvt-taso saavutetaan, kun paluuheijastavuus on 

> 250 mcd/m2/lx. 
 
Edellä esitettyihin pvt:n ja paluuheijastavuuden suhteisiin vaikuttavat tiemerkinnän 
toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi merkinnän leveys ja ajonopeus. Tämän sel-
vityksen pvt-laskennassa on käytetty tiekohtaisia nopeuksia.  
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Tässä selvityksessä tutkittiin myös Mobileye 6 -laitteiston toimivuutta kuivalla, pi-
meällä ja sateella. Mobileye 6 tunnistaa hyvin tiemerkinnät kuivalla, pimeällä ja 
myös märissä olosuhteissa. Ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu, että kuljettajaa 
avustavat järjestelmät alkavat toimia epäluotettavasti, kun paluuheijastavuus lä-
hestyy 50 mcd/m2/lx tasoa. Mobileye 6 tunnistaa tiemerkinnät myös sateessa tiet-
tyyn sademäärään saakka, mutta ns. kaatosateessa Mobileye 6 ei enää tunnista 
tiemerkintöjä. Tiemerkintöjen havaittavuuden merkitys korostuu, kun olosuhteet 
heikkenevät esimerkiksi vesisateen johdosta, jolloin paluuheijastavuuden merkitys 
korostuu merkintöjen havainnoitavuuden kannalta. 

Tiemerkinnän havaittavuuteen vaikuttaa myös merkinnän profilointi. Profiloiduilta 
merkinnöiltä saadaan parempi pvt ja paluuheijastavuus kuin profiloimattomilta 
merkinnöiltä. 

9.2  Leveämmät viivamerkinnät 

Leveämmillä viivoilla ei tämän selvityksen mukaan ole juurikaan merkitystä tiemer-
kinnän havainnointiaikaan. Leveämpien viivojen osalta on todettava se, että nii-
den osuus oli pieni tässä selvityksessä ja niitä tulisi mitata enemmän, jotta 
tuloksilla saataisiin laajempi otanta. Viivan leventäminen parantaa viivan havaitta-
vuutta varsinkin silloin, kun viivasta on osa kulunut pois niissä kohdin, missä lii-
kenne ”ajautuu” merkinnän päälle (esim. sisäkurvi). 

Vuosina 2020 ja 2021 tehtyjen mittausten perusteella paluuheijastavuuden vaiku-
tus tiemerkinnän havaittavuuteen on selkein tekijä, ja sen merkitys on todettu 
myös muissa kansainvälisissä tutkimuksissa. 

Vuoden 2020 mittauksissa ylläpitomerkintöjen tuloksissa on mukana jonkin verran 
merkintöjä, joille oli ehditty tehdä ylläpitoa, mikä on nähtävissä ylläpitomerkintöjen 
paluuheijastavuusjakaumissa. 

Vuoden 2021 mittaukset tehtiin ennen ylläpitoa, jolloin saatiin tieto merkintöjen 
toiminnallisista ominaisuuksista talven jälkeen. Vuonna 2021 mitatuilla ylläpitomer-
kinnöillä on selvästi enemmän alle 100 mcd/m2/lx osuuksia kuin vuonna 2020 mi-
tatuilla. Sama ero on nähtävissä myös 150 mcd/m2/lx alittavien osuuksien mää-
rässä. 

Jatkotoimenpiteinä tulisi jatkaa tässä selvityksessä mukana olevien kohteiden tie-
merkintöjen mittauksia keväällä 2022 ennen ylläpitomerkintöjen tekemistä, jotta 
saadaan kahdet mittaukset merkinnöistä ennen ylläpitoa. Kohteiden lähtötilanne 
paluuheijastavuuden, kuntoarvon ja pvt:n osalta on tiedossa, joten seurannasta 
saataisiin laajempaa tietoa tämän selvityksen havainnoista ja etenkin leveämpien 
merkintöjen toiminnallisista ominaisuuksista. 

European Union Road Federationin (ERF) julkaisussa Marking the way towards a 
safer future on esitetty tutkimustuloksia Englannista, USA:sta ja Ruotsista, missä 
on selvitetty tiemerkintöjen ominaisuuksien (leveys/näkyvyys) vaikutusta liikenne-
onnettomuuksiin. Edellä mainitussa julkaisussa on esitetty tutkimustuloksiin perus-
tuen, että leveämmät ja paremmin havaittavat tiemerkinnät ovat selvästi vähentä-
neet liikenneonnettomuuksia.   
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