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1 YLEISTÄ 

Päällystystyön laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen 
perusteella ja laadunarvostelussa otetaan huomioon 
massa-ja päällystenäytetutkimustulokset, kiviainek-
sen laatututkimustulokset, työvuoroittain pidetty 
kirjanpito käytetyistä raaka-aineista ja valmiista 
päällysteestä, koko työtä koskevat keskimääräiset 
raaka-ainemenekkitulokset,tasaisuusmittaustulokset 
sekä päällysteen ulkonäkö. Määrättäessä arvon- 
muutosta tilastomatemaattisin perustein on pidettä-
vä mielessä, että otannalla on tilastomatemaattista 
näyttöä vasta, milloin määritysten lukumäärä on 
vähintään 6 kpl. Kun määritysten lukumäärä on 6 
- 11 kpl, peritään arvonmuutoksena puolet tilasto- 
matemaattisen tarkastelun mukaan määräytyvästä 
arvonmuutoksesta. 

Pienten työkohteiden arvostelussa on pyrittävä 
soveltamaan edellä esitettyjä suurten töiden osalta 
annettuja ohjeita. Näytetulosten arvosteluun 
käytetään tällöin keskiarvoja ja vaatimusrajoista 
poikkeavien arvojen prosentuaalisia määriä eikä 
tilastollisia arvoja. Milloin laatutason alituksia 
todetaan poikkeuksellisen runsaasti, on täydentävin 
näytetutkimuksin pyrittävä luotettavasti sel-
vittämään päällysteen laatu. 

Samalta koneasemalta samalla suhteituksella 
tehtyjen massojen rakeisuus ja sideainepitoisuus 
arvostellaan yhtenä kokonaisuutena. Samalla 
suhteituksella, samalla massamäärällä ja samanlai-
selle alustalle tehtyjen kohteiden tyhjätila arvostel-
laan myös yhtenä kokonaisuutena. Massamäärä, 
tasaisuus ja ulkonäkö arvostellaan pienistäkin 
kohteista erikseen. 

Mainittakoon, että poranäytteiden tutkimustuloksiin 
saattaa tulla virheitä sen takia, että tutkitussa 
näytteessä on ollut mukana tasausmassaa. Tämä 
ja vastaavanlaiset seikat tulee ottaa huomioon 
tutkimustuloksia arvosteltaessa ja käytettäessä. 

Rakenteen laadussa saattaa olla sellaisia virheitä, 
jotka ilmenevät kautta koko työn tai vain paikoit-
tain. Urakoitsijan on kustannuksellaan korjattava tai 
poistettava ja uudelleen päällystettävä virheellisiksi 
tai heikoiksi osoittautuneet kohdat. Mikäli raken-
teessa todetaan sellaisia laatutasoalituksia, joiden 
korjaaminen tai korvaaminen uudella rakennekerrok-
sella on kohtuuttoman kallista siihen haittaan 
nähden, joka virheestä aiheutuu ja jos virheellisen 
suorituksen korjaaminen ei ole välttämätöntä, 
rakennuttaja on oikeutettu saamaan virheestä 
arvonmuutoksen laskettuna oheisessa kohdassa 
esitetyin perustein. Arvonmuutoksen tulee olla 
oikeassa suhteessa laatutasoalituksen aiheuttamaan 
päällysteen käyttöiän lyhenemiseen, virheistä joh- 

tuviin ylimääräisiin kunnossapitokustannuksiifl tai 
yleensä päällysteen käyttökelpoisuuden alenemi-
seen. 

Ellei korjattu kohta täytä päällysteelle asetettuja 
vaatimuksia, siitä on myös määrättävä arvonmuu-
tos jäljempänä mainituin perustein. 

Kun arvonmuutos lasketaan urakkasummasta, 
tarkoitetaan urakkasummalla YSE:stä poiketen 
todellisilla yksikköhinnoilla ja toteutuneilla työmää-
rillä laskettua urakoitsijan saatavaa. 

Kun arvonmuutos lasketaan päällysteen neliöhin-
nasta ja päällyste on tehty tonnihinnalla, muunne-
taan sopimuksen mukainen päällysteen yksikköhin-
ta (mk/t) vastaavaksi neliöhinnaksi (mk/m 2 ). 

Kun arvonmuutos lasketaan päällysteen tonnihin-
nasta ja päällyste on tehty neliöhinnalla, muunne-
taan sopimuksen mukainen päällysteen yksikköhin-
ta (mk/m 2) vastaavaksi tonnihinnaksi (mk/t). 

Öljysoran levitysurakoissa käytetään arvonmuutok-
sia määrättäessä öljysoramassan hintana työkohtai-
sissa urakka-asiakirjoissa ilmoitettua tai sen puut-
tuessa käypää öljysoramassan tonnihintaa. 

Työkohtaisesti voidaan antaa yleisiä arvonmuutos-
perusteita täydentäviä tai niistä poikkeavia arvon-
muutosperusteita. Mikäli yleiset ja työkohtaiset 
laatuvaatimukset tai arvonmuutosperusteet ovat 
joltakin osin ristiriidassa keskenään, noudatetaan 
työkohtaisia. 

Arvonmuutokset eivät vähennä urakoitsijari takuu- 
ajan vastuuta. 

2 VALMIIN PÄÄLLYSTEEN ARVOSTELU 

2.1 Massamäärä 

Työvuoroittain todetusta sekä koko kohdetta 
koskevasta massamääräalituksesta lasketaan 
arvonmuutos (= ansiottoman hyödyn pidätys) 
käyttäen hintana alituksen suuruuden ja päällysteen 
yksikköhinnan perusteella määrättävää hintaa sekä 
pinta-alaa. Jos kohteella on sekä työvuoroittaisia 
alituksia että koko kohdetta koskeva alitus, arvon- 
muutoksena peritään vain suuremman alituksen 
edellyttämä markkamäärä. 

Jokaisesta massamäärältään alitukseksi katsot- 
tavasta poranäytetuloksesta (tilattu määrä - 
sallittu alitus) määrätään arvonmuutos käyttäen 
kunkin vaatimusrajan auttavan poranäytteen osalta 
massamäärältään alittavana pinta-alana normaalisti 
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3000 m 2 :n alaa sekä massamääräalituksena vaati-
musrajan ja massamäärätuloksen erotusta. 

Risteysalueiden, liittymien ja muiden alueiden 
kohdalla, joissa kuivatusjärjestelyjen, pinnan profi-
loinnin tms. syiden vuoksi joudutaan poikkeamaan 
massamäärävaatimuksesta, peritään urakoitsijalle 
muodostuneena ansiottomana hyötynä puolet mas-
samääräalituksen arvosta. 

Jos päällyste levitetään sidotulle tasaamattomalle 
alustalle neliähinnalla, massamenekkivaatimus on 
keskiarvovaatimus, jota sovelletaan tyävuoroittain 
ja koko kohdetta koskeviin massamääräalituksiin. 
Poranäytteiden perusteella ei massamääräalituksista 
tehdä arvonmuutosta. Kun massapintaus tehdään 
normaaliin tapaan tonnihinnalla, noudatetaan 
massamäärään liittyvien seikkojen osalta samoja 
menettelytapoja kuin tasaustäissä. 

2.2 Tyhjätila 

Jos tilastollisten laskelmien perusteella päällyste ei 
täytä sille asetettuja tyhjätilavaatimuksia, määrä-
tään tilastollisesti laskettujen tyhjätilaylitysten 
perusteella kohteen urakkasummasta arvonmuutos 
taulukon 1. mukaisesti. 

Taulukko 1. Tyhjätilan arvonmuutOs 

TiLastolLisesti 
Laskettu tyhja- 
tilayLitys % 

Arvonmuutos % 
urakkasuiinasta 

AB,A8E,SMA BS,SA 

0 0 
10 -4 0 
15 -8 -4 
20 -14 -8 
25 -20 -14 
30 -26 -20 

Vätiarvot interpoloidaan ja tauLukkoa jatketaan tarvit-
taessa suoravi ivaisesti. 

Suurin sallittu tilastollisesti laskettu tyhjätila-alitus 
on AB-, ABE- ja SMA-päällysteillä 1 0 % ja BS- sekä 
SA-päättysteillä 15 %. 

2.3 Tasaisuudet 

Tasaisuusvaatimukset ylittävistä yksittäisepätasai-
suuksista, joita rakennuttaja ei määrää korjattavak-
si, lasketaan arvonmuutos tapausta kohti kertomal-
la päällysteen 4-kertainen tonnihinta (tasausjyrsin-
nässä 40-kertainen neliöhinta) levityskaistan le-
veydellä metreissä. Päällystyskohteen aloitus- ja 

lopetussaumojen arvostelussa otetaan huomioon 
lieventävänä tekijänä tehdyn päällysteen ulkopuolel-
la olevan mutta tasaisuusmittaukseen vaikuttavan 
pinnan urautuneisuus tai muuten virheellinen 
muoto. 

Päällysteessä ilmenevistä tiheästi toistuvista pituus- 
ja poikkisuuntaisista vaatimusrajoja pienemmistä 
epätasaisuuksista ja jyräysjäljistä määrätään arvon- 
muutos virheellisen päällystealan mukaan. Epätasai-
suus mitataan lRl-tasaisuusmittarilla, jolla tuloste-
taan tRI 4-arvo (mm/m) ja poikkeamaindeksi (paino-
tettu pituusprofiilipoikkeama) sadan metrin välein. 
Jokaisesta virheellisestä tuloksesta lasketaan 
arvonmuutos kertomalla virheellinen päällysteala 
(= mitattu ajokaista piennar poisluettuna) virheen 
suuruuden mukaan määräytyvällä hinnalla taulukoi-
den 2. ja 3. mukaisesti. 

Taulukko 2. Tasaisuuden arvomuutos (IRI 4). 

Vaatimusrajan yLitys Arvonmuutos prosenttia 
IRI 4 m/m päättysteen neliöhinnasta 

0 0 
0,1 -2 
0,2 -5 
0,3 -9 
0,4 -13 

Vätiarvot interpotoidaan ja taulukkoa jatketaan tarvit-
taessa suoravi ivaisesti. 

Taulukko 3. Tasaisuuden arvonmuutos (poikkeamaindek-
si) 

Poikkeamaindeksirajan ylitys Arvonrnuutos pro-
senttia päällys-
teen netiöhin- ABE, AB, SMA, ÖS 

BS, KAR PIC, 	VA nasta 

0 0 0 0 
1,0 0,5 2 -1 
2,0 1,0 4 -3 
3,0 1,5 6 -6 
4,0 2,0 8 -9 

Väliarvot interpoloidaan ja tauLukkoa jatketaan tarvit-
taessa suoravi ivaisesti. 

Kokonaisarvonmuutos on IRI 4-rajan ja poik-
keamaindeksirajan ylityksistä määräytyvien arvon- 
muutosten summa. 

2.4 Saumat 

Päällysteen sauma olisi saatava rakenteeltaan 
samanlaiseksi kuin muut osat. Sauman kohdalle ei 
saa muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta 
(porrasta). Sauman suhteellisen tiiviyden, jolla tar- 
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koitetaan saumanäytteiden irtotiheyksien kes-
kiarvon ja muiden näytteiden irtotiheyksien keskiar-
von suhdetta, tulee olla kuumana sekoitetuissa 
päällysteissä vähintään 0,950. Arvonmuutos 
määrätään työkohteittain taulukon 4. mukaisesti. 

Taulukko 4. Sauman tiiveyden arvonmuutos 

Saijaan suhteeLlinen 
tiiviys 

Arvonmuutos-% päät Lysteen 
neLiöhinnasta saunametriä 

kohti 

AB, ABE, SMA BS, SA 

0,950 0 0 
0,940 -7 -3 
0,930 -15 -9 
0,920 -30 -15 
0,910 -45 -21 

Vätiarvot interpotoidaan ja tautukkoa jatketaan tarvit-
taessa suoravi ivaisesti. 

Sauman suhteellisen tiiviysvaatimuksen takia ei 
määrätä arvonmuutosta, jos saumanäytteiden tyhjä- 
tilan keskiarvo on asfalttibetonilla alle 7,0 % sekä 
bitumisoralla ja syväasfaltilla alle 9,0 %. 

Kouruuntuneen tai porrastuneen levityskaistojen vä-
lisen sauman pituusmetriä kohti on lisäksi perittä-
vä virheen suuruudesta riippuen arvonmuutos 
taulukon 5. mukaisesti. 

Taulukko 5. Saumavirheiden arvonmuutos. 

Arvonmuutos- 	panI tysteen 
Saumavirhe tonnihinnasta saunametriä 

kohti 

1 	Lk -12 
11 	Lk -7 

III 	tk -3 

Huonosti tehtyjen nollausten osalta arvonmuutos 
on puolet taulukon ilmoittamasta määrästä. 

2.5 Lajittumat ja muut virheet 

Lajittumien ja muiden virheiden arvostelu kohdistuu 
kaikkiin työkohteisiin kuitenkin siten, että arvoste-
lussa otetaan huomioon päällystystyön luonne ja 
päällystetyyppi. Arvonmuutoksia määrättäessä 
otetaan lieventävinä seikkoina huomioon mm. ris-
teytysalueet, liittymät, linja-autopysäkit yms., 
joitten päällystämisessä joudutaan poikkeamaan 
normaalista koneellisesta levitystyöstä. 

Mikäli päällysteessä ilmenee yksittäisiä halkeamia, 
määrätään arvonmuutos kertomalla arvioitu hal- 
keamien pituus (m) päällysteen 2-kertaisella ne- 

liöhinnalla. Verkkohalkeama-alueilta on päällyste 
työn aikana yleensä uusittava ja aina sellaisissa ta-
pauksissa kuin halkeamat ulottuvat päällystekerrok-
sen läpi. Jos päällysteessä ilmenee vähäisiä verk-
ko-, hius- tai muita halkeamia, määrätään arvon- 
muutos kertomalla verkkohalkeama-alueen pinta- 
ala virheen suuruuden perusteella määrättävällä ne-
liöhinnalla, joka on vähintään sama kuin yksikkö-
hinta (mk/m 2 ). 

Sideainetäytejauheseoksen pintaannousun vuoksi 
kuumasekoitteiseen päällysteeseen saattaa muo-
dostua sileitä ja vaarallisen liukkaita kohtia. Kyl-
mäsekoitteissa päällysteissä voi esiintyä sideaineen 
pintaannousua ja päällysteen pehmenemistä.Tällai-
set kohdat on korjattava työn aikana ennen vas-
taanottotarkastusta. Urakoitsija vastaa korjaus-
töistä ja niiden kustannuksista, jos sileät ja liukkaat 
kohdat johtuvat urakoitsijan työstä. Mikäli vastaan-
ottotarkastuksessa vielä ilmenee tällaisia urakoitsi-
jan työstä johtuvia kohtia, ne on joko korjattava 
urakoitsijan toimesta ja kustannuksella taikka niistä 
on määrättävä arvonmuutos, joka lasketaan kerto-
maIla virheellisen alueen pinta-ala päällysteen 
yksikköhinnalla tai joka määrätään yhtäsuureksi 
kuin arvioidut karkeuttamiskustannukset. 

Jos päällysteessä todetaan rakeisuuslajittumia, 
jotka erottuvat muuta päällystettä avoimempina ja 
harvempina kohtina, niistä määrätään arvonmuutos 
taulukon 6. mukaisesti. 

Taulukko 6. Lajittumien arvonmuutos. 

VIRHE - 
ARVONMUUTOS MK 

______________________ 
Toistuva rakeisuus- 

______________________ 
Levityksessä synty- 

LUOKKA Lajittuna (kuorma- nyt pituussuunnassa 
Lajittuna) tai sa- yhtenäinen Lajittuna 
tunnainen Lajittuna 

1 -3 x Lajittunakohdan -3 x tajittunan pi- 
pituus x kaistan te- tuus x Leveys x 
vitysteveys x yksik- yksikköhinta 
köhinta 

Ii -1,5 x Lajittunakoh- -1,5 x Lajittunan 
dan pituus x kaistan pituus x Leveys x 
Levitysteveys x yk- yksikköhinta 
sikköhinta 

III -1 x tajittumakohdan -1 x tajittuman pi- 
pituus x kaistan Le- tuus x Leveys x 
vitysteveys x yksik- yksikköhinta 
köhinta 

pituus ja Leveys (m), pinta-aLa (m2 ), yksikköhinta 
(mk/m2 ) 

Sirotepintaus-, soratien pintaus- ja karkeutustöissä 
ilmenevistä virheistä, liian vähäisestä sirotemääräs-
tä, irtoilevasta sirotteesta, sirotteen jyräämisestä 
massapinnan alapuolelle tms. määrätään arvonmuu- 
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tokseksi virheen suuruuden mukaan pintaus- tai 
karkeutustyön hinta osaksi tai kokonaan. Mikäli 
päällysteeseen on muodostunut karkeutuksesta 
huolimatta vaarallisen liukkaita kohtia, arvonmuu-
tokseksi on määrättävä arvioidut liukkauden kor-
jauskustannukset. 

Muista päällysteessä ilmenevistä ulkonäkövirheistä, 
kuten levityskaistan ulkoreunan ohuudesta, mutkit-
telusta ja vastaavista seikoista, määrätään arvonvä-
hennykseksi arvioidut korjauskulut tai niiden edus-
taman haitan edellyttämä rahasumma. 

3 PÄÄLLYSTEMASSAN ARVOSTELU 

3.1 Sideainepitoisuus ja -määrä 

Päällystemassan sideainepitoisuus arvostellaan 
massanäytetulosten perusteella. J05 tilastollisten 
laskelmien mukaan tulokset poikkeavat vaatimusra-
joista, määrätään arvonmuutos työkohteen urak-
kasummasta taulukon 7. mukaisesti. 

Taulukko 7. Sideainepitoisuuden arionmuutos. 

Sideainepi - 
toi suuden 
tUastottinen 
poikkeama % 

Arvonmuutos-% urakkasumiasta 

AS, ABE, SMA, BS, SA, 
NC, KAB, ÖS, VA TAS 

0 0 
10 -2 0 
15 -4 -2 
20 8 -4 
25 -12 -6,5 
30 -18 -9 
35 -24 -12 
40 -30 -16 
45 -36 -20 

Vatiarvot interpotoidaan ja tarvittaessa tauLukkoa 
jatketaan suoravi ivaisesti. 

Työvuoroittain todetuista ja koko kohdetta koske-
vista todellisista sideainepitoisuuden alituksista 
lasketaan arvonmuutos (= ansiottoman hyödyn 
pidätys) sideainealituksen ja tarjotun sideaineen 
muutoshinnan mukaan. Työvuoroittaisesta side-
ainemääräalituksesta määrätään arvonmuutos vain 
mittausvirherajan alapuolelle jäävältä alituksen 
osalta. Jos kohde on työvuoroa pienempi, sovelle-
taan työvuoroittaista mittaustarkkuutta. 

Koko kohdetta koskevasta sideainepitoisuuden 
alituksesta määrätään lisäksi taulukon 8. mukainen 
arvonmuutos kohteen urakkasummasta. 

Taulukko 8. Sideainepitoisuuden arvonmuutos (koko 
kohde). 

Sideainepitoisuuden alitus Arvonmuutos-% urakka- 
X-yksikköä srnasta 

0,05 0 
0,10 -3 
0,15 -6 
0,20 -9 

VäLiarvot interpoLoidaan ja tarvittaessa tautukkoa 
jatketaan suoravi ivaisesti - 

Urakoitsija vastaa siitä, että sideaineen määrämit-
taukset saadaan tuloksiltaan luotettaviksi. 

Sirotepintaus- ja soratien pintaustöissä työvuoroit-
taisista ja koko kohdetta koskevista todellisista 
sideainepitoisuuden alituksista lasketaan arvonmuu-
tos (= ansiottoman hyödyn pidätys) sideainea-
lituksen ja tarjotun sideaineen muutoshinnan 
mukaan. Työvuoroittaisestasideainemääräalitukses-
ta määrätään arvonmuutos vain mittausvirherajan 
alapuolelle jäävän alituksen osalta. Vuokalautanäyt-
teillä mitatuista vaatimusrajoista poikkeavista 
tuloksista lasketaan arvonmuutos kertomalla 
näytteen edustama pintaustyömäärä sen neliöhin-
nalla sekä sideaineen vaatimusrajasta poikkeavan 
määrän kg/m 2  ja sideaineen ohjearvon kg/m 2  väli-
sellä suhdeluvulla. 

3.2 Rakeisuus 

Päällystemassan rakeisuus arvostellaan kuten 
sideainepitoisuuskin massanäytteiden tulosten 
perusteella. Jos tilastollisten laskelmien perusteella 
ilmenee ohjerajoista poikkeavia tuloksia, niistä 
määrätään ohjeseulojen läpäisyarvojen perusteella 
arvonmuutos urakkasummasta taulukon 9. mukai-
sesti. 
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Taulukko 9. Rakeisuuden arvonmuutos. 

0HJESEULA 

0,074 m, 0,5 iria ja 8 ja 	12 iria 
2 tai 	4 iria 

Rakei suuden Arvoninuu- Rakei suuden Arvorwnuu- 
titastotti- tos-% titastoLti- tos-% 
nen poik- urakka- nen poik- urakka- 
kearnaX surinasta keama % surinasta 

0 10 0 
10 -1 20 -1 
20 -3 30 -2 
25 -6 40 -4 
30 -10 50 -8 
35 -14 60 -14 
40 -18 70 -20 

VäLiarvot interpotoidaan ja tautukkoa jatketaan tarvit-
taessa suoravi ivaisesti. 

Rakennuttajan kiviaineksesta ilman kuumaseulontaa 
valmistettujen massojen rakeisuuden arvonmuutos-
% eri ohjeseuloilla lasketaan kertomalla taulukosta 
9. saatu arvo taulukon 10. mukaisella kertoimella. 
Kerroin määritetään vertaamalla massanäytetulos-
ten keskihajonta-arvoja murskausaikaisiin keskiha-
jontoihin. 

Taulukko 10. Rakeisuuden arvonmuutoskerroin (k-
hajonnan aleneman mukaan). 

Ohjeseuta Kh—arvon Arvonmuutos- 
atenema kerroin 

Iria 

0,074 ja 30 0 
0,5 	iria 

0 1 

2tai4m 25 0 

0 1 

Btai 12m 20 0 

0 1 

Vatiarvot interpotoidaan suoraviivaisesti. 

Rakeisuusvirheistä johtuva lopullinen arvonmuutos 
on neljän ohjeseulan läpäisyarvoista aiheutuvien 
vähennysten summa. 

3.3 Täytejauheen pitoisuus ja laatu 

Työn aikana todetuista ja koko kohdetta koskevista 
täyteja u he pito is uuden alitu ksesta määrätään 
arvonmuutos (= ansiottoman hyödyn pidätys) 
puuttuvan pitoisuuden, tarjotun muutoshinnan ja 
levitettyjen massojen avulla. 

Jos täytejauheen 0,074 mm seulan läpäisyprosentti 
alittaa 80 %, määrätään alittavien näytteideri 
edustaman tyämäärän osalta arvonmuutos puuttu-
vasta hienoaineksesta em. alituksen, täytejauhe-
pitoisuuden, täytejauheen muutoshinnan ja ko. 
töiden massojen avulla. Vastaavasti menetellään, 
jos kalkkifillerin liukoisuus suolahappoon on vaadit-
tua pienempi. 

3.4 Kiviaines 

Päällystystöissä kuluu kiviainesta hukkaan hylätyis-
sä massoissa, hukkakuumentamisen takia tai ns. 
kuivissa hukkamassoissa. Mikäli rakennuttajasta 
riippumattomien syiden takia hukkaan menneen ki-
viaineksen, jota sen rakeisuuden muuttumisen tai 
muun syyn vuoksi ei voida käyttää uudelleen 
päällystemassan valmistukseen, yhteismäärä on 
koneasemittain enemmän kuin 1 % päällystetyöhän 
tarvitusta kiviainesmäärästä, on 1 % ylittävältä 
osalta laskettava rakennuttajalle hyvitys, mikäli 
päällystystyö tehdään rakennuttajan kiviaineksesta. 
Hyvitys lasketaan kertomalla edellä tarkoitettu 
kiviainesmäärä sen omakustannushinnalla. Jos 
kuiva hukkamassa voidaan käyttää johonkin muu-
hun kuin päällystystarkoitukseen, hyvitys voidaan 
määrätä käyttäarvon aleneman suuruiseksi. Raken-
nuttaja määrää hylättyjen massojen ja kiviaineksen 
käytön. 

Hukkakiviaineksia saattaa muodotua myös sen 
takia, että massan saamiseksi ohjearvojen mukai-
seksi kiviaineksesta on poistettava tiettyä lajitetta. 
Mikäli tästä syystä poistetun kiviaineksen määrä 
ylittää 1 % koko kiviainesmäärästä, urakoitsijalla on 
oikeus saadaa tehon alenemisesta 25 % päällys- 
teen tonnihinnasta siltä osin kuin kiviainesmäärä 
ylittää määrän 1 %. Korvausta ei kuitenkaan 
makseta, jos päällyste valmistetaan urakoitsijan 
hankkimasta kiviaineksesta. 

Mikäli sirote- ja soratien pintaustöissä koko työkoh-
detta tai työvuoroa koskeva kiviainesmenekki 
poikkeaa työn alussa sovitusta ohjearvosta, peri-
tään poikkeamasta arvonmuutos taulukon 11. 
mukaisesti. 



Arvonmuutosperusteet 
PÄÄ LLYSTYSTYÖT 

Taulukko 11. Kiviainesmenekin arvonmuutos (SIP ja 
SOP). 

Poi kkeama Arvorviiuutos- 
X urakkasizrinasta 

0 - 15,0 0 
15,1 	- 20,0 -0,5 
20,1 	- 25,0 -1,0 
25,1 	- 30,0 -2,0 

Jos pintaustyä tehdään urakoitsijan kiviaineksesta, 
ei arvonmuutosta peritä liiallisesta kiviaineksen 
käytöstä. 

3.5 Tartuke 

Mikäli koneasemittain käytetty tartukemäärä 
urakoitsijasta johtuvista syistä ylittää yli 0,1 % 
ohjearvoksi määrätyn vaatimusrajan, on 0,1 % 
ylittävältä osalta urakoitsijan maksettava raken-
nuttajalle hyvitys. 

4 MUITA NÄKÖKOHTIA 

Milloin jostakin päällysteen kohdasta syntyy kiistaa 
onko se vaatimusten mukainen vai ei, kyseisestä 
kohdasta voidaan ottaa tarkistusnäytteitä. Tällöin 
on yleensä pidettävä periaatteena, että se osapuoli, 
jonka todetaan olleen väärässä, maksaa tutkimus- 
kulut. 

Jos urakoitsija on huomautuksesta huolimatta 
laiminlyönyt poistaa tarpeettomat liikennemerkit 
työnsuorituksen keskeytysten ajoiksi tai muuten 
jättänyt asianmukaisesti huomioon ottamatta 
velvollisuudekseen kuuluvat liikennejärjestelytoi-
met, peritään tästä kutakin tapausta kohden 
sakkoa markkamäärä, joka on yhtä suuri kuin 
päällysteen kymmenkertainen tonnihinta. Valuas-
falttitöissä sakon määrä on valuasfaltin kaksinker-
tainen tonnihinta. 

5 KOKO URAKAN LOPULLINEN ARVON- 
MUUTOS 

Hyvin suoritetusta työstä urakoitsijalla on mandolli-
suus saada positiivinen arvonmuutos. 

Koko urakan arvonmuutos saadaan laskemalla 
yhteen kohtien 1 .. .4 mukaisesti määräytyvät arvon- 
muutokset liikennejärjestelyistä ja työn liivästymi-
sestä aiheutuneet sakot mukaan lukien, mutta il-
man ansiottoman hyödyn pidätyksiä koko työkoh-
detta ja työvuoroa koskevista massamäärä-, sideai-
ne- ja täytejauhealituksista sekä ilman tävtejauheen 
laatupuutteista perittäviä arvonmuutoksia. 

Mikäli koko urakan arvonmuutos on yhtä suuri tai 
suurempi kuin -0,30 % koko urakan urakkasum-
masta, se on samalla urakan lopullinen arvonmuu-
tos. Jos koko urakan arvonmuutos-% on edellä 
mainittua pienempi, määrätään lopullinen koko 
urakan arvonmuutos-% taulukon 12. mukaisesti. 

Taulukko 12. Koko urakan lopulfinen arvonmuutos. 

Kohtien 1...4 perusteiden LopuLLinen arvorimuutos-% 
mukainen arvonmuutos-% koko urakan urakkasu.zn- 
koko urakan urakkasun- masta 
mast a 

-0,30 -0,30 
-0,15 ±0 
-0,10 +0,20 

0 +2,0 

VaLiarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. 

Koko urakan lopullista arvonmuutossääntöä ei 
sovelleta seuraavissa töissä: 

- SIP ja SOP 
- pelkkä äljysoran levitys 
- palkkaus yms. työt 
- pelkkä päällysteen jyrsintä 
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