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SILLANRAKENNUSTÖIDEN ARVONVHENNYSPERUSTEET 

1. 	YLEIST1 

1.1 	Jäljempänä on esitetty arvonvähennysperusteet eräiden sillan- 

rakennustöissä yleisimmin esiintyvien laatuvaatimusten ali-

tusten osalta. Näiden lisäksi rakennuttajalla on oikeus pe-

riä arvonvähennystä myös muista laadun alituksista yleisten 

sopimusehtojen mukaisesti. 

1.2 	Arvonvähennys määritetään, ellei jäljempänä ole toisin esi- 

tetty, kustakin yksittäisestä virheestä erikseen ja laske-

taan yhteen. Jos arvonvähennys on mandollista laskea useam-

man kuin yhden perusteen pohjalta, peritään arvonvähennystä 

yhden perusteen pohjalta ja siten, että se johtaa suurimpaan 

vähennykseen. 

1.3 	Arvonvähennysten yht umäärät urakkaa kohti ovat enintään 

seuraavat 

Urakkasumma ennen 	Arvonvähennys 	% alarajan yli- 
arvonvähennystä 	mk 	menevältä osalta 
mk 	 alarajalla 

	

0 - 	100 000 	0 	30 

	

100 000 - 	500 000 	30 000 	10 

	

500 000 - 5 000 000 	70 000 	5 
5 000 000 - 20 000 000 	295 000 	3 

20 000 000 - 	745 000 	1 

Yhteen rakenneosaan kohdistuvien arvonvähennysten yhteenlas-

kettu suuruus voi olla enintään virheitä sisältävän rakenne- 

osan hinnan suuruinen. 

1 .4 	Laskettaessa arvonvähennys osuutena sillan tai sen osan hin- 

nasta, määritetään hinta yleensä joko tarjoushinnan, tarjouk-

sessa esitettyjen osatöiden hintojen tai tarjouksen liitteenä 
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olevan muutos- ja listätöiden yksikköhintaluettelon yksikkö- 

hinnoilla lasketun hinnan perusteella. Rakennusaikaiset urak-

kahinnan muutokset otetaan huomioon arvonvähennyksiä määri-

tettäessä. 

	

1 .5 	Arvonvähennykset määrittää sekä tarvittavat mittaukset ja 

laskelmat suorittaa kustannuksellaan rakennuttaja. Rakennut-

taja määrää myös menettelyn, jota arvonvähennystä laskettaes-

sa käytetään. 

	

1 .6 	Jäljempänä esitetyt markkamääräiset arvonvähennykset on sidot- 

tu rakennuskustannusindeksin (1980 	100) osaindeksin 1 S 

"Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet" pistelukuun 100. 

	

2. 	SILLPJJ KANTA\JtJUS 

	

2.1 	Yleistä 

Laatuvaatimuksen alituksen vähentäessä koko sillan kantavuut-

ta, voidaan arvonvähennystä periä niin monta prosenttia sil-

lan hinnasta, kuin mitä sillan laskennallinen kantavuus on 

alentunut. Sillan kantavuudella tarkoitetaan sen kykyä kan-

taa liikennekuormaa. Kantavuustarkastelussa käytetään sitä 

menetelmää, jota on käytetty siltaa suunniteltaessa. 

Kantavuuden alenemisen ollessa vähäisen voidaan kantavuus-

tarkastelut jättää kustannussyistä suorittamatta ja periä ar-

vonvähennys joko jäljempänä esitettyjä kaavoja ja taulukoita 

tai muuta yksinkertaistettua menettelyä käyttäen ellei tämä 

johda kohtuuttomaan arvonvähennykseen. 

	

2.2 	Sillan päämitat 

Sillan kantavuuden kannalta tärkeiden päämittojen - kuten 

jännemittojen ja kehäsillan vapaa-aukkojen - toleranssien 

ylitysten pienentäessä sillan kantavuutta lasketaan arvonvä-

hennys seuraavasti: 
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z 2 [ . 1K 

	

missä V 	arvonvähennys 

	

L 	suunnjtelmanrnukainen mitta 

	

a 	toleranssin ylitys 

	

K 	sillan hinta 

2.3 	Sillan osien mittatarl<kuus 

2.3.1 	Sillan osien mittatoleranssi 	ylitysten vähentäessä sillan 
tai sen osien kantavuutta rndäritetään arvonvähennys seuraa-
vasti: 

missä V , L ja a kuten kohdassa 2.2 ja 

K = virheen sisältävän sillan osan (peruslaatan, 

pilarin, kansilaatan, reunapalkin jne. ) hinta 

2.3.2 	Jatkuvista samarisuuntaisista toleranssien ylityksistä peri- 
tään arvonvähennys suurimman yksittäisen virkeen mukaan (ks. 
kuva) 

= 	 K 	 v = 2[a1+a21 K 

2.4 	Sillan ja sillan osien nuoto 

Sillan tai sillan osan rnuotovirheen vähentäessä sillan kanta-

vuutta äritetään arvonvähennys aina karitavuustarkastelun pe-
rusteella. 

2.5 	Betoniri puristuslujuun 

Betonin puristuslujuutta arvostellaan arvosteluerittäin joko 
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normikoekappaleiden tai rakennekoekappaleiden perusteella. 

Käytettäessä normikoekappaleisiin perustuvaa menettelyä yö-

hennetään vertailulujuudesta epäedullisista kovettumisolo-.. 

suhteista sekä betonoinnin ja kovettumisen aikaisesta lämpö-

tilan noususta tai betonin lämpökäsittelistä aiheutuva lasken-

nallinen lujuuskato. Näin korjattu rai rakennekoekappaleiden 

perusteella laskettu vertailulujuus pyöristeään 1 MN/m 2  tark-

kuuteen. Saatua lujuutta verrataan joko suunnitelmassa vaa-

dittuun lujuuteen normikoekappaleita käytettäessä tai betoni-

normien mukaisesti redusoituun lujuuteen rakerinekoekappalei-

ta käytettäessä. 

Arvosteluerä tarkoittaa joko yhteen tai useampaan rakenne- 

osaan käytettävää betonia, jonka valmistustapa ja koostumus 

sekä lujuus- ja muut vaatimukset ovat sarnat. Arvostelueröt 

määritetöön hetonointisuunnjtelrnassa. 

Jos edellä esitetyllö tavalla lasketun vertailulujuuden ali-

tus on vähintään 2 MN/m2 , määritetään arvonvähennys joko kan-

tavuustarkastelun tai seuraavassa esitetyn taulukon avulla. 

Taulukossa arvonvähennys määräytyy prosenttiosuutena niiden 

rakenneosien hinnasta, joihin arvosteluerän betoni on käytet-

ty. Jos lujuusvaatimuksen alitus voidaan kiistattomasti koh-

distaa arvosteluerää pienempään määrään betonia, voidaan ar-

vonvähennys määrittää tältä pohjalta. Tällä tavalla rnääritet-

ty arvonvähennys on korkeintaan 50 % rakenneosan hinnasta. 

Lujuden alitus Arvonvähennys % rakenneosan hinnasta 
MN/m 	eri lujuusluokissa 

K25 	K30 	K35 	K40 	K45 	K50 

2 3 3 3 2 2 2 

3 8 7 6 5 4 4 

4 14 13 11 10 8 6 

5 22 20 17 15 12 10 

6 32 29 25 22 18 14 

7 44 39 34 29 24 20 

8 50 50 45 38 32 26 

9 50 50 LtD 32 

10 50 40 

11 50 
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2.6 	Raudoituksen asema 

Raudoituksen sijaintitoleranssin ylittyessä sellaisissa koh-

dissa, joissa sillä on merkitystä sillan tai sen osan kanta-

vuuden kannalta, lasketaan arvonvähennys seuraavan kaavan 

avulla: 

v 	[1 
missä V 	arvonvähennys 

	

H 	rakenneosan paksuus tarkasteltavassa suunnassa 

	

a 	toleranssin ylitys 

	

K 	sen rakenneosan hinta, jonka kantavuuteen tole- 

ranssin ylitys vaikuttaa 

Toleranssin ylityksenä a käytetään betonipintaa lähinnä ole-

van pääraudoituksen (esim. palkin pääterästen) keskimääräis-

tä toleranssin ylitystä, joka määritetään rakennekohtaises-

ti kalibroidulla mittauslaitteella tai muulla luotettavalla 

tavalla saatujen rnittaustulosten perusteella. 

Rakenneosalla tässä tapauksessa tarkoitetaan siä rakenne- 

osaa tai niitä rakenneosia, jotka jouduttaisiin rakentamaan 

uudelleen tai vahventamaan, jotta suunnitelmanmukainen lop-

putulos saavutettaisiin. 

	

3. 	SILLAN LEVEYS JA KULKUAUKOT 

	

3.1 	Sillan hyödyllisen leveyden, vapaa-aukon ja vapaan kulkukor- 

keuden 	toleranssien ylityksistä lasketaan arvonvähennys 

- 	seuraavasti 

V 

missä V 	arvonvähennys 

L 	suunnitelmanniukajuen mitta 

a 	toleranssin ylitys 

K z sillan hinta 

1) Vapaalla kulkukorkeudlla tarkoitetaan ajoradan kohdalla 
tien pinnasta sillan kannen yläpuoliseen rakenteeseen 
mitattua pienintä pystysuoraa etäisyyttä. 
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3.2 	Alikulkukorkeuden toleranssin ylittyessä määritetään arvon- 

vähennys tapauskohtaisesti siitä aiheutuneen haitan perus-

teella. 

4. 	RAKENTEIDEN SIILYVYYS 

4.1 	Yleistä 

Rakenteiden käyttöiän lyhentyessä rakenteessa esiintyvän vir-

heen tai puutteen johdosta arvioidaan tästä rakennuttajalle 

tulevaisuudessa koituvat korjauskustannukset ja määritetään 

arvonvähennys tämän perusteella diskonttausmenettelyä käyt-

täen (korko 6 %) 

Haitan ollessa vähäisen voidaan edellä esitetty tarkastelu 

jättää suorittamatta ja periä arvonvähennys joko jäljempänä 

esitettyjä kaavoja ja taulukoita tai muuta yksinkertaistet-

tua menettelyä käyttäen ellei tämä johda kohtuuttomaan arvon-

vähennykseen. 

4.2 	Betonin puristurlujuus 

Jos betoni ei kest yrpäristön si lie aiheuttamia rasituksia 

sen vuoksi , että vaadittu puristuslujuus alittuu, peritään 

arvonvähennystä edellä kohdassa 2.5 esitetyn taulukon mu].<ai-

sesti. 

4.3 	Betonin pakkasenkestävyys 

4.3.1 	Koekappaleista mitattujen suojahuokossuhteiden keskiarvon 

alittaessa vaatimuksen määritetään arvonvähennys arvostelu- 

• erittäin kaavan (1) avulla. Jos yksi tai useampi koekappale 

auttaa vaaditun suojahuokossuhteen yli 20 %, käytetään kaa-

vaa (2). Lopulliseksi arvonvähennykseksi valitaan suurempi 

saaduista arvoista. Jos vaatimuksen alitus voidaan kiistat-

tomasti kohdistaa arvosteluerää pienempään määrään hetonia, 

voidaan arvonvähennys määrittää tältä pohjalta. 

(1) VzaK 

(2) V 	b K 



1 	aiv.)nvi1enfl' 

K 	arvore1uern etonista tehcyjn r :nnoin unta 

Kerro Lo 	oe r i ipouvairiel) vLtimusrjan ali. t 	sta seura- 

vLi: 

Vaatimasraj n K'rroiu Vaitiriusraj an Kerroin 
aJtus, 	kuri vaa- alitw, 	kun vaa- 
timus on 0,75 tiius on 3,20 

0,01. 0,0' 0,01 0,04 

0,02 0,34 0,02 0,1 

0,03 0,00 0,03 0,36 

0,04 0,16 0,04 0,64 

0,05 0,25 0,05 1,00 

0,06 

0,07 0,4 

0,08 

0,81 

0,1.0 1,00 

Kerroin 	mr itetin seuraavui taulukon avul la 

Vaaiiuusrajaa 
20 % alitta- Kaikkien koeknppaleiclen Ii. 	urnr 
vien koekap- 
oalaidn lu- 

1 2 3 	4 5 7 3 9 10 

1 0,50 0,75 0,17 	0,13 0,10 	0,08 0,07 O,0 0,06 0,05 

0,50 0,23 	0,25 0,20 	0,17 0,1.4 0,17 0,11 0,10 

3 0,50 	0,33 0,30 	0,2.5 0,21 0,1') 0,17 0,15 

4 0,50 0,40 	0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 

5 0,50 	0,42 0,3. 0,31 0,28 0,25 

0,50 0,43 0,33 0,33 0,30 

7 0,50 0,44 0,39 0,35 

8 0,50 0,44 0,40 

0,50 0,45 

10 0,50 



4.3.2 	Jos kysymyksessä on vesirajassa oleva pilari tai maatuki, 

käytetään hintaa K rnääritettäessä lähtökohtana teoreettis-

ta rakenneosaa, jonka korkeusm 3,0 m ja poikkileikkaus sa-

ma kuin tarkastettavan rakenteen poikki leikkaus keskiveden 

korkeudella. 

4.3.3 	Edellä esitettyjä arvonvähennysperusteita. voidaan lyttkä 

myös määritettäessä arvonvdhennyksiä vaaditun ilma-vesisuh-

teen alituksista. 

Betonipeite 

Betoniter'äksiä suojaavan betonipeitteen paksuuden alitokses-

ta määräytyvä arvonvähennys lasketaan seuraavasti: 

Betonipeitteeri paksuu- 	Arvonvähennvs 
den alitus (a) 

5 mm 	a 	
(1) 	V 	500 mk + A x 50 mk/rn 2  

a 	 (2) 	V 	1 000 mk + A x 1 00 mk/m 2  

V 	arvonvähennys (mk) 

A 	0,10 m kerrottuna liian lähellä pintaa olevan teräksen 

osan pituudella (m) 

d 	betonipeitteen vaadittu paksuus 

Betonipeitteen paksuus mitataan rakennekohtaisesti kalibroi-

dulla betonipeitteen mittauslaitteella tai muulla luotetta-

valla tavalla. 

4•5 	Betonipinnan laatu 

Jos betonipinnan laatu on yhtä luokkaa alhaisempi kuin vaadit-

tu laatu sen vuoksi, että pinnassa esiintyy harvavalua tai va-

luhuokosia, peritään arvonvähennystä edellisessä kohdassa esi-

tetyn kaavan (1) mukaisesti, jolloin A vajaalaatuisen pinnan 

ala. 
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Jos betonipinnan laatu on edellä mainituista syistä johtuen 

kahta luokkaa alhaisempi kuin vaadittu laatu, neritään arvon- 

vähennystä kaavan (2) mukaisesti. 

5. 	SILLAN ULKONIKÖ 

5.1 	Yleistä 

5.1 .1 	Sillan ulkonäkään vaikuttavien virheiden perusteella penit- 

tävät yhteenlasketut arvonvähennykset voivat olla enintään 

25 % kohdassa 1 .3 esitetyistä arvonvähennysten enimmäismää-

rist ä. 

5.1 .2 	Sillan sijaitessa sellaisessa paikassa, missä vähäisistä ul- 

konäkövirheistä ei ole sanottavaa haittaa, voidaan arvonvä-

hennysten perimisestä Juopua joko kokonaan tai osittain. 

5.2 	Sillan muoto 

Näkyvän, eillan ulkonäköön haitallisesti vaikhttavan muoto- 

virheen perusteella määräytyvä arvonvähennys 

v. 
L_. L'--J 	LL1 	L2 	LnJ 

missä al 

a2 

jne 

bi 

Li 

K 

bi - hisall 

b2 - h2sail 

muotovirhe (ks. kuva) 

tarkasteluväli (ks. Ruv) 

sillan hinta 

L1 	 L2 

t 	1 

h1 	- 	_ 



Sillan muodolla pystysuorassa suunnassa tarkoitetaan sellai-

sen vaakasuoran pinnan - kuten sillan pituussuuntaisen pää- 

kannattajan tai reunapalkin alapinnan - muotoa, joka vaikut-

taa merkittävästi koko sillan ulkonäköön. 

Sillan muodoila vaakasuorassa suunnassa tarkoitetaan reuna-

palkin ulomman yläreunan muotoa. 

	

5.3 	Sillan osien muoto 

Sillan osan muotovirheen -esimerkiksi pilarin tai palkin käy-

ryyden-perusteella määräytyvä arvonvähennys lasketaan edel-

lisessä kohdassa esitetyn kaavan avulla. Tällöin on kuitenkin 

K 	sillan osan hinta. 

	

5.4 	Sillan osien mittatarkkuus 

Sillan osien rnittavirheideo huonontaessa sillan ulkonäköä 

määritetään arvonvähennys seuraavasti: 

vz[ 

missä V 	arvonv hennys 

	

a 	toleranssin ylitys 

	

L 	suunnitelman mukainen mitta 

	

K 	virheen sisältävän sillan osan (pilarin, palkin, 

laatan jne) hinta 

	

5.5 	Betonipinnan laatu 

Jos näkyviin jäävän betonipinnan laatu on yhtä luokkaa al-

haisempi kuin vaadittu laatu, määritetään arvonvähennys seu-

raavasti 

V 	A x 5 0 mk / m2  

missäV 	arvonvähennys 

	

A 	vajaalaatuisen pinnan ala (m2) 



Jos näkyviin jäävän betonipinnan laatu on kaksi luokkaa al-

haisempi kuin vaadittu laatu, on arvonvähennys kaksinkertai-

nen. Jos betonipinnan laadun alitukseen on syynä harvavalu 

tai huokoset, määritetään arvonvähennys kohdan 4.5 mukaises-

ti. 
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