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Arvonmuutosp.ru.t.et  
MURSKAUSTYÖT 

MURSKAUSTÖIDEN YLEISET 
ARVONMUUTOSPERUSTEET 

1 .YLEISTÄ 

Kaikki eri murskauspaikoilla tehdyt ja samalla 
murskauspaikalla, mutta eri laatuvaatimuksilla 
tehdyt murske-erät arvostellaan erikseen. 

Murskeet arvostellaan niiden laatuominaisuuksien 
perusteella, joille on asetettu laatuvaatimuksia 
murskaustäiden yleisissä tai työkohtaisissa urak-
ka-asiakirjoissa. 

Työkohtaisesti voidaan antaa yleisiä arvonmuutos-
perusteita täydentäviä tai niistä poikkeavia tyäkoh-
taisia arvonmuutosperusteita. Mikäli yleiset ja 
työkohtaiset laatuvaatimukset tai arvonmuutospe-
rusteet ovat joltakin osin ristiriidassa keskenään, 
noudatetaan työkohtaisia. 

Mikäli murskaustuote ei täytä sille asetettuja laatu-
vaatimuksia, määrätään laatupoikkeamista arvon- 
vähennystä kertomalla keskenään tuotteen määrä, 
siilohinta ja eri laatupoikkeamista johtuvien jäljem-
pänä mainittujen arvonvähennysprosenttien sum-
ma, tai tuote hylätään. Jos näytteiden tutkimustu-
loksia on vähintään 1 2, arvonvähennysprosentteja 
sovelletaan sellaisenaan. Jos näytteitä on 6-1 1 
arvonvähennysprosentit jaetaan kandella. Jos 
näytteitä on 3-5, niiden perusteella määräytyvä 
arvonvähennysprosentti jaetaan neljällä ennen 
perittävän arvonvähennyksen laskemista 

Hyvästä laadusta urakoitsijalle maksettava bonus 
eli positiivinen arvonmuutos lasketaan vastaavasti 
kertomalla keskenään tuotteen määrä, siilohinta ja 
bonusprosentti. 

2.RAKEISUUSPOIKKEAMAT 

2.1 Murskeet, joiden rakeisuuden alaraja on 0 

Jos sallittua suurempi osuus (>40 %) murskeen 
rakeisuuskäyristä poikkeaa sopimuksen mukaiselta 
sisemmältä ohjealueelta, siitä peritään arvonvä-
hennystä kaavasta 1 saatavan arvonvähennys-
prosentin perusteella: 

AVS = (a-40)0.3 (%) 	(kaava 1), jossa 

AVS = Sisemmän rakeisuusohjealueen poikkeami-
en perusteella määräytyvä arvonvähennys prosen-
teissa ja 
a = sisemmältä ohjealueelta poikkeavien rakei-
suuskäyrien osuus kaikista tutkituista arvosteltavan 
murske-erän rakeisuusnäytteistä (%). 

Vastaavasti, jos sallittua suurempi osuus rakeisuus-
käyristä (>10%) poikkeaa myös ulommalta ohje- 
alueelta, siitä peritään lisäksi arvonvähennystä 
kaavan 2 perusteella: 

AVU = (b-10)0.5 (%) 	(kaava 2), jossa 

AVU = Ulomman rakeisuusohjealueen poikkeamien 
perusteella määräytyvä arvonvähennys prosenteis-
sa ja 
b = ulommalta ohjealueelta poikkeavien rakeisuus-
käyrien osuus kaikista tutkituista arvosteltavan 
murske-erän rakeisuusnäytteistä (%). 

Jos arvosteltavan murske-erän rakeisuus on tutkit-
tu vähintään 1 2 näytteestä, kaikki rakeisuuskäyrät 
ovat ulomman ohjealueen sisällä ja sisemmältä 
ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus on 
pienempi kuin 20 %, urakoitsijalle maksetaan hy-
västä laadusta bonusta kaavan 3 perusteella: 

B = (20-a)0.1 (%) 	(kaava 3), jossa 

B = hyvästä laadusta maksettava bonus prosen-
teissa ja 
a = sisemmältä ohjealueelta poikkeavien rakei-
suuskäyrien osuus prosenteissa. 

Mikäli ulomman ohjealueen rakeisuuspoikkeamien 
osuus kaikista rakeisuuskäyristä on yli puolet, 
rakennuttajalla on oikeus hylätä koko murskaustuo-
te-erä. 

2.2 Murskelajitteet, joiden rakeisuuden alaraja 
on suurempi kuin 0 

Jos sallittua suurempi osuus (>20 %) tutkituista 
näytteistä poikkeaa jonkin ohjeseulan kohdalla 
rakeisuusohjealueelta, peritään arvonvähennystä 
kaavan 4 perusteella: 

AV 	(a20)*0.3 (%) 	(kaava 4), jossa 

AV = Rakeisuuspoikkeamien perusteella määräyty -
vä arvonvähennysprosenteissa ja 
a = ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien 
osuus prosenteissa. 
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Jos ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien 
osuus kaikista rakeisuuskäyristä on yli puolet, 
rakennuttajalla on oikeus hylätä koko murskaus-
tuote-erä 

Kutakin lajitetta on tuotettava vähintään sopimuk-
sen mukainen tai työn aikana sovittu määrä. Jos 
lajitejakautuma poikkeaa sovitusta siten, että jota-
kin lajitetta tulee yli 10 % sovittua enemmän, 
maksetaan 10 % ylittävän määrän osalta vain 50 
% sopimuksen mukaisesta yksikköhinnasta. 

3. RAKEISUUDEN KESKIHAJONTA 

Päällystemurskeet, joiden rakeisuuden alaraja on 
nolla ja maksimiraekoko 12-32 mm arvostellaan 
myös ohjeseulojen rakeisuuden keskihajonta-arvo-
jen perusteella. Muita murskeita ei tämän laatuomi-
naisuuden perusteella arvostella, ellei työkohtaises-
ti toisin mäarata. 

Jos ohjeseulan rakeisuuden keskihajonta on sallit-
tua suurempi, määrätään sen johdosta arvonvä-
hennysprosentti kaavasta 5: 

AV = k(KHT-KHS) (kaava 5), jossa 

AV = ohjeseulan rakeisuuden keskihajonnan pe-
rusteella määräytyvä arvonvähennys prosenteissa 
k = kerroin 
KHT = toteutunut keskihajonta 
KHS = sallittu keskihajonta 

Seuraavassa asetelmassa on esitetty käytettävät 
ohjeseulat, kertoimet ja suurimmat sallitut keskiha-
jonnat: 

Maksimiraekoko 12-19 

Ohjeseula 0.074 0.5 2 8 

kerroin k 
saLLittu keskih. 

5 
0.8 

2.2 
2.5 

1.3 
4.5 

1.3 
4.5 

Maksimfraekoko 20-32 

SeuLa 0.074 0.5 4 12 

kerroin k 
sallittu keskih. 

5 
0.8 

2.2 
2.5 

1.3 
4.5 

1.3 
4.5 

Rakeisuuden keskihajonnan perusteella määrättävä 
arvonvähennysprosentti saadaan laskemalla yhteen 
eri ohjeseulojen kohdilta määrätyt arvonvähennys- 

prosentit. Mikäli tämä arvonvähennysprosenttien 
summa on suurempi kuin 10, on rakennuttajalla 
oikeus hylätä koko murskaustuote-erä. 

4. MUOTO 

Murskerakeiden muoto arvostellaan murskattaessa 
mursketta sellaisia käyttötarkoituksia varten, joille 
on asetettu rakeiden muotoa koskevia vaatimuksia. 

Mikäli murskeen työnaikaisten puikkoisuus- tai 
liuskeisuusmittaustulosten keskiarvo (huonompi 
arvo on määräävä) ei täytä sopimuksen mukaisen 
muotoluokan vaatimuksia, peritään arvonvähennyk-
siä tai murske hylätään seuraavassa asetelmassa 
esitetyllä tavalla: 

Arvonvähennys (%) 
Vaadittu 

Toteutunut Laatutuokka Laatu- 
Luokka 

A 1 II III - 

A 0-1 1-3 3.6* 6* 
1 0-2 2-5 5* 
II 0-3 3* 
III 1* 

* = Rakennuttajalla on oikeus hylätä murske. 

Taulukossa esitetyistä arvoista suurempi tarkoittaa 
aina arvonvähennystä toteutuneen laatuluokan 
raja-arvolla ja pienempi arvonvähennystä toteunut-
ta laatuluokkaa seuraavaksi ylemmän laatuluokan 
raja-arvolla. Väliarvot interpoloidaan suoraviivaises-
ti. 

5. LUJUUS 

Murskeen lujuus arvostellaan murskattaessa ura-
koitsijan raaka-ainetta tai ostettaessa valmista 
mursketta sellaisia käyttötarkoituksia varten, joille 
on asetettu lujuusvaatimuksia. 
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Päällystemurskeiden lujuus arvostellaan pistekuor-
mitusindeksin (ls(50)) ja hioutuvuusluvun (Hi) pe-
rusteella vertaamalla toteutuneita ja vaadittuja 
arvoja kaavan 6 avulla: 

71-2,9ls(5O) 0 + 5,5*Hi,, 
SK = 	 (kaava 6),jossa 

71-2,9ls(5O),a+ 1*U 
''veed 

SK = Suhteellinen kulumisarvo 
l s(50) 0  = Toteutunut keskimääräinen pistekuor-
mitusindeksi 
ls(5O) 	= Pistekuormitusindeksille murskeen 
käyttötarkoituksen perusteella asetettu vaati-
musarvo 
Hi 0  = Toteutunut keskimääräinen hioutuvuusluku 

= Hioutuvuusluvulle murskeen käyttötarkoi-
tuksen perusteella asetettu vaatimusarvo 

Kaavan 6 lähtäarvot on annettava yhden desimaa-
lin tarkkuudella ja tulos (SK) on laskettava kolmen 
desimaalin tarkkuudella. 

Suhteellisen kulumisarvon (SK) perusteella arvon- 
vähennyksiä peritään, jos pistekuormitusindeksille 
ja hioutuvuusluvulle on asetettu vaatimuksia, kivi- 
aineksen lujuusluokka on vaadittua huonompi ja 
SK-arvo on suurempi kuin yksi. 

Arvonvähennysprosentti (AV) lasketaan kaavan 7 
avulla: 

AV = (SK1)*200 (kaava 7) 

Ellei pistekuormitusindeksiä tai hioutuvuuslukua ole 
työssä vaadittu, arvostellaan päällystemurskeiden 
lujuus muiden lujuusominaisuuksien perusteella 
riippuen siitä, minkä lujuusominaisuuden tutkimus-
tulosten keskiarvon ja vastaavan vaatimusarvon 
suhde on suurin. Jos tämä suurin suhde on suu-
rempi kuin yksi ja kiviaineksen lujuusluokka on 
vaadittua huonompi, lasketaan arvonvähennys 
(AV) kaavasta 8. 

AV = 	 (kaava 8), jossa 

AV = Arvonvähennysprosentti 
Luj 0  = toteutunut keskimääräinen murskeen lu-
juusarvo (Los Angeles-luku, haurausarvo tai hiou-
tuvuusluku) 

= vaadittu lujuusarvo (Los Angeles-luku, 
haurausarvo tai hioutuvuusluku) 

Sitomattoman kantavan kerroksen murskeet arvos-
tellaan Los Angeles-luvun tai parannetun hauraus-
arvon perusteella riippuen Siitä, kumman laatuomi-
naisuuden tutkimustulosten keskiarvon suhde vaa-
timusarvoon on suurempi. Jos tämä suhde on 

suurempi kuin yksi, lasketaan arvonvähennyspro-
sentti jakamalla kaavasta 8 saatava arvo neljällä. 

Arvonvähennystä peritään lujuuden perusteella 
korkeintaan 50 %. Jos arvonvähennys kaavojen 7 
tai 8 perusteella tulee suuremmaksi kuin 50 % 
rakennuttajalla on oikeus hylätä murske. 

6. MURSKAUTUNEISUUS 

Murskautuneisuus arvostellaan urakoitsijan raaka- 
aineesta tehdystä, päällysteeseen tai sitomatto-
maan kantavaan kerrokseen tarkoitetusta sora-
murskeesta. 

Jos päällysteen tekemiseen tarkoitetussa soramurs-
keessa on 6 mm:iä suuremmista rakeista keski-
määrin alle 30 % kaikilta sivuiltaan murtopintaisia 
rakeita tai yli 30% luonnonpintaisia rakeita, määrä-
tään arvonvähennykseksi kysymyksessä olevien 
alitusten (%-yksikköä) ja ylitysten (%-yksikköä) 
summan suuruinen prosenttiluku jaettuna kolmella. 
Sitomattomaan kantavaan kerrokseen käytettävistä 
murskeista peritään arvonvähennystä vastaavasti, 
jos kaikilta sivuiltaan murtopintaisia rakeita on alle 
20%. 
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