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YHTEEN VETO 

Näitä yleisiä arvonmuutosperusteita käytetään tielaitoksen solmimissa murskausurakois-
sa ja muissa urakoissa jotka sisältävät murskaustöitä silloin, kun yleiset arvonmuutospe-
rusteet on liitetty urakkasopimuksen osaksi. Urakka-asiakirjoissa voidaan yleisiä 
arvonvähennysperusteita muuttaa työkohtaisesti. 
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MURSKAUSTYÖT 

MURSKAUSTÖIDEN YLEISET ARVONMUUTOSPERUSTEET 

1 	 YLEISTÄ 

1.1 	 Ar-vosteluerän suuruus osoitetaan yleisissä tai työkohtaisissa urakka- 
asiakirjoissa. Jos arvosteluerän suuruutta ei ole määritelty arvoste-
luerän suuruus on koko samoilla laatuvaatimuksilla samassa paikassa 
tuotettu tai toimitettu murske-erä. 

1.2 	 Arvostelu tehdään niiden murskeiden osalta, joille on asetettu laatuvaa- 
timuksia murskaustöiden yleisissä tai työkohtaisissa urakka-asiakirjois-
sa. 

1.3 	 Yleisiä arvonmuutosperusteita voidaan täydentää tai niistä voidaan 
poiketa työkohtaisissa arvonmuutosperusteissa. Jos yleiset ja työkoh-
taiset laatuvaatimukset tai arvonmuutosperusteet ovat joltakin osin 
ristiriidassa keskenään, noudatetaan työkohtaisia. 

1.4 	 Jos tuote ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, määrätään laatu- 
poikkeamista arvonvähennys kertomalla keskenään tuotteen määrä, 
siilohinta ja eri laatupoikkeamista johtuvien jäljempänä mainittujen 
arvonvähennysprosenttien summa, tai tuote hylätään. 
Jos laboratorionäytteitä on vähintään 12, arvonvähennysprosentteja 
sovelletaan sellaisenaan. 
Jos laboratorionäytteitä on 6-11 arvonvähennysprosentit jaetaan 
kandella. 
Jos laboratorionäytteitä on 3-5, niiden perusteella määräytyvä arvon-
vähennysproserrtti jaetaan neljällä ennen perittävän arvonvähennyksen 
laskemista. 

1 .5 	 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 

2.1.1 	Arvonmuutokset lasketaan yhdellä desimaalilla. 

2.1.2 	Jos yli 40 % arvosteluerästä otettujen laboratorionäytteiden rakeisuus- 
käyristä poikkeaa sopimuksen mukaiselta sisemmältä rakeisuusohjealu-
eelta, peritään arvonvähennys kaavasta 1 saatavan arvonvähennyspro-
sentin perusteella: 



Arvonmuutosperusteet 
MURSKAUSTYÖT 

AVS = (a 40)*0 . 3 (%) (kaava 1), jossa 

AVS = Sisemmän rakeisuusohjealueen poikkeamien perusteella 
määräytyvä arvonvähennysprosentti ja 

a = sisemmältä ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus 
kaikista tutkituista arvosteltavan murske-erän rakeisuusnäytteistä (%). 

2.1.3 	Jos yli 10 % arvosteluerästä otettujen laboratorionäytteiden rakeisuus- 
käyristä poikkeaa sopimuksen mukaiselta ulommalta rakeisuusohjealu-
eelta, peritään kohdan 2.1.2 arvonvähennyksen lisäksi arvonvähennys 
kaavan 2 perusteella: 

AVU = (b10)*0 . 5 (%) (kaava 2), jossa 

AVU = Ulomman rakeisuusohjealueen poikkeamien perusteella 
määräytyvä arvonvähennysprosentti ja 

b = ulommalta ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus kaikista 
tutkituista arvosteltavan murske-erän rakeisuusnäytteistä (%). 

Jos arvosteluerän rakeisuus on tutkittu vähintään 12 laboratgrionäyt-
teestä ja sisemmältä ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus 
on pienempi kuin 15 %, urakoitsijalle maksetaan hyvästä laadusta 
bonusta kaavan 3 perusteella: 

B = (15 a)*0 . 2 (%) (kaava 3), jossa 

B = hyvästä laadusta maksettava bonusprosentti ja 

a = sisemmältä ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus 
prosenteissa. 

2.1.4 	Jos ulomman ohjealueen rakeisuuspoikkeamien osuus kaikista 
rakeisuuskäyristä on yli puolet, tilaajalla on oikeus hylätä koko 
arvosteluerä. 	 1 

2.2 	 Murskelajitteet, joiden rakeisuuden alaraja on suurempi kuin 0 

2.2.1 	Arvonmuutokset lasketaan yhdellä desimaalilla. 

2.2.2 	Jos yli 20 % arvosteluerästä otettujen laboratorionäytteiden rakeisuus- 
käyristä poikkeaa sopimuksen mukaiselta rakeisuusohjealueelta, pe-
ritään arvonvähennys kaavan 4 perusteella: 
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AV = (a 20)*0 . 3 (%) (kaava 4), jossa 

AV = Rakeisuuspoikkeamien perusteella määräytyvä arvonvähennys-
prosentti 

a = ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus prosenteissa. 

2.2.3 	Jos arvosteluerän rakeisuus on tutkittu vähintään 12 laboratorionäyt- 
teestä ja ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus kaikista 
tutkituista rakeisuuskäyristä on pienempi kuin 10 %, urakoitsijalle 
maksetaan bonusta kaavan 5 perusteella: 

B = ( 10-a) x 0,2(%) 	(kaava 5) jossa 

B = hyvästä laadusta maksettava bonusprosentti ja 

a = ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus prosenteissa 

22.4 	Jos ohjealueelta poikkeavien rakeisuuskäyrien osuus kaikista rakel- 
suuskäyristä on yli puolet, tilaajalla on oikeus hylätä koko arvosteluerä. 

2.2.5 	Lajitetta tuotetaan vähintään sopimuksen mukainen tai työn aikana 
sovittu määrä. Jos lajitejakautuma poikkeaa sovitusta siten, että jotakin 
lajitetta tulee yli 10 % sovittua enemmän, maksetaan 10 % ylittävän 
määrän osalta vain 50 % sopimuksen mukaisesta yksikköhinnasta. 

3 	 RAKEISUUDEN KESKIHAJONTA 

3.1 	 Arvonmuutokset lasketaan yhdellä desimaalilla. 

3.2 	 Päällystemurskeet, joiden rakeisuuden alaraja on nolla ja maksimira- 
ekoko 11,2-32 mm arvostellaan myös ohjeseulojen rakeisuuden keski-
hajonta-arvojen perusteella. Muita murskeita ei tämän laatuorninaisuu-
den perusteella arvostella, ellei työkohtaisesti toisin määrätä. 

3.3 	 Jos arvosteluerän laboratorionäytteistä määritettyjen ohjeseulojen 
rakeisuuden keskihajonnat ovat sallittua suurempia, määrätään 
arvonvähennysprosentti kullakin ohjeseulalla kaavasta 6: 

AV = k*(KHTKHS) (kaava 6), jossa 

AV = ohjeseulan rakeisuuden keskihajonnan perusteella määräytyvä 
a rvonvä hennysprose ntti 

k = kerroin 

KHT = toteutunut keskihajonta 

KHS = sallittu keskihajonta 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty käytettävät ohjeseulat, kertoimet ja 
suurimmat sallitut keskihajonnat: 
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Taulukko 1. Ohjeseulat ja niiden suurimmat sallitut keskihajonnat 
lajitteille, joiden maksimiraekoko on 11,2-19 mm 

Ohjeseula, mm 0,074 
(0,063) 

0,5 2 8 

Sallittu keskihajonta 0,8 2,5 4,5 4,5 

Taulukko 2. Ohjeseulat ja niiden suurimmat sallitut keskihajonnat 
lajitteille, joiden maksimiraekoko on 20-32 mm. 

Ohjeseula, mm 0,074 
(0,063) 

0,5 4 12 
(11,2) 

Sallittu keskihajonta 0,8 2,5 4,5 4,5 

3.4 	 Rakeisuuden keskihajonnan perusteella määrättävä arvonvähennys- 
prosentti saadaan laskemalla yhteen eri ohjeseulojen kohdilta lasketut 
arvonvähennysprosentit. Jos arvonvähennysprosenttien summa on 
suurempi kuin 10, on tilaajalla oikeus hylätä koko arvosteluerä. 

4 	 RAEMUOTO 

4.1 	 Arvonmuutokset lasketaan kandella desimaalilla. 

4.2 	 Raemuoto arvostellaan silloin kun murskeelle on urakka-asiakirjoissa 
asetettu rakeiden muotoa koskevia vaatimuksia. 

4.3 	 Jos arvosteluerästä otettujen laboratorionäytteiden liuskeisuuden 
keskiarvo (huonompi arvo rakeisuusalueista 8-12,5 mm tai 12,5-20 mm 
on määräävä) ei täytä sopimuksen mukaisen muotoluokan vaatimuksia, 
peritään arvonvähennys tai murske hylätään taulukossa 3 esitetyllä 
tavalla. 

Taulukko 3. Vaadittua huonomman raemuodon (liuskeisuuden) johdosta 
perittävät arvonvähennykset. 

Vaadittu muotoluok- 
ka 

Arvonvähenriys (%) 

Toteutunut muotoluokka 

II III - 

0-2 2-5" 51) 

II 0-3 31) 

III 2" 

1) Rakennuttajalla on oikeus hylätä murske. 

1 
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4.4 	 Arvonvähennysprosentti lasketaan rakeisuusalueen 8-12,5 mm tai 12,5- 
20 mm liuskeisuuden keskiarvon perusteella riippuen siitä kumman 
mukaan laskettu arvonvähennysprosentti on suurempi. 

4.5 	 Arvonvähennysprosentin suuruus on esitetty taulukossa 3. Saman 
muotoluokan sisällä väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. 

Esim. kun vaatimus 1 muotoluokan 8 - 12,5 mm lajitteen liuskeisuudelle 
on ̂  12 ja toteutuneeksi keskiarvoksi tulee 16, jolloin murske kuuluu II 
luokkaan (vaatimus ̂  17), niin arvonvähennys lasketaan seuraavasti: 

Ma =a(%) +?±4x[y(%)-a(%)]  =0% 16-1 22% -0%J1 ,6% 
Y-A 	 17-12 

Ma = huonon raemuodon johdosta perittävä arvonvähennysprosentti 

T 	toteutunut liuskeisuuden keskiarvo 

Y = muotoluokan ylärajan vaatimus liuskeisuudelle 

A = muotoluokan alarajan vaatimus liuskeisuudella 

a(%) = arvonvähennysprosentti muotoluokan alarajalla 

y(%) = arvonvähennysprosentti muotoluokan ylärajalla 

5 	 LUJUUS 

5.1 	 Arvonmuutokset lasketaan yhdellä desimaalilla. 

5.2 	 Lujuus arvostellaan vain urakoitsijan raaka-aineesta tehdystä murs- 
keesta. 

5.3 	 Arvostelu tehdään lujuusominaisuuden keskiarvon perusteella. 
Toteutunut lujuus on arvosteluerästä otettujen laboratorionäytteiden 
keskiarvo. 

5.4 	 Päällysteeseen käytettävä kalliomurske ja soramurske arvostellaan 
kuulamyllyarvon perusteella. Arvonvähennysprosentti lasketaan kaavan 
7 perusteella, jos toteutunut lujuusluokka on vaadittua huonompi. 

AV = 	 - 1 )x 75 (kaava 7), jossa 

AV Arvonvähennysprosentti 
Luj 0  = toteutunut keskimääräinen murskeen lujuusarvo 

= vaadittu lujuusarvo 

5.5 	 Sitomattoman kantavan kerroksen murskeet arvostellaan kuulamyllyar- 
von tai Los Angeles-luvun perusteella riippuen siitä kumman mukaan 
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laskettu arvonvähennysprosentti on suurempi. Arvonvähennysprosentti 
lasketaan kaavasta 8, jos toteutunut lujuusluokka on vaadittua 
huonompi. 

AV = 	 - 1)x 25 (kaava 8), jossa 

AV = Arvonvähennysprosentti 
Luj 0  = toteutunut keskimääräinen murskeen lujuusarvo 

= vaadittu lujuusarvo 

5.6 	 Lujuuden perusteella määräytyvä arvonvähennysprosentti on enintään 
50 %. Jos arvonvähennysprosentti kaavojen 7 tai 8 perusteella on suu-
rempi kuin 50 %, toteutunut lujuusluokka on enemmän kuin yhden 
luokan vaadittua huonompi tai murske on lujuudeltaan luokatonta, 
tilaajalla on oikeus hylätä arvosteluerä. 

6 	 MURSKAUTUNEISUUS 

6.1 	 Arvonmuutos lasketaan yhdellä desimaalla. 

6.2 	 M urskautuneisuus arvostellaan urakoitsijan raaka-aineesta tehdystä, 
päällysteeseen tai sitomattomaan kantavaan kerrokseen tarkoitetusta 
soramurskeesta. 

6.3 	 Arvosteluerän murskautuneisuus on siitä otettujen laboratorionäytteiden 
keskiarvo. 

6.4 	 Jos päällysteeseen tarkoitetussa soramurskeessa on 6 mm suuremmis- 
ta rakeista keskimäärin alle 30 % kaikilta sivuiltaan murtopintaisia rakei-
ta tai yli 30% luonnonpintaisia rakeita, määrätään arvonvähennys-
prosentti jakamalla kysymyksessä olevien alitusten (%-yksikkää) ja 
ylitysten (%-yksikköä) summa kolmella. Sitomattomaan kantavaan 
kerrokseen käytettävien soramurskeiden arvonvähennysprosentti 
määritetään vastaavasti jakamalla alitusten (%-yksikköä) määrä 
kolmella, jos kaikilta sivuiltaan murtopintaisia rakeita on alle 20 %. 

1 
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