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1 YLEISTÄ 

1.1 Käyttöalue 

Nämä ohjeet sisältävät sekä arvonvähennys- että bonusperusteet. Niitä 
käytetään tehtäessä sillanrakentamis- ja vastaavia töitä urakalla käyttäen 
joko LVR-menetelmää tai perinteistä rakentamismenetelmää. Käytettäessä 
perinteistä rakentamismenetelmää, arvonvähennykset ja bonukset puolite-
taan, ellei urakkaohjelmassa ole muuta mainittu. Arvonmuutosperusteita 
voidaan soveltaen käyttää myös omajohtoisissa töissä. Arvonvähennyspe-
rusteita käytetään myös laadunarvioinnissa. 

1 .2 Käsitteet 

Arvonvähennyksellä tarkoitetaan urakoitsijalta perittävää hyvitystä, joka 
määräytyy rakennusaineissa, tarvikkeissa tai rakenteissa todetun poik-
keavuuden tai puutteellisuuden perusteella. 

Arvonlisäyksellä eli bonuksella tarkoitetaan hyvitystä, joka maksetaan 
urakoitsijalle lopputuotteen hyvän laadun, sovittua lyhyemmän ra ken-
nusajan ja sopimuksen kaikinpuolisen täyttämisen perusteella. 

Arvonvähennukset ja -lisäykset lasketaan arvonlisäverottomista hinnoista. 

Käytettyjen laatutermien määritelmät on esitetty sillanrakentamisen yleisten 
laatuvaatimusten (SYL) osassa 1. 

2 ARVONVÄHENNYSPERUSTEET 

2.1 Yleistä 

2.1.1 Yleisiä periaatteita 

Jäljempänä on esitetty arvonvähennysperusteet sillanrakentamisen tärkeim-
pien laatuvaatimusten osalta. Rakennuttajalla on mandollisuus periä yleisten 
sopimusehtojen mukaisesti arvonvähennyksiä myös muiden kuin jäljem pänä 
esitettyjen laatupoikkeamien perusteella. Arvonvähennykset määritetään 
tällöin poikkeavuuksien vaikutusten perusteella ottaen huomioon tienpitoon 
ja -käyttöön liittyvät lisäkustannukset sekä mandolliset ympäristövaikutuk-
set. 

Yhdestä poikkeavuudesta (esim. betonin vaaditun lujuuden alittuminen) 
saattaa aiheutua monenlaista haittaa. Tällöin peritään arvonvähennystä 
jokaisen haitan (esim. kantavuuden aleneminen, betonin pakkasenkestä-
vyyden tai sillan ulkonäön heikentyminen) osalta erikseen. 
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Rakennuttaja päättää tapauskohtaisesti, milloin rakenne korjataan ja milloin 
noudatetaan arvonvähennysmenettelyä. Urakoitsijalla on kuitenkin aina 
oikeus halutessaan korjata poikkeava tai puutteellinen rakenne. 

Arvonvähennystä peritään myös siinä tapauksessa, että korjattu rakenne 
ei täytä sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. 

Arvonvähennykset määrittää kustannuksellaan rakennuttaja, ellei jäljem pänä 
ole muuta mainittu. 

2.1 .2 Arvonvähennysten enimmäismäärät 

Arvonvähennysten enimmäismäärät siltaa kohti on esitetty taulukossa 1: 

Taulukko 1: Arvonvähennysten enimmäismäärät 

Sillan urakkahinta ennen 
	

Arvonvähennys Arvonvähennys % 
arvonmuutoksia (mk) 

	
(mk) alarajalla 	alarajan yli 

(ilman alv:a) 
	

menevältä osalta 

0- 
500 000- 

5000000- 
20000000— 

> 

500000 0 10 
5 000 000 50 000 6 

20 000 000 320 000 4 
50 000 000 920 000 3 
50 000 000 1 820 000 2 

2.1.3 Rakenneosan hinnan laskeminen 

Rakenneosan hinnalla tarkoitetaan valmiin työn hintaa yleis- ym. kustan-
nuksineen verottomana. 

Laskettaessa arvonvähennys osuutena rakenneosan hinnasta, käytetään 
hintojen määrittelyssä sopimuksen liitteenä olevia muutos- ja lisätöiden 
verottomia yksikköhintoja. Rakenneosan hintana tai hinnan laskentaperus-
teena voidaan käyttää myös sopimuksesta suoraan näkyviä osatäiden 
hintoja tai niiden perusteella laskettuja yksikköhintoja. 

2.2 Sillan rakenneosien kantavuus 

2.2.1 Yleistä 

Arvonvähennykset lasketaan rakenneosakohtaisesti kantavuuden aleneman 
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perusteella (ks. taulukko 2). Poikkeavuuksien aiheuttamat kantavuuden 
alenemat lasketaan jäljempänä kohdissa 2.2.2 - 2.2.9 esitetyllä tavalla. 

Jos kantavuustarkastelussa joudutaan käyttämään muita kuin jäljempänä 
esitettyjä kaavoja ja taulukoita, vastaa tarkastelun kustannuksista urakoit-
sija. Kantavuustarkastelussa käytetään sitä laskentamenetelmää, jota on 
käytetty siltaa suunniteltaessa tai muuta hyväksyttävää tarkastelutapaa. 

Rakennuttaja ei ole velvollinen tekemään eikä urakoitsijalla ole oikeutta 
vaatia erillistä laskennallista kantavuustarkastelua, jos jäljem pänä on 
esitetty kaava kantavuuden aleneman laskemiseksi. 

Taulukko 2: Kantavuuden alenemaan perustuvat arvonvähennykset % rakenneosan 
hinnasta (ilman alv:a). Väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. 

Kanta- 
vuuden 
alenema % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arvon- 
vähennys % 0 2 3 4 5 7 9 11 13 

Kanta- 
vuuden 
alenema% 9 10 11 12 13 14 15 16 17 	^ 18 

Arvon- 
vähennys % 15 18 21 24 27 32 40 53 70 	95 

Esimerkkejä rakenneosista, joissa kantavuuden alenemaa saattaa esiintyä 
ovat: peruslaatta, peruspilari, pilari, laakeri tai nivel, päällysrakenne ja 
reunapalkki. Jos kantavuuden alenema voidaan kiistattomasti rajata 
rakenneosaa pienemmälle alueelle (esim. päällysrakenteen kantava osa on 
jaettu useaan valujaksoon), voidaan arvonvähennys laskea myös yhden tai 
useamman valujakson pituuden perusteella. Vastaavasti voidaan menetellä, 
jos jännevoimassa tai jänneterästen venymässä todetun poikkeavuuden 
vaikutus voidaan kohdistaa yhteen tai useampaan valujaksoon. Päällysra-
kenteen hintaan sisällytetään myös kannen pintarakenteen hinta. 

Sillan jännemitan tai vapaa-aukon ylemmän raja-arvon ylittyessä lasketaan 
arvonvähennys päällysrakenteen hinnan perusteefia. Jos kysymyksessä on 
useampiaukkoinen silta, lasketaan päällysrakenteen hinta poikkeavuuden 
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sisältävän jännevälin pituuden perusteella. Jos poikkeama on tuella, 
lasketaan rakenneosan hinta viereisten jännevälien keskiarvon perusteella. 

2.2.2 Sillan mittatarkkuus 

Sillan jännemitan tai vaoaa-aukon ylemmän raja-arvon ylittyessä lasketaan 
kantavuuden alenema seuraavasti: 

(1) a = 20x(L2 -L2 .1 
ohje 

missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 
= mitan ohjearvo 

L 	 rakenteen mitta 

Mitta L saadaan yleensä laskemalla ylemmän raja-arvon ylittävien mittaus-
tulosten keskiarvo. Jos ylityksiä esiintyy kandella tai useammalla kaistalla, 
tarkastellaan kaistaa, jolla raja-arvon ylittävien mittaustulosten keskiarvo on 
suurin, ja määritetään kantavuuden alenema näin saadun keskiarvon 
perusteella. 

2.2.3 Sillan osien mittatarkkuus 

Puristetun rakenteen Doikkileikkausmitan alemman raja-arvon alittuessa 
lasketaan kantavuuden alenema seuraavasti: 

(2) a = 20 x 
AOhJ. 

missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 
A 1 	= poikkileikkauspinta-alan ohjearvo 
A 	 = mittaustulosten perusteella laskettu pienin 

poikkileikkauspinta-ala 

Puristettuja rakenteita ovat esim. pilarit, holvit ja kaaret. 

Taivutetun rakenteen leveysmitan alemman raja-arvon alittuessa lasketaan 
kantavuuden alenema prosentteina kaavasta 

(3) a = 100 x(b h1,-b) 
bQhIC  

missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 
b 11 	= mitan ohjearvo 
b 	 = rakenneosan mitta 
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Taivutettuja rakenteita ovat esim. laatat, laattapalkit, palkit ja kehät. 

Taivutetun rakenteen korkeusmitan (taivutetussa suunnassa) alemman raja- 
arvon alittuessa lasketaan kantavuuden alenema seuraavasti: 

(4) 	a = 50 x (h 2 11  - h 2 ) 
12 
II  Ohje 

missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 
= mitan ohjearvo 

h 	 = rakenneosan pienin mitta 

2.2.4 Sillan ja sillan osien muoto 

Sillan tai sillan osan muodon poikkeavuuden vähentäessä sillan kantavuut-
ta, määritetään kantavuuden alenema soveltaen edellä esitettyjä kanta-
vuuskaavoja tai ellei se ole mandollista erillisen laskennallisen kantavuus- 
tarkastelun perusteella. 

2.2.5 Betonin puristuslujuus 

Jos betonin vertailulujuus alittaa vaaditun lujuuden, määritetään kantavuu-
den alenema taulukon 3 avulla. 

Kantavuuden alenemaa laskettaessa pyöristetään laskennan pohjana 
käytettävä lujuusarvo kokonaisluvuksi. 

Taulukkoa sovelletaan sellaisenaan pilareihin, holveihin, kaariin ja muihin 
vastaaviin pääasiassa puristettuihin rakenteisiin. Jos kysymyksessä on 
massiivinen laatta, laattakehä tai vastaava, pääasiassa taivutettu rakenne, 
jaetaan %-luvut neljällä. Kun kysymyksessä on laatta- tai kotelopalkki, onte-
lolaatta tai muu vastaavanlainen, pääasiassa taivutettu rakenne, jaetaan 
luvut kandella. 



12 
	

Sillanrakentamisen arvonmuutosperusteet - SAP 

Taulukko 3: Betonin vaaditun puristuslujuuden alittumisen vaikutus ,akenneosan 
kantavuuteen 

Lujuuden 
alittuma 
MN/m 2  

Kantavuuden alenema % vaaditusta kantavuudesta 

^ K25 K30 K35 	K40 	K45 	K50 	K60 	K70 	^ K80 

2 1,8 1,5 1,5 1,1 1,0 0,7 0,7 0,6 0,5 
3 2,5 2,5 1,8 1,5 1,4 1,1 1,0 0,8 0,8 
4 4,5 3,5 3 2,5 2,5 2 2 1,2 1,2 
5 7 6 5 4,5 4 3,5 3 2 1,8 
6 11 9 8 7 6 5 4 3 3 
7 15 13 11 10 8 7 6 5 4 
8 20 17 15 13 11 9 7 6 5 
9 20 18 16 13 11 9 7 6 
10 20 16 14 11 9 7 
11 20 17 14 11 8 
12 20 17 14 11 
13 20 17 14 
14 20 17 
15 20 

2.2.6 Injektointi-, saumaus- ja juotoslaastin tai -massan 
p u ristuslujuus 

Jos laastiHe tai massalle on asetettu puristuslujuusvaatimus ja laastin tai 
massan välityksellä siirtyy voimia, määritetään puristuslujuuden alittumisen 
vaikutus rakenneosan kantavuuteen taulukon 3 avulla. Arvonvähennys 
määritetään yleensä sen rakenneosan hinnan perusteella, jonka kantavuus 
tai kestävyys poikkeavuuden vuoksi heikkenee (esim. elementtisillan 
kansilaatta, reunapalkki, laakeri). 

Poikkeuksen muodostaa jänteiden injektoinnissa käytettävä laasti. Sen 
lujuuden alittaessa vaatimuksen peritään arvonvähennyksenä laastin hinta 
ja injektointityön kustannukset (molemmat yhteiskustannuksineen). 

2.2.7 Raudoituksen asema 

Poikkileikkauksen tehollisen korkeuden (taivutetussa suunnassa) alittaessa 
alemman raja-arvon, lasketaan kantavuuden alenema seuraavasti: 

(5) 	a = 100 X(d 2OhJC -d 2 ) 
d210 
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missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 
d OhJ. 	= tehollisen korkeuden ohjearvo 
d 	 = tehollinen korkeus 

Tehollisella korkeudella tarkoitetaan pääraudoituksen etäisyyttä taivutetun 
rakenteen puristetulla puolella olevasta pinnasta. Tehollinen korkeus 
määritetään mittaamalla kunkin teräksen tai jänteen keskikohdan etäisyys 
edellä mainitusta pinnasta ja laskemalla etäisyyksien keskiarvo. 

Jos poikkeavuus voidaan rajata (esim. laatoissa) tietylle alueelle, tarkastel-
laan kaistaa, jolla toleranssi ylittyy ja määritellään kantavuuden alenema 
kaistakohtaisten mittaustulosten perusteella. 

Mittaus voidaan tehdä valmiista rakenteesta esim. tippuputki-
en kautta. 

2.2.8 Jännevoima ja venymä 

Jännevoiman ja venymän aiheuttama kantavuuden alenema lasketaan sen 
kohdan (a. . .e) mukaan, josta saadaan suurin arvo. 

a) Kokonaisiännevoima 

Jännevoiman poikkeaman alittaessa alemman raja-arvon tai ylittäessä yle-
mmän raja-arvon lasketaan kantavuuden alenema seuraavasti: 

(6) 	a=5OxIXPOhlO -PI 

ohjo 

missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 
Z ohje 	= jännittämissuunnitelman mukainen kokonais- 

jännevoima 
P 	= mitattu kokonaisjännevoima 

b) Jännevoima yksittäisessä iänteessä 

Jännevoiman alittaessa alemman raja-arvon tai ylittäessä ylemmän raja- 
arvon lasketaan kantavuuden alenema seuraavasti: 

(7) 	 a = 100 x 1 Pi 0  - Pi 1 
ohje 
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missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 
Pi 1 	= suunnitelman mukainen jännevoima 
Pi 	 = mitattu jännevoima 

P 1• 	= jännittämissuunnitelman mukainen kokonais- 
jännevoima 

c) Kokonaisvenymä 

Venymän alittaessa alemman raja-arvon tai ylittäessä ylemmän raja-arvon 
lasketaan kantavuuden alenema seuraavasti: 

(8) 	a=50xI!eQhJ.-eI 
Z e OhO  

missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 
1 eO0 	= jännittämissuunnitelman mukainen kokonais- 

venymä 
1 e 	= mitattu kokonaisvenymä 

Jos venymän alittuminen johtuu suunniteltua suuremmasta teräspoikki pinta- 
alasta, ei arvonvähennystä peritä. 

d) Yksittäisen iänteen venymä 

Venymän alittaessa alemman raja-arvon tai ylittäessä ylemmän raja-arvon 
lasketaan kantavuuden alenema seuraavasti: 

(9) 	 a = 100 x Ieiphje - eli 
1 eOh. 

missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 

eiohje 	= suunnitelman mukainen venymä 
ei 	 = mitattu venymä 

1 eohse 	= jännittämissuunnitelman mukainen kokonais- 
venymä 

e) Jännevoiman ja venymän Doikkeamien summa 

Jännevoiman ja venymän poikkeamien itseisarvojen summan ylittäessä 
sallitun arvon lasketaan kantavuuden alenema seuraavasti: 

Kokonaisjännevoiman ja keskimääräisen venymän poikkeamien itseisarvojen 
summan ylittäessä sallitun arvon lasketaan kantavuuden alenema 
laskemalla yhteen kaavasta 6 ja kaavasta 8 saatavat kantavuuden 
alenemat. 

Yksittäisen jänteen jännevoiman ja yksittäisen jänteen venymän poikkeami- 
sen itseisarvojen summan ylittäessä sallitun arvon lasketaan kantavuuden 
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atenema taskemafia yhteen kaavasta 7 ja kaavasta 9 saatavat kantavuuden 
alenemat. 

2.2.9 Paaluperustus 

a) Paatu 

Paalun poikkileikkausmitan alemman raja-arvon alittuessa lasketaan 
kantavuuden alenema kaavalla (2) ja arvonvähennys paalun hinnan 
perusteella. Paalun käyryyden ylittäessä sallitun arvon sovelletaan kohtaa 
2.2.4. 

Betonin puristuslujuuden alittaessa vaatimuksen lasketaan kantavuuden 
alenema kohdan 2.2.5 mukaisesti olettaen, että paalut ovat puristettuja 
ra kenteita. Arvonvähennys lasketaan valmistuserään kuuluvien paalujen 
hinnan perusteella. Hintaan sisällytetään lyönti- ja yhteiskustannukset. 
Betonipeitteen paksuuden alittaessa vaatimuksen lasketaan arvonvähennys 
kohdan 2.4.3 mukaisesti. 

Betonipinnan laadun alittaessa vaatimuksen lasketaan arvonvähennys 
kohdan 2.4.4 mukaisesti. 

b) Paaluien sijainti 

Yksittäisten paalujen, paalurivin tai -ryhmän sijainnin tai kaltevuuden 
osoittautuessa poikkeavaksi lasketaan paalukuormat niin vaadittaessa 
toteutumatietojen perusteella. 

Jos edellä mainitussa tarkastelussa todetaan paaluryhmään kuuluvan 
yksittäisen Daalun paalukuorman ylittävän raja-arvon (= 1 ,1 5 x paalukuor-
ma), lasketaan kantavuuden alenema seuraavasti: 

(10) 	a = 50 x (P 

raa 

missä 	a 	 = kantavuuden alenema prosentteina 
P 	 = laskettu paalukuorma 

re 	 = paalukuorman raja-arvo 

Kaavaa (10) sovelletaan yleensä silloin, kun paaluryhmä kestää riittäväflä 
varmuudella suunnittelukuorman ilman poikkeavaa paalua. 

Pääperiaatteena kuitenkin on, että poikkeava paalu korvataan 
uudella paalulla eikä peritä arvonvähennystä. 

Arvonvähennystä laskettaessa käytetään laskentaperusteena poikkeavan 
paalun hintaa (paalutus- ja yhteiskustannukset mukaan lukien). 
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c) Paalutaatat ja -hatut 

Paalulaatan jännemitan (so. kanden samansuuntaisen paalurivin väli) 
ylittyessä lasketaan kantavuuden alenema kuten kohdassa 2.2.2 (kaava 1). 

Paalulaatan ja paaluhatun korkeusmitan alemman raja-arvon alittuessa 
lasketaan kantavuuden alenema kuten kohdassa 2.2.3 (kaava 4). Korkeus 
tarkastetaan erikseen laattaosalla ja palkkiosalla. 

Paalulaatan ja -hatun puristuslujuuden alittaessa vaatimuksen lasketaan 
kantavuuden alenema kohdan 2.2.5 mukaisesti. 

Paaluhatun poikkileikkausmitan alemman raja-arvon alittuessa lasketaan 
kantavuuden alenema kohdan 2.2.3 kaavasta (2). 

Arvonvähennys lasketaan paalulaatan kaistan hinnan tai paaluhatun 
nelinkertaisen hinnan mukaan. Paalulaatan arvonvähennyksiä laskettaessa 
ei kuitenkaan käytetä pienempää kaistan leveyttä kuin 3.0 m. 

Betonipeitteen paksuuden alemman raja-arvon alittuessa lasketaan 
arvonvähennys kohdan 2.4.3 mukaan. 

2.2.10 Muut materiaalit ja erikoisrakenteet 

Muun materiaalin kuin betonin vaaditun lujuuden alittuessa tai jonkin 
erikoisrakenteen osoittautuessa kantavuudeltaan puutteelliseksi, määrite-
tään kantavuuden alenema laskennallisen tarkastelun perusteella. 

2.3 Sillan käytettävyys 

2.3.1 Yleistä 

Sillan käytettävyyttä arvioidaan sillan sijainnin, leveyden, kulkuaukkojen 
mittojen, ajotien tasaisuuden ja kaltevuuksien sekä varusteiden ja laitteiden 
toimivuuden perusteella. 

2.3.2 Sillan sijainti 

Jos sillan sijainnin, kaltevuuden tai suunnan poikkeama on sallittua 
suurempi, määritetään arvonvähennykset kussakin tapauksessa erikseen 
ottaen huomioon poikkeamasta aiheutuva haitta sillan käytälle. 
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2.3.3 Sillan, ajotien ja jalkakäytävien leveydet sekä kulkuaukot 

Sillan, ajotien tai jalkakäytävän leveyden, vapaa-aukon, vapaan kulkukor-
keuden (ajoradan kohdalla tien pinnasta yläpuoliseen rakenteeseen mitattu 
pienin pystysuora etäisyys) tai alikulkukorkeuden alemman raja-arvon alit-
tuessa lasketaan arvonvähennys seuraavasti: 

(11) 	V = 1OOX(f Ohje f) 2 XK 

ohje 

missä 	V 	 = arvonvähennys 
= mitan ohjearvo 

f 	 = pienin mitattu mitta 
K 	 = kustannus, joka saadaan taulukosta 4 

poikkeavuudesta kärsimään joutuvan 
liikennemuodon funktiona 

Taulukko 4: Arvonvähennysten laskennassa käytettävät kustannukset poikkeavuudesta 
kärsimään joutuvan liikennemuodon funktiona (ilman a/v:a). (S sillan 
pääl/ysrakenteen hinta (ilman alv:a) poikkeavuuden sisältävän jännevä/in 
pituudelta) 

Tarkasteltava Auto- Jk- ja pp- Laiva- Vene 
mitta liikenne liikenne liikenne liikenne 

Sillan tai 
ajotien leveys S S - - 

Jalkakäytävän 
leveys - S/2 - - 

Alikulku- 
korkeus S S/3 S/2 S/5 

Vapaa kulku- 
korkeus S S/3 - - 

Vapaa-/kulku- 
aukon leveys S S/3 S S/5 

Jos sillalla on sekä kevyttä että ajoneuvoliikennettä, lasketaan arvonvähen-
nys molemmille liikennemuodoille aiheutuneen haitan perusteella. Vastaa-
vasti menetellään, jos sillan alitse kulkee sekä kevyttä että ajoneuvoliiken-
nettä. 
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Jos em. leveydet tai kulkuaukkojen mitat ovat määräytyneet muiden kuin 
liikenteen vaatimusten perusteella, jaetaan edellä esitetyllä tavalla määri-
tellyt arvonvähennykset kandella. 

2.3.4 Ajotien tasaisuus, kaltevuus ja liukkaus 

Arvonvähennysten määrittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia 
TI EL: n jul kaisemia betoni- ja asfalttipäällysteitä koskevia arvonvähen-
nysperusteita. 

2.3.5 Varusteiden ja laitteiden toimivuus 

Liikuntasaumalaitteiden, laakereiden, nivelten, koneistojen ja ohjaamon, 
suojalaitteiden sekä muiden varusteiden ja laitteiden toimivuudessa 
havaittujen puutteellisuuksien vaikutukset tien ja sillan käytettävyyteen 
(arvonvähennykset) lasketaan kussakin tapauksessa erikseen. 

2.4 Rakenteiden säilyvyys 

2.4.1 Yleistä 

Rakenteiden säilyvyyttä arvioidaan toisaalta rakennusaineiden säily-
vyysominaisuuksien ja toisaalta rakenteiden pintojen ja pinnoitteiden laadun 
perusteella. 

2.4.2 Betonin pakkasenkestävyysluku 

Mittaustulosten (P-lukuien) keskiarvon alittaessa ohjearvon, lasketaan 
arvonvähennys kaavaa (12) käyttäen. 

(12) 	V=3X(P ohJe P)XK 
02 
' ohje 

missä 	V 	 = arvonvähennys 
K 	 = niiden rakenneosien hinta, joissa poikkeavuus 

esiintyy 

ohje 	 = pakkasen kestävyysluvun ohjearvo 
P 	 = laskettujen pakkasenkestävyyslukujen keskiar - 

yo 
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Jos yksittäinen mittaustulos auttaa ohjerarvon, peritään seuraava 
arvonvähennys: 

(13) 	V=0,25* n *K 

10 x N 

missä 	n 	 = ohjearvon alittavien yksittäisten mittaustu- 
losten määrä 

N 	 = kaikkien mittausten lukumäärä 

Betonia tarkastellaan yleensä arvosteluerittäin. Jos alitus voidaan kohdistaa 
arvosteluerää pienempään määrään betonia, lasketaan arvonvähennys 
vastaavien rakenneosien hintojen perusteella. 

Jos kysymyksessä on vesirajassa oleva pilari tai maatuki, käytetään hintaa 
K (ks. kaavat 1 2-13) määritettäessä lähtökohtana teoreettista rakenneosaa, 
jonka korkeus on 3.0 m ja poikkileikkaus sama kuin tarkasteltavan 
rakenteen poikkileikkaus keskiveden korkeudella. 

2.4.3 Betonipeitteen paksuus 

Betoniteräksiä suojaavan betonipeitteen paksuuden alemman raja-arvon 
alittuessa määritetään arvonvähennys taulukon 5 avulla: 

Taulukko 5: Arvonvähennykset betonipeitteen paksuuden alemman raja-arvon alituksen 
perusteella 

Betonipeitteen 
paksuuden 	 Arvonvähennys 
alittuma (a) 

sallittu alittuma 
< a ̂  d/2 	 (1) V= Ax300 mk/m 2  
a > d/2 	 (2) V= Ax600 mk/m 2  

missä V = arvonvähennys 
A = alue, jossa betoniteräkset ovat liian 

lähellä pintaa (m 2 ) 
d = betonipeitteen paksuuden ohjearvo 

Betonipeitteen paksuuden alemman raja-arvon alittuessa yhden teräksen 
kohdalla käytetään pinta-alaa A laskettaessa laskennallista leveyttä b = 
200 mm. 
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2.4.4 Betonipinnan laatu 

Jos betonipinnassa esiintyy sallittua suurempi määrä harvavalua tai valu- 
huokosia, peritään arvonvähennystä edellä kohdassa 2.4.3 esitetyn 
taulukon 5 kaavan (2) mukaisesti. 

2.4.5 Metallirakenteen pinnoite 

a) Pinnoitteen Daksuuden plitus 

Jos kalvonpaksuusmittauksessa yhdellä mittausalueella 20 mittauksesta 
(3 mittauslukeman keskiarvosta) n kpl auttaa nimelliskalvonpaksuuden 
enintään 20 %:lla, lasketaan arvonvähennys seuraavasti: 

nxK 
(14) 	V= 

100 
missä 	V 	 = arvonvähennys 

n 	 = nimelliskalvonpaksuuden alittavien mittausten 
lukumäärä mittausalueella 

K 	 = pinnoitteen hinta mittausalueella pinnan 
puhdistuksineen. 

Kaavaa sovelletaan myös pohjamaalille. 

Pinnan puhdistuksen ja pohjamaalin hinta otetaan arvonvähennystä 
määritettäessä huomioon vain kertaalleen. 

Jos n = 1, ei arvonvähennystä peritä. 

b) Pinnoitteen Daksuuden vlitvs 

Jos paikallinen kalvonpaksuus (mittausalueella tehtyjen 20 mittauksen 
keskiarvo) ylittää nimelliskalvonpaksuuden yli 100 %:lla, lasketaan 
arvonvähennys seuraavasti: 

(p - 100)xK 
(15) 	V= 

300 

missä 	V 	 = arvonvähennys 
p 	 = paikallisen kalvonpaksuuden ylitys nimelliseen 

kalvonpaksuuteen verrattuna % 
K 	 = pinnoitteen hinta mittausalueella 

Kaavaa sovelletaan myös pohjamaalille. 
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c) Tartuntavoima 

Jos tartuntavoiman mittaustulosten keskiarvo auttaa ohjearvon, lasketaan 
arvonvähennys kohdassa 2.4.7 esitetyn kaavan (1 6) avulla jakamalla siitä 
saatu arvonvähennys 2:lla. Tällöin K = maalipinnoitteen hinta. 

2.4.6 Puurakenteen pinnoite 

Arvonvähennyksiä määritettäessä sovelletaan kohdassa 2.4.5 esitettyä 
menettelyä. Kaavoista lasketut lukuarvot jaetaan 5:llä. 

2.4.7 Betonipinnalle tehtävät eristykset ja pinnoitteet 

a) Tartuntavoima 

Eristyksen tai pinnoitteen ta rtuntavoiman mittaustulosten alittaessa 
ohjearvovaatimuksen määritetään arvonvähennys seuraavasti: 

4K 	n 	(T 1 -T) 4  
(16) 	V= 	x 

n 	1=1 	TOhØ4  

missä 	V 	 = arvonvähennys 
T 1, 	= tartuntavoiman ohjearvo (N/mm 2) mittausläm- 

pötilassa 
T1 	 = mitattu tartuntavoima (ohjearvon alittava) 

(N/mm 2)  

K 	 = kannen pintarakenteen tai pinnoitteen hinta 
n 	 = mittausten lukumäärä 

Jos alustasta irti oleva kohta on avattu ja kermi kiinnitetty 
uudelleen, jätetään siltä alueelta tehdyt, auttavat mittaustulok-
set pois arvonvähennystä laskettaessa ja niiden tilalle tehdään 
uudet mittaukset. 

b) Kerrosnaksuus 

Eristyksen tai pinnoitteen paksuuden alittaessa ohjearvon (esim. mastiksi-, 
ja polyuretaanieristeet) määritetään arvonvähennys seuraavasti: 
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(17) 	V=2X(Pohje ;P) 3 XK 

ohje 

missä 	V 	 = arvonvähennys 
P00 	= ohjearvon keskimääräinen tai minimipaksuus 
P 	 = keskimääräinen tai minimipaksuus 
K 	 = kannen pintarakenteen tai pinnoitteen hinta 

Jos sekä keskimääräinen että minimipaksuus auttavat vaatimuksen, 
peritään arvonvähennystä suuremman vähennyksen tuottavan perusteen 
mukaisesti. 

c) Palautuma 

Eristysmateriaalin (esim. mastiksi tai kumibitumi KB 100) palautuman 
alittaessa ohjearvon määritetään arvonvähennys seuraavasti: 

(18) 	V 	ifiohje_- P) 2  X K 
D2 
' ohje 

missä 	V 	 = arvonvähennys 
= palautuman (%) ohjearvo 

p 	 = mitattu palautuma (%) 
K 	 = kannen pintarakenteen hinta 

Kumibitumin osalta kaavasta laskettu lukuarvo jaetaan 5:llä. 
d) Painuma 

Eristysmateriaalin (esim. mastiksin) painurnan ylittäessä ohjearvon 
määritetään arvonvähennys seuraavasti: 

(19) 	V = ( D - D O h O ) 3 xK 
3 

P ohje 

missä 	V 	 = arvonvähennys 
p 	 = mitattu painuma 

Pohje 	 = painuman ohjearvo 
K 	 = kannen pintarakenteen hinta 

2.4.8 Vesieristeen suojakerros 

a) Asfalttibetoni la tasausmassa 

Arvonvähennys määritetään kulloinkin voimassa olevien TIEL:n julkaisemien 
päällystystöiden arvonmuutosperusteiden mukaisesti. 
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b) Muut suojakerrokset 

Arvonvähennykset määritetään tapauskohtaisesti soveltaen mandollisuuk-
sien mukaan edellä esitettyjä arvonvähennysperusteita. 

2.4.9 Asfalttipäällyste 

Arvonvähennykset määritetään kulloinkin voimassaolevien TIEL:n jul-
kaisemien asfalttipäällysteiden massamäärää, tyhjätilaa, saumoja, lajittumia 
ja halkeamia sekä päällystemassan sideainepitoisuutta ja -määrää, rakeisuu-
tta, täytejauheen pitoisuutta ja laatua sekä kiviainesta ja tartuketta koskevi-
en arvonvähennysperusteiden mukaisesti. 

2.4.10 Betonipäällyste 

Arvonvähennykset määritetään kulloinkin voimassaolevien TIEL:n jul-
kaisemien betonipäällysteiden arvonvähennysperusteiden (kohdat: lujuus, 
paksuus ja työsuorituksen laatu) mukaisesti. 

Betonipäällysteen pakkasenkestävyysluvun ohjearvon alittuessa määritetään 
arvonvähennys kohdan 2.4.2 mukaisesti. 

2.4.11 Injektointi-, saumaus- ja juotoslaastit ja -massat 

Jos laasti tai massa auttaa asetetun pakkasenkestävyysvaatimuksen, 
peritään arvonvähennys, joka on puolet laastin tai massan ja työn hinnasta 
yhteiskustannuksineen. 

2.5 Sillan ulkonäkö 

2.5.1 Yleistä 

Sillan ulkonäköä arvioidaan sillan ja sillan osien muodon ja mittatarkkuuden 
sekä pintojen laadun perusteella. 

Sillan ulkonäköön vaikuttavien poi kkeavuuksien perusteella perittävät 
yhteenlasketut arvonvähennykset voivat olla enintään 50 % kohdassa 
2.1 .2 esitetyistä arvonvähennysten enimmäismääristä. 

Jos todetusta poikkeavuudesta on vain vähän tai ei ollenkaan haittaa sillan 
ulkonäölle, voidaan arvonvähennyksen perimisestä luopua joko osittain tai 
kokonaan. 
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2.5.2 Rakenteen muoto 

Rakenteen tai sen pinnan muotopoikkeaman ylittäessä raja-arvon lasketaan 
arvonvöhennys seuraavasti: 

(20) 	V = (ai - a) 2  x K 
50a 2  

missä 	V 	 = arvonvähennys 
ai 	 = poikkeama teoreettiseen muotoon verrattuna 

(ks. kuva 1) 
a 	 = poikkeaman raja-arvo 
K 	 = rakenteen hinta poikkeavuuden sisältävän 

mittausvälin 1, pituudelta 

02 

_ 	 _ 	

a4 

1-, 	 LA L.'1 	 .- 3 	 1 

Kuva 7: Poikkeama ai 

Jos on kysymyksessä päällysrakenteen taipuman raja-arvon ylittyminen, 
lasketaan arvonvähennys kaavasta 20, mutta kaavan 1<, lasketaan kaavalla 
21. 

(21)  
L, 

missä 	K 	 = päällysrakenteen hinta 
1 	 = mittausväli (kuva 1) 
L 	 = jänneväli (tai ulokkeen pituus) 

Jos taas kysymyksessä on reunapalkin pinnan muotopoikkeaman raja-arvon 
ylittyminen, lasketaan arvonvähennys reunapalkin hinnan perusteella, jolloin 

(22) K = 
L 

missä 	K 	 = reunapalkin hinta 
= mittausväli (kuva 1) 

L, 	 = jänneväli (tai ulokkeen pituus) 
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2.5.3 Rakenteen kallistuma 

Kallistuman ylittäessä raja-arvon määritetään arvonvähennys seuraavasti: 

(23) V = (b - b 8i8 ) 2  x K 
20 x b 2ra  

missä 	V 	 = arvonvähennys 
b 	 = kallistuma 
b a 	= kallistuman raja-arvo 
K 	 = kallistuneen rakenneosan maanpäällisen osan 

hinta 

2.5.4 Mittapoikkeama 

Sillan näkyvän osan mitan (esim. pilarin leveys tai palkin korkeus) ylittäessä 
tai alittaessa raja-arvon, määritetään arvonvähennys seuraavasti: 

(24) V = 4 x (al - a) 2  x K 
a 2  

missä 	V 	 = arvonvähennys 
ai 	 = rakenneosan mitta 
a 	 = mitan ohjearvo 
K 	 = rakenneosan hinta 

Sillan näkyvän osan mitan alittaessa tai ylittäessä paikallisesti raja-arvon 
määritetään arvonvähennys kertomalla edellä esitetyllä tavalla lasketut 
arvonvähennykset kandella (ks. kuva 2). 

___ 0 _ 

Kuva 2: Paikallisia mittapoikkeamia 
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2.5.5 Betonipinnan laatu 

Jos näkyviin jäävän betonipinnan laatu on yhtä luokkaa alhaisempi kuin 
vaadittu laatu, määritetään arvonvähennys seuraavasti: 

(25) V = A x 200 mk/m 2  

missä 	V 	 = arvonvähennys 
A 	 vajaalaatuisen pinnan ala 

Jos näkyviin jäävän betonipinnan laatu on kaksi luokkaa alhaisempi kuin 
vaadittu laatu, on arvonvähennys 

(26) V = A x 400 mk/m 2  

Jos näkyviin jäävällä betonipinnalla on värisävyltään poikkeavia alueita 
(esim. paikkauksia tai injektoituja halkeamia) lasketaan arvonvähennykset 
kaavan (26) avulla. Jos poikkeavat alueet ovat pieniä ja niitä on vähän tai 
väriero on vähäinen, voi rakennuttaja luopua arvonvähennyksen perimisestä 
joko osittain tai kokonaan. 

2.5.6 Teräs- ja puurakenteen pinnan laatu 

Jos teräs- tai puurakenteen näkyvällä pinnalla on värisävyltään muusta 
pinnasta poikkeavia alueita, määritetään arvonvähennys edellisessä 
kohdassa esitetyllä tavalla. 

2.5.7 Asfaltti- ja betonipäällysteen ulkonäkö 

Jos päällysteen pinnalla on värisävyltään poikkeavia alueita (esim. 
injektoituja tai muulla tavalla täytettyjä halkeamia) lasketaan arvonvähen-
nykset kohdassa 2.5.5 esitetyllä kaavalla (25). J05 poikkeavat alueet ovat 
pieniä ja/tai niitä on vähän tai väriero on vähäinen, voi rakennuttaja luopua 
arvonvähennyksen perimisestä joko osittain tai kokonaan. 

3 BONUSPERUSTEET 

3.1 Yleistä 

Bonusta maksetaan hyvän teknisen laadun sekä sovitun rakennusajan alit-
tumisen perusteella. 

Rakennuttaja voi harkintansa mukaan pienentää bonuksen tai jättää sen 
jopa kokonaan maksamatta, jos urakoitsijan laatujärjestelmän toimivuudessa 
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on ollut vakavia puutteita tai urakoitsija ei ole muuten täyttänyt urakka- 
asiakirjojen vaatimuksia. 

Bonuksen maksaminen ei vaikuta arvonvähennysten perimiseen. 

Rakennettaessa perinteisellä menetelmällä arvonvähennykset puolitetaan 
ja lasketaan arvonvähennysten yhteismääräprosentti p (kaava 27) sillan 
hinnasta. Sen jälkeen lasketaan bonusten määrä kaavaa 27 käyttäen ja 
saatu lukuarvo puolitetaari. Näin saatu luku ilmoittaa bonusten määrän. 

3.2 Bonus hyvän teknisen laadun perusteella 

Arvonvähennysten yhteismäärän alittaessa p % sillan urakkahinnasta 
maksetaan urakoitsijalle bonusta seuraavasti: 

(27) 	B=BmaxX(1V) 
p 

B 	 = bonus (mk) 
B max 	= bonuksen maksimimäärä (mk) taulukon 6 

mukaisesti laskettuna 
V 	 = arvonvähennysten yhteismäärä, % sillan 

urakkahinnasta 
p 	 = 2 %, kun sillan urakkahinta on 0sK ^ 

1 000 000 mk 
p 	 = 1 %, kun sillan urakkahinta on 

1 000 001 K 3 000 000 mk 
p 	 = 0,5 %, kun sillan urakkahinta K > 

5 000 000 mk 
Kun 3 000 001 mk < K ̂  5 000 000 mk 
väliarvot interpoloidaan. 

Taulukko 6: Bonuksen maksimimäärä (B rna) 

Sillan urakkahinta ennen 	Bonus 	 Bonus 
arvonmuutoksia (mk) 	 alarajalla (mk) 	alarajan yli 
(ilman alv:a) 	 menevältä osalta 

(%) 

0— 500000 0 4 
500 000 - 	 2 000 000 20 000 3 

2 000 000 - 	 5 000 000 65 000 2 
5000000— 15000000 125000 1 

15000000— 50000000 225000 0,7 
> 50 000 000 470 000 0,4 
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3.3 Bonus rakennusajan alittumisen perusteella 

Ra kennusajan alittaessa sovitun urakka-ajan maksetaan urakoitsijalle 
bonusta sillä tavoin ja silloin, kun siitä on erikseen ilmoitettu urakkaohjel-
massa. 
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