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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Tiehallinto edellyttää, että urakoitsija varmistaa itsenäisesti urakkansa laa-
dun tai tilaa laadunseurannan ulkopuotiselta asiantuntijalta. Laadunseuran-
nan toteuttaja ja hänen laadunseurantaan varaamansa laitteisto on esitettä-
vä tilaajan hyväksyttäväksi tarjouksen yhteydessä. 

Laadunseuranta ja tulosten raportointi tehdään tämän ohjeen mukaisesti 
sekä mandollisesti muissa asiakirjoissa esitetyin tarkennuksin. Näin varmis-
tetaan, että tiedot urakan laadunvalvonnasta ja tuloksista ovat myös tilaajan 
käytettävissä. Laadunseurannasta on tehtävä urakkakohtainen suunnitelma 
ja se on hyväksytettävä tilaajalla ennen urakan aloittamista. 

Tiemerkintöjen toimivuuden määrittely perustuu paluuheijastavuuden mitta-
uksiin, joita tehdään satunnaisena otoksena tilastofliseen menetelmään pe-
rustuen. Tulosten perusteella määrätään mandolliset arvonalennukset tie-
merkintöjen paluuheijastavuuden alituksista. Tiemerkintöjen mitta- ja määrä-
poikkeamiin määrätään tarvittaessa arvonalennukset. 

Tässä asiakirjassa annetaan ohjeet erilaisten urakoiden laadunvarmistuk-
sesta, kuten: 

. Investointihankkeen yhteydessä toteuttava tiemerkintäurakka 

. Uudelleen päällystämisen yhteydessä toteutettava tiemerkintäurakka 

• Määrämitattava urakka 

• Alueurakka. 

. 

2 MAARITELMAT 

Tiemerkintöjen toiminnalliset ja muut ominaisuudet, jotka vaikuttavat niiden 
tehokkuuteen määritellään seuraavilla tekijöillä: 

- Paluuheijastavuus RL 	Ilmaisee sitä osaa auton valoista, joka heijastuu 
merkinnästä takaisin kuljettajalle (pimeässä). 

- Luminanssitekijä F 	Kuvaa merkinnän näkyvyyttä päivän valolla ja 
pysyvässä tievalaistuksessa. 

- SRT-arvo 	 Skid Resistance Test, kitkan arvo mitattuna hei- 
lurikitkamittarilla tai vastaavalla. 

- Merkintöjen mittapoikkeamat Mp 
Merkinnöissä ei saa esiintyä leveyden tai pak-
suuden vaihtelua, suuntavirheitä tms. mitkä ai- 
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MITATTAVAT TEK)JÄT 

heuttavat haittaa liikenteelle tai silmin nähtä-
västi häiritsevät merkintöjen optista ohjausta. 

3 MITATTAVAT TEKIJÄT 

Paluuheijastavuus mitataan urakan laadunseurannassa jäljempänä esittä-
ylen periaatteiden mukaan. 

Luminanssitekijää ei yleensä mitata. Mikäli tilaajan edustajan silmämääräi-
sen tarkastelun perusteella on syytä olettaa, että kyseessä on värivirhe, tar-
kistetaan asia mittaamalla luminanssi tämän asiakirjan kohdan 6 mukaan. 

Kitka-arvo mitataan vain, mikäli sille on urakkakohtaisissa asiapapereissa 
asetettu vaatimukset. Tällöin mittaukset tehdään tämän asiakirjan kohdan 6 
mukaan. 

Merkintöjen mittapoikkeamat tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa 
mittaamalla. Tällöin huomioidaan seuraavat asiat: 

• 	 viivan leveys 

• 	 katkoviivan pituus 

• 	 katkoviivan väli 

• 	 poikittaissuuntainen sijainti 

• 	 nuolen, symbolien ja merkintäryhmän sisäiset mitat 

• 	 keskiviivaston viivojen väli 

jyrsinnän leveys ja syvyys. 

Mikäli tilaajan edustaja toteaa mittapoikkeamia, ryhdytään niiden laajuutta 
selvittämään tämän asiakirjan kohdan 6 mukaan. 

4 LAATUVAATIMUKSET 

Tiemerkintöjen seikkaperäiset laatuvaatimukset on esitetty asiakirjassa Lii-
kenneympäristön hoito, Toimintalinjat ja laatuvaatimukset; 25.02.1999. Laa-
tuvaatimukset ovat voimassa 01.06. - 31.10 välisenä aikana. 

Urakan laadunvalvonnan kannalta on oleellista, että käytettyjen materiaalien 
määrä, sen laatu ja valmiin merkinnän mitat ja urakan valmistumisajankohta 
kontrolloidaan. Lisäksi mitataan merkintöjen paluuheijastavuus, joka määrit-
tää lopputuotteen palvelutason autoilijan kannalta. 
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LAATU VAATIMU KSET 

4.1 	Merkintöjen mittapoikkeamat 

Taulukko 1: Tiemerkintöjen sallitut mittapoikkeamat 

Merkinnän ominaisuus Sallittu mittapoikkeama 

1) Merkinnän mitat ± 10 mm 

2) Katkoviivan pituus ja väli ± 1 0 cm 

3) Merkinnän poikittaissuuntainen 
poikkeama ± 1 0 cm ______________________ 
4) Nuolen, symbolien ja merkintäryhmän 
sijainti ± 1 0 cm __________________________ 
5) Keskiviivojen väli leveyssuunnassa ± 1 0 mm 

6) Jyrsinnän sivis > tilattu mm syvyys 

Taulukon 1 arvoista poikkeamisesta seuraavat sakot ja arvonalennukset 
määräytyvät asiakirjan - Alueurakan sakot ja bonukset 1999 -kohtien 3.2 ja 
3.3.1 mukaisesti. 

4.2 	Materiaalimenekki ja materiaalin laatu 

Maalimerkintöjen osalta kirjataan muistiin materiaalimenekki (1) ja merkintä-
jen neliömäärät (m 2) tankkausväleittäin ja koko urakan osalta. 

. 	 Massamerkintöjen (kuumamassat, spray-massat, kylmämassat) osalta kir- 
jataan ylös työvuoroittain käytetyt materiaalimäärät (kg) sekä merkintätyön 
neliömäärät (m 2). 

Mikäli materiaalin valmistajan tuotantoprosessia ohjataan sertifioidun tai 
auditoidun ISO 9000 laatujärjestelmän avulla, niin valmistajan oma laadun 
seurantaraportti hyväksytään materiaaliominaisuuksien laadun perustaksi. 
Ulkopuolisen auditoijan pitää olla Tielaitoksen hyväksymä. 

Mikäli materiaalin valmistajalla ei ole sertifioitua tai Tielaitoksen hyväksymää 
laatujärjestelmää, niin tällöin urakan aikainen laadunvalvonta tehdään puo-
lueettomassa tutkimuslaitoksessa urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. 
Tällöin vaaditaan taulukossa 2 esitetyt laboratoriokokeet. 

. 
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LAATU VAATIMUKSET 

Taulukko 2: Vaadittavat laboratoriokokeet. 

Testattavat 	Maalit 	 Kuumamassat 	Kylmämassat 
ominaisuudet 

Luminanssi 	X 

Väri 	 X 

Peittokyky 	X 

Kulutuskoe 	 X 	 X 

Leima painuma 	 X 

Maaleilla kontrollinäytteitä otetaan vähintään yhden kerran 15 000 litraa koh-
ti. Näytemäärä on 5 litraa kutakin värisävyä kohti. 

Kuuma-, spray ja kylmämassoilla näytteitä otetaan vähintään taulukon 3 mu-
kaan. Miniminäytemäärä kuumamassoilla on 6 kg ja kylmämassoilla 5 kg 
kutakin värisävyä kohti. 

Kuumamassoilla näytteet otetaan suoraan massan kuumennussäiliöstä juuri 
sulatetusta levityslämpötilassa olevasta massasta. Massamäärän padassa 
on oltava 300 - 400 kg, jotta näyte on edustava. 

. 

Taulukko 3: Massojen koenäytteiden ottotiheys 

Merkintätyyppi Ottotiheys 

Massat 1 näyte/ 50 t 
pitkittäismerkinnöissä __________________________ 

Massat 1 näyte /20 t 
poikittaismerkinnöissä __________________________ 

4.3 	Tiemerkintöjen toiminnalliset vaatimukset 

Tiemerkintöjen pimeän ajan näkyvyys tarkistetaan mittaamalla niiden paluu-
heijastavuus jäljempänä kuvatulla tavalla. Tiemerkintöjen käytönaikainen 
laatu määritetään päivänäkyvyyden osalta silmämääräisesti Tiemerkintöjen 
kuntoluokituksen Tl EL 2230008/94 5-luokkaisella asteikolla. 
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Taulukko 1: Tiemerkintöjen toimivuusvaatimukset (paluuhejastavuus ja kunto- 
arvo) sekä ura koille asetettavat aikatauluvaatimukset. 

Tieluokka Paluuheijast. Patuuheijast. (RL) Kuntoarvo Urakan 
ja tien 
erityisalue 

(RL) Uusi 
merkintä_______ 

Vanha merkintä 
________ ________ 

1 - 5 valmistumisa-

jankohta 
Valkoi- Keltai- Valkoi- Keltai- 
nen nen nen nen 

Paätietja 180 80 80 4)  70 Ei Kesäkuun loppu 
taajamat 

Muut tiet ja 180 80 Ei Ei Min 2 1)  Elokuun 

Kevyen Saa olla Loppu 
liikenteen enintään 
väylät 30% 

Ei Ei Min3 2  
Saa olla 
enintäan 
30% 

Suojatiet 180 Ei Min 3 Kesäkuun loppu 

Erikoismer- 180 80 Ei Ei Min 2 
kinnät 
(symbolit) ________ _______ _________ _________ ____________ ________________ 

1) Pituussuuntaisilla merkinnöillä reunaviivan, keskiviivan ja sulkuviivan alin 
hyväksyttävä kuntoarvo on 2. Täysin tuhoutuneet merkinnät - kuntoarvo 
1 on uusittava syyskuun loppuun mennessä. 

2) Muilla merkinnöillä (sulkualue, suojatie, pysäytysviiva jne, alin hyväksyt-

S tävä kuntoarvo on 3. Täysin tuhoutuneet merkinnät - kuntoarvo 1 on uu-
sittava syyskuun loppuun mennessä. 

3) Kevyen liikenteen väylien merkintöjen on oltava kunnossa kesäkuun lop-
puun mennessä. 

4) Asiakirjankohdassa 6.2 on esitetty, miten alue/kokonaisvastuu-urakan 
laatu todennetaan, jolloin siihen sallitaan 10% alitus. Tiemerkintöjen pa-
luuheijastavuusvaatimus ei koske vanhoja valaistujen tieosien varsilla 
olevia merkintöjä. Kuntoarvo ei kuitenkaan saa pääteillä ja taajamissa 
aUttaa kolmea. 

Huom.: Taulukon 1 paluuheijastavuusarvot (RJ vastaavat LTL - 800 tai LTL 2000 
laitteen arvoja (Euronormin 30 metrin mittausgeometria). Ecodyn mitta usten arvot 
muutetaan kertoimella 0,67 LTL —arvoiksi. 

. 
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VARUSTEET 

5 VARUSTEET 

Paluuheijastavuusmittauksissa käytetään sellaisia laitteita, jotka vastaavat 
mittausgeometrialtaan Euronormia tai niiden riippuvuus toisistaan tunnetaan. 
Seuraavat laitteet kuuluvat tähän ryhmään. 

5.1 	LTL - 2000 

Laite on suunniteltu siten, että se jäljittelee henkilöauton kuljettajan havait-
semaa tieosaa 30 metrin matkalla, kun valaistuskulma on 1,24 astetta ja 
havaintokulma 2.29 astetta. Tämä geometria, joka on hyväksytty Euronor - • miksi vastaa valonheittäjän korkeutta 0,65 m ja kuljettajan silmän korkeutta 
1,2 m. 

i;IsIsi 

Laitteefia on sama mittausgeometria, kuin LTL- 2000 :lla ja se on optisesti 
täysin yhdenmukainen sen kanssa. 

5.3 ECODYN - auto 

Tiemerkintöjen paluuheijastavuus voidaan mitata myös liikkuvaan ajoneu-
voon kiinnitetyllä dynaamisella mittausmenetelmällä. Mittaus tapahtuu lii-
kenteen nopeudella jatkuvana mittauksena yksi viiva kerrallaan. 

5.4 	Luminanssi ja kitka 

Mikäli otsikon mukaisia tekijöitä joudutaan mittaamaan käytetään seuraavia 
laitteita: 
Luminanssi: Mittarina Minolta CR-331 C tai vastaava. 
Kitka: 	Mittaukseen voidaan käyttää vallinnaista menetelmää edellyt- 

täen, että se vastaa SRT- mittausta päällysteestä. 

5.5 	Mittausolosuhteet ja ajankohta 

Mittaukset tehdään 1.6. - 31.10. välisenä aikana olosuhteissa, joissa mer-
kinnät ovat kuivat ja puhtaat. 
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6 TIEMERKINTÖJEN TOIMIVUUDEN MITTAAMJNEN 

Tavoitteena on selvittää voidaanko urakan tiemerkinnät hyväksyä kokonai-
suutena vai joudutaanko niille asettamaan arvonalennusta tai hylkäämään. 
Koska urakkamuotoja on käytössä useita, niin laadunvalvonta, suoritetaan 
alempana esitetyn mukaisesti. 

6.1 	Investointi ja päällystysurakan yhteydessä toteutettava 
tiemerkintäurakka sekä määrämittainen hoitourakka 

Kaikissa yllä mainituissa tapauksissa on kyseessä uuden tuotteen hyväksy -
misestä: 

1) Investointihanke 
2) Päällystysurakka 
3) Määrämittainen hoitourakka 

Näiden hankkeiden koko vaihtelee muutamasta kilometristä aina useisiin 
kymmeniin kilometreihin. Tästä riippumatta laadunvalvonnassa sovelletaan 
samaa periaatetta. M itattavana suureena käytetään paluuheijastavuuden 
arvoa. 

Urakoitsija joutuu osoittamaan (mittaamaan ja raportoimaan) tuotteensa 
laadun merkintälajeittain ja väreittäin sekä materiaaleittain: 

. Reunaviivat 

u Keskiviivat 

• Muut piste- ja aluekohtaiset merkinnät, kuten nuolet ja suojatiet seuraa-
vasti. 

6.1.1 	Laadun mittaaminen 

Tarkkailun kohteeksi otetaan kaikki urakkaan kuuluvat tiemerkinnät ts. koko 
merkintäpituus. Mittaukset tehdään mandollisimman pitkinä osuuksina koh-
dassa 6.1 mainituilla rajoituksilla. Mitä pitempi tie, tai samaan ryhmään kuu-
luvien teiden joukko tutkitaan samalla kertaa, niin sitä vähemmän tutkimus- 
pisteitä tiekilometriä kohden tarvitaan. Koska menetelmä on tilastollinen voi-
daan kaikissa tapauksissa yhtä suurella luotettavuudella päätellä täyttävätkö 
tutkittavat viivat kokonaisuudessaan asetetut vaatimukset vai ei. 

1. Määritetään tien (investointi ja päällysteurakka) tai tutkitta-
van hoitourakan (määrämittainen) tiepituus. 
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2. Otetaan liitteestä 1 mittauspaikkojen määrä ja mittauspaik-
kojen etäisyys. Tämä määräytyy tien pituuden perusteella. 
Esimerkiksi jos tiepituus on 42 km tarvitaan mittauspaikkoja 
yhteensä 29 ja mittauspaikkojen etäisyys on 1400 metriä. 

3. Valitaan ensimmäinen mittauspaikka päivämäärän ja satun-
naislukujen avulla taulukosta 2. Mittauspaikka määritellään 
etäisyytenä ensimmäisen tutkimusjakson alusta. Esimerkiksi 
jos mittaus tapahtuu 15. elokuuta saadaan luku 26. Tämän 
mukaan edelliseen esimerkkiin liittyen ensimmäinen mittaus- 
paikka on 0,26 X 1400 364m tien alusta mitattuna. 

4. Seuraavat mittauspaikat ovat tasavälein taulukon esittämällä 
etäisyydellä toisistaan. Esimerkkitapauksessa 1400 metrin vä-
lein. 

5. Jokaisella mittauspaikalla mitataan mittaussuuntaan katsot-
tuna tien oikeanpuoleinen reunaviiva ja keskiviiva sekä mah-
dollisesti sillä tien kohdalla oleva sulkuviiva. Koska sulkuviivoja 
ei ole joka kohdassa tulee sulkuviivojen mittauspaikkoja vä-
hemmän kuin reuna- ja keskiviivoilta. 

6. Jokaisesta edellä mainitusta viivasta otetaan kullakin mitta-
uspaikalla 6 mittaushavaintoa seuraavasti: Mittauspaikan pi-
tuus on 11 metriä. Mittaukset tehdään 0, 1, 5, 10 ja 11 metriä 
mittauskohdan alusta. Katkoviivojen kohdalla mitataan kolme 
peräkkäistä viivanosaa, joista kustakin otetaan kaksi mittausta. 
Mittaukset tehdään 1/3 etäisyydellä kyseisen viivanosan alusta 
ja lopusta. Näin kussakin mittauspaikassa tehdään 6 mittaus- 
havaintoa tutkittavasta viivasta. Em. menettelytapa koskee ns. 
staattista käsimittaria. Käytettäessä ns. dynaamista mittausta 
em. havaintoja vastaa mittausauton 100 metrin mittaustulos. 

7. Jokaisessa mittauspaikassa lasketaan kunkin viivan osalta 
erikseen havaintojen keskiarvo. Kyseisen viivan mittauskohta 
hylätään jos mittausten keskiarvo alittaa vaatimustason. 

8. Kunkin viivan osalta saa hylättyjä mittauskohtia olla korkein-
taan 10 %. Esimerkiksi 40 km:n tiepituus edellyttää 29 mittaus- 
kohtaa ja näistä vain 3 saa auttaa vaatimustason. Mikäli alituk-
sia on enemmän puutteet korjataan välittömästi ja tehdään uusi 
mittaus satunnaisotoksen perusteella. Mikäli urakoitsija ei 
edelleenkään pysty toteuttamaan merkintöjä sopimuksen edel- 



. 

Tiemerkintöjen laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 	 1 3 
T$EMERKINTÖJEN TOIMIVUUDEN MITTAAMINEN 

lyttämässä tasossa siitä seuraavat arvonalennukset on esitetty 
asiakirjassa - Alueurakan sakot ja bonukset 1999. 

9. Kyseisissä tapauksissa mittauskohdan keskiarvo ei saa alit-
taa seuraavia taulukon arvoja: 

Väri Mittalaite Paluuheijast. 
-valkoinen Ecodyn Min 270 

LTL tai vastaava Min 180 
-keltainen Ecodyn Min 120 

LTL tai vastaava Min 80 

10. Kaikki erilaiset ns. pienmerkinnät, kuten nuolet, suojatietja 
poikittaiset viivat muodostavat kukin erikseen oman arviointi- 
kohteensa. Esimerkiksi, kun nuolia on tietty määrä lasketaan 
tästä joukosta mittauspaikkojen määrä yhtälöstä 0,5 kertaa 
neliöjuuri nuolten kokonaismäärästä. Esimerkiksi, jos nuolia 
on 100 kappaletta saadaan 5 mittauspaikkaa. Mittauspaikaksi 
valitaan tässä tapauksessa joka kandeskymmenes nuoli, jonka 
lisäksi mitataan kaksi läheisintä nuolta. Mittaus tehdään varren 
ja nuolen keskikohdasta, jos nuolella on useampi kärki, mita-
taan jokainen kärki erikseen ja kustakin lasketaan keskiarvo. 
Näistä saa tässä tapauksessa korkeintaan 1 auttaa paluuhei-
jastuvuusvaatimukset. Mikäli alituksia on enemmän puutteet 
korjataan välittömästi ja tehdään uusi mittatis satunnaisotoksen 
perusteella. 
Mittauksen kohteeksi tulevista poikittaisista viivoista teh-
dään 6 mittaushavaintoa tasavälein koko viivan pituudelta. 
Suojatiemerkintöjen osalta mitataan mittauspaikaksi sattuvan 
suojatien kaikista viivoista yksi piste viivan keskeltä. 

6.2 	Hoitourakka toimintavastuuperiaatteella 

Urakoitsijalta tilataan tiestön alueellista (alueurakka) laatua. Tilauksessa 
määritellään vaadittava laatutaso erikseen: 

. Valta- ja kantatiet sekä taajamat (päätiestö) 

. Muut vähäliikenteiset tiet sekä kevyen liikenteen väylät 

Laadunvalvonnassa tarkistetaan koko tiestön hoidon taso tilastolliseen 
otantaan perustuen aivan samalla tavalla, kuten kohdassa 6.1.1 on esitetty. 
Seuraavat asiat tulee huomioida mittauksia tehtäessä. 

. 
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Koska kyseessä on alueurakka, jonka tavoitteena on koko tiestön laadun 
hyväksyminen tehdään mittaukset koko urakan päätiestön osalta kuten ai-
emmin esitettiin. Kunkin viivan osalta saa hylättyjä mittauskohtia olla kor-
keintaan 10 %. 
Kyseisissä tapauksissa mittauskohdan keskiarvo ei saa alittaa seuraavia 
taulukon arvoja: 

Väri Mittalaite Paluuheijast. 
-valkoinen Ecodyn Min 120 

LTL tai vastaava Min 80 
-keltainen Ecodyn Min 105 

LTL tai vastaava Min 70 

Mikäli urakan taso ei ole sovitun mukainen merkinnät korjataan ja tehdään 
uusi satunnainen mittausotanta. Mikäli urakoitsija ei pysty toteuttamaan 
urakkaa sovitun mukaisesti siitä seuraavat arvonalennukset on esitetty asia- 
kirjassa - Alueurakan sakot ja bonukset 1999. 

7 MITTAUSAJANKOHDAT JA TULOSTEN RAPOR-
TOINTI 

Uusien merkintöjen mittaukset - kohta 6.1- tehdään investointi ja päällys-
tysurakoissa välittömästi niiden valmistuttua ja raportoidaan liitteen 3 mu-
kaisella lomakkeella niiden valmistuttua tilaajalle. 

Alueurakan mittausajankohdat määräytyvät urakan koon mukaan ja ne mää-
ritetään tarkemmin urakkakohtaisissa asiakirjoissa. Kuitenkin siten, että 
pääteiden mittaukset on tehtävä viimeistään heinäkuun loppuun mennessä 
ja muiden teiden mittaukset elokuun loppuun mennessä. 

8 ARVONVÄHENNYKSET 

8.1 	Määräpäivään tehtävien töiden laiminlyönti 

Tilaaja voi määrätä sakon, kun työtä ei ole tehty sopimusasiakirjoissa esitet-
tyyn määräpäivään mennessä 
Urakka-asiakirjassa on esitetty eri tehtäville (määräpäivään) kalenteriin si-
dottuja palvelun toteutumisen aikamääriä. 
Jos urakoitsija ei ole toteuttanut urakka-asiakirjojen mukaisesti kyseisiä teh-
täviä määräaikaan mennessä, peritään kulloinkin sakkona 5000,-
mk/jokaiselta alkavalta myöhästymisviikolta. 
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TYÖTURVALLISUUS 

Jos urakoitsijan voidaan kokonaan todeta laiminlyöneen ko. tehtävät (jättä-
nyt ilman erillistä etukäteistä sopimista tekemättä), on tilaajalla sakon perimi-
sen lisäksi oikeus teettää työ ulkopuolisella ja periä ko. kustannukset ura-
koitsijalta kaksinkertaisena. 

8.2 Arvonvähennysten määrät 

Tilaaja määrittää arvonalennuksen, kun työ on tehty siten, että 
se ei täytä urakkasopimuksen vaatimuksia: 
1) Merkintöjen kunkin tyyppisestä mittapoikkeamista vähen-

netään häneltä 10 % yksikköhinnasta kutakin alkavaa poik-
keavaa merkintäkilometriä kohti. 

• 	 2) Materiaalimenekissä todettu arvonvähennys maalien osalta 
peritään häneltä tilatun materiaalimenekin 2 % suurem-
mista alituksista tankkausväteittäin ja koko urakan osalta 
seuraavasti: Arvonvähennys sekä tankkausväleittäin että 
koko urakan osalta on prosentteina puolet materiaalimene-
km alituksesta (esim. alitus 6 %, arvonvähennys 3%). Ar-
vonvähennys peritään molemmista erikseen. 

3) Tilatun vahvuuden poikkeamista kesto-, ohut- ja pienmer-
kintöjen osalta peritään arvonvähennys 2 % suuremmista 
alituksista työvuoroittain ja koko urakan osalta alituspro-
sentin mukaan (esim. alitus 5%, arvonvähennys 5%). 

4) Paluuheijastavuudessa tai kuntoarvossa todetut alitukset 
aiheuttavat 10 % arvonvähennyksen urakkahinnasta kulta- 
km alittavalta merkintäkilometriltä. 

• 	 9 TYÖTURVALLISUUS 

Työssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia urakkapapereissa eriteltyjä 
määräyksiä ja ohjeita. 

Ns. staattisia (LTL - tai vastaava laite) mittauksia ei tehdä vilkasliikenteisillä 
teillä KVL > 3000 aamu tai iltaruuhkan kuluessa. Staattisten mittausten 
käyttö moottoriväylillä on kokonaan kielletty. Teillä, joiden KVL> 7000 staat-
tisia mittauksia voidaan tehdä vain reunaviivoista ja vastaavista. ECODYN - 
automittaukset ovat sallittuja kaikissa KVL - luokissa. 

Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla työturvallisuus- ja liikenteenohjaus-
suunnitelma, jonka perusteella mittaukset tehdään. 
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