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KULJETUSMAKSUNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN JA TEHTÄVäT 

Tie- ja vesirakennushallituksen ja Suomen Kuorma-autoliitto 

ry:n esitysten perusteella on liikenneministeriö kirjeel-

lään nro 10228/770-71/8.2.1972 oikeuttanut tie- ja vesira-

kennushallituksen perustamaan pysyväisluontoisen neuvottelu-

kunnan selvittämään tie- ja vesirakenriuslaitokseri kuljetuk-

sia suorittavien kuorma-autojen kuljetusmaksukysymyksiä. 

Tie- ja vesirakennushallitus perusti 6.6.1972 neuvottelu-

kunnan (TVH:n kirje nro Tr-2062/6.61972), jonka tulee tehdä 

kuljetusmaksuja koskevat ehdotuksensa tie- ja vesirakennus-

hallitukselle, joka ennen niiden käyttöönottoa hankkii nii-

hin voimassaolevien määräysten mukaisen hyväksynnän. 

KULJETUSMAKSUJEN JA OHJEIDEN NOUDATTANINEN JA SOVELTAMINEN 

Jos taksojen tai ohjeitten noudattamisesta tai soveltami-

sesta syntyy erimielisyyttä eikä niistä päästä yksimieli-

syyteen on tästä viipymättä ilmoitettava tie- ja vesiraken-

nushallituksen rakennusosaston tienrakennustoimistolle. 

Periaatteelliset kysymykset ja näistä annettavat ohjeet on 

pyrittävä käsittelemään TVL:n kuljetusmaksuneuvottelukun-

nassa. 
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KULJETUSMAKSUT KUORMA-AUTOKULJETUKSISSA TIE- JA VESIRAKENNUS-

LAITOKSEN OMASSA JOHDOSSA TEHTÄVISSÄ TÖISSÄ 

MAKSUPERUSTEIDEN SOVELTAMISESSA JA KULJETUSTEHTÄVIEN 

JÄRJESTELYISSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAATTEET 

	

1.1 	Tilaajan ja kuljetustyön suorittajan edustajat 

Hankkeen johdon tulee ilmoittaa kuljetuksia suorittavalle 

kuka on kuljetuksia hoitava henkilö. Hankkeessa, jossa työs-

kentelee useampia autoja, voivat kuljetuksien suorittajat 

nimetä yhdysmiehen, joka välittää hankkeen johdon antamia 

ohjeita autoilijoille ja neuvottelee autoilijoitten asioista 

hankkeen johdon kanssa. Yhdysmiehen valinnasta on ilmoitet-

tava hankkeen johdolle. Suurissa hankkeissa yhdysmiehiä voi 

olla useita, jolloin hankkeen johdolle tehtävässä ilmoituk-

sessa on selvitettävä mitä työkohteita kukin edustaa. 

Samaa yhdysmiestä pyritään käyttämään koko hankkeen ajan. 

	

1.2 	Kuljetusmaksujen soveltaminen 

Kuljetusmaksujen soveltamisesta sekä eri taksalajeista on 

ennen tehtävän aloittamista ja tehtävän tai olosuhteiden 

muuttuessa, samoinkuin mandollisen yli- tai kaksivuorotyön 

käytöstä sekä pidennetystä työajasta sovittava henkkeella 

ennakolta tilaajan ja kuljetustyön suorittajan tai hänen 

edustajansa kesken. 

	

1.3 	Erikoistaksat 

Jos näissä taksoissa ei ole määritelty taksaa tai näitä tak-

soja ei voida soveltaa johonkin erikoisautoon, erikoistehtä-

vään, erikoisolosuhteisiin tai auton lisälaitteeseen niin 

tällöin maksu jää sovittavaksi ennen kuljetustehtävän alka-

mista tilaajan ja kuljetustyön suorittajan tai hänen edusta-

jansa kesken. Mainituista kuljetuksista laadituista sopimuk-

sista ot jäljennökset toimitettava TVH:n rakennusosaston 

tienrakennustoimistolle rakennuskausittain. 



1.4 	Tarjousten pyytäminen kuljetusmaksuista 

Pelkistä kuljetusten yksikköhinnoista tai aika-, yhdistetys-

tä- ja kunnossapidon erikoistaksasta sekä lisälaitekorvauk-

sista ei tule pyytää tarjouksia, vaan korvausperusteena tu-

lee käyttää tässä julkaisussa esitettyjä kuljetusmaksuja. 

1.5 	Maarakennusurakoiden kuljetukset 

Maarakennusurakoiden, joihin sisältyy kuorma-autokalustolla 

suoritettavia kuljetuksia, tarjouspyyntöasiakirjoista tulee 

käydä ilmi tie- ja vesirakennuslaitoksen töissä kulloinkin 

käytössä olevat kuljetusmaksut. Jos urakkatarjouksia käsi-

teltäessä tarjousasiakirjoista selvästi ilmenee, että tar-

joushinta kuorma-autoilla suoritettavien kuljetusten osalta 

on niin alhainen käytössä oleviin kuljetusmaksuihin verrat-

tuna, ettei näitä kuljetuksia voida tarjotuilla hinnoilla 

sopimuksen mukaisesti suorittaa, tulee tätä seikkaa voida 

käyttää perusteena tarjouksen hylkäämiseen siinä tapauksessa, 

että urakoitsijan tarkoituksena on käyttää työhön yksityisiä 

ammattimaisia kuorma-autoilijoita. 

1.6 	Autojen työhönotto 

Otettaessa kuorma-autoja työhön tulee tämän tapahtua niin, 

että tehtävään soveltuvasta kalustosta työhön otetaan ensi-

sijaisesti työmaan kotipaikkakunnan autoja. 

1 .7 	Liikenneoikeudet 

Kuljetustyön suorittajalla tulee olla voimassaoleva liikenne- 

lupa ja hänen on huolehdittava tarpeellisten siirtolupien 

hankinnasta ja voimassaolosta ja vaadittaessa esitettävä ne 

tilaajan edustajalle. 

1.8 	Autojen rekisteröinti 

Kaikkien kuorma-autojen tulee olla rekisteröityjä ja katsas-

tettuja myöskin yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella 



ajettaessa. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan ylisuuret 

maansiirtoautot, jotka saavat ajaa rekisteröimättä sulje-

tulla alueella. Alueen sulkemisesta on huolehdittava asian-

omaisin liikennemerkein. Mikäli ylisuurten maansiirtoauto-

jen ajoreitti risteää tai kulkee pitkin yleiselle liiken-

teelle tarkoitettua tietä, tulee niille hankkia tällaiseen 

käyttölupa kuhunkin erikseen. On huomattava, että yleiselle 

liikenteelle tarkoitettu tie voi olla myös yksityinen tie. 

Edellä mainittu koskee myös urakkatyömailla urakoitsijan 

omia tai urakoitsijan käyttämiä yksityisiä kuorma-autoili-

joiden autoja. 

	

1.9 	Ylipainoiset ja ylisuuret kuljetukset 

Ylipainoisten ja ylisuurten esineiden (esineiden, joita ei 

voi osittaa) kuljettamiseen on saatava asianomainen lupa. 

Autolla, joka suorittaa tällaista kuljetustehtävää TVL:n 

alaisella työmaalla, on lupa hankittava työmaan toimesta. 

Kuljetusten tapahtuessa kaupunkialueella tulee lupa hakea 

kaupungin asianomaisilta elimiltä. Ennen kuljetuksen alka-

mista on sovittava kuljetuksen vastuukysymyksistä ja mandol-

lisen kuljetusvakuutuksen tekemisestä. 

	

1. 10 	Kuormasuuruudet 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen alaisella työmaalla myös ura-

koitsijoitten kuljetuksissa työskentelevien autojen kuorma- 

koosta ja lavan mitoista on oltava katsastusviranomaisen 

tekemä merkintä auton rekisteriotteessa. Kuljetustyön suorit-

taja on velvollinen huolehtimaan ja työmaan työnjohto velvol-

linen vaatimaan, että kuormalavojen mitat vastaavat rekiste-

riotteeseen tehtyjä merkintöjä ja että näitä kuormasuuruuk-

sia myös noudatetaan. Työmaan työnjohdon on valvottava, että 

autoissa on asianmukaiset kilvet sekä kuormakokoa osoittavat 

listat ja rimat. 

Milloin tien tai sillä alueella olevan sillan heikkouden 

vuoksi ajoneuvon akseli- tai telipaino on liikennemerkillä 

rajoitettu pienemmäksi ja ajoneuvon kuormitusta on tämän 



johdosta vähennettdvä, eikh ajoneuvon rekisteriotteessa ole 

katsastusmiehen toimesta merkitty kantavuuden arvoja eri 

akselipainoille, katsotaan liikenneministeriön kirjeellään 

nro 4952/30.7.1975 antaman ohjeen mukaan kuorman suuruutta 

laskettaessa kulloinkin käytettävän kantavuuden olevan oikean 

jos rekisteriin merkittyä kantavuutta on laskelmassa vähen-

netty 

a) auton osalta 1 200 kg kutakin 1.0 tonnia kohti, jolla 

rajoitettu akseli- tai telipaino poikkeaa yleisesti 

sallitusta 

b) puoliperävaunun osalta vastaavasti 1 000 kg sekä 

c) kaksiakselisen varsinaisen perävaunun osalta vastaa-

vasti 2 000 kg. 

Auton kuormakokoa näin määrättäessä maa- ja kiviaineiden sekä 

öljysoran tilavuuspainoksi otetaan 1 600 km/m 3 itd. Asfaltti- 

massan kuljetuksissa ei auton kuormakokoa voida määritellä 

kuutiometriperustein. 

	

1.11 	Kuormien tasaaminen ja kuormasuuruuksien toteaminen 

Kuljetuksen tapahtuessa merkityn työmaan ulkopuolella, tu-

lee kuorma tasoittaa mandollisimman hyvin esim. kuormaajan 

kauhalla lavan sivulaidoille kiinnitetyn riman tai listan 

korkeuteen siten, että sen suuruus on helposti todettavis-

sa. Kuorman suuruus on yleensä todettava kuormauspaikalla 

tai enintään 1 km:n etäisyydellä kuormauspaikasta, kuiten-

kin aina ennen tieliikennelain 2 §:n mukaista tietä. 

	

1.12 	Kuljetukset karkealla alustalla 

Suoritettaessa kuljetuksia erittäin karkella alustalla 

(sepeli, louhe yms.) on työnjohdon huolehdittava ajotien 

kunnosta siten, ettei renkaille aiheudu kohtuutonta rasi-

tusta. 
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1.13 	Perustositteet 

Kuljetustyön suorittajalle annetaan jäljennös ajopäivälis-

toista ja ajoneuvon työhönottoilmoituksista. Kuljetustyön 

suorittajalle tulevissa maksuissa mandollisesti ilmenneen 

virheen korjaamiseksi tehtävistä korjaustositteista anne-

taan jäljennös kuljetustyön suorittajalle. 

	

1.14 	Suojakypärän käyttö 

Autossa on oltava TSH:n hyväksymää mallia oleva suojakypärä. 

Autonkuljettajien on käytettävä suojakypärää poistuessaan 

suojatusta auton ohjaamosta tai vastaavista olosuhteista, 

silloin kun työkohteesa muut henkilöt on velvoitettu käyttä-

mään suojakypärää. 

	

2. 	YKSIKKÖHINTA- JA TUOTANTOPALKKIOTAKSAT 

	

2.1 	Käyttö 

Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksaa käytetään pääasialli-

sesti maa- ja kiviainesten, äljysoramassan sekä veden kulje-

tuksessa. Hiekoituksessa ja suolahiekoituksessa ei käytetä 

yksikköhintataksaa. 

Kuljetustehtävissä joissa suunnitelman mukaan tai työnaikana 

suoritettavan tarkkailun perusteella saavutetaan keskimäärin 

keikka-aika, joka on liitteenä olevan taulukon (liite nro 2) 

keikka-aikojen vaihtelualueen sisällä käytetään yksikköhinta-

taksaa. 

Tuotantopalkkiotaksaa käytetään keskimääräisen keikka-ajan 

poiketessa vaihtelualueelta joko ylittyen tai alittuen. 

Maa- ja kiviainesten kuljetukset on pyrittävä järjestämään 

siten, että ne voidaan yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotak-

saa käyttäen normaalisti suorittaa. 

Keikka-ajan ollessa normaalia suurempi on ensisijaisesti 

tarkistettava työmaan työjärjestelyt ja muut tehokkuuteen 

vaikuttavat seikat sekä poistettava keikka-aikaa tarpeetto-

masti pidentävät tekijät. 
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2. 1 . 1 	Yksikköhintataksat 

Yksikköhintataksoina käytetään taulukon 1 mukaisia kiinteit 

taksoja. 

Auton omalla kuormauskauhalla kuormattuna maksetaan yksikkö- 

hinnan lisäksi kuormausajalta vastaavaan kokonaispaino- ja 

maksuluokkaan perustuva yhdistetyn taksan aikakorvausosan 

mukainen maksu. 

Nosturista ja kuormauskauhasta maksetaan lisäkorvaukset kul-

jetustehtävän kokonaisaj alta. 

Yksikköhintataksan tuntiansiot ovat yksikköhintataksoilla 

kuljetuksia suoritettaessa kuljetusetäisyydestä riippuen 

seuraavat: 

Kalustotyyppi 	Tuntiansio mk/h kuljetusetäisyyk- 
sillä km 

0 - 3 	3 - 10 	>10 

3-akseliset 	149,36 	164,44 	173,48 

2-akseliset 	120,75 	133,49 	140,66 

2. 1 . 2 	Tuotantopalkkiotaksat 

Suoriteosan taksoina käytetään taulukon 1 mukaisia kiintei-

tä taksoja. 

Aikakorvausosan taksat ovat kokonaispainoluokittain seuraa-

vat: 

2-akseliset autot 

- kokonaispaino 

- kokonaispaino 12 

- kokonaispaino 

3-akseliset autot 

- kokonaispaino 

- kokonaispaino 

< 12 t 	= 	54,59 ink/h 
-< 14 t 	= 	57,16 mk/h 

^ 14 t 	= 	61,51 xnk/h 

< 20 t 	= 	67,97 mk/h 

> 20 t 	= 	73,27 mk/h 
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Kuormauksen tapahtuessa auton omalla kuormauskauhalla tuo-

tantopalkkiotaksaa käytettäessä ei erillistä korvausta kuor-

mausajalta suoriteta. 

Nosturista ja kuormauskauhasta maksetaan lisäkorvaukset kul-

jetustehtävän kokonaisajalta. 

2. 1 . 3 	Menopaluutaksa 

Kuljetustehtävissä, joissa paluu tapahtuu joko koko matkalla 

tai osalla matkaa kuormattuna, käytetään menopaluutaksaa, 

joka muodostuu menokuljetuksen osalta vastaavan kuljetusteh-

tävän yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksasta ja paluukul-

jetuksen osalta suoritetaan taulukon 1 mukainen korvaus meno-

paluutaksalla. 

Menokuorman sekä paluukuorman kuljetusetäisyytenä käytetään 

kaikissa tapauksissa etäisyyttä joka saadaan jakamalla ajet-

tu matka kandella. 

2. 1 .4 	Kuljetukset täysperävaunuautoilla 

Kuljetusmaksuista täysperävaunuilla tapahtuvissa kuljetuksis-

sa sovitaan sopijapuolten kesken tapauksittain erikseen. 

2.1.5 	Asfalttimassan kuljetukset 

Asfalttimassan kuljetusmaksut sovitaan sopijapuolten kesken 

tapauksittaim erikseen. 

2.1.6 	Louheen ja kivien kuljetukset 

Louheen ja kivien kuljetuksessa kerrotaan taulukon 1 yksikkö-

hinta ja tuotantopalkkiotaksat kertoimella 1,08. Tuotanto-

palkkiotaksaa käytettäessä maksetaan kohdan 2.1. aikakor-

vausosan lisäksi kaikissa painoluokissa 2,55 mk/h. 

2.1.7 	8/13 tonnin akseli/telipainoa vastaavat kuljetukset 

Suoritettaessa kuljetuksia alueella, jossa kuormasuuruudet 
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Voimassa 1.6.1982 lukiem 	 Tauluiko 1 

Yksikköhintataksat 	mk/m3 ttd 

Tuotantopalkkiotaksat 

Menopaluutaksat 

Kulletusetäjsyys- Ykstkkäh)ntataksat Tuotantomalkkiotaksat Menopaluutaksa 
v3li 10/16 akseli/telipaino 10/16 akselt/telipaino 10/16 akseli/telipaino 

Maaseutu Maaseutu tiaaseutu 

Maa Kastelu Maa Iliokoitus Kastelu YksLkkö- Tuotanto- km 
(vedenajo) ja suola- (vedenajo) hinta- palkkio- 

hiokoitus kuljetus taksat 

1 2 3 4 5 6 7 3 

(TL flS) (TL 570) (01 	735) (11. 	465) (TL 580) (T1915) (TL 935, 965) 
0 - 0,250 233 1,19 2,10 1,22 

0,250 - 	0,5 3,31 1,68 281 1,58 

0,5 	- 	1,0 3,82 3,21 1,95 104 2,84 1,60 

1 - 2 4,52 3,79 2,30 2,57 1,93 2,87 1,64 

2 - 	 3 5,29 4,67 2,69 3,13 2,38 3,04 1,74 

3 - 	4 6.10 5,51 3,38 4,01 3,05 3,21 1,98 

4 - 5 6,90 6,38 3,83 4,59 3,54 3,26 2,02 

5 - 6 7,70 6,92 4,27 5,20 3,84 3,30 2,06 

6 - 7 8.45 7.46 4,69 5,80 4,14 3,34 2,10 

7 	8 9,26 8,00 5,13 6,39 4,44 3,37 2,14 

8 - 9 10,03 8,55 5,56 6,98 4,74 3,79 2.39 

9 - 10 10,81 9,09 5,99 7,57 5,04 3,82 2,43 

10 - 11 11,67 9,61 6,74 8.13 5,53 4,04 2,65 

11 - 12 12,46 10.15 7,20 8,61 5,36 4,08 2,69 

12 - 	13 13,21 10,69 7,63 9,10 6,17 4,11 2.72 

13 - 	14 14,07 11,23 8,13 9,53 6.49 4,16 2,76 

14 - 15 14,81 11,77 8,58 10.08 6,20 4,21 2.81 

15 - 16 15,59 12.31 9,01 10,55 7,11 4,25 2,35 

16 - 17 16,29 12,85 9,41 11,03 7,42 4,28 2,83 

17 - 18 16,94 13,39 9,79 11,51 7,73 4.31 2,92 

18 - 	19 17,77 13,93 10.26 12,00 3,05 4,34 2,95 

19 - 20 18,38 14,47 10,62 12,48 3,36 4,38 2,99 

20 - 21 19,17 15,02 11,08 12,96 8,68 4,43 3,03 

21 - 22 19,89 15,56 11.49 13,45 8,99 4,46 3,06 

22 - 23 20,46 16,10 11,82 13,93 9,33 4,49 3,09 

23 = 24 21.26 16,64 12,28 14,42 9,61 4,52 3,12 

24 - 25 21,90 17,18 12.65 14,90 9,92 4,54 3.15 

25 21,90 + 17.18 + 12,63 + 14,90 	+ 9,92 	+ 4,54 + 3,15 	+ 
0,73 0,51 0,46 0,48 0,32 0,09 0,06 

Vastaavat tormitakasat saadaan jakamaija m 3 itd - takaa 1,6,lla 

Vedenajossa sk/m 3  mk/t 



määräytyvät 8/13 t akseli/telipainojen perusteella, kerro-

taan taulukon 1 taksat kertoimella 1,38. 

2.1.8 	Kaupunkialueen taksat 

Kuljetuksissa kaupunkialueilla kerrotaan taulukon 1 taksat 

kertoimella 1,21. 

Kaupunkialueelle tarkoitettuja taksoja käytetään silloin, 

kun kuljetukset tapahtuvat joko kokonaan tai pääosiltaan 

rakennetulla asemakaava-alueella. 

Kaupunkialueelle tarkoitettujen taksojen käytöstä on aina 

etukäteen sovittava tilaajan ja kuljetustyön suorittajan 

kesken. 

2.1.9 	Lisälaite- ja erikoisrakennekorvaukset 

Auton vetojärjestelmistä ja lisälaitteista yksikköhinnan ja 

tuotantopalkkion lisäksi maksettavat korvaukset on määritel-

ty kohdassa 4. 

2.2 	Työaika 

2.2.1 	Työajan määräytyminen 

Työajaksi, johon tuotantopalkkion aikakorvausosan maksaminen 

ja yksikköhintataksojen tuntiansion seuraaminen perustuvat, 

luetaan 

- kuormaus-. purkaus-, kääntymis- ja peruutusajat 

- ajoajat 

- ruokailu- ja kahvitauot, silloin kun niitä ei pidetä 

- työstä johtuvat, autosta riippumattomat odotusajat, joil-

ta ei suoriteta erillistä korvausta. 

Tuöajaksi ei lueta 

- pidettyjä kahvi- ja ruokataukoja 

- auton korjaus- ja huoltoaikoja 

- muita autosta riippuvia odotusaikoja 

- ennakolta ilmoitettua, pituudeltaan määrättyä taukoaikaa, 
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jona aikana autoilija voi poistuakin työpaikalta 

- niitä odotuseikoja, joilta suoritetaan erillinen korvaus. 

Työajan määräytymistä selventäviä esimerkkejä liitteessä 

nro 3. 

2.2.2 	Vajaan työvuoron kestävät tehtävät 

Jos auto tilataan tilapäiseen ajoon, jossa työaika on alle 

4 tuntia, korvataan työpaikalle tulo sekä paluu yhdistetyn 

taksan mukaisesti. 

2.3 	Odotusaikakorvaukset 

2.3.1 	Työvuoron alussa 

Jos työvuoroa sääolosuhteiden, konerikon tms, johdosta ei 

päästä lainkaan aloittamaan tai keskeytys tulee 30 min. 

kuluessa työvuoron alkamisesta, korvataan työmaalle saapu-

neille autoille yhden tunnin osalta odotuskorvaus yhdiste-

tyn taksan aikakorvausosan suuruisena. 

2.3.2 	Työvuoron aikana 

Suoritettaessa kuljetuksia yksikköhintataksaa käyttäen mak-

setaan yli 30 min. pituisilta keskeytyksiltä odotusaikakor-

vaus yhdistetyn taksan aikakorvausosan suuruisena. 

Tuotantopalkkiotaksaa käytettäessä em. keskeytysajat luetaan 

työaikaan, jolta aikakorvausosa maksetaan, joten taksan li-

säksi ei suoriteta mitään lisäkorvausta. 

Jos auto voi poistua työmaalta keskeytyksen aikana määrä-

ajaksi maksetaan tältä ajalta korvaus yhdistetyn taksan 

aikakorvausosan suuruisena kuitenkin enintäin kandelta tun-

nilta työvuorokauden aikana. 
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2.3.3 	Työvuoron keskeytyminen 

Jos konerikko, sääolosuhteet tms. aiheuttaa työvuoron kes-

keytymisen siten, ettei vuoroa enää jatketa, ei autoille 

suoriteta erillistä korvausta työvuoron keskeytymisestä. 

2.4 	Hiekoitus ja suolahiekoitus 

2.4.1 	Koneellisesti tai siiloista kuornattuna 

Kuorma-autolla tai hiekoituslaitteella suoritettavasta tei-

den hiekoituksesta ja suolahiekoituksesta maksetaan taulu-

kon 1 tuotantopalkkiotaksan mukaiset korvaukset. 

KuljetusetäisyYteflä käytetään kuormauspaikan ja purkupaikan 

päätepisteen välistä kuljetusetäisyyttä. Mikäli purku tapah-

tuu meno-paluusuunnassa, saadaan kuljetusetäisyys jakamalla 

keikan kokonaisajomatka kandella. 

2.4.2 	Auton omalla kuormauskauhalla kuormattuna 

Maksut kohtien 2.1.1 ja 2.1.2 mukaisesti. 

2.4.3 	Suolan sekoitus 

TuotantopalkkiOtaksaa käytettäessä ei sekoitusajalta makseta 

mitään erillistä korvausta. 

2.4.4 	Hiekoituslaite 

Hiekoituslaitteen ollessa liikenteenharjoittajan, maksetaan 

siitä korvausta hiekoitustehtävän kokonaisajalta 11,75 mk/h 

(LL 869) 

2.4.5 	Muut korvaukset 

Korvaukset kuljetuksista 8/13 t vastaavilla kuormasuuruuk-

sula, kuljetuksista taajama-alueilla sekä lisälaite- ja 

erikoisrakennekorvaukset maksetaan kohtien 2.1.7, 2.1.8 ja 

4.2 mukaisesti. 



2.5 	Kastelu 

2.5.1 	Kuormaus tilaajan pumpulla 

Kuorma-autolla suoritettavasta tien pinnan ja tien rakenne- 

kerrosten kastelusta maksetaan taulukon 1 tuotantopalkkio-

taksan tai yksikköhintataksan mukaiset korvaukset. 

Tilaajan kastelusäiliön ollessa auton kantavuuteen nähden 

liian pieni, merkitään kuljetettavaksi kuormaksi se kuorma, 

joka autolla saataisiin kantavuutta vastaavalla kastelusäi-

liällä. 

Kuljetusetäisyyteenä käytetään kuormaus- ja purkupaikan pää-

tekohdan välistä kuljetusetäisyyttä. Mikäli purkaminen ta-

pahtuu meno-paluusuuntaan saadaan kuljetusetäisyys jakamalla 

keikan kokonaisajoxnatka kandella ja käytetään tuotantopalk-

kiotaksaa. 

2.5.2 	Kuormaus auton omalla pumpulla 

Mikäli kuormaus tapahtuu liikenteenharjoittajan omalla puin-

pulla suoritetaan pumpusta korvausta 9,45 mk/h (LL 846) 

kastelutehtävän kokonaisajalta. 

2.5.3 	Kastelusäiliöt 

Kastelusäiliön ollessa liikenteenharjoittajan, maksetaan 

siitä kastelutehtävän kokonaisajalta seuraavasti: 

- 8 m 3 :n säiliö 8,60 mk/h (LL 847) 

- 12 m 3 :n säiliö 10,85 mk/h (LL 848) 

2.5.4 	Muut korvaukset 

Korvaukset 8/13 t vastaavilla kuormasuuruuksilla ajosta, kul-

jetuksista taajama-alueilla sekä lisälaite- ja erikoisraken-

nekorvaukset maksetaan kohtien 2.1.1, 2.1.2 ja 4.2 mukai-

sesti. 
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3. 	AURAUS 

	

3. 1 	Kilometritaksa 

Kuorma-autolla suoritettavasta teiden aurauksesta maksetaan 

aurauskilometriltä 2-akselisille autoille 4,77 mk/km 

(TL 322) ja 3-akselisille autoille 5,51 mk/km (TL 323) 

Auraustaksat sisältävät korvauksen myös lyhyehköistä tyhjä-

näajoista ( 6 km aurausjaksoa kohti) sekä auraustehtävän 

aloitus- ja lopetustoimiin liittyvistä seisonta-ajoista sa-

moinkuin normaaleista ajoradan aurauksen yhteydessä suoritet-

tavista linja-autopysäkkien ja maitolaituritasanteiden sekä 

muiden erillisalueiden aurauksesta aikataksan yhteydessä maj-

nituin poikkeuksin. Tyhjänä ajomatkan ollessa normaalia pitem-

pi (yli 6 km) maksetaan siitä erillinen korvaus auton koko-

naispainoa vastaavan yhdistetyn taksan mukaan. 

	

3.2 	Aikataksa 

Auraustehtävissä, joissa aurataan erillisenä työvaiheena ris-

teyksiä, rautatieylikäytäviä, pysäköinti- ja levähdysalueita 

yms., maksetaan näihin käytetyltä työajalta taulukossa 2 esi-

tettyä tuntihintaa, mikäli keskimääräinen aurausnopeus jää 

normaalia ('-'35 km/h) alhaisemmaksi. 

Koko auraustehtävästä voidaan sopia maksettavaksi myös taulu-

kon 2 mukainen tuntihinta, jos erillisalueiden suuren luku-

määrän tai tien kapeuden, mutkaisuuden, mäksiyyden yms. teki-

jäin johdosta aurausnopeus jää normaalia nopeutta (35 km/h) 

alhaisemmaksi tai em. tekijäin todetaan aiheuttavan tunti- 

ansion jatkuvan alituksen. 
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Taulukon 2 tuntimaksun käytöstä on aina etukäteen sovittava 

tilaajan ja auraustehtävän suorittajan kesken. 

Kokonaispainoryhmä (TL 335) 
Aurauksen tuntihinta 

mk/h 

2-akseliset autot 

kokonaispaino 12 t 129,97 
- 	- 	 > 	12 14 t 136,08 
- 	- > 14 t 146,45 

3-akseliset autot 

kokonaispaino 20 t 156,98 
- 	- > 20 t 169,21 

Taulukko 2. Aurauksen tuntihinta eri kokonaispainoryhmissä. 

	

3.3 	Korvaus auton lisävarusteista 

Liikenteenharjoittajan omasta aurasta sovitaan korvaus 

erikseen. 

Liikenteenharjoittajalle, joka suorittaa auraustehtäviä ti-

lapäisesti (nk. vara-aurausauto), voidaan antaa sovituksi 

ajaksi käyttöön tilaajan omistamat laitteet, jolloin asennuk-

sen kustantaa tilaaja tai sovitaan asennuskustannuksista 

erikseen. 

	

3 .4 	Valmiusaikakorvaus 

Velvollisuuden olla auraussopimuskautena valmiina suoritta-

maan auraussopimuksen edellyttämiä auraustehtäviä maksetaan 

tästä erillistä valmiusaikakorvausta tilaajan ja auraustyön 

suorittajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 

	

3. 5 	Sääntarkkailukorvaus 

Mikäli autoilija suorittaa tehdyn sopimuksen mukaan sään- 

tarkkailun, maksetaan tästä erillistä korvausta samoin pe-

rustein kuin TVL:n omille työntekijöille. 
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4. 	TUNTI- JA YHDISTETTY TAKSA SEKA LISLAITE- JA HINAUS- 

KORVAUKSET 

4.1 	Tunti- ja yhdistetty taksa 

4. 1 . 1 	Maksuperuste 

Tunti- ja yhdistetty taksa määräytyy kaluston kokonaispainon 

perusteella. Kaluston sijoittuminen kokonaispainoluokkiin 

määräytyy rekisterikirjaan merkityn kokonaispainon perusteel-

la, Poikkeus: Jos työmaalla tarvitaan jatketulla hytillä va-

rustettua autoa, sijoitetaan se yhtä painoluokkaa ylemmäksi. 

Tunti- ja yhdistetty taksa on tarkoitettu aikatyöluonteisiin 

kuljetustehtäviin eikä sitä käytetä maa- ja kiviainesten kul-

jetuksissa. 

Tuntitaksa suoritetaan siltä työajalta, minkä auto on tilaa-

jan käytettävissä. Työajaksi luetaan kohdassa 2.2.1 määritel-

ty aika. Tuntitaksaa käytetään aikatyöluonteisissa kuljetus- 

tehtävissä, joissa keskimääräinen ajomatka työvuorossa tai 

sitä lyhyemmässä kuljetustehtävässä, molemmissa tuntia kohti 

laskettuna, on alle 15 km. 

Yhdistetyllä taksalla ajettaessa suoritetaan siltä ajalta, 

minkä auto on tilaajan käytettävissä, yhdistetyn maksun aika- 

korvaus (mk/h) ja ajetulta matkalta yhdistetyn maksun kilo-

metrikorvaus (mk/km). Yhdistettyä taksaa käytetään aikatyö-

luonteisissa kuljetustehtävissä, joissa keskimääräinen ajo- 

matka tuntia kohti laskettuna ylittää 15 km. 

Tunti- ja yhdistetyt taksat on eri kokonaispaino- ja maksu-

luokissa, sekä alueelliset maksuluokat esitetty taulukossa 3. 

4.1.2 	Alueellinen inaksuluokkaraja 

Alueellisen maksluokkarajan yli tapahtuvissa kuljetustehtä-

vissä voidaan samassa kuljetustehtävässä joutua käyttämään 

eri alueelliseen maksuluokkaan kuuluvia autoja. Sellaisissa 

ilman siirtolupaa tapahtuvissa tehtävissä (esim. kunnossapito), 

jotka tapahtuvat kandella tai useammalla liikennealueella, 

voidaan tarvittaessa sopia, minkä liikennealueen maksuluokkaa 
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Taulukko 3. Tunti- ja yhdistetty taksa 

Ajoneuvotyyppi J 	Kokonaispaino- Tuntitaksa Yhdistetty taksa 
luokka (TL 131) (TL 132) 

kg mk/h Aikakorvaus Km-maksu 
mk/h mk/km 

1 II 1 II 1 II 

Kevyt pakettiauto enintaan 2599 54,91 52,82 40,57 39,01 1,00 0,96 

Raskas pakettiauto 2600 ja yli 57,09 54,91 41,68 40,11 1,10 1,06 

Kevyt kuorma-auto enintään 5999 63,65 61,18 45,08 43,33 1,31 1,26 
- 	 1 	

- 6000 - 	7999 69,54 66,88 48,76 46,92 1,46 1,41 
- 	

" - 8000 - 	9999 74,86 72,01 51,98 49,96 1,59 1,53 
- 	

- 10000 - 11999 79,61 76,57 55,11 52,99 1,72 1,65 

Keskiraskas kuorma-auto 12000 - 13999 83,22 79,99 57,68 55,48 1,81 1,74 
- 	

- 14000 - 16999 90,53 87,02 62,10 59,71 1,97 1,89 

Raskas kuorma-auto 17000 - 19999 95,28 91,58 65,14 62,65 2,07 1,99 
Raskas kuorma-auto ja kevyt 20000 - 24999 102,98 98,99 70,20 67,53 2,26 2,17 
aj oneuvoyhdi stelmä 

Kevyt ajoneuvoyhdistelmä 25000 - 29999 111,81 107,54 75,16 72,31 2,45 2,36 

Keskiraskas ajoneuvoyhdistel- 30000 - 34999 119,32 114,76 79,49 76,45 2,63 2,53 
mä 

Raskas ajoneuvoyhdistelmä 35000 - 39999 124,26 119,51 81,33 78,20 2,79 2,68 
- 	" - 40000 ja yli 127,49 122,55 83,08 79,86 2,88 2,77 

Maksuluokka 1: Lapin lääni ja entinen Helsingin liikennealue (sellaiset Helsingin liikennealueella ase-
mapaikan omaavien tilauslilkennelupien nojalla suoritettavat kuljetukset, jotka joko ta-
pahtuvat tai joiden toinen päätepiste on tällä alueella) 

Maksuluokka II: Muu Suomi 



kuletustehtävässä käytetään. Kul -(etustehtävän tapahtuessa 

eri maksuluokkien alueella määrävtyy maksuluokka tällaisessa 

tapauksessa auton asemapaikkakunnan maksuluokan mukaan. 

Asemapaikkakunnaksi katsotaan se alue, jossa autolla on oi- 

keus liikennöidä liikenneluvan tai siirtoluvan perusteella. 

Lisälaitekorvaukset 

Kuormanosturit, vintturit ja kuormauskauhat 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nosturia tarvitaan, 

maksetaan autolla seuraavat lisäkorvaukset: 

a) Hydrauliset nivelpuominosturit 

Nostokyky Lisämaksu 

mk/h kNm kpm 

enintään 20.00 enintään 2000 9,60 (LL 850) 

20.01 	- 35.00 2001 	- 3500 21,60 (LL 851) 

35.01 	- 65.00 3501 	- 6500 27,00 (LL 852) 

65.01 	- 90.00 6501 	- 9000 38,00 (LL 853) 

Yli 90 kNm (yli 9000 kpm) nivelpuominosturilla varustetun 

raskaan kuorma-auton maksut sovitaan tilaajan ja kuljetuksen 

suorittajan kesken erikseen (LL 845) 

b) Perälaitano.turit 

Nostovoima Lisämaksu 

mklh kNm kpm 

enintään 20 enintään 2000 6,80 	(LL 856) 

Milloin vintturia tarvitaan maksetaan siitä edellä olevan 

nosturikorvauksen lisäksi 7,80  mk/h (LL 857). 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kuormaukseen käyte-

tään auton omaa kuormauskauhaa, suoritetaan kuorxnauskauhasta 

erikseen lisäkorvausta 8,30 mk/h (LL 858). 

4.2 

4.2.1 
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4.2.2 	Vaihtolava-autot 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa vaihtolava-autoa tar- 
vitaan, maksetaan autolle seuraavat lisäkorvaukset: 

a) Maasta nostettava vaihtolava koneistoineen 

Vetovoima Lisämaksu 
peruslavalla 

rnk/h kN kp 

80 8000 16,70 	(LL 859) 
120 12000 21,90 	(LL 860) 
160 16000 30,30 	(LL 861) 

b) Tukijaloin varustettu vaihtolava koneistoineen 

Laitteen käyttötarkoitus Lisäniaksu 	mk/h 

Avolava Umpilava 

Käyttö ilman perävaunua 20,60 	(LL 862) 27,40 	(LL 864) 
peruslavalla 
Perävaunukäyttöön perus- 31,40 	(LL 863) 45,00 	(LL 865) 
lavoilla 	(2 kpl) 

Tilaajan käyttöön luovutetun lisälavan maksuna saadaan ve-
loittaa alla mainittu lavahinta, kuitenkin enintään kolmen 
lisälavan osalta. Mikäli tilaaja omistaa ja huoltaa lait-
teistöhintaan sisältyvät peruslavat, vähennetään yllämainit-
tuja tuntimaksuja vastaavilla lisälavahinnoilla. 

c) Lisälavat 

Lavatyyppi Lisämaksu 
xnk/h 

Maasta nostettava vaihtolava 6,30 	(LL 866) 
Avolava tukijaloin (6 m) 8,30 	(LL 867) 
Umpilava tukijaloin (6 m) 15,10 	(LL 868) 
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4.2. 3 	Vetojärjestelmät 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nelipyörä- ja teli-

vetoisia tai kitkavetolaitteella varustettuja autoja tarvi-

taan, suoritetaan näille tunti- ja yhdistetyn taksan lisäksi 

7,80 mk/h (LL 875). KuusipyörävetoiSille autoille maksetaan 

tunti- ja yhdistetyn taksan lisäksi korvauksena 15,10 mk/h 

(LL 876). Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksalla ajettaes-

sa maksetaan lisäkorvausta kuten edellä tunti- ja yhdistetyn 

taksan osalta. 

4 .2. 4 	Kolmikaatokippi 

Siltä kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kolmikaatokippiä 

tarvitaan, maksetaan autolle lisäkorvausta 13,20 mk/h (LL 871). 

Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksalla ajettaessa makse- 

taan em. lisäkorvaus yksikköhinnan tai tuotantopalkkiotaksan 

lisäksi. 

4.3 	Korvaukset kuorma-autolla tapahtuvasta hinauksesta 

Hinauksissa maksetaan tunti- ja yhdistetty taksa auton koko-

naispainoluokkaa vastaten seuraavasti: 

4.3.1 	Kevyiden laitteiden hinaukset 

Jos hinausnopeus ei ole rajoitettu maksetaan auton kokonais-

painoluokkaa vastaavan tunti- ja yhdistetyn taksan lisäksi 

korvausta 6,05 mk/h (LL 878). Hinausnopeuden ollessa rajoi-

tettu maksetaan kokonaispainon mukainen taksa 20 % korotettu-

na (LL 880) ja lisäksi 6,05 mk/h sekä mandollinen auton veto- 

järjestelmästä johtuva korvaus. 

4.3.2 	Muut hinaukset 

Hinattavan laitteen tai painokuormalla lisätyn hinattavan 

laitteen painon ylittäessä vetoauton kantavuuden maksetaan 

kokonaispainon mukainen taksa 50 %:lla korotettuna (LL 881) 

ja lisäksi 6,05 mk/h sekä mandollinen auton vetojärjestelmäs-

tä johtuva korvaus. 
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4.3.3 	Lisälaitteet hinauksessa 

Tarvittavista lisälaitteista maksetaan korvaus kohdissa 

1.2 tai 4.2 esitetyin perustein. 
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Liite fl:o 1 

TVI /KAL 	 KUSTANNUSLASKEL t'IA n o 1 
Kuijtt'sMakstJt 	 29.4.1982/ 

LAS KEN r A TIEDOT 

KULJETUSLA.U: 	Mansiirto AUTON HINTA MK 400500 
AJONEUVO: 	3-aks. 	kuorMa-auto RENKAAT MK 23940 
KUKONAISPAJNO: 	22000 	kg HINTA RENKA1TTA MK 364560 

KIJSTANNUSTEK IJT 

KULJETUSNATKA KM 0-3 3-10 >10 
KAYTIÖTUNNIT H/V 1800 1800 1800 
AJOSUORITE KM/V 24000 55000 00000 
POLrT0AINEEN KULUTUS 	 L/IOOKM 50 40 35 
Pi'IOAIKA V 7.0 7,0 7,0 
JANNÖSARVO Z 13.5 13.5 13.5 
J4NN6SARVCJ NK 55140 55148 55148 
POISFETTAVA HANKINTAKUSTANNUS MK 329412 329412 329412 
KESKIMARMNEN PAAOMA MK 257063 257063 257063 

PTOKUSANNUKSET 

PUiSTON KI1NTE 	OSUUS 	 5 Z/A MK/V 16471 16471 16471 
K0RK0+roItl.YLIJ.KIINr.osuus 13.5 Z MK/V 34704 34704 34704 
AJONEUVOVERO MK/V 4590 4590 4590 
LIIKENNEVAKTJUTUS MK/V 5588 5588 SS88 
AU1OVAKUUTIJS 	(BCE) TIK/V 2824 2824 2824 
KUNTET TYÖKUSTANNUKSET MKIV 55870 55870 55870 
PITOKUSTANNIJKSET YHTEENSÄ MK/V 120047 120047 120047 

MK/H 66.69 66.69 66.69 

KY rT6KU5TANNIJKSET 

PUiSTON MUUTTUVA OSUUS 	 TIK/V 
raItlINrAyLxJ.MuurTuvA OSUUS 3 Z 	MK/V 
RENCASKUSTANNUKSET 	 MK/V 
POLTTOAINEKUSTANNUKSET 	236. 0 P/L MK/V 
HUOLTOKUSTANNUKSET 	 15 Z 	MK/V 
KORJAUSKUSTANNLJKSET 	 55 Z 	MK/V 
MULITTUVAT TYÖKUSTANNUKSET 	 TIK/V 
KAYTTÖKUSTANNUKSE r YHTEENSA 	 MK/V 

MK/H 

HALL INTOKUSTANNUKSE r 	 MK/V 
MK /H 

KOKONAISKUSTANNUKSET 

	

30588 	30508 	30588 

	

7712 	7712 	7712 

	

19120 	19120 	19120 

	

23320 	51920 	66080 

	

4248 	7788 	9912 

	

30215 	30215 	30215 

	

16759 	16759 	16759 
136962 164102 180386 

	

76.09 	91.17 	100.21 

	

11049 	11849 	11849 

	

6.58 	6.58 	6.58 

KUSTANNUKSET YHTEENSA 	 MK/V 268858 295998 312282 
AIKAKUSTANNLJKSET 	 MK/0 	73.27 	73.27 	73,27 
TIATKAKUSTANNUKSET 	 MK/H 	76.09 	91.17 100.21 
YHTEENS4 	 MK/0 149.36 164.44 i73.48 
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Lilte n:O 2 

Keikka-aikojen vaihtelurajat 

Kuljetus- 
etäisyys- 
väli 

Keikka-aika Kuljetus- 
etäisyys 
väli. 

Keikka-aika 

Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja 
km min min km min min 

0 - 0,250 6,5 9,0 12 - 17 33 40 
0,250 - 0,5 9,0 12,0 17 - 14 35 43 

0,5 - 	1 11,0 13,5 14 - 	15 37 4 
1 - 2 13 16 15 - 	16 39 47 
2 - 3 15 18  16 - 17 40 49 
3 - 4 16 20 17 - 18 42 51 
4 - 5 18 22 18 - 19 44 54 
5 - 6 20 25 19 - 20 46 56 
6 - 7 22 27 20 - 21 48 58 
7 - 8 24 30 21 - 22 50 61 
8 - 9 26 32 22 - 23 51 67 
9 - 10 28 34 23 - 24 53 65 

10 	- 	11 30 36 24 - 25 55 67 
11 	- 	12 32 38 
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Liite 0:0 3 

Esimerkkejä työajan merkitsemisestä 

Suoritetaan rnurskeen kuljetusta murskaamolta varastokasaan 

ajomatkan ollessa 12,40 km. Työ tehdään ykslvuorotydnä 

(klo 7.00 - 16.00) yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksalla. 

1. Kaikki autot tulevat työmaalle klo 7.00 ja suorittavat 
työtä koko tydvuoron siten että viimeinen auto purkaa 

kuormansa klo 16.00. Kuormauskoneen kuljettaja pitää 
kahvi tauot. 

Kaikkien autojen työaika 7 h 36 min. 

2. Kuljetus suoritetaan kuten edellä. Eräs auto poistuu 

purkauspaikalta luvatta klo 15.13 hakematta enää uutta 

kuormaa. Kuljetuksessa todettu keikka-aika 38 min. 

Tälle autolle tulee työaika seuraavasti 

7 h 36min- 47 min = 6 h 49 min. 
Ajopäivälistaan tulee huomautuskohtaan merkintä kyselses-

tä tapahtumasta. 

3. Autojen työhöntuloalka sovittu etukäteen porrastetuksi 

5 min, välein (6.30, 6.35, 6.40-----). Kuormauskone 
lopettaa työnsä klo 15.30 ja viimeinen auto purkaa kuor-

mensa klo i6,00. Kaikille autoille tulee työajaksi 7 h 
36 min. 
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