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KULJETUSMAKSUNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT 

Tie- ja vesirakennushallltuksen ja Suomen Kuorma-autoliitto 
ry:n esitysten perusteella on liikenneminlsteri5 kirjeel-

lään n:o 10228/770-71/8.2.1972 oikeuttanut tie- ja vesira-

kennushallituksen perustamaan pysyväisluontoisen neuvotte-

lukunnan selvittämään tie- ja vesirakennuslaitoksen kulje-

tuksia suorittavien kuorma-autojen kuljetusmaksukysymyksiä. 

Tie- ja vesirakennushallitus perusti 6.6.1972 neuvottelu-
kunnan (TVH:n kirje n:o Tr-2062/6.6.1972), jonka tulee teh-
dä kuljetusmaksuja koskevat ehdotuksensa tie- ja vesiraken-

nushallitukselle, joka ennen niiden käyttdönottoa hankkii 

niihin voimassaolevien määräysten mukaisen hyväksynnän. 

KULJETUSMAKSUJEN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN 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 käsittelemäänjfl kuljetusmaksuneuvottelukunnas-

sa. 
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KULJETtJSMAKSUT K!JORMA-AUTOKULJETUKSISSA TIE- JA VESIRA1NN1JS-
LAITOKSEN OMASSA JOHDOSSA TEHT1VISSÄ TOISS 

MAKStJPERUSTEIDEN SOVELTAMISESSA JA KULJETUSTEHTVIEN JÄRJES-
TELYISS NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAATTEET 

1.1 	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 ennakolta 
tilaajan ja kuljetustyön suorittajan tai hänen edustajansa 
kesken. 

1.2 	Erikoistaksat 

Jos näissä taksoissa ei ole määritelty taksaa tai näitä tak-
soja ei voida soveltaa johonkin erikoisautoon, erikoisteh-
tävään, 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 on jäljennökset toimitettava TVH:n rakennusosaston 
tienrakennustoirnistolle rakennuskausittain. 

1.3 	Tarjousten pyytäminen kuljetusmaksuista 

Pelkistä kuljetusten yksikköhinnoista tai aika-, yhdistetys-
tä- ja kunnossapidon erikoistaksasta ei tule pyytää tarjouk-
sia, vaan korvausperusteena tulee käyttää voimassaolevia 
kuljetusmaksuja. 

1 . 	Maarakenriusurakoiden kuljetukset 

Maarakennusurakoiden, johin sisältyy kuorma-autokalustolla 
suoritettavia kuljetuksia, tarjouspyyntöasiakirjoista tu-
lee käydä Ilmi tie- ja vesirakennuslaitoksen töissä kulloin- 
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km käytössa olevat kuljetusmaksut. Jos urakkatarjouksia 

käsiteltäessa tarjousasiakirjoista selvästi ilmenee, että 

tarjoushlnta kuorma-autoilla suoritettavien kuljetusten 

osalta on niin alhainen käytössä oleviin kuljetusmaksuihin 

verrattuna, ettei näitä kuljetuksia voida tarjotuilla hin-

noilla sopimuksen mukaisesti suorittaa, tulee tätä seikkaa 

voida käyttää perusteena tarjouksen hylkäämiseen siinä ta-

pauksessa, että urakoitsijan tarkoituksena on käyttää työ-

hön yksityisiä ammattimaisla kuorma-autoilijoita. 

	

1.5 	Autojen työhönotto 

Otettaessa kuorma-autoja työhön tulee tämän tapahtua niin, 

että tehtävään soveltuvasta kalustosta työhön otetaan ensi-

sijaisesti työmaan kotipaikkakunnan autoja. 

	

1.6 	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 autoili joitten asiois-

ta henkkeen johdon kanssa. Yhdysmiehen valinnasta on ilmoi-

tettava hankkeen johdolle. Suurissa hankkeissa yhdysmiehiä 

voi olla useita, jolloin hankkeen johdolle tehtävässä ilmoi-

tuksessa on selvitettävä mitä työkohteita kukin edustaa. 

Samaa yhdysmiestä pyritään käyttämään koko hankkeen ajan. 

	

1 .7 	Lilkenneoikeudet 

Kuljetustyön suorittajalla tulee olla voimassaoleva lilken-

nelupa 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- 
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tettuja myöskin yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella 

ajettaessa. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan ylisuuret 

maansiirtoautot, jotka saavat ajaa rekisterölmättä sulje-

tulla alueella. Alueen sulkemisesta on huolehdittava asian-

omaisin liikennemerkein. Mikäli ylisuurten maansiirtoauto- 

jen ajoreitti risteää tai kulkee pitkin yleiselle liikenteel-

le tarkoitettua tietä, tulee niille hankkia tällaiseen käyt-

tölupa kuhunkin erikseen. On huomattava, että yleiselle lii-

kenteelle tarkoitettu tie voi olla myös yksityinen tie. Edel-

la mainittu koskee myös urakkatyömailla urakoitsi Jan omia 

tai urakoitsi Jan käyttämiä yksityisiä kuörma-autoilijoiden 

auto j  a. 

1.9 	Ylipainoiset ja ylisuuret kuljetukset 

Ylipainoisten ja ylisuurten esineiden (esineiden, joita ei 

voi osittaa) kuljettamiseen on saatava asianomainen lupa. 

Autolle, joka suorittaa tällaista kuljetustehtävää TVL:n 

alaisella työmaalla, on lupa hankittava työmaan toimesta. 

Kuljetuksen 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-

koitsijoltten kuljetuksissa työskentelevien autojen kuorma- 

koosta ja lavan mitoista on oltava katsastusviranomalsen te-

kemä merkintä auton rekisteriotteessa. Kuljetustyön suoritta-

Ja on velvollinen huolehtimaan ja työmaan työnjohto velvol-

linen vaatimaan, että kuormalavojen mitat vastaavat rekis-

teriotteeseen tehtyjä merkintöjä ja että näitä kuormasuu-

ruuksia myös noudatetaan. Työmaan työnjohdon on valvottava, 

että autoissa on asianmukaiset kilvet sekä kuormakokoa osoit-

tavat 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 vähennettävä, eikä ajoneuvon rekisteriotteessa 

ole katsastusmiehen toimesta merkitty kantavuuden arvoja 

eri akselipainoille, katsotaan liikenneministeriön kirjeel-

lään n:o k952/0.7.1975 antaman ohjeen mukaan kuorman suu-
ruutta laskettaessa kulloinkin käytettävän kantavuuden ole-

van oikean, jos rekisteriin merkittyä kantavuutta on las-

kelmassa vähennetty 

a) auton osalta 1200 kg kutakin 1,0 tonnia kohti, jolla 

rajoitettu akseli- tai telipainp poikkeaa yleisesti sai-

litusta 

b) puoliperävaunun osalta vastaavasti 1000 kg sekä 

c) kaksiakselisen varsinaisen perävaunun osalta vastaavasti 

2000 kg. 

Auton kuormakokoa näin määrättäessä maa- ja kiviaineiden 

sekä öljysoran tilavuuspainoksi otetaan 1600 kg/m 3itd. 
Asfalttimassan kuljetuksissa ei auton kuormakokoa voida 

määritellä kuutiometriperustein. 

	

1.11 	Kuormien tasaaminen ja kuormasuuruuksien toteaminen 

Kuljetuksen tapahtuessa asutuskeskuksen tai merkityn työ-

maan ulkopuolella, tulee kuorma tasoittaa mandollsimman 

hyvin esim. kuormaajan kauhalla lavan sivulaidoille kiinni-

tetyn riman tai listan korkeuteen siten, että sen suuruus 

on helposti todettavissa. Kuorman suuruus on yleensä todet- 

tava kuormauspaikaila tai enintään 1 km:n etäisyydeliä kuor-

mauspaikasta, kuitenkin aina ennen tieliikennelain 1 §:n 

mukaista yleistä tietä. 

	

1.12 	Perustositteet 

Kuljetustyön suorittajalle annetaan jäljennös ajopäivälis-

toista ja ajoneuvon työhönottoilmoituksista. Kuljetustyön 

suorittajalle tulevissa maksuissa mandollisesti iimenrieen 

virheen korjaamiseksi tehtävistä korjaustositteista anne-

taan jäljennös kuljetustyön suorittajalle. 



1.1) 	Suojakypärän käyttö 

Autossa on oltava TSH:n hyväksymää mallia oleva suojakypä-

rä. Autonkuljettajien on käytettävä suojakypärää poistues-

saan suojatusta auton ohjaamosta tai vastaavista olosuhteis-

ta, silloin kun työkohteessa muut henkilöt on velvoitettu 

käyttämään suoj akypärää. 

2 	YKSIKKOHINTA- JA TUOTANTOPALKKIOTAKSAT 

2.1 	Käyttö 

Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksaa käytetään pääasial-

lisesti maa- ja kiviainesten, öljysoramassan sekä veden 

kuljetuksessa. Hiekoituksessa ja suolahiekoituksessa ei käy-

tetä yksikköhintataksaa. 

Kuljetustehtävissä joissa suunnitelman mukaan tai työnaika-

na suoritettavan tarkkailun perusteella saavutetaan keski-

määrin keikka-aika, joka on liitteenä olevan taulukon (lii-

te n:o 2) keikka-aikojen vaihtelualueen sisällä käytetään 

yksikköhintataksaa. 

Tuotantopalkkiotaksaa käytetään keskimääräisen keikka-ajan 

poiketessa vaihtelualueelta joko ylittyen tai alittuen. 

Maa- ja kiviainesten kuljetukset on pyrittävä järjestämään 

siten, että ne voidaan yksikköhinta- tai tuotantopalkkio-

taksaa 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. 

2.1 • 1. 	Yksikköhintataksat 

Yksikköhintataksoina käytetään taulukon 1 mukaisia kiin-

teitä taksoja. 
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Auton omaLLa kuormauskauhalla kuormattuna maksetaan yksik-

köhinnan lisäksi kuormausajalta vastaavaan kokonaispaino-

ja maksuluokkaar't perustuva yhdistetyn taksan aikakorvaus-

osan mukainen maksu. 

Nosturista ja kuormauskauhasta maksetaan lisäkorvaukset 

kuljetustehtävän kokonaisajalta. 

Yksikköhintataksan tuntiansiot ovat yksikköhintataksoilla 

kuljetuksia suoritettaessa kuljetusetäisyydestä riippuen 

seuraavat: 

Kalustotyyppi 

Tel i autot 

2-akseliset 

Tuntiansio mk/h kuljetusetäi-
syyksillä km 

	

0-3 	1 3-10 	10 

	

124,12 	138,79 	147,60 

	

102,34 	114,70 	121,71 

2.1.2 	Tuotantopalkkiotaksat 

Suoriteosan taksoina käytetään taulukon 1 mukaisia kiintei-

tä taksoja. 

Aikakorvausosan taksat ovat kokonaispainoluokittain seuraa-

vat: 

2-akseliset autot 

- kokonaispaino 	12 t 

- kokonaispaino 	12 -< 14 t 

- kokonaispaino 	14 t 

Te liaut ot 

- kokonaispaino 	< 20 t 

- kokonaispaino 	20 t 

= 	45,15 mk/h 

= 	47,01 mk/h 

= 	50,75 mk/h 

= 	54,82 mk/h 

= 	59,36 mk/h 

Kuorrnauksen tapahtuessa auton omalla kuormauskauhalla tuo-

tantopalkkiotaksaa käytettäessä ei erillistä korvausta 

kuormausajalta suoriteta. 
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Nosturista ja kuormauskauhasta maksetaan lisäkorvaukcset 

kuljetustehtävän kokonaisajalta. 

2.1.) 	Menopaluutaksa 

Kuljetustehtävissä, joissa paluu tapahtuu joko koko matkal-

la tai osalla matkaa kuormattuna, käytetään menopaluutak-

saa, joka muodostuu menokuljetuksen osalta vastaavan kulje-

tustehtävän yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksasta ja 

paluukuljetukseri osalta suoritetaan taulukon 1 mukainen 

korvaus menopaluutaksalla. 

Menokuorman sekä paluukuorman kuljetusetäisyytenä käytetään 

kaikissa tapauksissa etäisyyttä joka saadaan jakarnalla ajet-

tu matka kandella. 

2.1 . 	Kuljetukset täysperävaunuautollla 

Kuljetusmaksuista täysperävaunuilla tapahtuvissa kuljetuk-

sissa sovitaan sopijapuolten kesken tapauksittain er1seen. 

2.1.5 	Asfalttimassan kuljetukset 

Asfalttimassan kuljetusmaksut sovitaan sopijapuolten kesken 

tapauksittain erikseen. 

2.1.6 	Louheen ja kivien kuljetus 

Louheen ja kivien kuljetuksessa kerrotaan taulukon 1 yksik-

köhinta ja tuotantopalkkiotaksat kertoimella 1,08. Tuotan-

topalkkiotaksaa käytettäessä maksetaan kohdan 2.1.1 aikakor-

vausosan lisäksi kaikissa painoluokissa 1,65 mk/h. 

2.1.7 	8/13 tonnin akseli/telipainoa vastaavat kuljetukset 
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Taulukko 1 

YksikdhintataKsat 	nlk/a 5 ltd 
Tuotantopalk.dotaksat 
tenopa1uutasat 

Kuljetus- YkSikkOhIntataksat Tuotaritopalkulotaksat Menopaluuta.sa 
etaisyys- 10/16 akseli/telipaino 10/16 akseli/tellpalno 10/16 aasell/telipalno 
vali Maaseutu Maaseutu Maaseutu 

lue Maa Kastetu Maa Hiekoltus ja Kastelu Yksikköhinta-Tuotantopa1 
(vedenajo) suolahlekoltus (vedenajo) suljetus klotaksat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 	-0,250 1,98 1,03 1.72 0.98 

.250- 0.5 2,80 1,46 2,30 1,32 

0,5 	- 	1,0 3,18 2,68 1,66 1.40 2.32 1,35 

1 	- 2 3,76 7,12 1,96 2,19 1,63 2,34  1,37 

2 - 3 4,40 3,82 2,30 2,66 1,99 2,47 1,45 

3 - 4 5,15 4,60 2.95 3,49 2,63 2,54 1,56 

4 - 5 5,83 5,32 3,34 4,01 3,04 2,64 1,65 

5 - 6 6,50 5,75 3,72 4,54 3,29 2.72 1,74 

6 - 7 7,15 6,21 4,09 5,05 3.55 2,81 1.82 

7 - 8 7,81 6,64 4,47 5,47 3.80 2.90 1,89 

8 - 9 8,48 7.10 4,8 5,90 4,06 3.00 1,98 

9 - 	10 9,15 7,54 5.23 6,32 4,32 3,09 2,05 

10 	- 	11 9,94 8,08 5,94 7,15 4,83 3,19 2,14 

11 	- 	12 10,60 8,53 6,34  7.57 5,10 3,28 2,2) 

12 - 13 11,28 8,99 6,74 8,01 5,38 3,38 2,30 

13 - 14 11,95 9,42 7,14 8,42 5,63 3,47 2,39 

14 - 	15 12,63 9,88 7,55 8,85 5,91 3,56 2,46 

15 - 	16 13,25 10,32 7,92 9,28 6.17 3.60 2.50 

16 - 	17 13.87 10,79 8,28 9,70 6,45 3.66 2.54 

17 - 18 14,46 11,24 8,67 10,13 6,71 3,70 2,58 

18 - 	19 15,07 11.67 9,01 10,58 6,98 3,74 2,62 

19 - 20 15,66 12,13 9,76 10,98  7,25 7,78 2,65 

20 - 21 16.28 12,56 9,73 11,41 7,51 7,83 2.69 

21 - 22 16,89 13,04 10,10 11,85 7,80 7,87 2,74 

22 - 23 17,47 13,47 10,44 12,25 8,05 7,91 2,78 

23 - 24 18,08 13,92 10,81 12,68 8,72 3,96 2,81 

- 25 18,68 14,37 11,17 17,11 8,59 4,01 2.85 

> 25 18,68 a 14,37 + 11,17 + 13,11 	+ 8,59 + 4,01 	* 2,85 * 

0,66 0,45 0,40 0,41 0,25 0,14 0,11 

Vastaavat tonnitaksat saadaan jakamalla m 3itd - takaa 1,6dla. 

Vedenajossa mk/m 3 	nk/t 
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Suoritettaessa kuljetuksia alueella, jossa kuormasuuruudet 

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

taan taulukon 1 taksat kertoimella 1,38. 

2.1.8 	Taajama-alueen taksat 

Kuljetuksissa taajama-alueilla kerrotaan taulukon 1 taksat 

kertoimella 1,21. 

Taajama-alueelle tsrkoitettuja ucsoja käytetään silloin 

kun kuljetukset tapahtuvat joko kokonaan tai pääosiltaan 

rakennetulla asemakaava-alueella. 

Taajama-alueelle 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 

määritelty kohdassa . 

2.2 	Työaika 

2.2.1 	Työajan määräytyminen 

Työajaksi, johon tuotantopalkkion aikakorvausosan maksa-

minen ja yksikköhintataksojen tuntiansion seuraaminen pe-

rustuvat, 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 

Työajaksi ei lueta 

- pidettyjä kahvi- ja ruokataukoja 

- auton korjaus- ja huoltoaikoja 
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- muita autosta riippuvia odotusaikoja 

- ennakolta Ilmoitettua, pituudeltaan määrättyä taukoai- 

kaa, jona aikana autoilija voi poistuakin työpaikalta 

- niitä odotusaikoja, joilta suoritetaan erillinen kor- 

vau s 

Työajan määräytymistä selventäviä esimerkkejä liitteessä 

n:o 3. 

2.3 	Odotusalkakorvaukset 

	

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 

tyn taksan aikakorvsusoon suuruisPr 

setaan yli 5O min. pituisilta keskeytyksiltä odota 

vaus yhdistetyn taksan aikakorvausosan suurulsena. 

Tuotantopalkkiotaksaa käytettäessä em. keskeytysajat lue-

taan työaikaan, jolta aikakorvausosa maksetaan, joten tak-

san lisäksi 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 työvuoron aikana. 

	

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. 
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2. 	Hiekoitus ja suolahiekoitus 

2.k.1 	Koneellisesti tai siilosta kuormattuna 

Kuorma-autolla tai hiekoituslaitteella suoritettavasta tei-
den hiekoituksesta ja suolahiekoituksesta maksetaan taulu-
kon 1 tuotantopalkkiotaksan mukaiset korvaukset. 

KT.JLJETUSETÄISYYTENÄ käytetään kuormauspaikan ja purkupai-
kari päätepisteen välistä kuljetusetäisyyttä. Mikäli purku 
tapahtuu meno-paluusuunnassa, saadaan kuljetusetälsyys ja-
kamalla keikan kokonaisajomatka kandella. 

2.1.2 	Auton omalla kuormauskauhalla kuormattuna 

Maksut kohtien 2.1.1 ja 2.1.2 mukaisesti. 

2..3 	Suolan sekoitus 

Tuotantopalkkiotaksaa käytettäessä ei sekoitusajalta mak-
seta mitään erillistä korvausta. 

Hiekoituslaite 

Hiekoituslaitteen ollessa liikenteeriharjoittajan maksetaan 
siitä korvausta hiekoitustehtävän kokonaisajalta 7,5 mk/Ii 
(LL 869). 

2..5 	Muut korvaukset 

Korvaukset kuljetuksista 8/13 t vastaavil].a kuormasuuruuk-
silla, kuljetuksista taajama-alueilla sekä lisälaite- ja 
erikojsrakennekorvaukset maksetaan kohtien 2.1.7, 2.1.8 
ja 3.2 mukaisesti. 

2.5 	Kastelu 

2.5.1 	Kuormaus tilaajan pumpulla 
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Kuorma-autolla suoritettavasta tien pinnan ja tien raken-

nekerrosten kastelusta maksetaan taulukon 1 tuotantopalk-

kiotaksan tai yksikköhintataksan mukaiset korvaukset. 

TILAAJAN KASTELUSÄ.[LIN ollessa auton kantavuuteen nähden 

liian pieni, merkitään kuljetettavaksi kuormaksi se kuor-

ma, joka autolla saataisiin kantavuutta vastaavalla kaste-

lusäiliöllä. 

KULJETUSET1iISYYTENÄ käytetään kuormaus- ja purkupaikan pää-

tekohdan välistä kuljetusetälsyyttä. Mikäli purkaminen ta-

pahtuu meno-paluusuuntaari saadaan kuljetusetäisyys jakamal-

la keikan kokonaisajomatka kandella. 

2.5.2 	Kuormaus auton omalla pumpulla 

Mikäli kuormaus tapahtuu liikenteenharjoittajan omalla p 

pulla suoritetaan pumpusta korvausta mk/h (LL 8'b 

kastelutehtävän kokonaisaja1. 

2.5.3 	Kastelusäiliöt 

Kastelusäiliön ( 	8 m 	 Liikentn- 

harjoittajan maksetaan ii 	kastelutehtivkn koKonaisajaita 

6,00 mk/h (LL 847). 

2.5.4 	Muut korvaukset 

Korvaukset 8/13 t vastaavilla kuormasuuruuksilla ajosta, 
kuljetuksista taajama-alueilla sekä lisälaite-. ja erikois-

rakennekorvaukset maksetaan kohtien 2.1.1, 2.1.2 ja 4.2 

mukaisesti. 

3 	AURAUS 

3.1 	Kilometritaksa 

Kuorma-autolla suoritettavasta teiden aurauksesta maksetaan 

aurauskilometriltä 2-akselisille autoille 4,15 mk/km (TL 322) 

ja telirakenteisille autoille 4,67 mk/km (TL 323). 



- 

Auraustaksat sisältävät korvauksen ny6s lyhyehköistä tyhjti-

näajoista ( 6 km aurausjaksoa kohti) sekä auraustehtävän 
aloitus- ja lopetustoimiin liittyvistä seisonta-ajoista sa-

moinkuin normaaleista ajoradan aurauksen yhteydessä Suon-

tettavista linja-autopysäkkien ja maitolaituritasanteiden 

sekä muiden erillisalueiden aurauksesta aikataksan yhtey-

dessä mainituin poikkeuksin. Tyhjänä ajomatkan ollessa nc 

maalia pitempi (yli 6 km) maksetaan siitä erillinen kc 
auton ko 

3.2 	Aikataka: 

Auraustei 

risteyksiä, rautatieylikäytäviä, pysäköinti- ja levähdys-

alueita yms., maksetaan näihin käytetyltä työajalta taulu-

kossa 2 esitettyä tuntihintaa, mikäli keskimääräinen auraus-

nopeus jää normaalia (-35 km/h) alhaisemmaksi. 

Koko auraustehtävästä voidaan sopia maksettavaksi myös tau-

lukon 2 mukainen tuntihinta, jos erillisalueiden suuren 

lukumäärän tai tien kapeuden, mutkaisuuden, mäkisyyden yms. 

tekijäin johdosta aurausnopeus jää normaalia nopeutta 

(.—' 35 km/h) alhaisemmaksi tai em. tekijäin todetaan ai-

heuttavan tuntiansion jatkuvan alituksen. 

Taulukon 2 tuntimaksun käytöstä on aina etukäteen sovittava 
tilaajan ja auraustehtävän suorittajan kesken. 

Kokonaispainoryhmä 

__________________________________ 
(TL 3)5) 
Aurauksen tuntihinta 

mk/h 

2-akseliset autot 

Kokonaispaino 12 t 113,47 

- 	- 	-12 - 14 t 118,15 
- 	- i t 127,54 

Teliautot 

Kokonaispaino 20 t 132,50 

- 	- 20 t 143,50 

Taulukko 2. Aurauksen tuntihinta eri kokonaispainoryhmissä. 
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3.) 	Korvaus auton lisävarusteista 

Liikenteenharjoittajan omasta aurasta sovitaan korvaus erik-

seen. 

Liikenteenharjoittajalle, joka suorittaa auraustehtäviä ti-

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

ajaksi käyttdön tilaajan omistamat laitteet, jolloin aseri-

nuksen kus' 

Velvollisuuden olla auraussopimuskautena valmiina suoritta-

maan auraussopimuksen edellyttämiä auraustehtäviä maksetaan 

tästä erillistä valmiusaikakorvausta tilaajan ja auraustyön 

suorittajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 

Sääntarkkailukorvaus 

Mikäli autoilija suorittaa tehdyn sopimuksen mukaan sään- 

tarkkailun, maksetaan tästä erillistä korvausta samoin pe-

rustein kuin TVL:n omille työntekijöille. 

4 	TUNTI- JA YJ-DISTETTY TAKSA SEKÄ LISÄLAITE- JA HINAUSKORVAUK- 

SET 

4.1 	Tunti- ja yhdistetty taksa 

4.1 • 1 	Maksuperuste 

TUNTI- JA YHDISTETTY TAKSA määräytyy kaluston kokonaispainon 

perusteella. 
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Kaluston sijoittuminen kokonaispainoluokkiin määräytyy re-

kisterikirjaan merkityn kokonaispainon perusteella. 

Tunti- ja yhdistetty taksa on tarkoitettu aikatyöluontei-

sun kuljetustehtäviin eikä sitä käytetä maa- ja kiviai-

nesten kuljetuksissa. 

TUNTITAKSA suoritetaan siltä työajalta, minkä auto on tilaa- 

Jan käytettävissä. Tydajaksi luetaan kohdassa 2.2.1 määri-

telty aika. Tuntitaksaa käytetään aikatyöluonteisiSsa kul-

jetustehtävissä, Joissa keskimääräinen ajomatka työvuoros-

sa tai sitä lyhyemmässä kuljetustehtäväsSä, molemmissa tun-

tia kohti laskettuna, on alle 15 km. 

YHDISTETYLLÄ TAKSALLA ajettaessa suoritetaan siltä ajalta, 

minkä auto on tilaajan käytettävissä, yhdistetyn maksun ai-

kakorvaus (mk/h) ja ajetulta matkalta yhdistetyn maksun ki-

lometrikorvaus (mk/km). Yhdistettyä taksaa käytetään aika-

työluonteisissa kuljetustehtävissä, joissa keskimääräinen 

ajomatka tuntia kohti laskettuna ylittää 15 km. 

TUNTI- JA YHDISTETYT TAKSAT on eri kokonaispaino- ja maksu-

luokissa, sekä alueelliset maksuluokat esitetty taulukossa 3. 

k.1.2 	Alueellisen maksuluokkarajan yli tapahtuvissa kuljetusteh- 

tävissä voidaan sanassa kuljetustehtävässä joutua käyttämään 

eri alueelliseen maksuluokkaan kuuluvia autoja. Sellaisissa 

ilman siirtolupaa tapahtuvissa tehtävissä (esim, kunnossa-

pito), jotka tapahtuvat kandella tai useammalla liikennealu-

eella, voidaan tarvittaessa sopia, minkä liikennealueen mak-

suluokkaa kuljetustehtävässä käytetään. Kuljetustehtävän 

tapahtuessa eri maksuluokkien alueella määräytyy maksuluok-

ka tällaisessa tapauksessa auton asemapaikkakunnan maksuluo-

kan mukaan. 
Asemapaikkakunnaksi katsotaan se alue, jossa autolla on oi- 

keus liikennöidä liiäenneiuvan tai sirtoiuvan perustee1L. 

4.2. 	LisälaitekorvaukSet 

4.2.1 	KuormafloSturit, vintturit ja kuormauskauhat 



Taulukko 3.  Tunti- ja yhdistetty taksa 

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

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

1 II 1 II 1 II 

Kevyt pakettiauto enintään 2599 48,21 46,37 37,17 35,79 0,95 0,93 
Raskas pakettiauto 2600 ja yli 49,96 47,93 38,18 36,62 1,02 0,99 
Kevyt kuorma-auto enintäan 5999 55,84 53,64 41,40 39,65 1,22 i,16 

- 	 - 6000 - 	7999 61,00 58,70 44,53 42,78 1,33 1,29 
- 	 - 8000 - 	9999 65,69 63,20 47,20 4 5,36 1,45 1,41 
- 	 - 10000 - 11999 69,92 67,25 49,96 48,02 1,57 1,57 

Keskiraskas kuorma-auto 12000 - 13999 72,77 69,83 52,07 50,05 1,66 1,60 
- 	 - 14000 - 16999 79,58 76,54 56,03 53,91 1,80 1,73 

Raskas kuorma-auto 17000 - 19999 83,17 79,95 58,24 56,03 1,93 1,86 
Raskas kuorma-auto ja kevyt 20000 - 24999 90,07 86,57 62,84 6o,k 2,07 2,01 
aj oneuvoyhdi stelmä 

Kevyt ajoneuvoyhdlstelmä 25000 - 29999 98,26 94,39 67,71 65,i4 2,27 2,22 
Keskiraskas ajoneuvoyhdistel- 30000 - 34999 105,71 101,66 72,04 69,28 2,42 2,36 
mä 

Raskas ajoneuvoyhdistelmä 35000 - 39999 109,85 105,62 73,32 70,38 2,56 2,49 
- 	 - 40000 ja yli 112,24 108,01 74,34 71,39 2,67 2,57 

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

Maksuluokka II: Muu Suomi 



maksetaan autolle seuraavat li. 

a) Hydrauliset nivelpuominostur 

Nostokyky Lisämaksu 

mk/h kNm kpm 

enintään 35,00 enintään 3500 19,50 (LL 850) 
35,01 - 65,00 3501 - 6500 24,40 (LL 851)  
65,01 90,00 6501 - 9000 34,40 (LL 852)  

Sähkö- ja käsikäyttöiset piennostu- 7,50 (LL 853)  
ri t 

Yli 90 kNm (yli 9000 kpm) nivelpuominosturilla varustetun 
raskaan kuorma-auton maksut sovitaan tilaajan ja kuljetuksen 
suorittajan kesken erikseen (LL 85). 

b) Perälaitanosturit 

Nostovolma Lisämaksu 

mk/h kN kp 

10 1000 4,60 	(LL 851) 
15 1500 5,00 	(LL 855) 
20 2000 5,60 	(LL 856) 

Milloin VINTTURIA tarvitaan maksetaan siitä edellä olevan 
nosturikorvauksen lisäksi 6,40 mk/h (LL 857). 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kuorrnaukseen käyte-

tään auton omaa KUORMAUSKAUHAA, suoritetaan kuormauskauhas-

ta erikseen lisäkorvausta 8,30 mk/h (LL 858). 
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14.2.2 	Vaihtolava-autot 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa vaihtolava-autoa tar-

vitaan, maksetaan autolle seuraavat lisäkorvaukset: 

a) Maasta nostettava vaihtolava koneistoineen 

Vetovoima 	Lisämaksu 
peruslavalla 

kN 	kp 	mk/h 

80 	8000 	16,00 	(LL 859) 

120 	12000 	20,70 	(LL 860) 

160 	i6000 	'o 	(LL 861) 

b) Tukijaloin varustettu sihto lava koneistoineen 

Laitteen käyttötarkoitus Lisämaksu mk/h 

Avolava timpilava 

Käyttö ilman perävaunua 
peruslavalla 19,50(LL 862 26,20(LL 8614) 

Perävaunukäyttöön perus-
lavoilla (2 kpl) 30,80(LL 86) 144,40  (LL 865) 

Tilaajan käyttöön luovutetun lisälavan maksuna saadaan ve-

loittaa alla mainittu lavahinta, kuitenkin enintään kolmen 

lisälavan osalta. Mikäli tilaaja omistaa ja huoltaa laitteis-

tohintaan sisältyvät peruslavat, vähennetään yllämainittuja 

tuntimaksuja vastaavilla lisälavahinnoilla. 

c) Lisälavat 

Lavatyyppi Lisämaksu 
mk/h 

Maasta nostettava vaihtolava 5,60 	(LL 866) 

Avolava tukijaloin (6 m) 7,140 	(LL 867) 

Umpilava tukijaloin(6 m) 114,10 	(LL 868) 



.2.) 	VetojärjesteJmt 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa ne1ipyör- ja tel.- 

vetoisia tai kitkavetolaitteella varustettuja autoja t-

vitaan, suoritetaan näille tunti- ja yhdistetyn taksa. 

säksi 6,69mk/h (LL 875). Kuus1pyrävetoisille autoi]. 

maksetaan tunti- ja yhdistetyn taksan lisäksi korvaua 

14,7Omk/h (LL 876). Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiota 

la ajettaessa maksetaan 1 	'n e'e11 tri'- 

ja yhdistetyn taksan os 

4.2.4 	3-kaatokir 

Siltä kuljetustehtavärt Kosonaisajalta, jossa )-Kaatokij 

tarvitaan, maksetaan autolle lisäkorvausta8,60 mk/h (L: 

Yksikköhinta- ja tuotantonalkkiotaksalla ajettaessa mak 

taan em. 1 

san 11säk 

4.3 	Korvaukset uu1r aUoa Laastasta (kinO ,so 

Hinauksissa maksetaan tunti- ja yhdistetty taksa s 

konaispainoluokkaa vastaten (auton vetojärjestelmistä koh-

dassa 4.2.3 tulevat lisäkorvaukset huomioonottaen) seuraa-

vasti: 

4.3.1 	Kevyiden laitteiden hinaukset 

Jos hinausnopeus ei ole rajoitettu maksetaan auton kokonais-

painoluokkaa vastaavan tunti- ja yhdistetyn taksan lisäksi 

korvausta 5,30 mk/h (LL 878). Hinausnopeuden ollessa rajoi-

tettu maksetaan edellä mainituin perustein määrätty taksa 

20 % korotettuna (LL 880). 

4.3.2 	Muut hinaukset 

Hinattavan laitteen tai painokuormalla lisätyn hinattavan 

laitteen painon ylittäessä vetoauton kantavuuden maksetaan 

kohdan 4.3.1 ensimmäisessä kappaleessa määritetty taksa 

50 % korotettuna (LL 881). 
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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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fl:O 1 

-i LL 
I ul j-  U513 uu 

L#SKINTATIEDO 

KLILJETUSLAJI: 	r:., 
AJCMEUVO: 
KOKON4ISPMNO: 2 

KLJS FANNUSTEKIJ72U 

KULJETUSMAIKA 
I1AYTT6TUNMT 
A3LISUOR1TE 
POLTTOAINEEN KULUTUS 
P1 TOAIKA 
JANNöS4RVU 
JANNÖSARVO 
POISTE r FAVA 04MK IN rAKUsTANI4us 
KESKIifAAKAINEN P, 

PITOKUSTANNUKSh 

POISTON KI1NTEA 
1. 

AJONEUVOVERO 
LI IKENNE VAKUUTUS 
AUTOVAKUUTUS (RCE) 
KIINEAT TYÖKUSrANNUKSET 
P1 TDKLJSTANNUKSEI YHTEENSA 

KAYTTKUSTANNUKsET 

1 !.flJSL 62V LLI-1' 	u 1. 

//2 2I 
MK/A 3750 3750 3? 
MK/4 5448 S448 S4 
MK/4 1009 1809 18 
MK/4 44691 44691 446 
MK/4 97120 97120 9/i2 
MK/0 53.96 S3.96 S3.96 

POISTOM MUUTTUVA OSUUS 	 MK/4 
rOIMINrAYLIJ.MuurruvA OSUUS 3 Z 	MK/4 
RENCASKUSTANNUKSEI 	 MK/4 
POLTTQAINEKUSTANNUKSET 	233,9 P/L MK14 
HL'DLTOKUSlANNUKSEI 	 15 Z 	MK/4 
KORJAUSKUSrANNUKSEr 	 ss z 	MK/4 
MUUTTUVA) 1YÖKUSTANNUKSET 	 MK/4 
KAYTEAKUSrANNuKSEr YHrEENS4 

MK10 

HALLIN fOKUS TANNIJKSE f 	 MK/4 
MK/0 

KOK DM41 SKUSTANNUKSET 

	

25406 	25406 	25406 

	

6402 	6402 	6402 

	

14565 	14565 	14565 

	

28068 	51458 	65k92 

	

3625 	6646 	8459 

	

25094 	25094 	25094 

	

1340? 	13407 	13407 

	

116567 	142971 	158825 

	

64,76 	79,43 	88,24 

	

9713 	9713 	9713 

	

5.40 	5.40 	5.40 

KUSTANNUKSET YH1EENSA 	 MK/4 223400 249811  265658 
AIKAKUSTANNUKSET 	 MK/0 	59.36 	59.36 	59.36 
MATKAKUS)ANNUKSET 	 P1K/H 	64,76 	79,43 	88,24 
YHTEENS4 	 MK10 124,12 	138,79 147,60 
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Liite fl:O 2 

Keikka-aikojen vaihtelurajat 

Kuljetus- 
etäisyys- 
väli 

Keikka-alka Kuljetus- 
etäisyys 
väli 

Keikka-alka 

Alaraja Yläraja Alaraja Ylär 

km min min km min min 

0 - 0,250 6,5 9,0 12 - 13 33 40 
0,250 - 0,5 9,0 12,0 13 - 14 35 43 

0,5 - 1 11,0 13,5 14 - 	15 37 45 
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 63 
9 - 10 28 34 23 - 24 53 65 

10 - 	11 30 36 24 - 25 55 67 
11 	- 	12 32 38 

Taksalaskennassa käytetyt ajonopeudet eri etälsyyksillä sekä vastaavat 

sei sonta-aj at 

Etäisyys 

km 

Ajonopeus 

km/h 

Seisonta- 
aika 
min/keikka 

Etäisyys 

km 

Ajonopeus 

km/h 

Seisonta-
aika 
min/keikka 

0-0,250 10 6 34 40 8 
0,250 - 0,5 15 8 4 - 8 45 8 

0,5 - 	1,0 20 8 8 - 15 50 9 
1-2 27 8 >15 55 9 
2-3 35 8 



- 23 - 	Lilte fl:o 3 

Esimerkkejä työajan merkitsemisestä 

Suoritetaan murskeen kuljetusta murakaamolta varastokasaan 

ajomatkan ollessa 12,0 km. Työ tehdään yksivuorotyönä 

(klo 7.00 - 16.00) yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksalia. 

1. Kaikki autot tulevat työmaalle klo 7.00 ja suorittavat 

työtä koko työvuoron siten että viimeinen auto purssa 

kuormansa ki o 1 	vijettaja 01 ttö 

kahvi tauot. 

Kaikkien aut:jen ,30Ik0 	h 	mir! 

2. Kuljetus suoritetaan kuten edellä. Eräs auto poiou 

purkauspaikalta luvatta klo 15.13 hakematta enäkutta 

kuormaa. Kuljetuksessa todettu keikka-: 

Tälle autolle tulee työaika seuraavasti 

7h36min- 47m1n=6h9min. 

Ajopälvälistaan tulee honsrrt1e kohteen : • 	t. 

tä tapahtumast 

3. Autojen työhön 	 . 

5 min, välein (6.30, 6.35, 6.ko-----). Kuormauskon 

lopettaa työnsä klo 15.30 ja viimeinen auto purkaa 

niansa klo 16.00. Kaikille autolle tulee työajaksi 
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