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KULJETUSMAKSUT KUORMA-AUTOKULJETUKSISSA TIE- JA VESIRAKENNUS-

LAITOKSEN OMASSA JOHDOSSA TEHTVISS TÖISSÄ 

MAKSUPERUSTEIDEN SOVELTAMISESSA JA KULJETUSTEHTÄVIEN 

JÄRJESTELYISSI 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 yhdyshenkilön, joka välittää hankkeen johdon antamia 

ohjeita autoilijoille ja neuvottelee autoilijoiden asioista 

hankkeen johdon kanssa. Yhdysmiehen valinnasta on ilmoitetta-

va hankkeen johdolle. Suurissa hankkeissa yhdysmiehiä voi 

olla useita, jolloin hankkeen johdolle tehtävässä ilmoituk-

sessa on selvitettävä, mitä työkohteita kukin edustaa. Sa-

maa yhdysmiestä pyritään käyttämään koko hankkeen ajan. 

	

1 1.2 	Kuljetusmaksujen soveltaminen 

Kuljetusmaksujen soveltamisesta sekä eri taksalajeista on 

ennen tehtävän aloittamista ja tehtävän tai olosuhteiden 

muuttuessa, samoin kuin mandollisen yli- tai kaksivuorotyön 

käytöstä sekä pidennetystä työajasta sovittava hankkeella 

ennakolta tilaajan ja kuljetustyön suorittajan tai hänen 

edustajansa kesken. 

	

.3 	Erikoistaksat 

Jos näissä taksoissa ei ole määritelty taksaa tai näitä tak-

soja ei voida soveltaa johonkin erikoisautoon, erikoistehtä-

Jään, 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 

tienrakennustoimistolle rakennuskausittain. 



	

1.4 	Tarjousten pyytäminen kuljetusmaksuista 

Pelkistä kuljetusten yksikköhinnoista tai aika-, yhdistetystä-

ja kunnossapidon erikoistaksasta sekä lisälaitekorvauksista 

ei tule pyytää tarjouksia, vaan korvausperusteena tulee käyt-

tää tässä julkaisussa esitettyjä kuljetusmaksuja. 

	

1.5 	Maarakennusurakoiden kuljetukset 

Maarakennusurakoiden, joihin sisältyy kuorma-autokalustol la 

suoritettavia kul jetuksia, tarjouspyyntöasiakirjoista tulee 

käydä ilmi tie- ja vesirakennuslaitoksen töissä kulloinkin 

käytössä olevat kuljetusmaksut. Jos urakkatarjouksia käsitel-

täessä tarjousasiakirjoista selvästi ilmenee, että tarjous- 

hinta kuorma-autoilla suoritettavien kuljetusten osalta on 

niin alhainen käytössä oleviin kuljetumaksuihin verrattuna, 

ettei näitä kuljetukisa voida tarjotuilla hinnoilla sopimuk-

sen mukaisesti suorittaa, tulee tätä seikkaa voida käyttää 

perusteena tarjouksen hylkäämiseen siinä tapauksessa, että 

urakoitsijan tarkoituksena on käyttää työhön yksityisiä am-

mattimaisia 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 suoittajalla tulee olla voimassa oleva liiken-

nelupa ja hänen on huolehdittava tarpeellisten siirtolupien 

hankinnasta ja voimassaolosta ja vaadittaessa esitettävä ne 

tilaajan edustajalle. 

	

1.8 	autojen rekisteröiriti 

<aikkien kuorma-autojen tulee olla rekisteröityjä ja katsas- 

ttnu myikir y1nlnitä liikenteeltö suljetullu alueeltu 



ajettaessa. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan ylisuuret 

maansiirtosutot, jotka saavat ajaa rekisteröimättä suljetul-

la alueella. alueen sulkemisesta on huolehdittava asianomai-

sin liikennemerkein. Piikäli ylisuurten maansiirtoautojen ajo- 

reitti risteää tai kulkee pitkin yleiselle liikenteelle tar-

koitettua 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 urakoitsi-

jan käyttämiä yksityisiä kuorma-autoilijoiden autoja. 

	

1 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 TtJL:n 

alaisella työmaalla, on lupa hankittava työmaam toimesta. 

Kuljetusten tapahtuessa kaupunkialueella tulee lupa hakea 

kaupungin asianomaisilta elimiltä. Ennen kuljetuksen alka-

mista on sovittava kuljetuksen vastuukysymyksistö ja mandol-

lisen kuljetusvakuutuksen tekernisesta. 

	

1.10 	Kuormasuuruudet 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen alaisella työmaalis myös ura-

koitsijoiden 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-

unen vaatimaan, että kuormalavojen mitat vastaavat rekisteri- 

otteeseen tehtyjä merkintöjä ja että näitä kuormasuuruuksia 

myös noudatetaan. Työmaan työnjohdon on valvottava, että au-

toissa on asianmukaiset kilvet sekä kuormakokoa osoittavat 

listat ja rimat. 

r1illoin tien tai sillä alueella olevan sillan heikkouden 

vuoksi joneuvon akseli- tai telipaino on liikennemerkillä 

rajoitettu pienemmäksi ja ajoneuvon kuorrnitumta on tämän 
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johdosta vähennettävä, eikä ajoneuvon rekisteriotteessa ole 

katsastusmjehen toimesta merkitty kantavuuden arvoja eri 

akselipainoille, katsotaan liikenneministeriön kirjeellään 

nro 4952/30.7.1975 antaman ohjeen mukaan kuorman suuruutta 

laskettaessa kulloinkin käytettävän kantovuuden olevan oikean, 

jos rekisterjjn merkittyä kantavuutta on laskolmassa 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 vas-

taavasti 2 000 kg. 

auton kuormakokoa näin määrättäessä maa- ja kiviaineiden sekä 

öljysoran tilavuuspainoksi otetaan 1 600 kg/m 3 itd. Asfaltti- 
massan kuljetuksissa ei auton kuormakokoa voida määritellä 

k uuti ome triperus tein. 

1.11 	Kuormien tasaaminon ja kuormasuuruukajen 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 todettavissa. 

Kuorman suuruus on yleensä todettava kuormauspaikalla tai 

enintään 1 km:n etäisyydellä kuormauspaikasta, kuitenkin 

aina ennen tieljjkennelajn 2 §:n mukaista tietä. 

1.12 	Kuljetukset karkealla alustalla 

Suoritettaessa kuljetuksia erittäin karkealla 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 annetaan 

jäi jennös kuljetustyön suorittajaile. 

1.14 	Kuljetusetäisyysväli 

Kuijetusetäisyysväli on ajettu kokonaismatka jaettuna kah-

della. 

1.15 	Suojakypärän käyttö 

Autossa on oltava TSH:n hyväksymää mallia oleva suojakypärä. 

Autonkuijettajien on käytettävä suojakypärää poistuessaan 

suojatusta auton ohjaamosta tai vastaavista olosuhteista, 

silloin kun työkohteessa muut henkilöt on velvoitettu käyttä-

mään suojakypärää. 

2 	YKSIKKÖHINTA- JA TUOTANTOPALKKIOTAKSAT 

2.1 	Käyttö 	(ks. kohta 1.2) 

Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksaa käytetään pääasialli-

sesti maa- ja kiviainesten ja öljysoramassan kuljetuksessa. 

Hiekoituksessa, suolahiekoituksessa, suolauksessa ja veden 

kuljetuksessa ei käytetä yksikköhintataksaa. 

Kuljetustehtävissä, joissa suunnitelman mukaan tai työaikana 

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 tuotantopalkkiotaksaa käyt-

taen 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 	Yksikkähjntataksat 

Yksikköhintataksojna käytetään taulukon 1 mukaisia kiinteitä 

taksoja. 

Yksikkoh intataksan tuntiansiot ovat yksikköhintataksoil la 

kuljetuksia suuri tettaessa kul jetusetäisyydestä riippuen 

seuraavat: 

Kalustotyyppi 	luntiansio mk/h kuljetusetäisyyk- 
sillä km 

0 - 3 	3 - 10 	>10 

3-akseliset 	164,58 	180,81 	190,55 

2-akseljaet 	129,35 	143,07 	150,78 

	

2.1.2 	Tuotantopalkkjotaksat 

Suoriteosan taksoina käytetään taulukon 1 mukaisia kiinteitä 

taksoja. 

Pikakorvausosan taksat ovat kokonaispajnoluokjttajn seuraa-

vat: 

2-akseliset autot 

- kokonaispaino 	< 12 t 	= 58,40 mk/h 

- kokonaispaino ? 12 	- < 14 t 	= 61,14 

- kokonaispaino 	14 t 	= 65,80 

3-akseliset autot 

- kokonaispaino 	< 20 t 	= 74,53 mk/h 

- kokonaispaino 	20 t 	80,45 
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4-akseliset autot 

- kokonaispainO 	 > 22 t 	= 85,82 rnk/h 

Kuormauksen tapahtuessa auton omalla kuormauskauhalla käyte-

tään tuotantopalkkiotaksaa. Tällöin kuormausajaita ei makseta 

muuta erillistä korvausta. 

Nosturista ja kuormauskauhasta maksetaan lisäkorvaukset kul-

jetustehtävän kokonaisajalta. 

1 	.1.3 	menopaluutaksa 

Kuljetustehtävissä, joissa paluu tapahtuu joko koko matkalla 

tai osalla matkaa kuorrnattuna, käytetään menopaluutaksaa, 

joka muodostuu menokuljetuksen osalta vastaavan kuljetusteh-

tävän yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksasta ja paluukul-

jetuksen osalta suoritetaan taulukon 1 mukainen korvaus meno- 

paluutaksalla. 

2.1.4 	Kuljetukset täysperävaunuautoilla 

Kuljetusrnaksuista täyaperävaunui 1 la tapahtuvissa kuljetuksiS-

sa sovitaan sopijapuolten kesken tapauksittain erikseen. 

2.1.5 	Asfalttimassan kuljetukset 

sfalttimaSsan kuljetukset sovitaan sopijapuolten kesken 

tapauksittain 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 2.1.2 aikakorvaus-

osan lisäksi kaikissa painoiuokissa 2,70 mk/h. 

2.1.7 	8/13 tonnin akseli/telipainOa vastaavat kuljetukset 

Suoritettaessa kuljetuksia alueella, jossa kuormasuuruudet 
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Votn*,s 1.6.1963 iukimn 

Yk5jkkb9jflt.t.k.t 

Tuot•ntopallckjot.kI.t 

SflOp*iuut$kIt 

luotantopaikkj,tua 	 enopajuutskam 
10/16 .ks.ij/t.1j9.j ,,o 	 10/16 sksaii/t,1i0.jno 

6uiJStusetOisyysoljj T YkSikkdhinta. 
t*kS.t 
10/16 .k..ii/ 
t*ii*jn0 

km 	 TMaa$sut... 

(7L 715) 

_1 2 

0 - 0.250 2.54 

0.250 0.5 3,61 

0.5 - 	1,0 4,17 

1 . 2 0.92 

2 - 3 5.78 

3 - 6,60 

7.50 

5 - 9 8,36 

5 7 9.22 

7 - 8 10.08 

• - 9 10.94 

9 - 	10 11,80 

10 - 	Ii 12,56 

11 . 	12 13.52 

19 - 	13 14,39 

13 - 	'* 15,24 

14 - 	15 16.10 

15 - 16 16.96 

18 . 1? 17,73 

1? - 18 18.50 

15 . 19 19,27 

19 - 20 20.04 

20 - 21 20.81 

21 	- 22 21.58 

22 . 23 22.35 

23 . 24 23.12 

24 - 25 23.69 

25 23.89 * 

am II1ekojtu, 6.Stmiu 
suotahte. (veden. 
kottu. ja ajo) 
Suot aus 

(TI. 	733) (71 465) (71 580) 

3 4 5 

1.30 

1 .94 

2,13 1.79 

2.52 2.82 2.11 

2.95 3.42 2.60 

3.69 4.3? 3,33 

4.17 5.01 3.88 

6.65 5.67 6.18 

5.11 5.32 6,51 

3.60 6.96 4.84 

8,08 7.62 5.17 

6.54 8.28 5.49 

8.95 8.0* 

7.83 9.37 6.36 

9.30 9.90 5.72 

9.84 10,43 7.06 

9.3 10.95 7.40 

9.80 11,48 7,74 

10,24 12,01 9.00 

10.65 12.53 8,42 

11.17 13.08 8,76 

11.56 13.58 9.10 

12.05 14,11 9,4* 

12,51 ¶4.84 9,79 

12,87 15.16 10.12 

13.36 15.69 10.46 

13.7? 16.22 10.80 

• 	1 19,27 •  

maaseutu 

	

Yk.tkkØ. 	Tuot.nt5. 

	

hinta. 	pelkkio. 

	

kuljetus 	takaa 

	

(71. 915) 	(TI 935) 

6 	 7 

	

2.32 	 1,30 

	

3.10 	 1.74 

	

3,13 	 1.77 

	

3.18 	 1,81 

	

3,21 	 t • 95 

	

3.53 	 2.18 

	

3,58 	 2,22 

	

3.63 	 2.2? 

	

3.68 	 2.31 

	

3,72 	 2.35 

	

4.16 	 2.63 

	

6.19 	 2.66 

	

4.9* 	 2,91 

2.98 

	

4.52 	 2.99 

	

4.56 	 3.04 

	

4.60 	 3.07 

	

4.65 	 3,12 

	

4.89 	 3.16 

	

4,72 	 3,19 
	1• 

	

4.77 	 3.24 

	

4.61 	 3.2? 

	

4,95 	 3.32 

	

4.69 	 3,36 

	

4.92 	 3.38 

	

4,95 	 3,43 

	

4.99 	 3.46 

	

.99 	* 	3,46 * 

Vastaavat tonnjt.k,.t Saadaan jak...tja a 3 1t0 - t.ksa 1,8:11. 
Vidunajossa 4/_3 ak/t 

Kutjet*SetVj$yya*9l1 on ajettu kokonaismatka jsettuns kandella 
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määräytyvät 8/13 akseli/telipainojen perusteella, kerrotaan 

taulukon 1 taksat kertoimella 1,38. 

1 2.1.8 	Kaupunkialueen taksat 

Kuljetuksissa kaupunkialueilla kerrotaan taulukon 1 taksat 

kertoimella 1,21. 

Kaupunkialueelle tarkoitettuja taksoja käytetään silloin, 

kun kuljetukset pääosiltaan tapahtuvat rakerinetulla asema-

kaava-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, joilta 

ei suoriteta erillistä korvausta. 

Työajaksi ei lueta 

- pidettyjä kahvi- ja ruokataukoja 

- auton korjaus- ja huoltoaikoja 

- muita autosta riippuvia odotusaikoja 

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

- niitä odotusaikoja, joilta suoritetaan erillinen korvaus 

Tydajan määräytymistä selventäviä esimerkkejä liitteessä 

nro 3. 

2.2.2 	Vajaan tyhvuoron kestävät tehtävät 

Jos auto tilataan tilapäiseen ajoon, jossa tydaika on alle 

4 tuntia, korvataan tyäpaikalle 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, ku-

luessa työvuoron alkamisesta, korvataan työmaalla saapuneil-

le autoille yhden tunnin osalta odotuskorvaija yhdistetyn tak-

San alkakorvausosan suuruisena, 

2.3.2 	Työvuoron aikana 

Suoritettaessa kuljetuksia yksikköhintataksaa käyttäen mak-

setaan yli 30 min. pituisilta keskeytyksiltä odotusaikakorvaus 

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 ai-

kakorvausogan suuruisena kuitenkin enintään kandelta tunnil-

ta työvuorokauden aikana. 
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1 	2.3.3 

1 	2.4.2 

1 	2.4.3 

Työvuoron keskeytyminen 

3os konerikko, sääolosuhteet tms. aiheuttaa tybvuoron kes-

keytymisen siten, ettei vuoroa enaä jatketa, ei autoille 

suoriteta erillistä korvausta työvuoron keskeytymisestä. 

Hiekoitus, suolahiekoitus ja suolaus 

Koneellisesti tai silloista kuormattuna 

Kuorma-autolla tai hiekoituslaitteella suoritettavasta tei-

den hiekoituksesta, suolahiekoituksesta ja suolauksesta mak-

setaan taulukon 1 tuotantopalkkiotaksan mukaiset korvaukset. 

Auton omalla kuormauskauhalla kuormattuna 

maksetaan kohdan 2.1.2 mukaisesti. 

Suolan sekoitus 

1 	2.4 

1 	2.4.1 

Suolahiekoituksessa suolan sekoitusajalta ei makseta mandol-

lisia lisälaitekorvauksia lukuunottamatta multa erillisiä 

korvauksia. 

	

2.4.4 	Hiekoituslaite 

Hiekoituslaitteen ollessa liikenteenharjoittajan, maksetaan 

siitä korvausta hiekoitustehtävän kokonaisajalta 13,4Omk/h 

(LL 869). 

	

2.4.5 	Muut korvaukset 

Korvaukset kuljetuksista 8/13 vastaavilla kuormasuuruuksil-

la, 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-

kerrosteri kastelusta maksetaan taulukon 1 tuotantopalkkio-

taksan mukaiset korvaukset. 

Tilaajan kastelusäiliön ollessa auton kantavuuteen nähden 

liian pieni, merkitään kuljetettavaksi kuormaksi se kuorma, 

joka autolla saataisiin kantavuutta vastaavalla kastelusäi-

liöllä. 

2.5.2 	Kuormaus auton omalla pumpulla 

Mikäli kuormaus tapahtuu liikenteenharjoittajan omalla pum-

pulla suoritetaan kastelutehtävän kokonaisajalta pumpusta 

korvausta 11,5Omk/h (LL 845). 

2.5.3 	Kastelusäjijöt 

Kastelusäiliön ollessa liikenteenharjoittajan maksetaan sii-

tä kastelutehtävän kokonaisajalta säiliön tilavuuden perus-

teella seuraavasti: 

^ 10 m 3 :n säillö 8,6Omk/h (LL 847) 

> 10 m 3 :n säiliö 10,90 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 2.1.7, 2.1.8 ja 4.2 mukaisesti 

3 	AURAUS 

3.1 	Kilometritaksa 

Kuorma-autolla suoritettavasta teiden aurauksesta maksetaan 

aurauskilometriltä 2-akselisille autoille 5,11 mk/km (TL 322) 
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ja 3-akselisille autoille 6,05 mk/km (TL 323). 

Auraustaksat sisältävat korvauksen myös lyhyehköista tyhjä-

näajoista ( 6 km aurausjaksoa kohti) sekä auraustehtävän 

aloitus- ja lopetustoimiin liittyvistä seisonta-ajoista 

samoin kuin normaaleista ajoradan aurauksen yhteydessä suo-

ritettavista linja-autopysäkkien ja maitolaituritasanteiden 

sekä muiden erillisalueiden aurauksesta aikataksan yhteydes-

sä mainituin poikkeuksin. Tyhjänä ajomatkan ollessa normaa-

lia pitempi (yli 6 km) maksetaan siitä erillinen korvaus au-

ton kokonaispainoa vastaavan yhdistetyn taksan mukaan. 

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) aihaisemmaksi. 

Koko auraustehtävästä voidaan sopia maksettavaksi myös tau-

lukon 2 mukainen tuntihinta, jos erillisalueiden suuren luku-

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

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

alhaisemmaksi tai em. tekijäin todetaan aiheuttavan tuntian-

sion jatkuvan alituksen. 

Taulukon 2 tuntimaksun käytöstä on aina etukäteen sovittava 

tilaajan ja auraustehtävän suorittajan kesken. 

Kokonaispainoryhmä (TL 	335) 
Aurauksen tuntihinta 

mk/h 

2-akseliset autot 
kokonaispaino 12 139,35 

- 	 " 	 - 	 > 12 - ̂ 14 t 145,90 
> 14 t 157,02 

3-akseliset autot 
kokonaispaino 20 172,49 

- 	 - ) 20 t 185,94 

Taulukko 2. Aurauksen tuntjhjnta eri kokonaispainoryhmissä 
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3.3 	Korvaus auton lisävarustejsta 

Liikenteenharjoittajan omasta aurasta sovitaan korvaus erik-

seen. 

Liikenteenharjoittajalle, joka suorittaa auraustehtäviä tila-

päisesti (nk. vara-aurausauto), voidaan antaa sovituksi ajak-

si käyttöön tilaajan omistamat laitteet, jolloin asennuksen 

kustantaa tilaaja tai sovitaan asennuskustannuksista erikseen. 

3.4 	Jalmiusajkakorvaus 

Velvollisuuden olla auraussopimuskautena valmiina suoritta-

maan auraussopimuksen edellyttämiä auraustehtäviä maksetaan 

tästä erillistä valmiusaikakorvausta tilaajan ja auraustyön 

suorittajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 

3.5 	Sääntarkkailukorvaus 

fikäli autoilija suorittaa tehdyn sopimuksen mukaan sään- 

tarkkailun, maksetaan tästä erillistä korvausta samoin pe-

rustein kuin TVL:n omille työntekijöille. 

4 	TUäTI- JA YHDISTETTY TAKSA SEKÄ LISLAITE- JA HIHAUS- 

KIRJA U K SE T 

4.1 	Tunti- ja yhdistetty taksa 

4.1.1 	I1aksuperuste 

Tunti- ja yhdistetty takaa maaräytyy 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 ja sitä ei käytetä maa- ja kiviainesten 

ja veden kuljetuksissa. 
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Tuntitaksa suoritetaan siltä työajalta, minkä auto on tilaa-

jan käytettävissä. Tydajaksi luetaan kohdassa 2.2.1 määritel-

ty aika. Tuntitaksaa käytetään aikatyöluonteisissa kuljetus- 

tehtävissä, joissa keskimääräinen ajomatka työvuorossa tai 

sitä lyhyemmässä kuljetustehtävässa, 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/h). 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. 

1 4.1.2 Aluee liirien maksuluokkaraja 

Plueellisen maksuluokkarajan yli tapahtuvissa kuljetustehtä-

vissä voidaan samassa kuljetustehtävässä joutua käyttämään 

eri alueelliiseen maksuluokkaan kuuluvia autoja. Sellaisissa 

ilman siirtolupaa tapahtuvissa tehtävissä (esim. kunnossapito), 

jotka tapahtuvat kandella tai useammalla liikennealueella, 

voidaan tarvittaessa sopia, minkä liikennealueen maksuluokkaa 

kuljetustehtävässä käytetään. Kuljetustehtävän tapahtuessa 

eri maksuluokkien alueella määräytyy maksuluokka tällaisessa 

tapauksessa auton asemapaikkakunnan maksuluokan mukaan. 

Psemapaikkakunnaksi katsotaan se alue, jossa autolla on oi-

keus liikennöidä liikenneluvan tai siirtoluvan perusteella. 
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Taulukko 3. Tunti- ja yhdistetty takaa 

Ajoneuvotyyppi Kokonaispaino- Tuntitaksa Yhdistettl- takaa 
luokka (TL 131) (TL 132) 

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

1 II 1 II 1 II 

1 	Kevyt pakettiauto enint&Kn 2599 60,32 58,04 43,24 41,58 1,10 1,06 
2 Raskas pakettiauto 2600 ja yli 63,55 61,09 44,80 43,06 1,22 1,17 
3 Kevyt kuorma-auto eninthän 5999 70,58 67,83 48,39 46,55 1,45 1,39 
4 	- 	- 6000 - 	7999 76,95 74,00 52,16 50,14 1,62 1,56 
5 	- 	- 8000 - 	9999 82,65 79,51 55,66 53,54 1,76 1,69 
6 	- 	- 10000 - 11999 87,78 84,36 59,06 56,76 1,88 1,81 
7 Keskiraakas kuorma-auto 12000 - 13999 92,53 89,01 62,10 59,71 2,00 1,92 
8 	- 	- 14000 - 16999 99,37 95,57 66,61 64,03 2,15 2,07 
8 Raskas kuorma-auto 17000 - 19999 105,45 101,36 70,47 67,80 2,29 2,20 

10 Raskas kuorma-auto ja kevyt 20000 - 24999 114,00 109,63 76,08 73,14 2,49 2,39 
ajoneuvoyhdiatelmK 

11 	Kevyt ajoneuvoyhdistelmK 25000 - 29999 121,79 117,13 80,96 77,83 2,68 2,58 
12 	Keakiraskaa ajoneuvoyhdiatel- 30000 - 34999 129,29 124,35 85,56 82,25 2,88 2,77 

13 Raskas ajoneuvoyhdistelmä 35000 - 39999 135,09 129,86 88,78 85,38 3,04 2,92 
14 	- 	- 40000 - 44999 140,50 135,09 91,82 88,32 3,21 3,09 
15 	- 	- 45000 ja yli 149,05 143,35 95,96 82,28 3,50 3,37 

maksuluokka 1: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Lapin lääni 

Maksuluokka II: Muu Suomi 



Lisälaitekorvaukset 

Kuormanosturit, vintturit ja kuormauskauhat 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nosturia tarvitaan, 

maksetaan autolle seuraavat iisäkorvaukset: 

a) Hydrauliset niveipuominosturit 

Nostokyky Lisämaksu 

mk/h kNm 	kpm 

enintään 20.00 enintään 2000 10,50 (LL 850) 

20.01 - 	 35.00 2001 	- 3500 24,60 (LL 851) 

35.01 - 	 65.00 3501 	- 6500 31,10 (LL 852) 

65.01 - 	 90.00 6501 	- 9000 41,60 (LL 853) 

90.01 - 	140.00 9001 	- 14000 54,50 (LL 854) 

Yli 140 kNm (16000 kpm) nivelpuominosturilla varustetun 

raskaan kuorma-auton maksusta samoin kuin nostureissa käytet-

tävien apulaitteiden korvauksesta sovitaan tilaajan ja kul-

jetuksen suorittajan kesken erikseen (LL 845). 

b) Perälaitariosturjt 

Nostovoima Lisämaksu 

mk/h kNm 	kpm 

enintään 20 	enintään 2000 8,10 	(LL 	856) 

Milloin vintturia tarvitaan maksetaan siitä edellä olevan 

nosturikorvauksen lisäksi 9,40 mk/h (LL 857). 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kuormaukseen käyte-

tään auton omaa kuormauskauhaa, suoritetaan kuormauskauhasta 

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

4.2 

1 4.2.1 
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4.2.2 	Vaihtolava-autot 

Kuljetustehtävan kokonaisajalta, jossa vaihtolava-autoa tar- 

vitaan, maksetaan autolle seuraavat lisäkorvaukset: 

a) maasta nostettava vaihtolava koneistojneen 

Vetovoima Lisämaksu 
per usla valla 

mk/h kN kp 

80 8000 18,10 	(LL 	859) 
120 12000 24,80 	(LL 	860) 

160 16000 34,00 	(LL 	861) 

b) Tukijaloin varustettu vaihtolava koneistoineen 

Laitteen käyttötarkoitus Lisämaksu 	mk/h 

volave Umpilava 

Käyttö ilman perävaunua 22,60 	(LL 	862) 30,10 	(LL 	864) 
peruslaval la 

Perävaunukäyttöön perus- 33,90 	(LL 	863) 48,90 	(LL 	865) 
lavoilla 	(2 	kpl) 

Tilaajan käyttöön luovutetun lisälavan maksuna saadaan yo- 

laittaa 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 7,20 (LL 866) 

volava 	tukijaloin 	(6 m) 9,20 (LL 867) 

Umpilava 	tukijaloin 	(6 	m) 16,70 (LL 868) 
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4.2.3 	Uetojärjestelrnät 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nelipyora- ja teli-

vetoisia tai kitkavetolaitteella varustettuja autoja tarvi-

taan, suoritetaan näille tunti- ja yhdistetyn taksan lisäksi 

7,85 mk/h (LL 875). Kuusipyörävetoisille autoille maksetaan 

tunti- ja yhdistetyn taksan lisäksi korvauksena 19,05 mk/h 

(LL 876). Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksalla ajettaes-

sa maksetaan lisäkorvausta kuten edellä tunti- ja yhdistetyn 

taksan osalta. 

1 4.2.4 	Kolmikaatokippi 

Siltä kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kolmikaatokippiä 

tarvitaan, maksetaan autolle lisäkorvausta 14,30 mk/h (LL 871). 

Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksalla ajettaessa maksetaan 

em. lisäkorvaus yksikköhinnan tai tuotantopalkkiotaksan lisäk-

si. 

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 6,45 mk/h (LL 878). Hinausnopeuden ollessa rajoi-

tettu maksetaan kokonaispainon mukainen taksa 20 %:lla koro-

tettuna (LL 880) ja lisäksi 6,45 mk/h sekä mandollinen auton 

vetojärjestelmästä 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 6,45 mk/h sekä mandollinen auton vetojärjestelmäs-

tä johtuva korvaus. 
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4.3.3 	Lisälajtteet hinauksessa 

Tarvittavjsta iisäjajttejsta maksetaan korvaus kohdjssa 

1.2 tai 4.2 esitetyin perustein. 
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KUSTANNUKSET YH1EENSÄ 
AIKAKUSTANNUKSET 
MAl KAKUSTANNUKSET 
YHTEENSÄ 

MK/V 296248 325458 342984 
MK/H 	80.45 	80.45 	30.45 
MK/H 	84.13 100.36 110.10 
MK111 164.58 180.81 190.55 

TVLIKAL 	- 
KulJ.tvs.,aksut 

Liite nro 1 

KUSTANNUSLASKELIIA n:o 1 
4. 1983 

LASKENTATIEDOT 

KUL3ETUSLA11 	M.ansiirto AU1ON HINTA MK 460150 
AJONEUVOi 	.5-aks. 	kuor,a-auto RENKAAT MK 26720 

KOKONAISPAINO7 22100 kg HZN1A RLNKAI11A 	MK 433430 

KUSTAIINUSTEK IZC T 

KUL3ETUSNA1KA Kl4 0-3 3-10 )10 
KAYTT6TUNNIT H/V 1800 1800 1800 

AJOStJORITE KH/V 24000 55000 80000 
POLrTOAINEEN KULUTUS L/ISOKM 50 40 35 
PI1DAIKA V 7.0 7.0 7.0 
JAÄNN6SARVO Z 13.5 13.5 13.5 

JÄÄNNÖSARVO l4K 62120 62120 62120 
POISTETTAVA HANKINTAKUSTANNUS MK 371310 371310 371310 

TMÄRÄ1NN PLOMA MK 289566 289566 289566 

P1 TOKUSrANNUKSET 

18566 	18566 	18566 
37644 37644 37644 
4590 	4590 	4590 
6866 	6866 	6866 
3664 	3664 	3664 

60454 60454 60454 
131784 131784 131784 
73.21 73.21 73.21 

PO1STON KI3NTEÄ OSUUS 	 5 Z/A MK/V 
KORKO+tOI$.YLIJ.KIXNT.OSUUS 13.00 Z PtK/V 
AJCINEUVOVERO 	 MK/V 
LI IKENNEVAKUUTUS 	 MK/V 
AU1OVAKUUIUS (BCE) 	 MKIV 
KILNTEÄT TY6KUSTANNUKSET 	 MK/V 
P11OKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 	 NK/V 

MK/11 

1 KÄYTT6ICuSrANP4uKSET 

PUiSTON MUUTTUVA OSUUS 	 MK/V 
rolMINrayLlJ.MUuTrUVA OSUUS .5 X 	MK/V 
RENGASKUSTANNUKSET 	 MK/V 
pOLTTOAINEKuSTANNUK8ET 254.0 P/L MK/V 
HUULTOKUSTANNUKSET 	 15 X 	MK/') 
KORJAUSKUSTANNUKSET 	 55 2 	MK1') 
MUUTTUVAT 1YÖKUSTANNUKSLT 	 MK!') 
K*YTT6KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 	 MK/V 

PTK/H 

1 HALLIN TOKUSTANNUKSE T 
	

MK /V 
MK /14 

1 KUKONAISKUSTANNUKSE ( 

34478 34478 34478 

	

8687 	8687 	8687 

	

21040 	21040 	21040 

	

30480 	55880 	/1120 

	

4572 	8382 	10668 
44055 34055 34055 
18124 18124 18124 

151436 180646 198172 
84.13 100.36 110.10 

	

13028 	13028 	13028 

	

7.24 	7.24 	7.24 

TVL 001 :A2 
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Liite nro 2 

Ke ikka-aikojen vaihtelura ja t 

Kuljetus- 
etäisyys- 
väli 

Keikka-aiko Kuljetus- 
etäisyys- 
väli 

Keikka-aika 

Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja 

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 
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Liite nro 3 

Esimerkkejä työajan merkitsemisestä 

Suoritetaan murskeen kuljetusta murskaamolta varastokasaan 

ajomatkan ollessa 12,40 km. Työ tehdään yksivuorotyönä 

(klo 7.00 - 16.00) yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksalla. 

Kaikki autot tulevat työmaalle klo 7.00 ja suorittavat 

työtä koko työvuoron siten, että viimeinen auto purkaa 

kuormansa klo 16.00. Kuormauskoneen kuljettaja pitää kah-

uitauot. 

Kaikkien autojen työaika on 7 h 36 min. 

2. Kuljetus suoritetaan kuten edellä. Eräs auto poistuu pur-

kauspaikalta luvatta klo 15.13 hakematta enää uutta kuor-

maa. Kuljetuksessa todettu keikka-aika 38 min. Tälle autol-

le tulee työaika seuraavasti: 

7 h 36 min - 47 min = 6 h 49 min. 

Ajopäivälistaan tulee huomautuskohtaari merkintä kyseisestä 

tapahtumasta. 

3. Autojen työhöntuloaika on sovittu etukäteen porrastetuksi 

esimerkiksi 5 min, välein (6.30, 6.35,.,7.00). Kuormaus-

kone lopettaa työnsä klo 15.30 ja viimeinen auto purkaa 

kuormansa klo 16.00. Kaikille autoille tulee työajaksi 

7 h 35 min. 
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