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1. KUIJETUSMAKSUJEN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN JA SOVELTAMI- 
NEN 

Sopimusta noudatetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen oma-
johtoisten töiden kuorma- ja pakettiautokuljetuksissa, 
jos kuljetukseen tarvitaan liikennelupa sekä aurauksis-
sa. 

Sopimuksen hinnoitteluperusteita ei noudateta: 

- Kuljetuksissa, jotka tapahtuvat alueella, jolla voi-
daan ylittää ajoneuvoasetuksen (233/1982) 33 §:n mää-
räämät suurimmat sallitut akseli-, teli- tai koko-
naispainot 

- Asfalttimassan kuljetuksissa 

- Kuljetuksissa perävaunukalustolla yli 10 km:n ajomat-
koilla (kuljetusetäisyysväleillä) 

- Kuljetuksissa, joista rakennuttaja lähettää urakka- 
asetuksen mukaiset tarjouspyynnöt urakoitsijoille ja 
tekee oman tarjouksen ja kun urakkaan kuuluu vähin-
tään kuormaus, kuljetus, työnjohto ja siirrettäviä 
materiaaleja yli 10 000 m3itd tai siirrettäviä kun-
nossapitomateriaaleja yli 4 000 m3itd tai kuljetus-
kustannuksia yli 80 000 mk tämän kuljetussopimuksen 
mukaisin taksoin laskettuna. 

Jäljennökset näistä sopimuksista toimitetaan kuukauden 
kuluessa TVH:n ao. yksikköön. 

Jos taksojen tai ohjeiden noudattamisesta tai soveltami-
sesta syntyy erimielisyyttä eikä niistä päästä paikalli-
sesti yksimielisyyteen, on tästä viipymättä ilmoitettava 
TVH:n ao. yksikköön. 

Sopimuskauden aikana syntyvät periaatteelliset kysymyk-
set ja mandolliset erimielisyydet käsitellään kuljetus-
maksuneuvottelukunnassa. 

2. MAKSUPERUSTEIDEN SOVELTAI1ISESSA JA KULJETUSTEHTÄVIEN 
JAPJESTELYISSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAATTEET 

2.1 	Tilaajan ja kuljetustyön suorittajar. edustajat 

Hankkeella tilaajan edustajana on työmaan päällikkö. 
Hankkeella voivat kuljetusten suorittajat nimetä yhteys- 
henkilön, joka välittää tilaajan ohjeet ja neuvottelee 
autoilijoiden asioista. Yhteyshenkilön valinnasta on il-
moitettava työmaan päällikölle. Suurilla hankkeilla yh-
teyshenkilöitä voi olla useita, jolloin työmaan päälli-
kölle on ilmoitettava, mitä työkohteita kukin edustaa. 
Samaa yhteyshenkilöä on pyrittävä käyttämään koko hank-
keen ajan. 



	

2.2 	Kuljetusmaksujen soveltaminen 

Kuljetustehtävästä, kuljetusmaksuista ja taksalajien so-
veltamisesta on sovittava ennen kuljetustehtävän aloit-
tamista. Jos kuljetustehtäva tai olosuhteet muuttuvat, 
tulee taksalajeista sopia tilaajan ja kuijetuksen suo-
rittajan edustajan kesken. 

	

2.3 	Erikoistaksat 

Jos tässä taksakirjassa ei ole kuljetustyöstä määritelty 
taksaa tai näitä taksoja ei voida soveltaa johonkin eri-
koisautoon, erikoistehtävään tai auton lisälaitteeseen, 
on kuljetusmaksu sovittava ennen kuljetustehtävän alka-
mista tilaajan ja kuljetustyön suorittajan tai hänen 
edustajansa kesken. Jäljennäkset näistä sopimuksista 
toimitetaan kuukauden kuluessa TVH:n ao. yksikköön. 

	

2.4 	Tarjousten pyytäminen kuljetusinaksuista 

Tässä kirjassa olevista pelkistä kuljetusten yksikköhin-
noista tai aika- ja yhdistetystä- ja kunnossapidon eri-
koistaksoista sekä lisälaitekorvauksista ei tule pyytäa 
tarjouksia. Poikkeavasta menettelystä on ssvittu kohdas-
sa 1 ja sopiinusehtojen kohdassa 5. 

	

2.5 	Maarakennusurakoiden kuljetukset 

Maarakennusurakoiden, joihin sisältyy kuorma-autokalus-
tolla suoritettavia kuljetuksia, tarjouspyyntöasiakir-
joista tulee käydä ilmi tie- ja vesirakennuslaitoksen 
töissä kulloinkin kaytössä olevat kuljetusmaksut, 

	

2.6 	Autojen työhönotto 

Otettaessa kuorma-autoja työhön tulee taman tapahtua 
niin, että tehtävään soveltuvasta kalustosta työhön ote-
taan ensisijaisesti työmaan kotipaikkakunnan autoja. 

	

2.7 	Liikenneoikeudet 

Kuljetustyön suorittaj alla tulee olla tarvittaessa voi-
massa oleva liikennelupa ja hänen on huolehdittava tar-
peellisten siirtolupien hankinnasta ja voimassaolosta ja 
vaadittaessa esitettäva ne tilaajan edustajalle. 

	

2.8 	Autojen rekisteröinti 

Kaikkien kuorma-autojen tulee olla rekisteröityjä H 
katsastettuja myös yleiseltä liikenteeltä suljetull 
alueella ajettaessa. Vaadittaessa on rekisteriote esi-
tettävä tilaajan edustajalle. 

	

2.9 	Yliraskaat ja ylisuuret kuljetukset 

Tarvittavat kuljetusluvat TVL:n alaisilla tyomailla 
hankkii työmaa. Ennen kuljetuksen alkamista on sovittava 
kuljetuksen vastuukysymyksista - 



	

2.10 	Kuoruiasuuruudet 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen alaisella työmaalla tyäs-
kentelevien autojen kuormakoosta ja lavan mitoista on 
oltava katsastusviranoinaisen tekemä merkintä auton re-
kisteriotteessa tai katsastusmiehen erikseen antamassa 
todistuksessa. Kuljetustyön suorittaja on velvollinen 
huolehtimaan ja työmaan työnjohto velvollinen vaatimaan, 
että kuormalavojen mitat vastaavat rekisteriotteeseen 
tehtyjä merkintöjä ja että näitä kuorinasuuruuksia myös 
noudatetaan. Työmaan työnjohdon on valvottava, että au-
toissa on asianmukaiset kilvet sekä kuorinakokoa osoitta-
vat listat ja rimat. 

Alueella, jolla ei tarvitse noudattaa ajoneuvoasetuksen 
(233/82) mukaisia suurimpia sallittuja akseli-, teli-
tai kokonaispainoja, voidaan kuljettaa enintään auton 
valmistajan sallimaa enimmäiskuormaa ottaen huomioon 
työturvallisuudesta annetut säädökset ja määräykset. 

Milloin tien tai sillan heikkouden vuoksi ajoneuvon ak-
seli- tai telipaino on liikennemerkillä rajoitettu pie-
nemmäksi ja ajoneuvon kuormitusta on tämän johdosta vä-
hennettävä eikä ajoneuvon rekisteriotteessa ole katsas-
tusmiehen toimesta merkitty kantavuuden arvoja eri akse-
lipainoille, katsotaan liikenneministeriön kirjeellä nro 
4952/30.7.1975 antaman ohjeen mukaan kuorman suuruutta 
laskettaessa kulloinkin käytettävän kantavuuden olevan 
oikean, jos rekisteriin merkittyä kantavuutta on laskel-
massa vähennetty 

a) auton osalta 1 200 kg kutakin 1.0 tonnia kohti, jolla 
rajoitettu akseli- tai telipaino poikkeaa yleisesti 
sallitusta, 

b) puoliperävatmun osalta vastaavasti 1 000 kg, sekä 

c) kaksiakselisen varsinaisen perävaunun osalta vastaa-
vasti 2 000 kg. 

Auton kuormakokoa näin määrättäessä maa- ja kiviaieiden 
sekä äljysoran tilavuuspainoksi otetaan 1 600 kg/ui itd. 
Asfalttimassan kuljetuksissa ei auton kuormakokoa voida 
määritellä kuutiometriperustein. 

	

2.11 	Kuorsien tasaaminen ja kuormasuuruuksien toteaminen 

Kuljetuksen tapahtuessa merkityn työmaan ulkopuolella, 
tulee kuorma tasoittaa mandollisimman hyvin esim. kuor-
maajan kauhalla lavan sivulaidoille kiinnitetyn riman 
tai listan korkeuteen siten, että sen suuruus on helpos-
ti todettavissa. Kuorman suuruus on yleensä todettava 
kuormauspaikalla tai enintään 1 km:n etäisyydellä kuor-
mauspaikasta, kuitenkin aina ennen tieliikennelain 2 :n 
mukaista tietä. 
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Ns. suljetulla alueella kuormakoko voidaan mäarittää 
myös sun. kuormaajan kauhakoolla (keskimaaräinen täyt-
töaste). Tällöin kuorma saa ylittää lavan yläreunan, 
kuitenkin niin, että työturvallisuusinääräyksiä ja säa-
döksiä ei rikota. 

	

2.12 	Kuljetukset karkealla alustalla 

Kuljetettaessa karkealla alustalla (sepeli/murske, rae- 
koko > 35 mm, louhe) on työnjohdon huolehdittava ajotien 
kunnosta siten, ettei renkaille aiheudu kohtuutonta 
haittaa. Jos jatkuvasti joudutaan kuljettamaan alustal-
la, jota ei ole tiivistetty tai tasoitettu (hienolla al-
neksella), kerrotaan taulukon 1 taksat kertoirnella 1.05. 

	

2.13 	Perustositteet 

Auton kuljettaja allekirjoittaa ajopäivälistat (auton 
käyttöilmoitukset). Ajopäivälistoista (auton käyttöil-
moitukset) annetaan jäljennökset autonkuljettajalle. 
Kuljetustyön suorittajalle tulevissa maksuissa mandoLli-
sesti ilmenneiden virheiden korjaamiseksi tehtävistä 
korjaustositteista annetaan jäljennökset kuljetustyön 
suorittaj alle. 

	

2.14 	Kuljetusetäisyysväli 

Kuljetusetäisyysväli on ajettu kokonaismatka jaettuna 
kandella. 

	

2.15 	Työsuojelu 

Autossa on oltava TSH:n hyväksymää mallia oleva suojaky-
pärä. Autonkuljettajien on käytettävä suojakypärää pois-
tuessaan suojatusta auton ohjaamosta tai vastaavista 
olosuhteista silloin, kun työkohteessa muut henkilöt on 
velvoitettu käyttämään suoj akypärää. 

Auton lisälaitteiden lakisääteisistä turvatarkastuksista 
(esim. kuormausnosturin määräaikaistarkastuksista) on 
oltava auton mukana todistus, joka pyydettäessä on esi-
tettävä tilaajan edustajalle. 

	

2.16 	Työaika 

Työajaksi luetaan se työaika, minkä auto on tilaajan 
käytettävissä. 

Työajaksi luetaan: 

- kuorniaus-, purkaus-, kaäntymis- ja peruutusajat 
- ajoajat 
- työstä johtuvat, autosta riippumattomat alle 1 h:n 

odotusaj at. 



Työajaksi ei lueta: 

- pidettyjä kahvi- tai ruokataukoja 
- auton korjaus- ja huoltoaikoja 
- muita autosta riippuvia odotusaikoja 
- ennakolta ilmoitettua, pituudeltaan määrättyä yli 1 

h:n taukoaikaa, jona aikana autoilija voi poistua 
työpaikalta. 

Maa- ja kiviaineskuljetuksissa työaika alkaa siitä het-
kestä, kun auto on sovittuna aikana työpaikalla valmiina 
ajoon ja päättyy siihen hetkeen, kun se on 

- tyhjentänyt työvuoron viimeisen kuormansa, jolloin 
työmaan toimesta työaikaan lisätään liitteen 2 mukai-
nen paluuaika 

- valmiina ottamaan työvuoron viimeisen kuormansa, jol-
loin työmaan toimesta työaikaan lisätään liitteen 2 
mukainen keikka-aika. 

Työajan ja suoritteiden määritys voi tapahtua myös ajo-
piirturin avulla, jos siitä erikseen etukäteen sovitaan. 

Osapuolten edustajien on sovittava etukäteen kaksivuoro-
työstä ja pidennetystä työajasta. 

	

2.17 	Vajaan työvuoron kestävät tehtävät 

Jos auto tilataan ajoon, jossa työaika jää alle 4 tun-
nin, korvataan työpaikalle tulo ja paluu taulukon 3 km- 
maksun mukaisesti. 

Korvattava matka sovitaan etukäteen ja se lasketaan 
edestakaisena tilauspisteestä tai asemapaikasta työkoh-
teeseen elleivät paikalliset olosuhteet muuta edellytä. 
Määräys koskee kaikkia kuljetuksia. 

Työaika päättyy työmaalla esim. konerikon sattuessa, kun 
työnjohto ilmoittaa asiasta autoilijoille tai ylösoton 
mukaiseen ajankohtaan, mikäli auto on ajossa työnjohdon 
ilnoittaman päättyuiisajankohdan jälkeen. 

	

3. 	MAA- JA KtVIAINESTEN SE1Ä ÖIJYSORAN 1WIJETUS 

	

3.1 	Maksutapa ja työnjärjestelyt 

Maa-, kiviainekset ja öljysora kuljetetaan joko yksikkö-
hinta-, tuotantopalkkio-, kaksivuorotaksalla tai erik-
seen sovittavalla taksalla (esim. paluutaksalla tai koh-
dan 2.4 mukaisesti). Yksittäisellä työmaalla käytetään 
joko yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksaa. Yksikkö-
hinta- ja tuotantopalkkiotaksan rinnakkaiskäyttö on 
kielletty lukuunottamatta kohdassa 3.3 mainittuja poik-
keuksia. 
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Taksa valitaan ennen kuljetustyön aloittamista. Taksa- 
laskennan perusteena on liitteen 2 mukaiset keikka-ajat. 
Keikka-ajan ollessa normaalia suurempi, on ensi-sijai-
sestj tarkistettava työmaan työjärjestelyt ja muut te-
hokkuuteen vaikuttavat seikt sekä poistettava keikka- 
aikaa tarpeettomasti pidentävät tekijät. 

3.2 	Yksikköhintataksa 

3.2.1 	Laskennalliset kuljetuskapasiteetit, kustannukset ja yk- 
sikköhinnat 

Yksikköhintataksa on laskettu seuraavien kuljetuskapasi-
teettien ja tuntikustannusten perusteella: 

Kuljetus- 
matka 
km 

3-akseliset kuorma-autot 

mk/h m3 itd/h 

0.375 179.70 45.1 
1.5 199.70 33.2 
3.5 216.50 25.9 
6.5 228.00 19.6 

15.5 240.50 11.3 

Yksikköhintataksakuljetuksissa maksetaan taulukon 1 mu- 
kaiset kiinteät taksat tai vähintään kohdan 3.2.2 vähim- 
ntäistuntiansio. 

3.2.2 	Vähimmäjstuntiansjo 

Tilikauden keskimääräinen vähimmajstuntjansjo on työtun- 
tia kohti 

2-akseliset kuorma-autot 

- 	 kokonaispaino 	< 12 t 97.00 xnk/h 
- 	 kokonaispaino 	12-14 t 102.50 mk/h 
- 	 kokonaispaino 	> 14 t 110.50 mk/h 

3-akseliset kuorma-autot 

- 	 kokonaispaino 	< 20 t 125.50 mk/h 
- 	 kokonaispaino 	^ 20 t 135.00 mk/h 

4-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	^ 22 t 	144.50 ink/h 

Jos tilikauden tai tilikautta lyhyemrnän työnkeston ajal-
ta laskettu keskimääräinen tuntiansio alittaa vähinimais-
tuntiansion, maksetaan saavutetun tuntiansion lisäksi 
vähimmaistuntiansion ja saavutetun tuntiansion erotus. 
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3.3 	Tuotantopalkkiotaksa 

Tuotantopalkkiotaksaa käytetään maa- ja kiviainesten se- 
kä äljysoran ajossa joko sopimuksen mukaan tai aina kun: 

- kuormaajana on traktorikaivuri 
- kuormataan useasta kuormauspisteestä (esim. eräissä 

vi irneistelytäissä) 
- paikataan äljysoralla 
- auto kuormataan sen omalla kauhalla 

Suoriteosan taksoina käytetään taulukon 1 mukaisia kiin-
teitä taksoja. 

Aikakorvausosan taksat ovat kokonaispainoluokittain seu-
raavat 

2-akseliset autot 

- 	 kokonaispaino < 12 t 81.80 mk/h 
- 	 kokonaispaino 12-14 t 86.30 mk/h 
- 	 kokonaispaino > 14 t 93.20 mk/h 

3-akseliset autot 

- 	 kokonaispaino < 20 t 105.60 mk/h 
- 	 kokonaispaino ^ 20 t 113.60 mk/h 

4-akseliset autot 

- 	 kokonaispaino ^ 22 t 121.60 nik/h 



Voimassa 1.6.1989 LUKLEN 	Taulukko 1 

Yks ikkähintataksat 	ink/n13 ltd 
Tuotantopalkkiotaksat mk/m3 ltd 

Kuljetus- Yksikköhinta- Tuotantopalkkiotaksat 
etäisyys- taksat 10/16 akseli/telipalrio 
väli 10/16 akseli! 

tel ipaino 
km Maaseutu Maaseutu 

Maa Maa Kastelu 
(vedenaj o) 

(TL 715) (TL 735) (TL 580) 

1 2 3 4 

0 - 0,25 3.05 1.01 - 
0,25- 0,50 3.98 1.46 - 
0,50- 1 4.88 1.93 1.54 
1 - 	2 6.01 2.59 1.81 
2 - 	3 7.23 3.31 2.49 
3 - 	4 8.37 3.98 3.16 
4 - 	5 9.48 4.61 3.57 
5 - 	6 10.57 5.23 3.98 
6 - 	7 11.65 5.85 4.38 
7 - 	8 12.72 6.45 4.82 
8 - 	9 13.79 7.05 5.17 
9 - 10 14.86 7.65 5.57 
10 - 11 15.92 8.24 5.97 
11 - 12 16.98 8.83 6.36 
12 - 13 18.04 9.43 6.76 
13 - 14 19.10 10.02 7.17 
14 - 15 20.16 10.60 7.57 
15 - 16 21.21 11.19 7.96 
16 - 17 22.27 11.78 8.34 
17 - 18 23.32 12.36 8.73 
18 - 19 24.37 12.95 9.13 
19 - 20 25.43 13.54 9.49 
20 - 21 26.48 14.12 9.89 
21 - 22 27.53 14.70 10.29 
22 - 23 28.58 15.29 10.67 
23 - 24 29.63 15.87 11.06 
24 - 25 30.69 16.46 11.44 
25 - 26 31.74 17.04 11.83 
26 - 27 32.79 17.62 12.22 
27 - 28 33.84 18.20 12.61 
28 - 29 34.89 18.78 13.00 
29 - 30 35.94 19.36 13.39 

> 30 +1.05 +0.58 +0.39 

Vastaavat tonnitaksat saadaan jakanialla m3 itd - taksa 
1,6: lla 
Vedenajosa mk/Tn 3  = 
Kuljetustaiyysva1 	ot 	iort 	tk j ettun. 
kande la 
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3.4 	Paluutaksa 

Kuljetustehtävissä, joissa paluu tapahtuu joko kokonaan 
tai osittain kuormattuna ja joissa menokuljetus makse-
taan joko yksikkähinta- tai tuotantopalkkiotaksalla, so-
vitaan paluutaksa paikallisesti ennen kuljetustyäri 
aloittamista. 

	

3.5 	Kaksivuorotaksa 

Kaksivuorotaksaa käytetään aina kun tilaaja järjestää 
kuljetukset kahteen vuoroon. 

Kulj etustehtävissä, jotka suoritetaan kaksivuorotyänä 
kerrotaan taulukon 1 yksikkähintataksa kertoimella 0.95 
sekä tuotantopalkkiotaksan suorjteosa kertoimella 0.90. 

	

3.6 	Louheen ja kivien kuljetukset 

Kun kuljetusmatka louheen ja kivien kuljetuksessa on 
pienempi kuin 10 km: 

- kerrotaan taulukon 1 yksikkähinta- ja tuotantopalk-
kiotaksat kertoimella 1.08 

- tuotantopalkkiotaksan aikakorvausosan lisäksi makse-
taan kaikissa painoluokissa 3.80 mk/h 

Kun kuljetusmatka louheen ja kivien kuljetuksessa on yli 
10 km, sovitaan käytettävä kuljetusmaksu paikallisesti 
etukäteen. 

	

3.7 	Kuljetukset painorajoitetuilla teillä 

Yksikkähinta- tai tuotantopalkkiokuljetuksessa, jossa 
kuormakoko määräytyy 10/16 tonnia pienempien akseli/te-
lipainojen mukaan, sovitaan kuljetusmaksu paikallisesti 
ennen kuljetustyän aloittamista. Tällaisia voivat mm. 
olla kuljetukset 

- painorajoitettujen siltojen yli 
- kelirikon takia painorajoitetuilla teillä 
- jääteillä 

	

3.8 	Taajamataksat 

Kun yksikköhinta- tai tuotantopalkkioajossa kuljetus ta-
pahtuu pääosin taajama-alueen ruuhkaisilla teillä ja muu 
liikenne merkittävästi vähentää ajonopeutta, kerrotaan 
taulukon 1 taksat l.l2:lla, jos kuljetusmatka on pienem-
pi kuin 10 km. 

Yli 10 km:n kuljetusnatkoilla käytettävä taksa sovitaan 
paikallisesti erikseen. 

Taajama-alueelle tarkoitettujen taksojen käytöstä on ai-
na etukäteen sovittava tilaajan ja kuljetustyön suorita-
jan kesken. 
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3.9 	Lisälaite- ja erikoisrakennekorvaukset 

Maa- ja kiviaineskuljetuksissa maksetaan tilaajan vaati-
mista lisälaitteista tai vetojärjestelmistä yksikkähin-
ta- tai tuotantopalkkiotaksan lisäksi kohtien 2.3 tai 8 
mukaiset korvaukset. Lisäkorvaukset maksetaan kuljetus- 
tehtävän kokonaisaj alta. 

4. HIERAN, SUOLABIEKAN JA SUOLAN SIROTTELU 

4.1 	Maksuperuste 

Kuorma-autolla tai hiekoituslaitteella suoritettavasta 
teiden hiekoituksesta, suolahiekoituksesta ja suolauk-
sesta maksetaan taulukon 3 mukainen tunti- tai yhdistet-
ty taksa. 

Tuntitaksa (TL 133) 
Yhdistetty taksa (TL 134) 

4.2 	Hiekoituslaitteet 

Kuljetustyön suorittajan hiekoituslaitteen käytöstä mak-
setaan tehtävän kokonaisajalta 15.50 mk/h (LL 869). 

4.3 	Muut korvaukset 

Korvaukset tarvittavista lisälaitteista maksetaan koh-
tien 2.3 tai 8 mukaisesti hiekoitustehtävän kokonaisa-
jalta. 

5. KASTELU 

5.1 	Maksuperuste 

Kuorma-autolla suoritettavasta tien pinnan ja tien ra-
kennekerrosten kastelusta maksetaan taulukon 1 tuotanto-
palkkiotaksan mukaiset korvaukset. 

Tilaajan kastelusäiliän ollessa auton kantavuuteen näh-
den liian pieni, merkitään kuljetettavaksi kuorniaksi se 
kuorma, joka autolla saataisiin kantavuutta vastaavalla 
kastelusäil iällä. 

5.2 	Pumput 

Kuljetustyön suorittajan puinpun käytöstä maksetaan kas- 
telutehtävän kokonaisajalta 12.90 mk/h (LL 846). 

5.3 	Kastelusäjijöt 

Kuljetustyön suorittajan kastelusäiliän käytöstä makse-
taan kastelutehtävän kokonaisajalta tilavuuden perus-
teella: 

< 11 m 3  säiliö 	11.60 mk/h (LL 847) 
^ 11 m 3  säiliö 	14.30 mk/h (LL 848) 
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5.4 	Muut korvaukset 

Korvaukset muuten määräytyvät kohtien 2.3, 3.4, 3.5, 
3.7, 3.8 ja 8 mukaisesti. 

	

6. 	AURAUS 

	

6.1 	Kilometritaksa 

Aurauksesta maksetaan: 

- 2-akselisj].le kuorma-autoil].e 	5.60 mk/km (TL 320) 
- 3-akselisj].le kuorma-autoille 	6.60 mk/km (TL 320) 

Kilometritaksa korvaa 

- aloitus- ja lopetustoimet 
- 5 km siirtoajoa auraustehtävää kohti 
- tien aurauksen 
- koukkaukset maitolaitureille ja linja-autopysäkeille 
- risteysten ja tiehen välittömästi liittyvien vähäis-

ten 
- erillisalueiden aurauksen (enintään 5 % auraustehtä-

vän kestoajasta) 
- työnaikaiset keskeytykset 
- aurauksen takia autoon asennetut laitteet, ei kuiten-

kaan auraa 

Jos siirtoajoa on yli 5 km, maksetaan ylimenevältä osal-
ta yhdistetyn taksan (taulukko 3) mukainen korvaus. 

	

6.2 	Erillisalueiden auraus 

Auraustehtävissä, joissa aurataan erillisenä työvaiheena 
laajoja kanavoituja risteyksiä, suuria erillisiä pysä-
kointija levähdysalueita tai rautatietasoristeyksiä, 
voidaan aurauksesta maksaa kilometritaksan lisäksi tau-
lukon 2 mukainen aikataksa. Korvattava aika on sovittava 
etukäteen. 

	

6.3 	Aikataksa 

Koko auraustehtävästä voidaan sopia maksettavaksi myös 
taulukon 2 mukainen tuntihinta, jos erillisalueiden suu-
ren lukumäärän tai tien kapeuden, mutkaisuuden, mäkisyy-
den yms. tekijöiden vuoksi aurauksen työsaavutus jää 
keskimäärin nopeutta 30 km/h alhaisemnaksi. 
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Taulukon 2 tuntimaksun käytöstä on aina etukäteen sovit-
tava tilaajan ja auraustehtävän suorittajan kesken. 

Kokonaispainoryhm (71 	335) 
Aurauksen 	tuntihinta 	mk/h 

2-akseliset 	autot 
- 	kokonaispaino 12 	t 156.70 
kokonaispaino 	12 	- 14 	t 165.10 

- 	kokonaispaino 14 	t 177.70 

3-aksetiset 	autot 
- 	kokonatspaino 	s 20 	t 194.50 
- 	kokonaspaino 	0 20 	t 210.30 

Taulukko 2. Aurauksen tuntihinta eri kokonaispainoryh-
missä. 

	

6.4 	Korvaus auton lisävarusteista 

Auraustyön suorittajan aurasta maksetaan etukäteen so-
vittu korvaus. Auraustyön suorittaj alle, joka suorittaa 
auraustehtäviä tilapäisesti (nk. vara-aurausauto), voi-
daan antaa sovituksi ajaksi käyttöön tilaajan omistamat 
laitteet, jolloin asennuksen kustantaa tilaaja tai kor-
vauksesta sovitaan erikseen. 

	

6.5 	Valiiiusaika-ansio 

Valmiusoloajan korvaamisesta valmiusaika-ansiolla sovi-
taan tilaajan ja auraustyön suorittajan kesken erikseen. 

	

6.6 	Sääntarkkailul isä 

Mikäli autoilija suorittaa tehdyn sopimuksen mukaan 
sääntarkkailun, maksetaan tästä erillistä lisää samoin 
perustein kuin TVL:n omille työntekijöille. 

	

7. 	TUNTI- JA YHDISTETTY TAKSA 

	

7.1 	Maksuperuste 

Tunti- ja yhdistetty taksa määräytyy auton rekisterikir-
jaan merkityn kokonaispainon perusteella. Kuitenkin jos 
työmaalla tarvitaan jatketulla ohjaamolla varustettua 
autoa, sijoitetaan se yhtä painoluokkaa ylemmäksi. 

	

7.2 	Alueellinen saksuluokkaraja 

Kuljetustehtävän tapahtuessa eri maksuluokkien alueella, 
määräytyy maksuluokka auton asemapaikkakunnan maksuluo-
kan mukaan. Asemapaikkakunnaksi katsotaan se alue, jossa 
autolla on oikeus liikennöidä liikenneluvan tai siirto- 
luvan perusteella. 

Alueellisen maksuluokkarajan yli tapahtuvissa kuljetus- 
tehtävissä voidaan samassa kuljetustehtävässä joutua 
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käyttämään eri alueelliseen maksuluokkaan kuuluvia auto-
ja. Sellaisissa ilman siirtolupaa tapahtuvissa tehtävis-
sä (esiin. kunnossapito), jotka tapahtuvat kandella tai 
useainmalla liikennealueella, voidaan tarvittaessa sopia, 
minkä liikennealueen maksuluokkaa kulj etustehtävissä 
käytetään. 

	

7.3 	Tuntitaksa 

Tuntitaksaa käytetään aikatyöluonteisissa kulj etustehtä-
vissä, joissa keskimääräinen ajomatka työvuorossa tuntia 
kohti laskettuna on alle 15 km. 

Taulukon 3 mukainen tuntitaksa suoritetaan siltä tyäa-
jalta, jonka auto on tilaajan käytettävissä. Työajaksi 
luetaan kohdassa 2.16 ja 2.17 määritetty aika. 

	

7.4 	Yhdistetty taksa 

Yhdistettyä taksaa käytetään aikatyäluonteisissa kulje-
tustehtävissä, joissa keskimääräinen ajomatka työvuoros-
sa tuntia kohti laskettuna on yli 15 km. 

Taulukon 3 mukainen yhdistetyn taksan aikakorvaus suori-
tetaan siltä tyäajalta, jonka auto on tilaajan käytettä-
vissä ja ajetulta matkalta yhdistetyn taksan kilometri- 
korvaus. 

Ajoneuvotyyppi Kokonais- Tuntitaksa Yhdistetty 	taksa 

painoLuokka (TL 	131) (TI 	132. 	TI 	134) 

(TL 	133) 

Aikakorvaus Km-maksu 

kg mk/h mk/h mk/km 

1 II 1 11 1 II 

Kevyt 	pakettiauto enint. 	2699 93.10 89.30 71.76 69.00 1.28 1.23 

Raskas 	pakettiauto 2700- 	3500 97.85 94.05 74.52 71.76 1.41 1.36 

Kevyt 	kuorma-auto 3501- 	5999 104.50 100.70 79.12 76.36 1.62 1.56 

Kevyt 	kuorma-auto 6000- 	7999 114.00 109.25 84.64 81.88 1.80 1.73 

Kevyt 	kuorma-auto 8000- 	9999 121.60 116.85 90.16 86.48 1.96 1.88 

Kevyt 	kuorma-auto 10000-11999 128.25 123.50 94.76 91.08 2.09 2.01 

Keskiraskas 	k.-auto 12000-13999 134.90 130.15 100.28 96.60 2.21 2.13 

Keskiraskas 	k.-auto 14000-16999 143.45 13775 106.72 102.12 2.37 2.28 

Raskas 	kuorma-auto 17000-19999 152.95 147.25 113.16 108.56 2.52 2.42 

Raskas 	k. -auto 	ja 

kevyt 	ajoneuvoyhd. 20000-24999 164.35 157.70 120.52 115.92 2.74 2.63 

Raskas 	k . - auto 	ja 

kevyt 	ajoneuvoyhd. 25000-29999 174.80 168.15 128.80 124.20 2.94 2.83 

Keskir. 	ajon.yhd. 30000-34999 183.35 176.70 135.24 129.72 3.16 3.04 

Keskir. 	ajon.yhd. 35000-39999 191.90 185.25 140.76 135.24 3.33 3.20 

Raskas 	ajoneuvoyhd. 40000-44999 200.1.5 19285 146.28 140.76 3.52 3.38 

Raskas 	ajoneuvoyhd. 45000-48000 210.90 20330 150.88 145.36 3.81 3.66 

Maksuluokka 1: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja 
Lapin lääni 
Maksuluokka II: Muu Suomi 

Taulukko 3. Tunti- ja yhdistetty taksa 
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8. 	LISÄLAITEIORVAUKSET 

Liitteenä 5 ovat uudet lisälaitekoodit, jotka otetaan 
käyttöön TVL:ssa vuoden 1989 aikana. 

	

8.1 	uormanosturit, vintturit ja kuormauskauhat 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nosturia tarvi-
taan, maksetaan seuraavat lisälaitekorvaukset: 

a) Hydrauliset nivelpuominosturit 

Nostoteho Lisämaksu 

mk/h kNm kpni 

enintään 20.00 enintään 2000 15.00 (LL 850) 
20.01 	- 35.00 2001 - 3500 28.00 (LL 851) 
35.01 	- 65.00 3501 - 6500 38.00 (LL 852) 
65.01 	- 90.00 6501 - 9000 49.00 (LL 853) 
90.01 	-140.00 9001 - 14000 64.00 (LL 854) 

Yli 140 kNnt (14000 kpm) nivelpuominosturilla varustetun 
raskaan kuorma-auton maksusta samoin kuin nostureissa 
käytettävien apulaitteiden korvauksesta sovitaan tilaa-
jan ja kuljetuksen suorittajan kesken erikseen (LL 845). 

b) Perälaitanosturit 

Nostovoima Lisämaksu 
mk/h 

kNm kpm 

enintään 20 enintään 2000 11.00 	(LL 856) 

Milloin vintturia tarvitaan, maksetaan siitä edellä ole-
van nosturikorvauksen lisäksi 11.00 mk/h (LL 857). 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kuormaukseen käy-
tetään auton omaa kuormauskauhaa, suoritetaan kuormaus-
kauhasta erikseen lisäkorvausta 9.00 mk/h (LL 858). 



3-5 

8.2 	Vaihtolava-autot 

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

a) Maasta nostettava vaihtolava koneistoineen 

Nostoteho Lisämaksu 
peruslavalla 

ak/h kN kp 

80 8000 22.00 	(LL 859) 
120 12000 30.00 	(LL 860) 
160 16000 40.00 	(LL 861) 

b) Tukij aloin varustettu vaihtolava koneistoineen 

Laitteen 	käyttötarkoitus Lisämaksu 	mk/h 

Avotava Umpilave 

Kayttö 	Ilman 	perävaunua 25.00 	(II 	862) 35.00 	CLI 	864) 
perus 1 eva LIe 

Peravaunuköyttöön 	perus- 38.00 	(LL 	863) 58.00 	CLI 	865) 
tavoiLla 	( 	2 	kpL) 

Tilaajan käyttäon luovutetun lisälavan maksuna saadaan 
veloittaa alla mainittu lavahinta, kuitenkin enintään 
kolmen lisalavan osalta. Mikäli tilaaja omistaa ja huol-
taa laitteistohintaan sisältyvät peruslavat, vähennetään 
yllämainittuja tuntimaksuja vastaavilla lisälavahinnoil-
la. 

c) Lisälavat 

Lavatyyppi Lisämaksu mk/h 

Maasta nostettava vaihtolava 9.00 	(LL 866) 
Avolava tukijaloin (6 m) 11.00 	(LL 867) 
Umpilava tukijaloin (6 m) 21.00 	(LL 868) 

8.3 	Vetojärjestelmät 

Kuljetustehtävart kokonaisajalta, jossa nelipyörä- ja te-
livetoisia tai kitkavetolaitteella varustettuja kuorma- 
autoja tarvitaan, suoritetaan näille tunti- ja yhdiste-
tyn taksan lisäksi 9.55 mk/h (LL 875). Kuusipyörävetoi-
sille kuoriva-autoille maksetaan tunti- ja yhdistetyn 
taksan lisäksi 21.20 mk/h (LL 876). Yksikkähinta- tai 
tuotantopalkkjotaksalla ajettaessa maksetaan 1 isäkor-
vausta kuten edellä tunti- ja yhdistetyn taksan osalta. 
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8.4 	Kolmikaatokippi 

Siltä kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kolmikaato-
kippiä tarvitaan, maksetaan autolle lisäkorvausta 16.90 
mk/h (LL 871). Yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksalla 
ajettaessa maksetaan en. lisäkorvaus yksikköhinnan tai 
tuotantopalkkiotaksan lisäksi. 

	

9. 	HINAUKSET 

	

9.1 	Maksuperuste 

Hinauksesta kuorma-autolla maksetaan hinauslisä 7.50 
mk/h (LL 878) ja tunti- tai yhdistetty taksa sen paino-
luokan mukaan, joka saadaan, kun auton kokonaispainoon 
lisätään hinattavan laitteen paino. 

	

9.2 	Erikoishinaukset 

Jos keskimääräinen hinausnopeus on pienempi kuin 15 km/h 
tai hinattavan laitteen paino ylittää vetoauton kanta-
vuuden, sovitaan hinaustaksa paikallisesti ennen työn 
aloittamista. 

	

9.3 	Lisälaitteet hinauksessa 

Tarvittavista lisälaitteista maksetaan kohtien 2.3 tai 8 
perustein. 



Liite 1 

T0t,' AL 
	

LJST71NLJS1.AS ELJIA 
Pui ietusaksut 
	

13-07-1900 

1 7 

LAENTAT1ED0T 

KILJETIJSLAJI: 	itaansurto AIJTOM*IINTA ( 582125 
AJC)€I.NO 	 3-aks.kua-auto F€W.AT IV( 20650 
K(AISPAIMJ: 	22000 	k9 HJTA R5A1TTA 	MMK 561475 

K8STAMtTEK1JÄT 

KILJE1IJSMIATKA KM 0.375 1.500 3.500 6.500 15.500 
KyUöTI.RI4IT 4/9 1800 1800 1800 1800 1800 
AJOStERITE KPI/V 7714 22697 41271 57975 80094 
PO...TTOAIJEEN KILU11JS LuKu 64.87 51.39 42.62 37.29 32.13 
PIlOAIKA 9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
JÄÄ?läSPV0 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
J6''iSVO 14 56211 56211 56211 56211 56211 
POISTETTAVA 	INTAAUSTNUS 505264 505264 505264 505264 505264 
KI4 	INEN PA6OPIA 252632 252632 252632 252632 252632 

P1T0KUSTJKSET 

POISTON KIINTE6 0519.15 	40 	8/0 ./V 25263 25263 25263 25263 25263 
K9(0+T0IM.YUJ.K11NTE 	05. 14 	8 114/V 35368 35368 35369 35368 35368 
P.J()IEU000ERO /V 8070 8070 8070 8070 8070 
L1IKEM4EVAWJ11 PI(/V 11550 11550 11550 11550 11550 
AUTOVA.WJTO15 (BE) /V 4272 4272 4272 4272 4272 
KI1NTET 	Y6K1JSTPN)1SET Il(/V 10.3556 103556 103556 103556 103556 
PIT(USTA&J(SET YHTEEN86 PMK/V 188079 188079 188079 188079 188079 

104.49 104.49 104.49 104.49 104.49 

KÄYTTöK8STAPIJ(SET 

POIST 	PMJJT11.NA DSLVJ5 9'. 7895 7095 '85 7895 '.7095 
TOININTAYLIJ.MM.JJTPJ',A OSUUS 3 	3 7579 7574 7574 7579 7079 

MASKUSTANNUKSET MK/6 12156 15144 19557 23493 28691 
PCLTT0ADEKUSTP4JKSET 	2.46 MK11 MK/4 12310 28693 43272 53185 63-300 
M9.%ITO- JA KORJAUSKUSTANNUKSET MK10 17937 34578 45829 52728 59892 
ItUTIIJVAT TYÖI'IUSTAJNJ(.SET PMK/V 31067 31067 31067 31067 31067 
KÄYTTÖ1WSTIII1J<SET VHTEENS MK/V 11944 154955 185198 205947 228423 

66.08 86.09 102.89 114.41 126.91. 

I..LINT0K1.15TA&J(SET MK/V 16431 16431 16431 1.471 16431 
MK/0 9,13 9.1:, .1 0.17 

1SKUSTA9JY 517 

KUSTAPL8(SET YHTEENSÄ MK10 223454 359466 389708 410457 432933 
4IKUSTANM&01SET MK14 113.62 113.62 113.62 113.62 113.62 
NATYAVUSTANNI7SET ¶ '0 60.00 06.09 l02,8 114.41 126.90 
0-7EENS 17O :1o,5. ::s:: :4'..s: 
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Liite 2 

KEIKKA-AIKATAULUXKO 

Matka 
km 

Keikka-aika 
min 

Paluuaika 
min 

0-0.25 9 1 
0.25-0.5 10 2 
0.5-1 12 3 

1-2 14 4 
2-3 16 5 
3-4 18 6 
4-5 20 7 
5-6 22 8 
6-7 24 9 
7-8 26 10 
8-9 28 11 
9-10 30 12 
10-11 32 13 
11-12 34 14 
12-13 36 15 
13-14 38 16 
14-15 40 17 
15-16 42 18 
16-17 44 19 
17-18 46 20 
18-19 48 21 
19-20 50 22 
20-21 52 23 
21-22 54 24 
22-23 56 25 
23-24 58 26 
24-25 60 27 

>25 + 2 min/km 1 min/km 
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Liite 3 

KULJETUSMAXSUISTA SOPIMINEN 

TVL:n ja KAL:n kuljetusmaksusopimuksen kohdan 1 ja sen 
sopimusehtojen kohdan 5 mukaisesti TVL:lla on mandolli-
suus tietyin ehdoin sopia poikkeavista kuljetusmaksuis-
ta. Kohdan 1 mukaiset kuljetusmaksut sovitaan niiden 
kuorma-autoilijoiden kanssa, joilla on liikenneoikeus 
ko. työmaan alueella. Sopimusehtojen kohdan 5 mukaiset 
poikkeavat kuljetusmaksut sovitaan neuvottelemalla työ-
maan kotipaikkakunnan autoilijoiden kanssa. Neuvottelu-
jen pohjaksi pyydetään kirjallisesti kuorma-autoilijoi-
den yhteenliittyiniltä ehdotus työssä sovellettavista 
kulj etusmaksuista. 

NEUVOTrELUPYYNTÖ 

Ehdotuksen antamiseksi neuvottelupyynnössä tulisi il-
moittaa: 
- kuljetustyön sisältö ja oletettu kestoaika 
- tiedot materiaalien ottopaikoista, läjitysalueista, 

kuljetusteistä ja käytettävistä kuorinasuuruuksista 
- kuljetettavat materiaalit ja niiden määrät ryhmitel- 

tynä karkeisiin kuljetusetäisyyksiin 
- oletetut kuormaustehot töittäin 
- työaikajärjestelyt 

Ehdotus tulee pyytää kirjallisena kuljetustehtävittäin 
ja rnateriaaleittain kuljetusetäisyystaulukon muodossa. 

SOPIMUS 

Kuljetussopimus tehdään kirjallisesti ennen kuljetustyön 
aloittamista. Kuljetussopimukseen on otettava seuraavat 
kohdat: 
- kuljetussopimuksen voimassaoloaika 
- kuljetussopimuksen piiriin kuuluvat työt 
- sopimusehdot 
- sovitut kuljetusmaksut 
- onko vähimmäistuntiansio voimassa 
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Liite 4 1(2) 

SOPIMUSEHDOT 

1. Sopimus on voimassa 1,6.1989-31.12.1989. 

2. Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat 

- tarkistetaan, jos polttoaineen hinta muuttuu lasken-
tahetken hintatasosta siten, että muutoksen vaikutus 
on vähintään ± 2 % 3-akselisen tyyppiauton 6,5 kmn 
kulj etusmatkan kokonaiskustannuksiin. Muutos toteute-
taan viimeistään kuukauden kuluessa kalenterikuukau-
den ensimmäisenä tai kuudentenatoista päivänä siitä 
päivästä lukien kun kuljetusmaksuneuvottelukunta on 
todennut rajahinnan saavutetun. Muutosta laskettaessa 
otetaan huomioon vain laskentahetken hintatasosta 
muuttuneet polttoaine- ja palkkakustannukset. 

- polttoaineen hinnanmuutoksesta johtuva taksantarkis-
tus tehdään ensimmäisen kerran kun polttoaineen hinta 
saavuttaa rajahinnan 2.84 mk/1 tai 2.08 mk/1. 

3. Tunti- ja yhdistetyt taksat ja lisälaitekorvaukset 

- tarkistetaan mikäli LM:n 1.11.1988 voimaan saattaniis-
sa taksoissa tapahtuu muutoksia. 

4. Tie- ja vesirakennuslaitoksen valvonnassa voidaan 
tehdä tien kunnossapitotöiden alueurakointikokeiluj a. 
Kokeilujen suorittamisesta sovitaan kuljetusmaksuneu-
vottelukunnassa. 

5. TVL:n harkitessa työkokonaisuuden toteuttamistapaa 
joko urakalla tai omana työnä, voidaan tästä taksa- 
kirjasta poikkeava taksa sopia työmaan kotipaikkakun-
nan autoilijoiden edustajien kanssa ennen kuljetus- 
työn aloittamista, jos kuljetettavia materiaaleja on 
yli 50 000 m3itd tai kun kuljetusten arvo tämän kul-
jetusmaksusopimuksen mukaisin taksoin laskettuna on 
yli 250 000 mk. 

6. Ylisuuret kuorinat 

Kun maa- ja kjviaineksia kuljetetaan ajoneuvojen vai-
mistajien sallimin akseli- ja kokonaispainoin työ- 
maaksi merkityllä yleisellä tai yksityisellä tiellä 
(Ui:n päätös 8418/73/87) taikka ns. suljetulla 
alueella, vähennetään taksakirjan taulukon 1 kulloin-
kin voimassa olevaa yksikköhintataksaa taulukon A mu-
kaisesti. 
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Liite 4 	2(2) 

Taulukko A : Yksikkähintataksan vähennys kuorniakoon 
kasvaessa 

Kuorinakoko aj oneuvoasetuksen Vähennys-% 
salliniaa )cuormakokoa suurempi 

m3 itd 
Yksikköhinta-
taksa 

0.2 1 
0.4 2 
0.6 3 
0.8 4 
1.0 5 
1.2 6 
1.4 7 
1.6 8 
1.8 9 
2.0 10 

>2.0 +l%/0.2 m3itd 
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Liite 5 

UUDET LISÄLAITEKOODIT 

KDI LISALAITE 

50 Erikoislisälaite (tuntihinta) 
ilmoitettava auton kayttoil- 
moituksella) 

51 Pumppu 
52 Kaatelusailiä < 11m3n säiliä 
53 Kastelusailio 11m3:n sailiö 

55 Nivelpuominosturi enintaan 2000 kpm 
56 Nivelpuominosturi 2001-3500 	)cpm 
57 Nivelpuominosturi 3501-6500 kpm 
58 Nivelpuominoaturi 6501-9000 kpm 
59 Nivelpuominosturi 9001-14000 kpm 
61 Peralaitanosturi enintäan 2000 kpm 

62 Vintturi 
63 Kuormauskauha 

64 Vaihtolava 	(nostettava) 8000 kp 
65 Vaihtolava 	(nostettava) 12000 kp 
66 Vaihtolava (nostettava) 16000 kp 

67 Vaihtolava 	(tukiDaloin) ilman perävaunua, avolava 
68 Vaihtolava 	(tuki(aloin) perävaunukäyttöön, avolava 
69 Vaihtolava 	(tukialoin) ilman perävaunua, umpilava 
70 Vaihtolava 	(tukijaloin) perävaunukäyttöon, uinpilava 

71 Lisalava maasta nostettava 
72 Liaalava avolava, 	tukxjaloi.n 	(6 m) 
73 Lisalava umpilava, 	tukilaloin (6 m> 

74 Hiekoituslaite 
76 3-kaatokippi 

80 Vetolar2estelmat (tunti-, yh- 4-pyörä- )a telivetoiset 
diatetty-, yksikkähinta- 	a autot, kitkavetolaitteella 
tuotantopalkkiotaksa> varustetut autot 

81 Vetoarestelmat (tunti-, yh- 6-pyöravetoiset autot 
diatetty-, yksikköhinta- la 
tuotantopalkkiotaksa) 

83 Kevyiden laitteiden hinaus Rajoittamaton hinausnopeus 
(tunti- 	a yhdistetty takaa) 

91 Peravaunu Auton 1. perävaunu (APE- 
näyttö) 

92 Perävaunu Auton 2. peravaunu (APE- 
nayttö 
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