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1. 	KULJETIJSMAKSUJEN JA OHJEIE)EN NOUDATTAMTNEN JA SOVELTA- 

MINEN 

Soplmust.a noudatetaan tie- ja vesi rakennuslaitokv-: 

omajolitoisten töiden kuorma- ja pakettiautokuljet--

sissa, jos kuljetukseen tarvitaan liikenrielupa sek 

aurauksissa. 

Sopimuksen hinnoitteluperusteita ei noudateta: 

- Kuljetuksissa, jotka tapahtuvat alueella, jolla voidaan 

ylittää ajoneuvoasetuksen (233/1982) § 33 miräiimlit 

suurimmat sallitut akseli-, teli- tai kokonaispainot 

- Asfalttiiriassan kuljetuksissa 

Kuljetuksissa perdvaunukalustolla yli 10 km:n ajanut-

koilla (kuljetusetiiisyysväleillu) 

Kuljetuksissa, joista rakennuttaja 1ihettö0 urakka- 

asetuksen mukaiset tarjouspyynnöt urakoitsijoille ja 

tekee oman tarjouksen ja kun urakkaani kuuluu vähintään 

kuormaus, kuljetus, työnjohto ja siirrettäviä materi-

aaleja yli 10 000 m 3 jtd tai siirrettiiviä kunnossapito.- 

materiaaleja yli 4 000 m 3 itd tai kuljetuskustarinuksia 

yli 80 000 mk tämän kuijetussopiirniiksen rnukaisin tuk-

soin laskettuna. 

Jäljennökset näistä sopimuks ista toimitetaan: kuukauden 

kuluessa TVH:n ao. yksikköön. 

jos taksojen tai ohjeiden noudattamisesta tai sovelta-

misesta syntyy erimielisyyttä eikä niistä päästä pai-

kallisesti yksimielisyyteen, on tästä viipynnättä 1-

rnoitettava TVH:n ao. yksikköön. 

Sopimuskauden aikana syntyvät perlaatteelli-o±t kysy-

mykset ja mandolliset erimielisyydet kisitellnnr kJ-

jetusmaksuneinvottel ukunnun: tyO:ry1ntä::s 



NAKSWRUSTEI1)EN SOVEI,'PAMI SESSA JA KUIJETUSTEIITAVIEN 

JA!trF:ä1EI,Y SL3A NOIJUATE'rTAvAr Y1EISE1' pERIAATTF:E'r 

'II laa jari ja kul Jetustyon suor Ita an edustajat 

Hirikkeella tilaajan edustajana on työmaan paallikkö. 

Hankkeel.la  voivat kuljetusteri suorittajat nimetä yh-

teyshenkilön, joka välittää tilaajan ohjeet ja neuvot-

telee autoilijoiden asioista. Yhteyshenkilön valinnasta 

on ilmoitettava työmaari päällikölle. Suurilla hankkeil-

lo yhteyshenkilöitä voi olla useita, jolloin työmaan 

pllikö1le on ilmoitettava, mitä työkohteita kukin 

edustaa. Samaa yhteyshenkilöä on pyrittävä käyttämään 

iki lkken i 

Kul jetusmaksujeni soveltaminen 

kuljetustehtävästä, kuljetusmaksuista ja taksalajien 

soveltamisesta on sovittava ennen kuljetustehtävän 

aloittamista. Jos kuljetustehtävä tai olosuhteet muut-

tuvat, tulee taksalajeista sopia tilaajan ja kuljetuk-

sen suorittajan edustajan kesken. 

Erikoistaksat 

Jos tdssh taksakirjassa ei ole kuljetustyöstä määritel-

ty taksaa tai näitä taksoja ei voida soveltaa johonkin 

erikoisautoon, erikoistehtä vään tai auton lisälaittee-

seen, on kuljetusmaksu sovittava ennen kuljetustehtävän 

alkamista tilaajan ja kuljetustyön suorittajan tai hä-

neni edustajansa kesken. Jäljennökset ndistä sopimuksis- 

OjlILtLctaäU k 	ni kIII 555S, T\'H:ii ao. yksikkokn. 

Tarjousten pyytaminen kuljetiismaksuista 

iässä kirjassa olevista pelkistä kuljetusten yksikkö-

binnoista tai aika- ja yhdistetystä- ja kunnossapidon 

erikoistaksoista sekä lisälaitekorvauksista ei tule 

pyytää tarjouksia. poikkeavasta menettelystä on sovit- 

kobiassu 1 ja snimusehtojeri kohdassa 5. 
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2. 5 	Maarakenriusurakoiden kul jetukset 

Naarakennusurukoijen 	joili o sis ityy kuoroa -autoka- 

lustolla suoritettavia kul jetuksia, tar]ouspyyntöasia 

kirjoista tulee käydä ilmi tie- ja vesirakeiiusls-

sen töissä kulloinkin käytössä olevat kul 

2.6 	Autojen työhönotto 

Otettaessa kuorma-autoja työhön tulee tjimn tapahtua 

niin, että tehtävään soveltuvasta kalustosta työhön 

otetaan ensisijaisesti työmaan kotipaikkakunnan autoja. 

2 7 	Liikenneolkeudet 

Kul j(rustydn suur ittajul la t juu ui ja triottaessa voi-

massa oleva iikenrelupa ja h;nen on huolehdittava tai-

peellisten siirtolupien hankinnasta ja voiniassaolosta 

ja vaadittaessa esitettävu ne tilaajan edustajalle. 

2.0 	Autojen rekisteröinti 

Kaikkien kuorma-autojen tulee olla rekisteröityjä ja 

katsastettuja myös yleiseltii liikenteeltä suljetufla 

alueella ajettaessa. Vaadittaessa on rekisteriote esi-

tettvi, tilaajan edustajalle. 

2.9 	yliraskaat ja ylisuuret kuljetukset 

Tarvittavat kuljetusluvat TVL:fl alaisilla tyu!Udilla 

hankkii työmaa. Ennen kuljetuksen alkamisL on sovitta-

va kuljetuksio vas tLlukyayiuyks ist 

2. 10 	Kuorrnasuuruudet 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen elaisella työrnaallu tys-

kentelevien autojen kuormakoosta ja lavan niitoista on 

oltava katsastusviranomaisen tekemä merkintä auton 

rekisteriotteessa tai k,ts-utsnicler 	ri'.r.ei autosTa- 
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sa todistuksessa. Kuljetustyön suorittaja on velvolli-

nen huolehtimaan ja työmaan työnjohto velvollinen vaa-

timaan, että kuormalavojen mitat vastaavat rekisteriot-

teeseen tehtyjä merkintöjä ja että nhitä kuormasuuruuk-

ala myös noudatetaan. Työmaan työnjohdon on valvottava, 

että autoissa on asianmukaiset kilvet sekä kuormakokoa 

osuu tavat 1 stat ja rinat 

Al ueol la, joI la e tarvitse noudattaa ajoneuvoasetuksen 

(233/112) mukaisia suurimpia sallittuja akseli-, teli-

tai kokonaispainoja voidaan kuljettaa enintään auton 

valmistajan sallimaa enimrnäiskuormaa ottaen huomioon 

Lyoturvai 1 isuudesta annetut säddokset ja sddrdykset 

liilioin tien tai sillan heikkouden vuoksi ajoneuvon ak-

seli- tai telipaino on liikennemerkillä rajoitettu pie-

nemmäksi ja ajoneuvon kuormitusta on tämän johdosta vä-

nennettävä, eikä ajoneuvon rekisteriotteessa ole kat- 

sastusmiehen toimesta merkitty kantavuuden arvoja eri 

aksel ipainoi lie, katsotaan liikenneministeriön kirjeel-

Id nro 4952/30.7.1975 antaman ohjeen mukaan kuorman 

suuruutta laskettaessa kulloinkin käytettävän kantavuu-

den olevan oikean, jos rekisteriin merkittyä kantavuut-

ts on 1aske1r'assa vahennetty 

a) auton osalta 1 200 kq kutakin 1.0 tonnia kohti, jol-

la rajoitettu akseli- tai telipaino poikkeaa ylei-

sesti saliitusta, 

puoliperävaunun osalta vastaavasti 1 000 kg sekä 

c) saksiakselisen varsinaisen perävaunuri osalta vastaa-

vasti 2 000 kg. 

Tuton kuormakokoa näin määrättäessä maa- ja kiviainei-

den sekä äljysoran tilavuuspainoksi otetaan 1 €00 

kg/m3 itd. Asfalttimassan kuljetuksissa ei auton kuorma- 

kokoa voida m,nritel 10 kout iometr iperuste in 
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2.11 	Kuormien tasaaminen ja kuormasuuruuksien toteaminen 

kul jetuksen tapak tuossa uLerka t_yu työiuoou ui kupuo 1 ei 1 a 

tulee kuorma tasoittaa mandollisimman hyvin esim. kuor- 

maa jan kauhalla lavan sivulaidoille kiinnitetyn rimaL 

tai listan korkeuteen siten, että sen suuruus on hei. 

posti todettavissa. Kuorman suuruus on yleensa todet 

va kuormauspaikalla tai enintään 1 km:n etäisyydella 

kuormauspaikasta, kuitenkin aina ennen tieliikennelain 

2 §:n mukaista tieto. 

Ns. suljetulla alueella kuornakoku voidaan nidärittdd 

myös mm. kuormaajan kauhakoolla (keskimääräinen täytto-

aste). Tällöin kuorma saa ylittää lavan yläreunan, kui-

tenkin niin, ettd tydturva 11 rsisdd rdyks id ja sdaiök-

siä ei rikota. 

	

2.12 	Kuljetukset karkealla alustalla 

Kuljetettaessa korkealla alustalia (sepeli/nurske 	>3 

mm, louhe) on työn johdon huolehdittava ajotien kunnosta 

siten, ettei renkaille aiheudu kohtuutonta haittaa. Jos 

jatkuvasti joudutaan kuljettamaan alustalla, jota ei oie 

tiivistetty tai tasoitettu (hienol.lu oinekselia), kerrotaan 

taulukor 1 taksat kertolmelli i.fli. 

	

2.13 	perustositteet 

Auton kuljettaja allekirjoittaa ajopoivälistat. Ajopäl-

välistoista ja ajoneuvon työhönottoilmoituksista anne-

taan jäljennökset autonkuljettajalle. Kuljetustyön suo-

rittajalle tulevissa maksuissa mandollisesti ilmennei- 

den virheiden korjaamiseksi tehtävistä korjaustosit-

teista annetaan joi jennökset kuljetustyön suorittajal-

le. 

	

2. 14 	Kuljetusetäisyysväli 

Kul jetuseti Isyysvi ii on ajettu k okonu i uraotka jaet tuna 

kandella. 



	

2.15 	Työsuojelu 

Autossa on oltava TSH:n hyväksymää mallia oleva suoja-

kypärä. Autonkuljettajien on käytettävä suojakypärää 

jo1stuessaan suojatusta auton ohjaariosta tai vastaavis-

ta olosuhteista silloin, kun työkohteessa muut henkilöt 

on velvoitettu käyttämään suojakypärää. 

Auton lisälaitteiden lakisaateisistä turvatarkastuksis-

ta (esim. kuormausnosturjn mäaraaikaistarkastuksista) 

on oltava auton mukana todistus, joka pyydettäessä on 

esitettävä tilaajan edustajalle. 

	

2.16 	Työaika 

Työa]aksl luetaan se työaika, minkä auto on tilaajan 

käytettävissa. 

Työsjaksi luetaan: 

- kuormaus-, purkaus-, kääntymis- ja peruutusajat 

- ajoajat 

- työstä johtuvat, autosta riippumattomat alle 1 h:n 

odotusajat. 

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 valmii-

na ajoon ja päättyy siihen hetkeen, kun se on: 

tyhjentänyt työvuoron viimeisen kuormansa, jolloin 

työinaan toimesta työaikaan lisätään liitteen 2 mukai-

nen paluuaika 
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- valmiina ottamaan tyovuoron viimeisen kuormansa, jol-

loin työmaari toimesta ty ILkau 1isktun uuteen 3 

mukainen keikka-aiko. 

Työajan ja suorittedr. 	r 1' 	 'a. 

piirturin avulla, 

taan. 

Osapuolten edustajien on sovtttava etukäteen kaksivuo-

rotyöstä ja pidennetystä työajasta. 

	

2.17 	vajaan työvuoron kestävät tehtävät 

Jos auto tilataan ajoon, jossa työaika jäa 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 työkot-

teeseen elleivät paikalliset olosuhteet muuta edellytä. 

Määräys koskee kaikkia kuljetuksia. 

Työaika päättyy työmaalla esim. konerikon sattuessa, 

kun työnjohto ilmoittaa asiast5 autoilijoille tai ylös- 

oton mukaiseen ajankohtaan, mikäli auto on ajossa työn- 

johdon ilmoittaman päättymisujarkoldan jikeen. 

	

3. 	MAA- JA KIVIAINESTEN SEKÄ ÖLJYSORAN KULJETUS 

	

3.1 	Maksutapa ja työnjärjestelyt 

Maa-, kiviainekset ja öljysora kuljetetaan joko yksik-

köhinta-, tuotantopalkkio-, kaksivuorotaksalla tai 

erikseen sovittavalla taksalla (esim. paluutaksalla tai 

kohdan 2.4 mukaisesti). Yksittäisellä työmaalla käyte-

tään joko yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksaa. 

Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksan rinnakkaiskäyttu 

on kielletty lukuunottaniatt kohdassa 3. 3 mainittu ja 

poikkeuks ui. 
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3.2 

Taksa valitaan ennen kuljetustyöxi aloittamista. Takaa- 

laskennan perusteena on liitteen 2 mukaiset keikka-ajat. 

paikka-ajan ollessa normaalia suurempi, on ensi-sijai-

sesti tarkistettava työmaan työjärjestelyt ja muut te-

hokkuuteen vaikuttavat seikat sekä poistettava keikka- 

aikaa tarpeettomasti pidentävät tekijät. 

yksikköh intataksa 

3.2.1 
	Laskennal 1 iset kul jetuskapasiteetit, kustannukset ja 

yks ikköhinnat 

yksikköhintataksa on laskettu seuraavien kuljetuskapa-

siteettien ja tuntikustannusten perusteella: 

Kuljetus- 
matka 
km 

3-skseliset kuorma-autot 

mk/h m3 itd/h 

0.375 165.40 45.1 
1.5 184.30 33.2 
3.5 200.20 25.9 
6.5 211.10 19.6 
15.5 222.90 11.3 

yksikkohintataksakuljetuksissa maksetaan taulukon 1 

mukaiset kiinteät taksat tai vähintään kohdan 3.2.2 

vohimmäistuntiansio. 

3. 2.2 	V.ihimmäistuntiansiO 

Tdikauden keskimääräinen vähimmäistuntiansio on työ-

tuntia kohti 

2-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	< 12 t = 
	90.00 mk/h 

- kokonaispaino 	12-14 t = 
	95.00 mk/h 

- kokcriaispaino 	' 11 t 
	

7. 50 uk/ 0 
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3-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	< 20 t 	 116.30 mk/h 
- kokonaispaino 	1 20 t 	 12.00 mk/h 

4-aksei iset kuorma-autot 

- kokonaspaino 	> 22 t 	 133.80 mk/t 

Jos tilikauden tai tilikautta lyhyeminän työnkeston ajal-

ta laskettu keskimaaräinen tuntiansio auttaa vähimina.is-

tuntiansion, maksetaan saavutetun tuntiansion lisäksi 

vähimmäistuntiansion ja saavutetun tuntiansion erotus. 

3.3 	Tuotantopalkkiotaksa 

Tuotantopalkkiotaksaa kytet66ri maa- ja kiviairiesten sek6 

öljysoran ajossa joko sopimuksen mukaan tai aina kun 

- kuormaajana on traktorikaivuri 

- kuormataan useasta kuormauspisteesta (esim. erissi 

viimeistelytöissä) 

- paikataan öljysoralls 

- auto kuormataan sen omalla kauhalla 

Suoriteosan taksoina k 8 ytetaan taulukon 1 mukaisia kiin-
teitä taksoja. 

Aikakorvausosan taksat ovat kokonaispainoluokittain seu-
raavat 

2-akseliset autot 

- kokonaispaino < 	12 t 	 74.40 mk76 

- kokonaispaino 12-14 t 	 78.50 mk/6 
- kokonai spai no > 	14 t 	 04.70 mk76 

3-akseliset autot 

- kokonaispaino < 	20 t 	 96.10 mk/ti 
- kokonaispaino 20 t 	 103.30 mk76 

4-akseliset autot 

- kokonaispa ino > 	22 t 	 IlO. 	0 uik/h 
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Voimassa 1.6.1988 LUKIEN 	 Taulukko 1 
'sikköhintataksat 	mk/m3itd 
iotantopalkkiotaksat 	mk/m3  ltd 

Kuljetus- yksikköhinta- 'niotantopalkkiotaksat 
etäisyys- taksat 10/16 akseli/telipaino 
väli 10/16 akseli! 

telipaino 
km Maaseutu Maaseutu 

Maa Maa Kastelu 
(vedenajo) 

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

1 2 3 4 

0 - 0,25 2.80 0.95 - 

0,25- 0,50 3.66 1.38 - 

0,50- 1 4.50 1.82 1.51 
1 - 	2 5.55 2.44 1.77 
2 - 	3 6.68 3.12 2.44 
3 - 	 4 7.74 3.74 3.10 
4 - 	5 8.77 4.34 3.50 
5 - 	6 9.78 4.93 3.90 
6 - 	7 10.79 5.51 4.29 
7 - 	8 11.78 6.08 4.73 
8 - 	9 12.78 6.64 5.07 
9 - 10 13.77 7.21 5.46 
10 - 11 14.75 7.77 5.85 
11 - 12 15.74 8.33 6.24 
12 - 13 16.72 8.88 6.63 
13 - 14 17.70 9.44 7.03 
14 - 15 18.68 9.99 7.42 
15 - 16 19.66 10.55 7.80 
16 - 17 20.64 11.10 8.18 
17 - 18 21.62 11.65 8.56 
18 - 19 22.60 12.21 8.95 
19 - 20 23.57 12.76 9.32 
20 - 21 24.55 13.31 9.70 
21 - 22 25.53 13.86 10.09 
22 - 23 26.50 14.41 10.46 
23 - 24 27.48 14.96 10.84 
24 - 25 28.45 15.51 11.22 
25 - 26 29.43 16.06 11.61 
26 - 27 30.41 16.61 12.00 
27 - 28 31.39 17.16 12.39 
28 - 29 32.37 17.71 12.78 
29 - 30 33.35 18.26 13.17 

' 25 +0.98 +0.55 +0.39 

Vastaavat tonnitaksat saadaan jakamalla m3itd - taksa 1, 6 lla 
Vedena jossa rnk/rn3  = mk/t 
Kuljetusetäisyysvdli on ajettu kokonaismatka jaettuna kandella 
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3.4 	paluutaksa 

Kuljetustehtavissä, Joissa paluu tapahtuu joko kokonaan 

tai Osittain kuormattuna ja joissa meriokuljetus makse-

taan joko yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksalla, so-

vitaan paluutaksa paikallisesti ennen kuljetustyon 

aloittamista. 

	

3.5 	Kaksivuorotaksa 

KaksivuorOtaksaa käytetäan aina kun tilaaja järjestaa 

kuljetukset kahteen vuoroon. 

Kul jetustehtävissä. jotka suoritetaan kaksivuorotyörrä 

kerrotaan taulukon 1 yksikköhintataksa kertoimella 0.95 

sekä tuotantopalkkiotaksan suoriteosa kertoimeUa 0.90. 

	

3.6 	Louheen ja kivien kuljetukset 

Kun kuljetusmatka louheen ja kivien kuljetuksessa on 

pienempi kuin 10 krt 

- kerrotaan taulukon 1 yksikköhinta- ja tuotantopalkkio-

taksat kertoimella 1.08 

- tuotantopalkkiotaksan aikakorvausosan lisäksi makse-

taan kaikissa painoluokissa 3.50 mk/h 

Kun kuljetusmatka louheerr ja kivien kuljetuksessa on 

yli 10 km, sovitaan käytettävä kuljetusmaksu paikallises-

ti etukäteen. 
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3.7 	Kuljetukset painorajoitetuilla teillä 

yksjkköhinta- tai tuotantopalkkiokuljetuksessa, jossa 

kuormakoko määräytyy 10/16 tonnia pienempien akseli/teli-

painojen mukaan, sovitaan kuljetusmaksu paikallisesti 

ennen kuljetustyön aloittamista. 

Tallaisia voivat mm. olla kuljetukset 

- painorajoitettujen siltojen yli 

- kelirikon takia painorajoitetuilla teillä 
- jääteillä 

	

3.8 	Taajamataksat 

Kun yksikköhinta- tai tuotantopalkkioajossa kuljetus 
tapahtuu pääosin taajama-alueen ruuhkaisilla teillä ja muu 

liikenne merkittävästi vähentää ajonopeutta. kerrotaan 

taulukon 1 taksat l.12:lla, jos kuljetusmatka on pienem-
pi kuin 10 km. 

yli 10 km:n kuljetusmatkoilla käytettävä taksa sovitaan 

paikallisesti erikseen. 

Taajama-alueelle tarkoitettujeri taksojen käytöstä on 

aina etukäteen sovittava tilaajan ja kuljetustyön suorit-
tajan kesken. 

	

3.9 	Lisälaite- ja erikoisrakennekorvaukset 

Maa- ja kiviaineskuljetuksissa maksetaan tilaajan vaati-

iiista lisälaitteista tai vetojärjestelmistä yksikköhinta- 

tai tuotantopalkkiotaksari lisäksi kohtien 2.3 tai 8 mu-

kaiset korvaukset. Lisäkorvaukset maksetaan kuljetusteh-
taväri kokonaisajalta. 
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4. 	HIEKÄN. SUOLAHIEKÄN JA SUOLAN SIROPFELU 

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 takaa (TI 134) 

4. 2 	Hiekoituslaitteet 

Kuljetustyön suorittajan hiekoituslaitteen khyt6sti makse- 

taan tehtävhn kokonaisajalta 15.30 mk/h  (LL 069). 

4.3 	Muut korvaukset 

Korvaukset tarvittavista lisalaitteistu maksetaan kohti-

en 2.3 tai 0 mukaisesti hiekoitustehtäVdn kokonaisajalta. 

5. KASTELU 

5.1 	Maksuperuste 

KuOrma-autot 	-'- 1H 

kennekerrosten kastelusta maksetaan taulukon 1 tuotan 

palkkiotaksan mukaiset korvaukset. 

Tilaajan kastelusäiliön ollessa auton kantavuuteen näh-

den liian pieni, merkitään kuljetettavaksi kuormaksi se 

kuorma, joka autolla saataisiin kantavuutta vastaavalla 

kastelusäiliöllä. 

5.2 	pumput 

Kuljetustyön suorittajan pumpun käytöstä maksetaan kaste-

lutehtävän kokonaisajalta 11.90 mk/h (LL 846). 
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5.3 
	

Kastelusäiliöt 

Kuljetustyön suorittajan kaste1usi1iön käytöstä maksetaan 

kastelutehtävän kokonaisajalta tilavuuden perusteella: 

< ii m3  sj1i 
	

11.00 mk/h (LL 847) 

ii m 3  siliö 
	

13.60 mk/h (LL 848) 

	

5.4 
	

Muut, korvaukset 

Korvaukset muuten m rytyvt kohtien 2.3, 3.4, 3.5, 3.7, 

3.8 ja 8 mukaisesti. 

	

6. 	AURALJS 

	

6. 1 	Kilometritaksa 

Aurauksesta maksetaan: 

- 2-akselisille kuorma-autojile 	5.15 mk/km (TL 320) 

- 3-akseljsjlle kuorma-autoille 	6.10 mk/km (TL 320) 

EI lometrjtaksa korvaa 

- aloitus- ja lopetustoimet 

- 5 km siirtoajoa auraustehtävää kohti 

- tien aurauksen 

- koukkaukset maitolaitureille ja linja-autopysäkeille 

- risteysten ja tiehen Välittömästi liittyvien vähäisten 

erillisalueiden auraukseri (enintään 5 % auraustehtävän 

kestoajasta) 

- työnaikaiset keskeytykset 

- aurauksen takia autoon asennetut laitteet, ei kuiten-

kaan auraa 

jos siirtoajoa on yli 5 km, maksetaan ylimenevältä osalta yh 

distetyn taksan (taulukko 3) mukainen korvaus. 
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6.2 

6.3 

Erillisalueiden auraus 

Auraustehtävissa, joissa aurataan erillisena työvaiheena 

laajoja kanavoituja risteyksiä, suuria erillisia pysäköinti-

ja levähdysalueita tai rautatietasoristeyksia, voidaan 

aurauksesta maksaa kilometritaksan lisäksi taulukon 2 mu-

kainen aikataksa. Korvattava aika on sovittava etukäteen. 

Aikataksa 

Koko auraustehtavästä voidaan sopia maksettavaksi myös 

taulukon 2 mukainen tuntihinta, jos erillisalueiden suuren 

lukumäärän tai tien kapeuden, mutkaisuuden, mäkisyyden yms. 

tekijöiden vuoksi aurauksen työsaavutus jää keskimäärin 

nopeutta 30 km/h alhaisemrnaksi. 

TaulukOn 2 tuntimaksun käytöstä on aina etukäteen sovittava 

tllaa]an ja auraustebtävän suoritta jan kesken. 

Kokonaispa inoryhiöi (TL 	335 1 
Aurauksen tuntihinta mk/h 

2-akseliset autot 
- kokonaispaino 	< 12 t 145.00 
- kokonaispaino 	12 - 14 t 152.80 
- kokonaispaino 	> 14 t 164.40 

3-akseliset autot 
- kokonaispaino 	< 20 t 180.00 
- kokonaispaino 20 t 194.60 

Taulukko 2. Aurauksen tuntihinta eri kokonaispainoryhmissä. 

6.4 	Korvaus auton lisävarusteista 

Auraustyön suorittajan aurasta maksetaan etukäteen sovittu 

korvaus. Auraustyön suorittajalle, joka suorittaa aurausteh-

täviä tilapäisesti (nk. vara-aurausauto), voidaan antaa 

sovituksi ajaksi käyttöön tilaajan omistamat laitteet, joi-

loin asennuksen kustantaa tilaaja tai korvauksesta sovitaan 

erikseen. 
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6.5 	Valmiusaika-ansio 

valmiusoloajan korvaamisesta valmiusaika-ansiol la sovitaan 

tilaajan ja auraustyön suorittajan kesken erikseen. 

6 . 6 	Sääntarkkailulisä 

Mikäli autoilija suorittaa tehdyn sopimuksen mukaan sään- 

tarkkailun, maksetaan tästä erillistä lisää samoin perustein 

kuin TVL:fl omille työntekijöille. 

7. TUNTI - JA YHDISTETTY TAKSA 

7. 1 	Maksuperuste 

Tunti- ja yhdistetty taksa määräytyy auton rekisterikirjaan 

merkityn kokonaispainon perusteella. Kuitenkin jos työmaalla 

tarvitaan jatketulla ohjaamolla varustettua autoa, sijoite-

taan se yhtä painoluokkaa ylemmäksi. 

7.2 	Alueellinen maksuluokkaraja 

Ruljetustehtävän tapahtuessa eri maksuluokkien alueella, 

maäräytyy maksuluokka auton asemapaikkakunnan maksuluokan 

mukaan. Asemapaikkakunnaksi katsotaan se alue, jossa au-

tolla on oikeus liikennöidä liikenneluvan tai siirtoluvan 

perusteella. 

Alueellisen maksuluokkarajan yli tapahtuvissa kuljetusteh-

tdvissa voidaan samassa kuljetustehtävässä joutua käyttä- 

mään eri alueelliseen maksuluokkaan kuuluvia autoja. 

Sellaisissa ilman siirtolupaa tapahtuvissa tehtävissä 

(esim. kunnossapito), jotka tapahtuvat kandella tai useam-

maila liikennealueella, voidaan tarvittaessa sopia, minkä 

liikennealueen maksuluokkaa kuljetustehtävissä käytetään. 

7.3 	Tuntitaksa 

Tuntitaksaa kaytetään aikatyöluonteisissa kuljetustehta-. 

vissa, joissa keskimääräinen ajomatka työvuorossa tuntia 

kohti laskettuna on alle 15 km. 
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TaulukOn 3 mukainen turititaksa suoritetaan siltä tyhajal-. 

ta, jonka auto on tilaajan käytettävissä. Tyoajaksi lue-

taan kohdassa 2.16 ja 2.17 iiäoritetty aika, 

7.4 	yhdistetty taksa 

yhdistettyä taksaa käytetään aikatyöluonteisissa kuljetus- 

tehtävissä, joissa keskimääräinen ajomatka työvuorossa 

tuntia kohti laskettuna on yli 15 km. 

Taulukon 3 mukainen yhdistetyn taksan aikakorvaus suori-

tetaan siltä työajalta, jonka auto on tilaajan käytettä-

vissä ja ajetulta matkalta yhdistetyn taksan kilometri- 

korvaus. 

Ajoneuvotyyppi Kokonais- Tuntitaksa yhdistetty taksa 
painoluokka (TL 	131) (TL 132. 	TL 134) 

(TL 133) 
Aikakorvaus Km-makSU 

kg mk/h mk/h mk/km 

1 II 1 II 1 II 

Kevyt pakettiauto enint. 	2699 86.45 82.65 66.24 63.48 1.23 1.18 
Raskas pakettiauto 2700- 3500 91.20 87.40 69.00 66.24 1.36 1.31 
Kevyt kuorma-auto 3501- 5999 97.85 94.05 73.60 70.84 1.56 1.50 
Kevyt kuorma-auto 6000- 7999 106.40 101.65 78.20 75.44 1.74 1.67 
Kevyt kuorma-auto 8000- 9999 113.05 109.25 83.72 80.04 1.89 1.82 
Kevyt kuorma-auto 10000-11999 120.65 115.90 88.32 84.64 2.02 1.94 
Keskiraskas k.-auto 12000-13999 126.35 121.60 92.92 89.24 2.13 2.05 
Keskiraskas k.-auto 14000-16999 134.90 129.20 99.36 94.76 2.29 2.20 
Raskas kuorma-auto 17000-19999 143.45 137.75 104.88 100.28 2.43 2.34 
Raskas k.-auto ja 
kevyt ajoneuvoyhd. 20000-24999 153.90 148.20 112.24 107.64 2.65 2.55 
Raskas k.-auto ja 
kevyt ajoneuvoyhd. 25000-29999 163.40 157.70 119.60 115.00 2.85 2.74 
Keskir. 	ajon.yhd. 30000-34999 172.90 166.25 126.04 120.52 3.06 2.94 
Keskir. ajon.yhd. 35000-39999 180.50 173.85 130.64 125.12 3.22 3.10 
Raskas ajoneuvoyhd. 40000-44999 188.10 180.50 135.24 129.72 3.40 3.27 
Raskas ajoneuvoyhd. 45000-48000 197.60 190.00 139.84 134.32 3.69 3.55 

Maksuluokka 1: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kaunlainen ja Lapin 
lääni 

Maksuluokka II: Muu Suomi 

Taulukko 3. Tunti- ja yhdistetty taksa 
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0. 	L1SALAITEKORVAUKSET 

	

0.1 	Kuormanosturit, vintturit ja kuormauskauhat 

Kuljetustehtäviin kokonaisajalta, jossa nosturia tarvi-

taan, maksetaan seuraavat lisälaitekorvaukset: 

a) Mydraul iset riivelpuominosturit 

oostoteho Lisämaksu 

mk/h ktlm kpm 

enintään 20.00 enintaan 2000 14.00 (LL 850)  
:0.01 	- 35.00 2001 - 3500 27.00 (LL 851)  
30.01 	- 65.00 3501 	- 6500 37.00 (LL 852)  
60.01 	- 90.00 6501 - 9000 47.00 (LL 853)  
90.01 	-140.00 9001 	- 14000 62.00 (Li 854)  

yli 140 kNm (14000 kpm) nivelpuominosturilla varustetun 

raskaan kuorma-auton maksusta samoin kuin nostureissa 

käytettävien apulaitteiden korvauksesta sovitaan tilaajan 

ja kuljetuksen suorittajan kesken erikseen (LL 845). 

b) peralaitanosturjt 

Nostovoima Lisämaksu 
mk/h 

kpm 

enintään 20 enintään 2000 10.00 	(LL 856) 

Milloin vintturia tarvitaan, maksetaan siitä edellä ole-

van nosturikorvauksen lisäksi 11.00 mk/h (LL 857). 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kuormaukseen käy-

tetän auton omaa kuormauskauhaa, suoritetaan kuormaus-

äsuhasta erikseen lisakorvausta 9.00 mk/h (LL 808). 



8.2 	Vaihtolava-autot 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta jossa vujhtulava-uto 

tarvitaan, maksetaan autolle seuraavat 1is8korvaukst: 

a) Maasta nostettava vaihtolava koneistoineur 

NostOteho Lisiimaksu 
perusava 1 la 

rnk/h kN kp 

80 8000 22.00 	(LL 859) 
120 12000 29.00 	(LL 860) 
160 16000 39.00 	(LL 861) 

b) Tukijaloin varustettu vaihtolava koneistoiue 

Laitteen käyttötarkoitus -- Lisämaksu mk/h 

Avolava 	Umpilava 

Käyttö ilman perävaunua 	25.00 (LL 862) 35.00 (LL 064) 
perus lavalla 

perävaunukäyttöön perus- 	37.00 (Lt 863) 57.00 (LL 865) 
lavoilla ( 2 kpl) 

Tilaajan käyttöön luovutetun lisiilavan maksuna saadaan 

veloittaa alla mainittu lavaliinta, kuitenkin enintään 

kolmen lisälavan osalta. Mikäli tilaaja omistaa ja huol-

taa laitteistohintaan sisältyvät peruslavat, vähennetään 

yllämainittuja tuntimaksuja vastaavilla lisälavahinnoilla. 

c) Lisälavat 

Lavatyyppi mk/h Lisämaksu 

Maasta nostettava vaihtolava 9.00 	(LL 866) 
Avolava tukijaloin 	(6 m) 11.00 	(LL 867) 
Umpilava tukijaloin (6 m) 21.00 	(LL 868) 
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8. 3 	Veto jarjesteirnat 

Kl]etusteltVäfl kokonaisajalta, jossa nelipyörii- ja te-

livetoisia tai kitkavetolaitteella varustettuja kuorma- 

autoja tarvitaan, suoritetaan näille tunti- ja yhdistetyn 

taksan lisäksi 9.15 mk/h (LL 875). Kuusipyörävetoisille 

kuorma-autoille maksetaan tunti- ja yhdistetyn taksan 

lisäksi 21.50 mk/h (LL 876). yksikköhinta- tai tuotantopalk-

kiotaksalla ajettaessa maksetaan lisäkorvausta kuten edellä 

tunti- ja yhdistetyn taksan osalta. 

8 . 4 	Kolmikaatokippi 

siltä kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kolmikaato-

kippiij tarvitaan, maksetaan autolle lisäkorvausta 15.90 

nk/h (LL 871). yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksalla 

ajettaessa maksetaan em. lisäkorvaus yksikköhinnan tai 

tuotantopalkkiotaksan lisäksi. 

9. IIJNAUKSKT 

9. 1 	Maksuperuste 

uinauksesta kuorma-autolla maksetaan hinauslisä 7.50 mk/h 

(LL 878) ja tunti- tai yhdistetty taksa sen painoluokan 

mukaan, joka saadaan, kun auton kokonaispainoon lisätään 

binattavan laitteen paino. 

9. 7 	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 terustein. 



AJOSUORITE IM/V 

POLTTOAINEEN kULUTUS L/IM 
PITOAII(A V 
JAANNOSARVO 7. 
JAANNOSARVO MI. 
POISTETTAVA HANKINTAYUSTANNUS MV 
ESMAARAII4EN PAAOMA MI. 

P1 TOIUSTANNUI SET 

PUISTON 	I INTEA OSIJIJS 	41) 7./V 	Ml(/V 
kOOATOIM.VLIJ.I UNTEA OS. 	14 7. 	7*/V 
AJONEUVOVERO p 

LIII ENNE VAI UUTUS 
AUTOVAI:UUTUS 	lE'CE) rlk/V 
I,IINTEAT TVaIUSTANNUKSET MK/V 

PITOIIJETANNIII SET YHTEENSA 5 
Ml /H 

I1AYTTOI USTANNUI SIT 

FOISTON MUUTTUVA OSUUS 7IrV 
TOIMINTAYLIJ.MUUTTUVA OSUUS 3 	7. MK/V 
RE34GAS1USTANNUI SET MI1V 
FIILTTUA INEI USTANNIJKSET 	2.34 MK/L MI./V 
HUOLTO- JA IORJAUSI/USTANNUI<SET PIE/V 
MUUTTUVAT TYoIIJSTANNIJESET MI/V 
EAYTTOEUSTANNUI SET YHTEENSA PIlV 

MIIH 

HALLINTOEUSTANNUI' SET PIlV 
MI /H 

IOI'ONAISI USTANNUI SET 

EUSTANNUISET YHTEENSA 	 MY/V 
AlI 91 IJSTANFIIII SET 	 Mt/H 
M4T(AI !JSTANJUI SET 	 MI IH 
YHTEENSA 	 r1/lI 

TVLJYAL 
	 I1IJSTTNNLISL 451 ELNA 

Vul jetusmaksut 
	 44- 4- 1948 

LASI ENTAT 15807 

YUI_JETUSLAJI; 	M44461(rto 	 AuTONHINTA 	711 

AJONEUVO: 	 or,,'a- '7 	NENI 407 	 711 

.01 ONAISPAINO: 	11 	 •, 

6USTANNUSTEE IJ 

(ULJETUSMATI 4 
I'AYTTOTUNNIT 

7/14 1YY7 41=71 57975 4 
64.87 51.39 42.62 37.29 32 

9.4 8.) 9.0 8.0 
10.') '.4 I.4 I''.0 14.11' 

54226 54226 54226 54228 54226 
487424 487424 487424 487424 497424 
243712 247712 243712 743712 24'I2 

24171 24171 24171 243 7 1 24171 
34120 34121) 1412) 34124 74l 

7410 741) 741) 7410 74l' 
10126 l'I26 10126 1.126 14124 

1861 7881 7861 3881 347,1 
9.9 1 7 9')91 7 9191 7 9' 'I 7 4' 	'II 

1 60,5 l''93. 1 7 	'5 L' 
'44.49 4'1.r '74(7 4447 3,4'( 

152' 
7711 7l1 7311 7311 '111 

12(156 14849 1942') 22739 764 4  
11719 27293 41181 51159.I 6.212 
18855 12492 4)'64 49547 582714 
27275 27275 27275 77375 21'2 '5 

111763 145777 174788 194(119 2131247 
82.1119 8,'.99 96.88 1u7.79 119.7,'' 

15213 15213 15213 15213 31313 
8.45 8.45 8.45 8.45 8.477 

29778: 331795 364416 7 9 	,77 4(113111 
103.74 14.34 11)3.34 1,3.74 143.34 
62.09 9.99 96.48 1 , 77.79 119.6) 
95.41 44.71 2''..1 =11.17 2.94 
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Liite 2 

KE 1 KKA-A 1 KAT?dJT,UKKO 

Matkd 
km 

Leikka-aika 
min 

paiuuaika 
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 
7-0 26 10 
8-9 2. 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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KULJETUSMAKSUISTA SOPIMINEN 

TVL:fl ja KAL:n kuljetusivaksusojiniuksei k 

sopimusehtojen kohdan 5 mukaisesti TVL:lla on mandoN 

tietyin ehdoin sopia poikkeavista kuljetusmaksuista. 

dan 1 mukaiset kuljetusmaksut sovitaan niiden kuorma-au 

toilijoiden kanssa, joilla on liikenneoikeus ko. työmaai: 

alueella. Sopimusehtojen kohdan 5 mukaiset poikkeavat ii-

jetusmaksut sovitaan neuvottelemalla työmaan kotipaikka-- 

kunnan autoilijoiden kanssa. Neuvottelujen pohjaksi py' 

tään kirjallisesti kuorma-autoilijoiden yhteen! t t ynn 1 

ehdotus työssä sovel1ettavjsta kai jetasmaksuiaa. 

NEtJVOTTELU PYYNTO 

taa 

- kuiJvLatoa alaa 	ja )lLLLt 

- tiedot materiaalien ottopaikoista, läjitysalueista, kul-

jetusteistä ja käytettävistä kuormasuuruuksista 

- kuljetettavat materiaalit ja niiden ni rt ryhno 

karkeisiin kuljetusetäisyyksiin 

- oletetut kuormaustehot töittkin 

- työaikajärjestelyt 

Ehdotus tulee pyytää kirjallisena kalivtastdLt:vrt'a1rI 

ja materiaaleittain kai jetaseti, isyystalaNa 5:n 1 

SOPIMUS 

Kul jetussopimus tehdään kir jal lisesti ennen kai jetustyLa 

aloittamista. Kul jetussopimukseen on otettava seuraavat 

kohdat: 

- kul jetussopimuksen voimassaoloalka 

- kuljetussopimuksen piiriin kuulavat tyat 

- sopimusehdot 

- sovitut kuljetusmaksut 

- onko vähimniiistuntiansiu VoUflaSSS 
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Liite 4 1 (2) 
SOPIMUSEILOOT 

1. Sopimus on voimassa 1.6.1988-31.5.1989. 

2. Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat 

tarkistetaan, jos polttoaineen hinta muuttuu ennen 
1.2.1989 laskentahetken hintatasosta siten, että muu-
toksen vaikutus on vähintään +- 2 % 3-akselisen tyyp-
piauton 6,5 km:n kuljetusmatkan kokonaiskustannuksiin. 
Muutos toteutetaan viimeistään kuukauden kuluessa 
kalenterikuukauden ensimmäisenä tai kuudentenatoista 
päivänä siitä päivästä lukien kun kuljetusmaksuneuvot-
telukunnan työryhmä on todennut rajahinnan saavutetun. 
Muutosta laskettaessa otetaan huomioon vain laskenta- 
hetken hintatasosta muuttuneet polttoaine- ja palkka-
kustannukset. 

polttoaineen hinnarmiuutoksesta johtuva taksantarkistus 
tehdään ensimmäisen kerran kun polttoaineen hinta saa-
vuttaa rajahinnan 2.69 mk/1 tai 1.99 mk/1. 

3. Tunti- ja yhdistetyt taksat ja lisälaitekorvaukset 

- tarkistetaan yhden kerran sopimuskautena viimeistään 
1.2.1989 mikäli liikenneministeriön 1.1.1988 voimaan 
saattamissa taksoissa tapahtuu muutoksia ennen 
15.1.1989. 

4. Tie- ja vesirakennuslaitoksen valvonnassa voidaan teh-
dä tien kunnossapitotöiden alueurakointikokeiluja. 
Kokeilujen suorittamisesta sovitaan kuljetusmaksuneu-
vottelukunnan työryhmässä. 

5. TVL:n harkitessa työkokonaisuuden toteuttamistapaa jo-
ko urakalla tai omana työnä, voidaan tästä taksakir-
Jasta poikkeava taksa sopia työmaan kotipaikkakunnan 
autoili joiden edustajien kanssa ennen kuljetustyön 
aloittamista, jos kuljetettavia materiaaleja on yli 
50 000 m3 itd tai kun kuljetusten arvo tämän kuljetus-
maksusopirnuksen mukaisin taksoin laskettuna on yli 
250 000 mk. 

6. ylisuuret kuormat 
un maa- ja kiviaineksia kuljetetaan ajoneuvojen 
valmistajien sallimin akseli- ja kokonaispainoin työ- 
maaksi merkityllä yleisellä tai yksityisellä tiellä 
(LM:n päätös 9134/70/86) taikka ns. suljetulla alueel-
la, vähennetään taksakirjan taulukon 1 yksikköhinta-
Laksaa taulukon A mukaisesti. 
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Taulukko A Yksikköhintataksan vhennys kuormakoon 
kasvaessa 

Kuormakoko a joneuvoasetuksen Vabennys- % 
sallimaa kuormakokoa suurempi 

yksikköhinta- 
m3 itd 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 +1%/0.2m3itcl 
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