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Tie- ja vesirakennushailituksen ja Suomen Kuormo-autollitto 

ry:n esityksen perusteella on liikenneministeriö kirjeellSSn 

nro 10228/770-71/8.2.1972 oikeuttanut tie- ja vesirakennushai-

lituksen perustamaan pysyväisluontoisen neuvottelukunnan sel-

vittämään tie- ja vesirakennus.laitoksen kuljetuksia suoritta--

vien kuorma--uutojen kuijetusmak.ikysymyksi 

Tie- ja vesirakennuebali itus 1)erlJstl 6 6 1972 neuvoLtelukunnan 

(TVH:n kirje nro Tr-2062/6.6.1972), jonka tulee tehdä kulje 

tusmaksuja koskevat ehdotuksensa tie- ja vesirakennushallituk-

selle, joka ennen niiden käyttöönottoa hankkii niihin voimas-

sa olevien määräysten mukaiet'1 	nnkn. 
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1. 	UIJEI'USMAKSUJN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN JA SOVELTA- 

MIKEN 

Sopimusta noudatetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen 

omajohtoisten töiden kuorma- ja pakettiautokuljetuk-

sissa,jos kuljetukseen tarvitaan liikennelupa sekii 

aurauksissa. 

Sopimuksen ulkopuolelle jitvkt: 

- Kuljetukset, jotka tapahtuvat alueella, jolla voidaan 

ylittää ajoneuvoasetuksen (233/1982) 	33 määräämät 

suurimmat saUltut akseli-, teli- tai kohonaispainot 

- AsfaI timassan kuijetiikset 

- Kuljetukset perävaunukalustoila yli ]O kmn ajomat-

koilla (kuljetusetäisyysvkieillii) 

- Kuljetukset urakoissa, joista rakennuttaja liihettiit 

tarjouspyynnöt urakoitsijoille ja tekee oman tar-

jouksen ja kun urakkaan kuuluu vähintään kuormaus, 

kuljetus, työnjohto ja siirrettäviä materiaaleja yli 

20 000 m 3 itd tai siirrettaviä kunnossapitomateriaa-

leja yli 5000 m3 itd tai kuljetuskustannuksia yli 

100 000 mk t:mkn kai jetussnpimuksen mukaisin taksoi n 

laskettuna. 

jö 1 jennökset nt ja ts» irntiks iste toisi t tun kuukaulen 

kuiuesso TVk:n tie rkoonustoimiatoori. 

Jos iJ seo tai ohje olet nuJattais taata tai sovelta-

misesta syntyy erimielisyyttä eikä niistä päästä pai-

kallisesti yksimielisyyteen, on tästä viipynitittä ii-

moitettava TVH:n tienrakennustoimistoon. 

Sopimuskauden aikana syntyvät periaatteelliset kysy-

mykset ja mandolliset erimielisyydet käsitellään kuU 

jetusmaksuneuvottelukunnsn työryhmkssk, joka antaa 

niistli tulkintaohjeet. 
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2. 	MPtKSUPERUSTEIDEN SOVELTAMI SESSA JA KULJETUSTEHTÄVIEN 

J1RJESTELYISSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAArEET 

	

2.1 	Tilaajan ja kuljetustyön suorittajan edustajat 

Ijankkeella tilaajan edustajana on työmaan päallikkö. 

1-Tankkeella voivat kuljetusten suorittajat nimetä yh-

teyshenkilön, joka välittäa tilaajan ohjeet ja neuvot-

telee autoilijoiden asioista. Yhteyshenkilön valinnasta 
on ilmoitettava työmaan päällikölle. Suurilla hankkeil-

la yhteyshenkilTjitä voi olla useita, jolloin työmaan 

pkällikölle on ilmoitettava, mitä työkohteita kukin 

edustaa. Samaa yhteyshenkilöä on pyrittävä käyttämään 

koko hankkeen ajan. 

	

2.2 	Kuljetusinaksujen 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. 

	

2. 3 	Erikoistaksat 

Jos t4ss taksakirjassa ei ole kuljetustyöstd rndtritel-

ty taksaa tai näitä taksoja ei voida soveltaa johonkin 

erikoisautoon, erikoistehtävään tai auton lisälaittee-

seen, on kuljetusmaksu sovittava ennen kuljetustehtävän 

alkamista tilaajan ja kuljetustyön suorittajan tai hä-

nen edustajansa kesken. Jäljennökset näistä sopimuksis-

ta toimitetaan kuukauden kuluessa TVH:n tienrakennus-

toimistoon. 

	

2.4 	Tarjousten pyytäminen kuljetusmaksuista 

Täesi kirjassa olevista pelkistä kuljetusten yksikkö- 

hinnoista tai aika- ja yhdistetystä- ja kunnossapidon 

erikoistaksoista sekä lisälaitekorvauksista ei tule 

pyytää tarjouksia. poikkeavasta menettelystä on sovit-

tu kohdassa 1 ja sopimusehtojen kohdassa 5. 
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2. 5 	Maarakennusurakoiden kuljetukset 

Maarakennusurakoiden , joihin sisältyy kuorma-autoka-

lustolla suoritettavia kuljetuksia, tarjouspyyntöasia-

kirjoista tulee käydä ilmi tie- ja vesirakerjnuslaitok-

sen töissä kulloinkin käytössä olevat kuljetusmaksut. 

	

2.6 	Autojen työhönotto 

Otettaessa kuorma-autoja työhön tulee tämän tapahtuu 

niin, että tehtävään soveltuvasta kalustosta työhön 

otetaan ensisijaisesti työmaan kotipaikkakunnan autoja. 

	

2. 7 	Liikenneoikeudet 

Kuljetustyön suorittajalla tulee olla tarvittaessa voi-

massa oleva liikennelupa ja hänen on huolehdittava tar-

peellisten siirtolupien hankinnasta ja voimassaolosta 

ja vaadittaessa esitettävä ne tilaajan edustajalle. 

	

2.8 	Autojen rekisteröinti 

Kaikkien kuorma-autojen tulee olla rekisteröityjä ja 

katsastettuja myös yleiseltä liikenteeltä suljetulla 

alueella ajettaessa. Vaadittaessa on rekisteriote esi-

tettävä tilaajan edustajalle. 

	

2.9 	Yliraskaat ja ylisuuret kuljetukset 

Tarvittavat kuljetusluvat TVL:n alaisilla työmailla 

hankkii työmaa. Ennen kuljetuksen alkamista on sovitta-

va kuljetuksen vastuukysvmyksistä. 

	

2. 10 	Kuormasuuruudet 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen alaisella työmaalla työs-

kentelevien autojen kuormakoosta ja lavan mitoista on 

oltava katsastusviranomaisen tekemä merkintä auton 

rekisteriotteessa tai katsastusmiehen erikseen antamas- 
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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 näitä kuormasuuruuk-

sis myös noudatetaan. Työmaan työnjohdon on valvottava, 

että autoissa on asianmukaiset kilvet sekä kuormakokoa 

osoittavat listat ja rimat. 

Alueella, jolla ei tarvitse nou.attaa 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 liikenriemerkillä rajoitettu pie-

nemmäksi ja ajoneuvon kuormitusta on tämän johdosta vä-

hennettävä, eikä ajoneuvon rekisteriotteessa ole kat- 

sastuamiehen toimesta merkitty kantavuuden arvoja eri 

akselipainoille, katsotaan liikenneministeriön kirjeel-

lä nro 4952/30.7.1975 antaman ohjeen mukaan kuorman 

suuruutta laskettaessa kulloinkin käytettävän kantavuu-

den olevan oikean, jos rekisterijn merkittyä kantavuut-

ts on laskelmassa vähennetty 

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

la rajoitettu akseli- tai telipaino poikkeaa ylei-

sesti sallitusta, 

b) puoliperävaunun osalta vastaavasti 1 000 kg sekä 

c) kaksiakselisen varsinaisen perävaunun osalta vastaa-

vasti 2 000 kg. 

Auton kuormakokoa näin määrättäessä maa- ja kiviainei-

den sekä öljyaoran tilavuuspainoksi otetaan 1 600 

kg/m3itd. Asfalttimassan kuljetuksissa ei auton kuorma- 

kokoa voida määritellä kuutiometriperustein. 
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2.11 	Kuormien tasaaminen ja kuormasuuruuksien toteaminen 

Kuljetuksen tapahtuessa merkityn työmaan ulkopuolella, 

tulee kuorma tasoittaa mandollisimman hyvin esim. kuor-

maajan kauhalla lavan sivulaidoille kiinnitetyn rimee 

tai listan korkeuteen siten, että sen suuruus on hel-

posti todettavissa. Kuorman suuruus on yleensä todetta-

va kuormauspaikalla tai enintään 1 km:n etäisyydellä 

kuormauspaikasta, kuitenkin aine ennen tieliikennelain 

2 §:n mukaista tieii. 

Ns. sjljetulia alueella kuormakoko vuiduan määrittiä 

myös mm. kuormaajan kauhakoolla (keskimääräinen täyttd-

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

tenkin niin, että työturvallisuusniliäräyksiä ja säädök- 

Ct 	[Lk{)ta. 

	

2. 12 	Kuljetukset karkealla alustal te 

Kuljetettaessa karkealla alustalla (sepeli/murske # >35 

mm, louhe) on työnjohdon huolehdittava ajotien kunnosta 

siten, ettei renkaille aiheudu kohtuutonta haittaa. Joe 

jatkuvasti joudutaan kuljettamaan alustalla, jota ei o1e 

tiivistetty tai tasoitettu (hienolla aineksella), kerrotaan 

taulukon 1 taksat kertoimella 1.05. 

	

2.13 	Perustositteet. 

Auton kuljet 	ui teki.Jjuiteu H1u1) 	j1jLa. 2j5_ 

välistoista ja ajoneuvon työhönottoilmoituksista anne-

taan jäljennökset autonkuljettajalle. Kuljetustyön suo-

rittajalle tulevissa maksuissa mandollisesti ilmennei-

den virheiden korjaamiseksi tehtävistä korjaustosit-

teista annetaan jäljennäkset kuljetustyhn suorittajsl-

le 

	

2.14 	Kuljetusetäisyysväli 

Kuljetusetäisyysväli on ajettu kokonaismatka jsettuna 

kandella. 
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2.15 	Työsuojelu 

Autossa on oltava TSH:n hyväksymä mallia oleva suoja-

kypär. Autonkuljettajien on käytettävä suojakypr 

poistuessaan suojatusta auton ohjaamosta tai vastaavis-

ta olosuhteista silloin, kun työkohteessa muut henkilöt 

on velvoitettu käyttämään suojakypArää. 

Auton lisälaitteiden lakisääteisiatä turvatarkaatuksis-

ta (esim. kuormausriosturin määräaikaistarkas€uksjsta) 

on oltava auton mukana todistus, joka pyydettäessä on 

esitettöv6 tilaajan edustajalle. 

	

2.16 	Työaika 

Työajaksi luetaan se työaika, minkä auto on tilaajan 

kdytettvissd. 

Tybajaksi luetaan: 

- kuormaus-, purkaus-, kääntymis- ja peruutusajat 

- ajoajat 

- työstä johtuvat, autosta riippumattomat alle 1 h:n 

odotusajat. 

lyösjaksi ei lijeta: 

- pidettyjä kahvi- tai ruokataukoja 

- auton korjaus- ja huoltoaikoja 

- muita autosta riippuvia odotusaikoja 

- ennakolta ilmoitettua, pituudeltaan maarättyä yli 

1 h:n taukoaikaa, jona aikana autoilija voi poistua 

työpaikalta. 

Maa- ja kiviairieskuljetuksissa 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 

työmaan toimesta työaikaan lisätään liitteen 2 mukai-

nen paluuaika 
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- valmiina ottamaan työvuoron viimeisen kuormansa, jol-

loin työmaan toimesta tyhaikaan iisktkkn iitteen 2 

mukainen keikka-aika. 

Työajan ja suoritteiden mkkritys voi tapahtua myös ajo-

piirturin avu la jos siit- erikseen etukktcen sovi-

taan. 

Osapuolten edustajien on sovittava etuk teen kaksivuo-

rotyöstä ja pidennetystä työajasta. 

	

2.17 	Vajaan työvuoron kestävat tehLävät 

jos auto tilataan ajoon, jossa työaika jkli all.e 4 tuo-

nin, korvataan työpaikalla Lula 	taal uknn 3 

km-maksun mukaisesti. 

Korvattava matka sovitaau etukuteen ja se lasketaan 

edestakaisena tilauspisteestä tai asemapaikasta työkoh-

teeseen elleivät paikalliset olosuhteet muuta edellyn. 

Määräys koskee kaikkia kuljetuksia 

Työaika päättyy työmaalla esim. konerikon sattuessa, 

kun työnjohto ilmoittaa asiasta autoilijoille tai ylös.- 

oton mukaiseen ajankohtaan, mikäli auto on ajossa työn- 

johdon ilmoittaman päättymisajankohdan jälkeen. 

	

3. 	MAA- JA KIVIAINESTEN SEKÄ ÖLJYSORÄN 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). Yksittäisellätyömaalla käyte-

tään joko yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksaa. 

Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksan rinnakkaiskäyttö 

on kielletty lukuunottamatta kohdassa 3.3 mainittuja 

poikkeuksia. 
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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-

sesti tarkistettava työmaan työjärjestelyt ja muut te-

hokkuuteen vaikuttavat seikat sekä poistettava keikka- 

aikaa tarpeettomasti pidentävät tekijät. 

3 . 2 	yksikköhintataksa 

3.2.1 	Laskennalliset kuljetuskapasiteetit, kustannukset ja 

yksi k köh i n n a t 

yksikköhintataksa on laskettu seuraavien kuljetuskapa-

siteettien ja tuntikustannusten perusteella: 

Kuljetus- 
matka 
km 

3-akseliset kuorma-autot 

mk/h m3 itd/h 

0.375 155.30 45.1 
1.5 173.30 33.2 
3.5 188.50 25.9 
6.5 198.90 19.6 
15.5 210.30 11.3 

yksikköhintataksakuljetuksissa maksetaan taulukon 1 

mukaiset kiinteät taksat tai vähintään kohdan 3.2.2 

vähirnmäistuntianSiO. 

3.2.2 	\TähimmäistuntiaflsiO 

Tilikauden keskimääräinen vähimrnäistuntiansio on työ-

tuntia kohti 

2-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	< 12 t 	86.40 mk/h 

-- kokonaispaino 	12-14 t = 	91.20 mk/h 

- kokonaispaino 	> 14 t 	98.40 mk/h 
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3-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	< 20 t 	 111.60 rsk/h 
- kokonaispaino 	> 20 t 	 120.00 mk/h 

4-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispairio 	22 t 	 120.40 mk/1i 

Jos tilikauden tai tilikautta 1yhyemmn ty0nkeston ajal-

ta laskettu keskimääräinen tuntiansio auttaa vähimmäis-

tuntiansion, maksetaan saavutetun tuntiansion lisäksi 

vähimm3jisturjtjnsjon ja saavutetun tuntians.ion erotus. 

3. 3 	Tuotantopaikkiotaksa 

Tuotantopalkkiotaksaa käytetään maa- ja kiviainesten sekä 

öljysoran ajossa joko sopimuksen mukaan tai aina kun: 

- kuormaajana on traktorikaivuri 

- kuormataan useasta kuormauspisteestä (esim. erliissa 

viimeistelytöissä) 

- paikataan öljysoraula 

- auto kuormataari sen omalla kauhalla 

Suoriteosan taksoina käytetään taulukori 1 mukaisia kiin-

teitä taksoja. 

Aikakorvausosan taksat ovat kokonaispainoluokittain seu-

raavat 

2-akseliset autot 

- kokonaispaino < 	12 	t 69.40 mk/h 

- kokonaispaino 12-14 t 73.30 mk1 0  
- kokonaispaino > 	14 	t 79.10 mk11 

3-akseliset aut:' 

- kokonaispaino 7 
- kokonaispaino > 	20 	t 96.40 mk/h 

4-akseliset autot 

- kokonaispaino 7 	0 
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kD]1nassa 1.6.1987 LUKIEN 	 Tu1ukko 1 
sikköhintataksat 	 mk/m3itd 

xtantopa1kkiotaksat 	 mk/m3itd 

Kuljetus- yksikköhirita- 'flotantopalkkiotaksat 
etäisyys- taksat 10/16 akseli/telipaino 
väli 10/16 akseli/ 

telipaino 
km Maaseutu Maaseutu 

Maa Maa }Castelu 
(vedenajo) 

('rL 715) (TL 735) (TL 580) 

1 2 3 4 

0 - 0,25 2.63 0.90 - 
0,25- 0,50 3.44 1.30 - 
0,50- 1 4.23 1.72 1.48 
1 - 	2 5.22 2.32 1.74 
2- 	3 6.28 2.96 2.39 
3 - 	4 7.28 3.56 3.04 
4 - 	5 8.26 4.13 3.43 
5 - 	6 9.21 4.69 3.82 
6 - 	7 10.16 5.24 4.21 
7 - 	8 11.10 5.78 4.64 
8 - 	9 12.04 6.32 4.97 
9 - 10 12.98 6.86 5.35 

10 - 11 13.91 7.39 5.74 
11 - 12 14.84 7.92 6.12 
12 - 13 15.76 8.45 6.50 
13 - 14 16.69 8.98 6.89 
14 - 15 17.62 9.51 7.27 
15 - 16 18.54 10.04 7.65 
16 - 17 19.47 10.57 8.02 
- 18 20.39 11.09 8.39 

18 - 19 21.31 11.62 8.77 
19 - 20 22.23 12.15 9.14 
20 - 21 23.16 12.67 9.51 
21 - 22 24.09 13.20 9.89 
22 - 23 25.X 13.72 10.25 
23 - 24 25.92 14.25 10.63 
24 - 25 26.84 14.77 11.00 
25 - 26 27.76 15.29 11.38 
26 - 27 28.68 15.81 11.75 
27 - 28 29.60 16.33 12.13 
28 - 29 30.52 16.85 12.50 
29 - 30 31.44 17.37 12.88 

> 25 +0.92 +0.52 +0.38 

staavat tonnitaksat saadaan jakamalla m3itd - takaa 1, 6:lla 
Veden jaossa mk/m3  = rrtk/t 
Kuljetusetäisyysväli on ajettu kokcnaiamatka jaettuna kandella 
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3.4 	Paluutaksa 

Kuljetustehtvissä, joissa paluu tapahtuu joko kokonaan 

tai osittain kuormattuna ja joissa menokuljetus makse-

taan joko yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksalla, so-

vitaan paluutaksa paikallisesti ennen kuljetustydn 

aloittamista. 

	

3.5 	Kaksivuorotaksa 

Kaksivuorotaksaa k4ytet48n aina kun tilaaja järjest4i 

kuljetukset kahteen vuoroon. 

Kuljetustehtvissö, jotka suuri tutaan kksivuoroty0n4 

kerrotaan taulukon 1 yksikköhintataksa kertoirnella 0.95 

sekä tuotantopalkkiotaksan suoriteosa kertoimella 0.90. 

	

3.6 	Louheen ja kivien kuljetukset 

Kun kuljetusmatka louheen 	a kivien kuljetuksesss on 

pienempi kuin 10 km: 

- kerrotaan taulukon 1 yksikköhirit 1- ja tijotiintoosikkio-

taksat kertoimella 1.08 

- tuotantopsikkiotakaan iii kokorvainosan lishhs 	makse- 

taan kaikissa pairioluokissa 3.25 mk/h 

Kun kuljetusrnatka louheen ja kivien ku1jetuksesa eri 

yli 10 km, sovitaan khytuttkvh knijntriomkeo paikallises-

ti etuköteen. 
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3.7 	Kuljetukset painorajoitetuilla teillä 

Yksikköhinta- tai tuotantopalkkiokuljetuksessa, jossa 

kuormakoko määräytyy 10/16 tonnia pienempien akseli/teli-

painojen mukaan, sovitaan kuljetusmaksu paikallisesti 

ennen kuljetustyön aloittamista. 

T8llaisia voivat mm. olla kuljetukset 

- painorajoitettujen siltojen yli 

- kelirikon takia painorajoitetuilla teillä 

- j88te11l8 

	

3.8 	Taajamataksat 

Kun yksikköhinta- tai tuotantopalkkioajossa kuljetus 

tapahtuu pääosin taajama-alueen ruuhkaisilla teillä ja muu 

liikenne merkittävästi vähentää ajonopeutta, kerrotaan 

taulukon 1 taksat 1.12:lla, jos kuljetusmatka on pienem-

pt kuin 10 km. 

Yli 10 km:n kuljetusmatkoilla käytettävä takaa sovitaan 

paikallisesti erikseen. 

Taajama-alueelle tarkoitettujen taksojen käytöstä on 

aina etukäteen sovittava tilaajan ja kuljetustyön suorit-

tajan kesken. 

	

3.9 	Lisälaite- ja erikoisrakennekorvaukset 

Maa- ja kiviaineskuljetuksissa maksetaan tilaajan vaati-

isista lisälaitteista tai vetojärjestelmistä yksikköhinta- 

tai tuotantopalkkiotaksan lisäksi kohtien 2.3 tai 8 mu-

kaiset korvaukset. Lisäkorvaukset maksetaan kuljetusteh-

t8vän kokonaisajalta. 
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4. HIEKAN, SU0IJJjTEKAN JA SUOJ.AN SI POTTEL[J 

4.1 	Maksuperuste 

Kuorma-autolla tai hiekoituslaitte.ella suoritettavasta 

teiden hiekoituksesta, suolahiekoituksesta ja suolauk-

sesta maksetaan taulukon 3 mukainen tunti- tai yhdistet-

ty taksa. 

Tuntitaksa (TL 133) 

Yhdistetty taksa (TL 1Tii1 

.ekoitusi teet. 

taari tehtavan 

Muut korvaukset 

en 2.3 tai 	aukarsesti ui ekoitusteht.ivi -in kokonarsajait: 

5. KASTELU 

3 . ] 	Maksuperuste 

Veroa_antoi 1 a suuri tS: tt vasta t i en ui nnan ja tien ra-

kennekerrosten kastelusta maksetaan tau.lukon 1 tuotanto-

palkkiotaksan mukaiset korvaukset. 

Tilaajan kastelusäiliön ollessa auton kantavuuteen nkh-

den liian pieni, merkitään kuljetettavaksi kuormaksi se 

kuorma, joka autn]Ja saataisiin kantavuurta vastaavalla 

kastelusiili idi iu 

2 	pumput 

T:i skeuteenhoriotttajan Tml):ln kykuts rnksetsn kaste- 



	

5.3 	Kastelusailiöt 

Liikenteenharjoittajan kastelus3 tliön k3iytöstk maksetaan 

kastelutehtävän kokonaisajalta tilavuu9en perusteella: 

ii m3  säiliö 	10.80 mk/h (LL 847) 

11 m3  skiljö 	13.00 mk/h (LL 848) 

	

5.4 	Muut korvaukset 

Korvaukset muuten rrstraytyvtt kohtien 2.3, 3.4, 3.5, 3.7, 

3.8 ja 8 mukaisesti. 

	

6. 	AURAUS 

	

6. 1 	Kilometritaksa 

2\urauksests maksetaan: 

- 2-akselisiile kuorma-utoiiie 	4. Pt nk/km (Tf. 320) 

- 3-akselisille kuorma-autoille 	5.75 mk/km (TL 320) 

Kilometritaksa korvaa 

- aloitus- ja lopetustoimet 

- 5 km siirtoajoa auraustehtkv3jd kohti 

- tien aurauksen 

- koukkaukset maitolaitureille ja linja-autopysäkeille 

- risteysten ja tiehen välittömästi liittyvien vähäisten 

erillisalueiden aurauksen (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 (tautukko 3) mukainen korvaus. 



6 . 	F,riillsaiiieidon auraus 

)uraustehtävissä, joissa aurataan erillisenä työvaiheena 

laajoja kanavoituja risteyksia, suuria erillisiä pysäköinti- 

ja levähdysalueita tai rautatietasoristeyksiä, voidaan 

aurauksesta maksaa kilometritaksan lisäksi taulukon 2 mu-

kainen aikataksa. Korvattava aika on sovittava etukäteen. 

6.3 	Aikataksa 

Koko auraustehtävästä voidaan sopia maksettavaksi myös 

taulukon 2 mukainen tuntihinta, jos erillisalueiden suuren 

lukumäärän tai tien kapeuden, mutkaisuuden, mäkisyyden yms. 

tekijöiden vuoksi aurauksen työsaavutus ää keskimkäriri 

nopeutta 30 km/h alhaisernmaksi. 

Taulukon 2 tuntimaksun käytöstä on aina etukäteen sovittava 

tilaajan ja auraustehtävän suorittajan kesken. 

Kokonaispainoryhmä (TL 335) 
Aurauksen tuntihinta mk/h 

2-akseliset autot 
- kokonaispaino 	< 12 t 136.30 
- kokonaispaino 	12 - 14 t 143.70 
- kokonaispaino 	> 14 t 154.70 

3-akseliset autot 
- kokonaispaino 	< 20 t 170.30 
- kokonaispaino 	> 20 t 183.10 

Taulukko 2. Aurauksen tuntihinta eri kokonaispainoryhrnissä. 

6.4 	Korvaus auton lisävarusteista 

riikenteenharjoittajan aurista maksetaan etukhteen sovittu 

korvaus. Liikenteenharjoittajalle, joka suorittaa aurausteä-

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

sovituksi ajaksi käyttöön tilaajan omistamat laitteet, joi-

loin asennuksen kustantaa tilaaja tai korvauksest.a sovitaan 
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6.5 	Valmiusaikakorvaus 

Mandollisesta valmiusaikakorvauksesta sovitaan tilaajan ja 

auraustyön suorittajan kesken erikseen. 

6. 6 	Saäntarkkailukorvaus 

Miktii autoilija suorittaa tehdyn sopimuksen mukaan sädn- 

tarkkailun, maksetaan tästä erillistä korvausta samoin 

perustein kuin TVL:n omille työntekijöille. 

7. TUNTI- JA YHDISTKTTY 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 

Kuljetustehtävän tapahtuessa eri maksuluokkien alueella, 
miäräytyy maksuluokka auton asemapaikkakunnan maksuluokan 

mukaan. Asemapaikkakurinaksi katsotaan se alue, jossa au-

tolla on oikeus liikennöidä liikenneluvan tai siirtoluvan 

perusteella. 

Alueellisen maksuluokkarajan yli tapahtuvissa kuljetusteh-

tdvissä voidaan samassa kuljetustehtävässä joutua käyttä-

rniän 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 

Turititaksaa käytetään aikatyöluonteisissa kuljetustehtä-

vissä, joissa keskimääräinen ajomatka työvuorossa tuntia 

kohti laskettuna on alle 15 km. 
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fau1j<ari 	nakainii tjitra-<aa ajoritaaan ailt4 Lyhajal- 

ta, jonka auto on tilaajan käytettävissä. Työajaksi lue-

taan kohdassa 2.16 ja 2.17 m8ritetty aika. 

7.4 	Yhdistetty takaa 

yhdistetty4 taksaa k6ytet44n aikatyöluonteisissa kuljetus-

teht4viss, joissa keskimärinen ajomatka ty'övuorossa 

tuntia kohti laskettuna on yli 15 km. 

Taulukon 3 mukainen yhdistetyn taksan sikakorvaus suori- 

tetaan si1t ty6ajalta, jonka auto on tilaajan kytett4- 

viss 	ja ajetulta matkalta yhdistetyn taksan kilometri- 

korvaus. 

Ajoneuvotyyppi Kokonais- Tuntitaksa Yhdistetty 	taksa 

pairioluokka (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 80.66 77.52 61.92 59.52 1.18 1.13 
Raskas 	pakettiauto 2700- 	3500 84.74 81.51 64.12 61.64 1.30 1.25 
Kevyt 	kuorma-auto 3501- 	5999 91.96 88.45 68.36 65.69 1.51 1.45 
Kevyt 	kuorma-auto 6000- 	7999 99.47 95.67 73.23 70.38 1.68 1.62 
Kevyt 	kuorma-auto 8000- 	9999 106.40 102.32 77.92 74.89 1.82 1.75 
Kevyt 	kuorma-auto 10000-11999 112.67 108.30 82.25 79.12 1.94 1.87 
Keskiraskas 	k.-auto 12000-13999 118.56 114.00 86.39 83.08 2.06 1.98 
Keskiraakas 	k.-auto 14000-16999 127.02 122.17 92.46 88.87 2.22 2.13 
Raskas kuorma-auto 17000-19999 134.43 129.30 97.70 93.93 2.35 2.26 
Raskas 	k.-auto 	ja 

kevyt 	ajoneuvoyhd. 20000-24999 145.16 139.56 105.16 101.11 2.56 2.46 
Raskas 	k.-auto ja 

kevyt 	ajoneuvoyhd. 25000-29999 154.85 148.87 111.78 107.46 2.76 2.65 
Keskir. 	ajon.yhd. 30000-34999 163.97 157.70 117.85 113.34 2.95 2.84 
Keskir. 	ajon.yhd. 35000-39999 170.72 164.16 122.27 117.58 3.12 3.07) 
Raskas 	ajoneuvoyhd. 40000-44999 177.27 170.43 126.32 121.44 3.28 3. 
Raskas 	ajoneuvoyhd. 45000-48000 187.06 179.84 131.84 126.78 3.57 3. 

Maksuluokka 1: 	Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Lapin 

löni 

Maksuluokks II: Muu Sucnri 

7 	7 kLo 3 	T n t - 	a 	 1 
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8. 	LTSALAITEKORVAUKST 

	

8. 1 	Kuormanosturit • vintturit ja kuormauskauhat 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nosturia tarvi-

taan, maksetaan seuraavat 1 iali]aitekorvaukset 

a) Hydrauliset nivelnuorninosturjt 

itostoteho Lisämaksu 

mk/h k1n kpm 

enintään 20.00 enintään 2000 12.60 (LL 850) 
20.01 	- 35.00 2001 - 3500 26.20 (LL 851) 
35.01 	- 65.00 3501 - 6500 35.40 (LL 852) 
65.01 	- 90.00 6501 - 9000 46.70 (LL 853) 
0.01 	-140.00 9001 - 14000 59.10 (LL 854) 

Yli 140 kn (14000 kpm) nivelpuominosturilla varustetun 

raskaan kuorma-auton maksusta samoin kuin nostureissa 

kkytettävien apulaitteiden korvauksesta sovitaan tilaajan 

ja kul jetuksen sunrittajan kesken erikseen (II 045) 

b) Perk laitanostur it 

Nostovoima Lisämaksu 
mk/h 

k1m kpm 

enintään 20 enintään 2000 9.30 	(LL 856) 

Niiloin vintturia tarvitaan, maksetaan siitä edellä ole-

van nosturikorvauksen liskksi 10.00 mk/h (EL 057). 

KuijetustehtävNn kokonaisajalta, jossa kuormaukseen kNy-

tetään auton omaa kuormauskauhaa, suoritetaan kuormaus-

kauhasta erikseen lisäkorvausta 8.60 mk/h (LL 858). 
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9. 1 	Va ihtoLsva-autot 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa vaihtolava-autoa 

tarvitaan, maksetaan autolle seuraavat lisäkorvaukset: 

a) Maasta nostettava vaihtolava koneistoineen 

NostOteho Lisämaksu 
perus lavalla 

mk/h kN kp 

80 8000 20.60 	(LL 859) 
120 12000 27.80 	(LL 860) 
160 16000 38.40 	(LL 861) 

b) Tukijaloin varustettu vaihtolava koneistoineen 

Laitteen käyttötarkoitus Lisämaksu mk/h 

Avolava Umpilava 

Käyttö ilman perävaunua 24.10 	(LL 862) 33.10 	(LL 864) 
peruslavalla 

Perävaunukäyttöön perus- 35.90 	(LL 863) 53.90 	(LL 865) 
lavoilla 	( 	2 kpl) 

Tilaajan käyttöön luovutetun lisälavan maksuna saadaan 

veloittaa alla mainittu lavahinta, kuitenkin enintään 

kolmen lisälavan osalta. Mikäli tilaaja omistaa ja huol-

taa laitteistohintaan sisältyvät peruslavat, vähennetään 

yllämainittuja tunt Lrnaksuja vastaavilia iis%iavahinnoilia 

c) Listiavat 

Lavatyyppi 	 Lisämaksu mk/h 

Maasta nostettava vaihtolava 	8.50 (LL 866) 
Avolava tukijaloin (6 m) 	10.50 (LL 867) 
Umpilava tukijaloin (6 m) 	19.50 (LL 868) 
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8. 3 	Vetojärjestelmät 

kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nelipyörä- a te-

livetoisia tai kitkavetolaitteella varustettuja kuorma- 

autoja tarvitaan, suoritetaan näille tunti- ja yhdistetyn 

taksan lisäksi 8.75 mk/h (LL 875). Kuusipyörävetoisille 

kuorma-autoille maksetaan tunti- ja yhdistetyn taksan 

lisäksi korvauksena 23.00 mk/h (LL 876). Yksikköhinta- 

tai tuotantopalkkiotaksalla ajettaessa maksetaan lisäkor-

vausta kuten edellä tunti- ja yhdistetyn taksan osalta. 

	

8.4 	Kolmikaatokippi 

Siltä kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kolmikaato-

kippiä tarvitaan, maksetaan autolle lisäkorvausta 14.50 

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

ajettaessa maksetaan em. lisäkorvaus yksikköhinnan tai 

tuotantopaikkiotaksan lisäksi. 

HINAUKSET 

	

9.1 	Maksuperuste 

Hinauksesta kuorma-autolla maksetaan hinauslisä 7.85 mk/h 

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

mukaan, joka saadaan, kun auton kokonaispainoon lisätään 

hinattavan laitteen paino. 

	

8. 2 	Erikoishinaukset 

Jos keskimääräinen hinausnopeus on pienempi kuin 19 km/h 

tai hinattavan laitteen paino ylittää vetoauton kanta- 

vuoden, sovitaan hinaustaksa paikallisesti ennen työn 

aloittamista. 

	

9.3 	Lisälaitteet hinauksessa 

Tarvittavista lisälaitteista maksetaan kohtien 7.3 tai 

8 perustein. 



LUTE 1 

TVLIKAL 
	

KLI9TANNUSLAShELM 

KULJETUSLAJ1: 	l.1rt 7 	':ifl,7 r1 
AJONEUVO: 
IONONAISPAINO: 	C 

KUSTANNU5TEKU 

RULJETUSMATKA KM 0375 1.500 3.500 ,500 15.500 
KÄYTTUTUNNIT HIV 1800 1800 1800 1800 1800 
AJOSIJORITE 611/V 7714 22697 41271 57975 80O4 
POLTTOAINEEN KULUTUS LIKI 64.87 51.39 42.62 37.29 32.15 
PITOAJKA 8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
JMNNOSARVO 5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.5 
JMNNOSARVO 51773 51773 51773 51773 51773 
POISTETTAVA HANKINTAKUSTANNJJS MK 465377 465377 465377 465377 46537 
KESKIMÄÄRÄINEN 	NA ::os 

PIT4USTANNUK5E 

POISTUI KOINTEA 	5J 	.L s, 	,v :s: s:o s: L3T5 :s:b° 

NORKO+TOIM.YLIJ.KIINTEA 05. 	l, 5 	MK15 32576 32576 32576 32576 3257s 
AJONEUVOVERO MK18 6750 6750 6750 6750 750 
LIIKENNEVARUJTUS MR/V 9338 9308 9308 9308 9306 
AJTOVAKUIJTUS CBCE P8118 3699 3699 3699 3699 3699 
KIINTEÄT TY6USTANNUKSET MKIV 83594 83594 83594 83594 83594 
PITOKUSTANNUKSET YHTEENSL 14/0 159196 759196 159104 159196 159196 

9 	h Ej+ 

KÄYTT1(USTANNLE 71 

P010208 MUUTTLUO 35UL 96,0 55 50U3 34903 5CT 305 
TOIMINTAVLIJ.MUUTTUUA OSUUS 3 	5 MKIV 6981 6981 6981 6981 6981 
RENGASKUSTANMJKSET MK18 12056 14849 19020 22739 27649 
POLTTOAINEKUSTANMJISET 	2.23 MKIL MKIV 11159 26010 39226 48212 57381 
HUOLTO— JA KORJAUSKUSTANNUKSET MK18 15850 30554 40495 46592 52922 
MUUTTUVAT TYoKUSTANNUKSET PIlV 25078 25078 25078 25078 25078 
KÄYTTÄ11USTANMJCSET YHTEENSÄ PIlV 106027 138375 165704 184505 204915 

MK/H 58.90 76.88 92.06 102.50 113.84 

HALLINTOKUSTM8AESET MK/V 14332 14332 14332 14332 14332 
ME 	6 29 9 O 

KOKONA1SKUGTANNI*561 

KUSTANNUKSET YHTEENE 	 1: 	 557 	1i Jj 	55977, 	77 	7 
AIKAK/ST/NN.KSET 	 llr,ri 	 ,o.'0 	 96..O 
MATKAKUSTANNSLSET 	 MK98 	 58.90 	74.68 	92.06 	102.50 	1: 



Liite 2 

KEIKKA-AIKATAULLJKKO 

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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KULJETUSMAKStJTSTA SOP1MINEN 

TVL:n jS tAL:n kujetusmaLs ao ousen Lnla1ar 73 ja sen 

sopimusehtojen kohdan 5 mukaisesti TVL:lla on mandollisuus 

sopia poikkeavista kuljetusmaksuista. Poikkeavat kuljetus- 

maksut sovitaan neuvottelemalla alueella toimivien kuorma- 

autoilijoiden kanssa. Neuvottelujen pohjaksi pyydetään 

kirjallisesti alueelta toimivilta kuorma-autoili joiden 

yhteenliittymiltä ehdotus tydsad soveltettavista 

kuljetusrraksuists. 

NEUVOTrELUPYYNTO 

...................................... 	 ti..J 

taa: 

- kuljetustyön sisältö ja oletettu kestoaiLu 

- tiedot materiaalien ottopaikoista. ljitysalueista, 

kuljetusteist ja käytettävistä kuormasuuruuksista 

- kuljetettavat materiaalit ja niiden määrät ryhmiteltynä 

karkeisiin kuljetusetäisyyksiin 

- oletetut kuormaustehot töi.ttäin 

- työaikajarjestelyt 

Ehdotus tulee pyytää kirjallisena kuljetustehtävittäin 

ja materiaaleittain kui jetusetä isyystaulukon muodossa. 

SOPIMUS 

Kuljetussopimus tehddän kirjallisesti ennen kul jetustyön 

aloittamista . tul jetussopimukseen on otettava seuraavat 

kohdat 

- kut jetussopirnuksen voimassuoloa the 

- kuljetussopimuksen piiriin kuuluvat ttkt 

- sopimusehdot 

- sovitut kuljetusmaksut 

- onko vilirä1st:.:nt1anso nlv:asaa 



Li.ite 4 	(2) 
SOPIMUSEHDOT 

1. Sopimus on voimassa l.6.1987-31.5.198R. 

2. 'fksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat 

- tarkistetaan, jos polttoaineen hinta muuttuu ennen 
1.2.1988 laskentahetken hintatasosta Siten, että muU-
toksen vaikutus on vähintään +- 2 % 3-akselisen tyyp-
piauton 6,5 km:n kuljetusmatkan kokonaiskustannuksitn. 
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 polttoainekustannukset. 

- polttoaineen hinnanmuutoksesta johtuva taksantarkistus 
tehdään ensimmäisen kerran kun polttoaineen hinta saa-
vuttaa rajahinnan 2.56 mk11 tai 1.90 mk/1. 

3. Tunti- ja yhdistetyt taksat ja lisälaitekorvaukset 

tarkistetaan yhden kerran sopimuskautena viimeistään 
1.2.1988 mikäli liikenneministeriön 1.1.1987 voimaan 
saattamissa taksoissa tapahtuu muutoksia ennen 15.1.1988. 

4. Tie- ja vesirakennuslaitoksen valvonnassa voidaan teh-
dä tien kunnossapitotöiden alueurakointikokeiluja. Kokel-
lujen suorittamisesta sovitaan kuljetusmaksuneuvottelu-
kunnan työryhmässä. 

5. TVL:n harkitessa työkokonaisuuden toteuttamistapaa joko 
urakalla tai omana työnä, voidaan tästä taksakirjasta 
poikkeava taksa sopia työpaikkakunnan autoili joiden 
edustajien kanssa ennen kuljetustyön aloittamista, jos 
kuljetettavia materiaaleja on yli 60 000 m3itd tai kun 
kuljetusten arvo tämän kuljetusmaksusopimuksen mukaisin 
taksoin laskettuna on yli 300 000 mk. 

6. Jos sopimuskauden aikana kuormasuuruuden määritysperus-
teet valtakunnallisesti merkittävästi muuttuvat, taksat 
muutetaan uusien kuormasuuruuksien mukaisiksi sen kuu-
kauden ensimmäisestä tai kuudennestatoista päivästä 
lähtien, joka seuraa kuormasuuruuden muutosta. 

7. Ylisuuret kuormat 
Kun maa- ja kiviaineksia kuljetetaan ajoneuvojen valmis--
tajien sallimin akseli- ja kokonaispainoin työmaaksi 
merkityllä yleisellä tai yksityisellä tiellä (LM:n pää-
tös 9l34/70/86) vähennetään taksakirjan taulukon 1 yk-
sikköhintataksaa taulukon P, mukaisesti. Tämä sopimusehto 
on muusta sopimuksesta poiketen voimassa vuoden 1988 
loppuun asti. 
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Taulukko A yksikköhintataksan vihennys kuormakoon 
kasvaessa 

Kuormakoko ajoneuvoasetuksen Vähennys-% 
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%/O.2m3itd 
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