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KuLJruSMfrxSuEwo,IwrELTJxtnAN ASEPANINEN JA PE1rAVÄT 

Tie- ja vesirakenriuskiallituksen ja Suomen Kuorma-autoliitto ry:n 

esitysten perusteella on liikenneministeriö kirjeellään n:o 10228/ 

770-71/8.2.1972 oikeuttanut tie- ja vesirakennushallituksen perus-
tamaan pysyväisluontoisen neuvottelukunnan selvittämään tie- ja 
vesirakennualaitoksen kuljetuksia suorittavien kuorma-autojen kulje-
tusmakaukyaymyksiä. 

Tie- ja vesirakennuahallitue perusti 6.6.1972 neuvottelukunnan 
(TVHtn kirje n:o Tr-2062/6.6.1972), jonka tulee tehdä, ku1jetu-

maksuja koskevat ehdotuksensa tie- ja veeirakennushallitukaelle, 

joka ennen niiden käyttöönottoa hankkii niihin volmassaolevien maa-
räysten mukaisen hyväksynnän. 

KUIPUSMAKSUJ( JA 0HJEID NOUDAN'ANINEN JA S0VKLTANIN 

Jos takeojen tai ohjeitten naudattamieesta tai soveltamisesta syn-

tyy erimielisyyttä eikä niistä päästä yksimielisyyteen on tästä 

viipymättä ilmoitettava tie- ja vesirakennushallituksen rakennus- 
osaston tienrakeimustoinijsto11. 

Periaatteelliset kysymykset ja näiatä anrettavat ohjeet on pyrittävä 

käsittelemään I'VL:n kuljetuamaksuneuvottelukunnassa. 
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KuLJ:IIuSKSTJT Koo A- 200TJLJETUKSISSA TIE- JA VESI AKEONIJSLAITOKSES 

OMASSA JO}U)OSSA TEOTAVISSA T)ISSÄ 

KSUFERUSTKIDEN SOVELTANISESSA JA KUU ETUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYISSÄ 

NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAA9PEEJT 

	

1.1 	Kuljetusmaksujen soveltaminen 

Kuljetusmaksujen soveltamisesta sekä eri taksalajeista on ennen tehtävän 

aloittamista ja tehtävän tai olosuhteiden muuttuessa, samoinkuin mandolli-

sen yli- tai kaksivuorotyön käytöstä sekä pidennetystä työajasta sovitta-

va ennakolta tilaajan ja kiiljetustyön suorittajan tai hänen edustajansa 

kesken. 

	

1.2 	Erikoistaksat 

Jos näissä taksoissa ei ole määritelty taksaa tai näitä taksoja ei voida 

soveltaa johonkin erikoisautoon, erikoistehtävään, erikoisolosuhteisiin 

tai auton lisälaitteeseen niin tällöin maksu jää sovittavaksi ennen kul-

jetuatehtävän alkamista tilaajan ja kuljetustyön suorittajan tai hänen 

edustajansa kesken. Mainituista kuljetuksista laadituista sopimuksista 

on jäljennökset toimitettava TVH:n rakennusosaston tienra.kennustoimistolle 

rakennuskausittain. 

	

1.3 	Tarjousten pyytäminen kuljetuamaksuista 

Pelkistä kuljetusten yksikköhinnoista tai aika-, yhdist:etystä- ja kunnossa- 

pidon erikoistakaasta ei tule pyytää tarjouksia, vaan korvausperusteena 

tulee käyttää voimassaolevia kuljetusmaksuja. 

	

1.4 	Maarakennusurakoiden kuljetukset 

Maarakennusurakoiden, joihin sisältyy kuorma-autokalustolla suoritetta-

via kuljetuksia, tarjouapyyntöaeiakirjoiata tulee käydä ilmi tie- ja 

vesirakennuslaitoksen töissä kulloinkin käytössä olevat kuljetusmaksut. 

Jos urakkatarjouksia käsiteltäessä tarjousasiakirjoista selvästi ilmenee, 

että tarjoushinta kuorma-autoilla suoritettavien kuljetusten osalta on 

niin alhainen käytössä oleviin kuljetusmaksuihin verrattuna, ettei näitä 

kuljetuksia voida tarjotuilla hinnoilla sopimuksen mukaisesti suorittaa, 



- 	Sun- 

taoauksessa, ett urako.itsijan t--: 

anmattimaisja kuorna-aut-'ilLjo t'. 

1.5 	.utojen työhönott 

Otettaessa kuorma-sta t'.-inö 	- 	t;ö - 	t 	ntua n 	, tö 

vtän soveltuvasta al- toa t'y h 	otetn ensis:jaisesi työnaan koti- 

1.- 	K - l:E:r s - oxt. - ar, 	du-taat 

Hankkeen johdon tulee ilmoittaa kuljetuksia suorittavalle kuka on kulje-

tuksia hoitava henkilo..Hankkeessa, jossa työskentelee useampia autoja, 

voivat kuljetuksien suorittajat nimetä yhdysmiehen, joka välittää hank-

keen johdon antamia ohjeita autoilijoille ja neuvottelee autoili joitten 

asioista hankkeen johdon kanssa. Yhdysmiehen valinnasta on ilmoitettava 

hankkeen johdolle. Suurissa hankkeissa yhdysmiehiä voi olla useita, jol-

loin hankkeen johdolle tenövissö ilmoituasessa on selviteStioS miti 

työkohteita kukin edustaa. 

1.7 	Liikenneolkeudet 

Kuljetustyön suorittajalla tulee olla voimassaoleva liikennelupa ja 

hänen on huolehdittava tarpeellisten siirtolupien hankinnasta ,a voi-

nassaolosta ja vaadittaessa eaitettövö ne tilaajan edustajalle. 

1.i 	autojen reisteröinti 

Kaikkien kuorma-autojen tulee olla rekistordityjä myöskin rleiseltä lii-

kenteeltä suljetulla alueella ajettaessa. Poikkeuksen muodostavat ainoas-

taan ylisuuret maansiirtoautot, jotka saavat ajaa rekisterölmättä sulje-

tulla alueella. Alueen sulkemisesta on huolehdittava asianomaisin liikenri 

merkein. Mikäli ylisuurten maansiirtoautojen ajoreitti risteää tai kulkee 

pitkin yleiselle liikenteelle tarkoitettua tietä, tulee niille hankkia 

tällaiseen käyttölupa kuhunkin erikseen. On huomattava, että yleiselle 

liikenteelle tarkoitettu tie voi olla myös yksityinen tie. Edellä mainit-

tu koskee myös urakkatyömailla urakoiteijan omia tai urakoitsijan kHvttä-

oik yasityisiä uormna-autoilijoiden autoja. 

:anoiset :a vllsluret kuletukset 

Ylinain - ister s ylisuurten esn iden 	sinPIen, joita ei voi osittaa) 
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kuljettamiseen on saatava asianomainen lupa. Autolle, joka suorittaa 
tällaista kuljetustehtävää TVL:n alaisella työmaalla, on lupa hankittava 
työmaan toimesta. Kuljetuksen tapahtuessa kaupunkialueella tulee lupa 
hakea kaupungin asianomaisilta elimiltä. nnen kuljetuksen alkamista on 
sovittava kuljetuksen vastuukysymyksistä ja mandollisen kuljetusvakuu-
tuksen tekemisestä. 

1.10 	Kuormasuuruudet 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen alaiselia työmaalla myös urakoitsi joitten 
kuljetuksissa työskenien autojen lcuormakoosta ja lavan mitoista on 
oltava katsastusviranomaisen tekemä merkintä auton rekisteriotteessa. 
Kuljetustyön suorittaja on velvoliinen huolehtimaan ja työmaan työn-
johto velvoliinen vaatimaan, että kuormalavojen mitat vastaavat rekis-
teriotteeaeen tehtyjä merkintöjä ja että näitä kuormasuuruuksia myös 
noudatetaan. Työmaan työnjohdon on valvottava, että autoissa on asian-
mukaiset kilvet sekä kuormakokoa osoittavat listat ja rimat. 

Milloin tien tai sillä alueella olevan sillan heikkouden vuoksi ajoneu 
von akseli- tai telipaino on liikennemerkiilä rajoitettu pienemmäksi ja 
ajoneuvon kuormitusta on tämän johdosta vähennettävä, eikä ajoneuvon 
rekisteriotteessa ole katsastusmiehen toimesta merkitty kantavuuden ar-
voja eri akselipainoille, katsotaan liikenneministeriön kirjeellään n:o 
4952/50.7.1975 antaman ohjeen mukaan kuorman suuruutta iaskettaesea kul-
loinkin käytettävän kantavuuden olevan oikean, jos rekisteriin merkittyä 
kantavuutta on laskelmassa vähennetty 
a) auton osalta 1200 kg kutakin 1,0 tonnia kohti, jolla rajoitettu 

akseli- tai telipalno poikkeaa yleisesti aallitusta 
b) puoliperävaunun osalta vastaavasti 1000 kg sekä 

c) kaksiakselisen varsinaisen perävaunun osalta vastaavasti 2000 kg. 

Auton kuormakokoa näin maarattäessä maa- ja kiviaineiden sekä öljysoran 
tilavuuspainokel otetaan 1600 k/m3itd. Asfalttimassan kuljetuksissa ei 

auton kuorinakokoa voida määritellä kautiometriperustein. 

1 • 11 	Kuormien tasaaminen ja kuormasuuruuksien toteaminen 

Kai jetuksen tapahtueesa asutuskekukaon tai merkityn tytSmaan ulkopuo-
lella, tulee kuorma tasoittaa mandollisimman hyvin esim. kuormaajan kau-
halla lavan sivulaidoille kiinnitetyn riinan tai listan korkeuteen siten, 
että sen suuruus on helposti todettaviasa. Kuorman suuruus on yleensä 
todettava kuormauspaikalla tai enintään 1 lon:n etälsyydellä kuormauspai-
kasta, kuitenkin aina ennen tieliikennelain 1 §:n mukaista yleistä tietä. 
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1 • 12 	Perustosjiteet 

Kuljetustyön suorittajalle annetaan jäljennös ajopäivälistoista ja ajo-

neuvon työhönottoilmoitujcsista. Kuljetustyön suorittajalle tulevissa 

maksuissa mandollisesti ilmenneen virheen korjaamiseksi tehtävistä kor- 

jaustositteista annetaan jäljennös kuljetustyön suorittajalle. 

1.13 	Suojakypärän käyttö 

Autossa on oltava TSH:n hyväksymää mallia oleva suojakypärä. Auton-

kuljettajien on käytettävä suojakypärää poistuessaan suojatuBia auton 

ohjaamosta tai vastaavista olosuhteista, silloin kun työkohteessa muut 

henkilöt on velvoitettu käyttämään suo jakypärää. 

2 	 (SIKKÖHINTA JA TUOTANTOPALKXIOTAKSAT 

2.1 	Käyttö 

2 • 1 • 1 	Yksikköhintataksa 

Yksikköhintataksoja käytetään taulukkojen rnukaisina kiinteinä taksoina 

maa- ja kiviaineeten, öljysoramassan, veden sekä hiekan ja suolahiekan 

kuljetuksissa tehtävissä, joissa kuormauskapasiteetti ja. olosuhteet kuor-
mauspaikalla on järjestettävissä niin, että kuljetuskaluston kokonaisaika 
kuormauspaikalla 80. kuormaus + kuormauksen odotukset keskimäärin ovat 
4 - 8 min. keikkaa kohden. 

2 • • 2 	Tuo tantopalkkiotaksa 

Tuotantopalkkiotaksoja käytetään taulukkojen mukailna kiinteinä taksoina 
edellä mainituissa kuljetuatehtävissä silloin kun tehtävien luonteen tai 

olosuhteiden perusteella on odotettavissa kuljetuskaluston kokonaisajan 
kuormauspaikalla alittavan 4 minuuttia/keikka tai ylittävän 8 min./keikka 
tai jos kuljetuskapasiteettjjn vaikuttavat muut tekijät, so. ajonopeus ja 

ajan käyttö purkauspaikalla esteiden tai työjärjestelyjen tms, takia poik-

keavat huomattavasti normaalejsta olosuhteista. 

2.1.3 	Menopaluutaksa 

Kuljetustehtävissä, joissa paluu tapahtuu joko koko matkalla tai osalla 

matkaa kuormattuna, käytetään menopaluutaksaa, joka muodostuu menokulje-

tuksen osalta vastaavan kuljetuatehtävän yksikköhinta- tai tuotantopalkkio 

taksasta ja paluukuljetuksen osalta ao. tehtävän taksalaskelmiasa käytetty 

jen seisonta-aikojen mukaan porraatettwia kiinteänä korvauksena. 
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2.1.4 	Kuljetukset täysperävaurivautoilla 

Kuljetusinaksuista täysperävaunuilla tapahtUvis8a kuljetuksissa sovitaan 

sopi japuolten kesken tapauksittain erikseen. 

2.1.5 	Asfalttimassa.n ktiljetukset 

Asfalttimassan kuljetusmaksut sovitaan sopijapuolten kesken tapauksittain 

erikseen. 

2.i. 	Tunti- ja yhdistetty taksa 

Tunti- ja yhdistettyä taksaa, jotka on tarkoitettu aikatyöluonteisiin 

kuljetuetehtäviirx, ei käytetä maa- ja kiviainesten kuljetuksissa. 

2 2 	Työaika sekä yksikköhintataksan tuntiansio ja tuotantopalkkion aikakorvaus 

2.2.1 	Työaika 

Työajaksi, johon tuotantopalkkion aikakorvausosan maksaminen ja yksikkö-

hintataksojen tuntiansion seuraaminen perustuvat, luetaan 

- kuormaus-, purkaus-, käntymis- ja peruutusajat 

- ajoajat 

- ruokailu- ja kahvitauot, silloin kun niitä ei pidetä 

- työstä johtuvat, autosta riippumattomat odotusajat, joilta ei suoriteta 

erillistä korvausta 

Työajaksi ei lueta 

- pidettyjä kahvi- ja ruokataukoja 

- auton korjaus- ja huoltoaikoja 

- muita autosta riippuvia odotusaikoja 

- ennakolta ilmoitettua, pituudeltaan määrättyä taukoaikaa, jona aikana 

autoilija voi poistuakin työpaikalta 

- niitä odotusaikoja, joilta suoritetaan erillinen korvaus 

2.2.2 	Yksikköhintataksan tuntiansio 

Tuntiansiot mk/h, jotka perustuvat liitteessä 1 esitettyihin kustannus- 

laskelmiin, ovat yksikköhintataksoilla kuljetuksia suoritettaessa kulje-

tusetäisyydestä riippuen seuraavat: 



Kalustotyyppi 	Tuntiansio mk/h kuljetusetäisyyksillä 

0-3 	3-10 	>10 

Teliautot 	99,98 	108,35 	113,37 

2-akseliset 	82,46 	89,53 	93,51 

Kaluston tuntiansion muodostumista valvotaan ennakkosuunnittelulla ja 

jälkitarkkailulla, joka yleensä suoritetaan tiliväleittäin, 

2 • 2 • 3 	Tuota.ntopalkkiotaksan aikakorvaus 

Tuotantopalkkion aikakorvaus, jota maksetaan kohdassa 2.2.1 adäriteilyitä 

työajalta, on eri kokonaispainoluokissa seuraava: 

2-akseliset autot 

- kokonaispaino 	' 1? t 	59,64 mk/h 

- kokonaispainos12- 14 t 	= 41,44 mk/h 

- kokonaispaino 	14 t 	= 45,05 mk/h 

Tel iautot 

- kokonaispaino 	20 t 	= 49,34 mk/h 

- kokonaispaino 	' 20 t 	= 53,06 mk/h 

2.3 	Maa- ja kiviainesten kuljetus 

2.3.1 	Koneelljsestj tai siilosta kuormattuna 

Ykaikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat, joita sovelletaan kiinteinä, 

on esitetty taulukossa 1. 

2.3.2 	Auton omalla kuormauskauhalla kuormattua 

Yksikköhintataksaa käytettäessä maksetaan yksikköhinnan lisäksi knor-

mausajalta vastaavaan kokonaispaino- ja maksuluokkaari perustuva yhdiste-

tyn taksan aikakorausosan mukainen maksu. 

Tuotantopalkkiotaksaa käytettäessä ei edellä mainittua korvausta suoriteta 

Molemmissa tapauksissa maksetaan nosturista ja kuormauskauhasta lisäkor-

vaukset kuljetustehtäväri kokonaisajalta. 

2.3.3 	Menopaluutaksa 

Menokuormasta maksetaan taulukon 1 mukaiset yksikköhinta- tai tuotanto-

palkkiotaksat, joissa etäisyys mahräytyy kuormauspaikasta purkauspaikkaan 
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paluun tapahtuessa samaa reittiä ja koko kuljetuskierron ajomatka 2:lla 
jaettuna paluun tapahtuessa muuta kuin menoreittiä. Paluukuormasta mak-

setaan seuraavat korvaukset: 

Etäisyysalue 	 Korvaus paluukuormasta mk/m3itd 

km 	 Yks ikköhinta- 	Tuotantopalkkio- 
taksa 	 taksa 

0 - 0,250 	 1,25 	 0,59 

0,250 - 8 	 1,81 	 0,92 

>8 	 2,13 	 1,13 

2.3.4 	Louheen ja kivien kuljetus 

Louheen ja kivien kuljetaksesua kerrotaan taulukon 1 yksikköhinta- ja 
tuot*ntopalkkiotaksat kertoimella 1 ,08. Puotantopalkkiotaksa& käytet-
täessä maksetaan kohdan 2.2.3 aikakorvausosaan kaikissa painoluokiesa 

lisäystä 1,25 mk/h. 

2.3.5 	8/13 tonnin akseli/telipainoa vastaavat kuljetukset 

Suoritettaessa kuljetuksia alueella, jossa kuormasuuruudet määräytyvät 
8/13 t a.kseli/telipainOjen perusteella, kerrotaan taulukon 1 taksat 

kertoimella 1,38. 

2.3 • 6 	Taajama-alueen taksat 

Kuljetuksissa taajama-alueilla kerrotaan taulukon 1 maa- ja kiviainesten 

taksat kertoijnella 1,21. 

Taajaina-alueelle tarkoitettuja takaoja käytetään silloin kun kuljetukset 
tapahtuvat joko kokonaan tai pääosiltaan rakenne tulla asemakaava-alueella. 

Taajama-alueelle tarkoitettujen takaojen käytöstä on aina etukäteen so-

vittava tilaajan ja kuljetustyön suorittajan kesken. 

2.3.7 	Lisälaite- ja erikoisrakenflekOX7aukaet 

Auton vetojärjestelmietä ja lisälaitteista ykaikköhinnan ja tuotanto- 
palkkion lisäksi maksettavat korvaukset on määritelty kohdassa 4. 

2.4 	bijysoranassan sekä murskatun tai seulotun materiaalin kuljetus 

2.4.1 	Kuormaus siilosta tai koneellisesti varaatokasasta 

Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat, joita sovelletaan kiintei!iä, 

on esitetty tau].ukossa 1. 
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Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotalcsat 	 Taulukko 1. 

Maa- ja kiviainesten kuljetus sekä hiekoitus ja suolahiekoitus koneellisesti tai 

siilosta kuormattuna ja kastelu (veden ajo) pumpulla kuormattuna 

[Yksikköhinnat ja tuotarttopalkkiot mk/m3itd (vedenajoasa mk/m
3=ink/t) 

Kuljetus- Yksikköhintataksat Tuotantopalkkiotaksat 
etäisyys- 10/16 akseli/telipaino 10/16 akseli/telipaino 
vali 

Maaseutu Maaseutu _______ 
Hiekoitus ja Kastelu aa Hiekoitus ja Kastelu 

___________ _________ suolahiekojtur (vedenajo suolahiekojtus (vedenajo) 

1 2 3 4 5 6 7 
o 	- 0,250 1,62 0,76 

0,250- 0,5 2,29 1,08 
0,5- 1,0 2,60 2,18 1,22 1,02 
1 - 	 2 3,06 3,44 2,55 1,43 1,62 1,20 
2 - 	 3 3,59 4,16 3,12 1,73 2,02 1,52 
3 - 	 4 4,12 4,88 3,68 2,03 2,41 1,85 
4 - 	 5 4,66 5,61 4,25 2,32 2,81 2,17 
5 - 	 6 5,19 6,33 4,60 2,62 3,20 2,37 
6 - 	 7 5,72 7,05 4,96 2,92 3,60 2,56 
7 - 	 8 6,25 7,64 5,31 3,22 3,93 2,76 
8 - 	 9 6,78 0,24 5,67 3,51 4,27 2,96 
9 - 10 7,31 8,83 6,02 3,81 4,60 3,15 
10 - 11 7,84 9,43 6,38 4,10 4,93 3,35 
11 	- 12 8,37 9,99 6,73 4,40 5,24 3,54 
12 - 13 8,90 10,56 7,09 4,69 5,54 3,73 
13 - 14 9,43 11,12 7,44 4,99 5,85 3,92 
14 - 15 9,96 11,68 7,80 5,28 6,15 4,11 
15 - 16 10,46 12,25 8,15 5,57 6,46 4,31 
16 - 17 10,94 12,81 8,51 5,82 6,76 4,50 
17 - 18 11,41 13,37 8,86 6,07 7,07 4,69 
18 - 19 11,89 13,97 9,21 6,33 7,37 4,88 
19 - 20 12,36 14,50 9,57 6,58 7,68 5,07 
20 - 21 12,84 15,06 9,92 6,83 7,98 5,26 
21 	- 22 13,32 15,62 10,28 7,08 8,29 5,45 
22 - 23 13,79 16,18 10,63 7,33 8,59 5,64 
23 - 24 14,27 16,74 10,98 7,59 8,90 5,83 
24 - 25 14,74 17.31 11,34 7.84 9.20 6o3 

>25 4,74+0,52 	17,31+0,55 11,34.+q35 ,84+0,2 9,20+0,29 6.03^0.18 

Vastaavat maa -  ja kiviainesten sekä hiekoituksen ja suolahiekojtuksen 
TONNITAKSAT saadaan jakamalla m 3jtd_taksa l.6:lla. 
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2.4.2 	Kuormaus siilottomalta laitokselta 

Kuormauicsen tapahtuessa siilottomalta laitokselta käytetään taulukon 1 

mukaista tuotantopalkkiotaksaa. 

2 • 4 • 3 	Odotusaikakorvaukset 

Käytettäessä yksikköhintataksaa maksetaan taksan lisäksi 30 minuuttia 

yl±ttävältä odotuBajalta, joka aiheutuu itse työkiertoon kuulumatto-

masta odotuaajasta, kuten konerikosta, sääolosuhteista ym., vastaavaan 

kokonaispaino- ja maksuluokkaan perustuvan yhdistetyn taksan aikakorvaus-

osan mukainen maksu. 

Edellä mainittujen keskeytysaikojen alkamis- ja loppumisajankohdat rekis-

teröidään työvuoroittain ja työvuoron keskeytysaikojen summasta vähenne-

tääri 30 minuuttia, jolloin erotus on se korvaukseen oikeuttava aika, 

jolta odotusaikakorvaus maksetaan. Mikäli työtehtävän kestoaika on ly -
hyempi kuin työvuoro vähennetään 30 min, tällöin tehtävän kokonaiskesto-

ajasta. 

Tuotantopalkkiotaksaa käytettäessä em. keskeytysajat luetaan työaikaan, 

jolta aikakorvausosa maksetaan, joten taksan lisäksi ei suoriteta mitään 

1 isäkorvausta. 

Seisonta-ajan korvausta yksikköhintataksaan ja tuotantopalkkion aikakor-

vausta ei kuitenkaan suoriteta odotusajalta, joka ylittää 3 tuntia siitä 

lukien kun autoilijoille on ilmoitettu, että heillä on oikeus keskeytyksen 

ajaksi poistua työmaa-alueelta. 

Seisonta-ajan korvausta ja tuotantopalkkion aikakorvausta maksetaan kui-

tenkin enintään työvuoron loppuun saakka. 

Jos työvuoroa sääolosuhteiden, konerikon tms, johdosta ei päästä lainkaan 

aloittamaan tai keskeytys tulee 30 min, kuluessa työvuoron alkamisesta, 

korvataan työmaalle saapuneille autoille yhden tuhnin osalta odotuskorvaus 

yhdistetyn taksan aikakorvausoaan suuruisena. 

2.4.4 	Muut korvaukset 

Korvaukset auton omalla kuormaajalla tapahtuvasta kuormauksesta, korvauk-

set menopalixukuljetuksissa, kuljetukset 8/13 t vastaavilla kuormasuuruuk-

silla, kuljetuksista taajama-alueilla sekä lisälaite- ja erikolarakenne-

korvaukset maksetaan kuten kohdassa 2.3 Maa- ja kiviainesten kuljetukset. 

2.5 	Hiekoitue ja suolahiekoitus 



Koneellisesti tai siilosta kuomttuna 

Kuorma-autolla tai hiekojtuslajtteella suoritettavasta teiden hiokoituk-

sesta ja suolahiekoituksesta maksetaan taulukon 1 tuotantopalkkiotaksan 
tai yksikköhintataksan mukaiset korvaukset. 

KULJPUSFTAISYYTÄ käytetään kuormauspaikan ja purkupaikan päätepisteen 

välistä kuljetusetäisyyttä. Mikäli purku tapahtuu meno-paluusuunnassa, 
<ui tusetäis-rvs lakaroalia keikan kokonaisalomatka kandella. 

2.5.2 	aotorr omaJa uorrnauska'rhalia kuorrattuna 

Paksut kuten maa- a kiviain<uten kui,jetuksissa kohta 2.5.2. 

2.5.3 	Suolan sekoitus 

Autoilijan suorittaesea suolan sekoittumisen hiekoituahieSkaan makse-

taan sekoitusajalta taulukon yksikköhintataksaa käytettäessä yhdiste-

tyn taksan aikakorvausosan mukainen korvaus. Tuotantopalkkiotaksaa kay-

tet iess ei sekoitusaj lie makoeta mittön erillistä korvausta. 

2.5.4 	Hiekoituslaito 

Hiekoituslaitteen ollessa autoili)an maksetaan siitä korvausta hiekoi-
tustehtävän kokonaisajalta 6,66 mk/h. (LL 869) 

2.5.5 	Muut korvaukset 

Korvaukset kuljetuksista 8/13 t vastaavilla kuorinasuuruuksilla ajosta, 

kuljetuksista taajama-alueilla sekä lisälaite- ja erikoisrakennekorvaukset 
maksetaan kuten kohdassa 2.5 Naa- ja kiviainesten k-uljetukset. 

2.6 	Kastelu 

2.6.1 	Kuormaus tilaajan puxnpulla 

Kuorma-autolla suoritettavasta tien pinnan ja tien rakennekerrosten kas-

telusta maksetaan taulukon tuotantopalkkiotaksan tai yksiklcöhintataksan 

mukaiset korvaukset. 

TILAAJAN KASTELUSÄILIÖN ollessa auton kantavuuteen nähden liian pieni, 

merkitään kuljetettavaksi kuormaksi se kuorma, joka autolla saataisiin 

kantavuutta vastaavalla kastelusäiliöllä. 

KULJETUSETISYYTENÄ käytetään kuormaus- ja purkupaikan pääTtekohdan vä-

listä kuljetusetäisyyttä. Mikäli purkaminen tapahtuu meno-paluusuimtaan 

saadaan kuljetusetäisvys jakamalla keikari kokonaisajomatka kandella. 



2.6.2 	Kuormaus auton omalla pumpulla (LL 846) 

Nkäli kuormaus tapahtuu autoilijan omalla pumpuila suoritetaan pumpusta 

korvausta 6,24 mk/h kastelutehtävän kokonaisajalta. 

2.6.3 	Kastelusäillöt (LL 847) 

Kastelusäiliön (-8 m3lasikuitusäiliö) ollessa kuorma-autoilijan mak-

setaan siitä kastelutehtävän kokonaisajalta 4,73 mk/h. 

2.6.4 	?uut korvaukset 

Korvaukset 8/13 t vastaavilla kuormasuuruuksilla ajosta, kuljetuksista 

aajama-alueilla sekä lisälaite-ja erikoisrakennekorvaukset maksetaan 

kuten kohdassa 2.3 Maa- ja kiviainesten kuljetus. 

3 	AURAUS 

3.1 	Kilometritaksa 

Kuorma-autolla suoritettavasta teiden aurauksesta maksetaan aurauskilo- 
(TL 322) 

metriltä 2-akselisille autoille 3,15 mk/km ja telirakenteisille autoille 

3,61 mk/km. (TL 323) 

Auraus taksat sisältävät korvauksen myös lyhyehköistä tyhjänäajoista 

( 6 km aurausjaksoa kohti) sekä auraustehtävän aloitua- ja lopetue-

toimiin liittyvistä seisonta-ajoista samoinkuin nosmiaalaista ajoradan 

aurauksen yhteydessä suoritettavista linja-autopysäkkien ja maitolaitu-

ritasanteiden sekä muiden erillisalueiden auraukseata aikataksan yhtey-

dessä mainituin poikkeuksin. Tyhjänä ajomatkan ollessa normaalia pitempi 

(yli 6 km) maksetaan siitä arillinen korvaus auton kokonaispainoa vastaa-

van yhdistetyn taksan mukaan. 

3.2 	Aikataksa 

Auraustehtävissä, joissa aurataan erillisenä työvaiheena riateyksiä, 

rautatieylikäytäviä, pysäköinti- ja levähdysalueita yms., maksetaan 

näihin käytetyltä työajalta taulukossa 2 esitettyä tuntihintaa, mikäli 

keskimääräinen aurausnopeus jää normaalia (-. 35 km/h) aihaisemmaksi. 

Koko auraustehtävästä voidaan sopia maksettavaksi myös taulukon mukai-

nen tuntihinta, jos erilliaalueiden suuren lukumäärän tai tien kapeuden, 

mutkaisuuden, mäkisyyden yms. tekijäin johdosta aurausnopeus jää normaa-

lia nopeutta ('-35 km/h) aihaisemmaksi tai em. tekijäin todetaan aiheut-

tavan tuntiansion jatkuvan alituksen. 
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Taulukon 2 tuntimaksun käytöstä on aina etukäteen sovittava tilaajan ja 

auraustehtävän suorittajan kesken. 

Kokonaispainoryhmä 
___________________________________ 

5) 
Aurauksen tuntihinta 

k/h 
2-akseliset autot 

Kokonaispaino =12 t 84,23 

>12 - 14 t 87,81 

'>14 	t 96,72 

Teliautot 

Kokonaispaino 20 t 102,32 

>20 t 111,00 

Taulukko 2. Aurauksen tuntihinta eri kokonaispainoryhmissä. 

3.3 	Korvaus auton lisävarustejsta 

Autoilijan omasta aurasta Sovitaan korvaus erikseen. 

Autoilijalle, joka suorittaa auraustehtäviä tilapäisesti nk. vara-

aurausauto), korvataan aurauspuskurin, kattovilkim ja aurausvalojen 

kustannukset tilaajan toimesta kertakajkkjsella 2 000 mk määrällä 

auton pitoaikaa kohti, jolloin ko.korvaus edellyttää, että autoilija 

varustaa auton tilaajan hyväksymillä ko. laitteilla. Vaihtoehtoisesti 

autoilijalle voidaan antaa sovituksi ajaksi, käyttöön tilaajan omistamat 

laitteet. Aseonuksen kustantaa tilaaja. Kummassakin tapauksessa autoilija 

vastaa ko. laitteiden käyttökustannuksista. 

3.4 	Valmiusaikakorvaus 

Velvollisuuden olla auraussopimuskautena valmiina suorittamaan auraus-

sopimuksen edellyttämiä auzaustehtävjä maksetaan tästä erillistä valmius-

aikakorvausta tilaajan ja auraustyön suorittajan tekemän sopimuksen mu-

kaisesti. 

3.5 	Sääntarkkajiukorvaus 

Mikäli autoilija suorittaa tehdyn sopimuksen mukaan sääntarkkailun, mak-

setaan tästä erillistä korvausta samoin perustein kuin TVL:n omille työn-

tekijöille. 
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4 	TUlTI- JA YID)ISTEPTY TAKSA SEKÄ LISÄLAITE.- JA HINAUSKORVAUXSKT 

4.1 	Tunti- ja yhdistetty taksa 

4.1.1 	Maksuperuste 

TUNTI- JA YIISTEPPY TAKSA määräytyy kaluston kokonaispainon perus-

teella. 

Kaluston sijoittuminen kokonaispainoluokkiin määräytyy rekisterikir-

jaan merkityn kokonaispainon perusteella. 

TUNTITAKSA suoritetaan siltä työajalta, minkä auto on tilaajan käytet-

tävissä. Työajaksi luetaan kohdassa 2.2.1 määritelty aika. Tuntitaksaa 

käytetään aikatyöluonteisissa kuljetustehtävissä, joissa keskimääräinen 

ajomatka työvuorossa tai sitä lyhyemmässä kuljetustehtävässä, molemmissa 

tuntia kohti laskettuna, on alle 15 km. 

Y}U)ISTE.YLLÄ TAKSALLA ajettaessa suoritetaan siltä ajalta, minkä auto 

on tilaajan käytettävissä, yhdistetyn maksun aikakorvaus (mk/h) ja aje-

tulta matkalta yhdistetyn maksun kilometrikorvaus (mk/km). Yhdistettyä 

takana käytetään aikatyöluonteisissa kuljetustehtävissä, joissa keski-

määräinen ajomatka tuntia kohti laskettuna ylittää 15 km. 

TUNTI- JA YJISTEYYT TAKSAT on eri kokonaiepaino- ja maksuluokissa, 

sekä alueelliset maksuluokat esitetty taulukossa 3. 

4.1.2 	Alueellisen maksuluokkarajan yli tapa.htuvissa kuljetustehtävissä voi- 

daan samassa kuljetustehtäväasä joutua käyttamahneri alueelliseen mak-

suluokkaan kuuluvia autoja. Sellaisissa ilman siirtolupaa tapahtuvissa 

tehtävissä (esim. kunnossapito), jotka tapahtuvat kandella tai useammalla 

liiknnealueella, voidaan tarvittaessa sopia, minkä liikennealueen maksu- 

luokkaa kuljetustehtävässä käytetään. Kuljetustehtävän tapahtuessa eri 

maksuluokkien alueella määräytyy makeuluokka tällaisessa tapauksessa 

auton asemapaikkakunnan makeuluokan mukaan. 

Asemapaikkakininaksi katsotaan se alue, jossa autolla on oikeus liikeri-

nöidä liikenneluvan tai siirtoluvan perusteella. 

4.2 	Lisälaitekorvaukset 

4.2.1 	Kuornanosturit, vintturit ja kuormauskauhat 



Taulukko 3. Tunti- ja yhdistetty takaa 

Ajoneuvotyyppi Kokonaispaino- Tuntitaksa (TL13I 

luokka 
mk/h Aikakorvaus Kin-maksu 

kg mk/h mk/km 

1 II 1 II 1 II 

Kevyt pakettiauto enintään 2599 37,54 35,79 28,98 27,60 0,74 0,71 
Raskas pakettiauto 2600 	ja yli 38,92 37,08 29,72 28,34 0,80 0,77 
Kevyt kuorma-auto enintään 5999 43,06 41,03 31,92 30,36 0,93 0,89 

- " - 6000 - 	7999 47,01 44,80 34,32 32,66 1,03 0,99 
- " - 8000 - 	9999 50,69 48,30 36,43 34,68 1,12 1,08 
- " - 10000 - 11999 53,91 51,34 38,55 36,71 1,21 1,16 

Keskiraskaa kuorma-auto 12000 - 13999 56,12 53,45 40,11 38,18 1,28 1,23 
- " - 14000 - 16999 61,46 58,51 43,24 41,22 1,38 1,35 

Raskas kuorma-auto 17000 - 19999 64,12 61,09 44,90 42,78 1,48 1,42 
ja kevyt 20000 - 24999 69,46 66,15 48,58 46,28 1,60 1,54 

Kevyt ajoneuvoyhdistelmä 25000 - 29999 75,35 71,76 51,98 49,50 1,75 1,68 
1 Keskiraskas ajoneuvoyhdietelmä 30000 - 34999 81,14 77,28 55,29 52,62 1,86 1,79 
Raskas ajoneuvoyhdiste].mä 35000 - 39999 84,56 80,32 56,21 53,54 1,97 1,89 

- " - 40000 	ja yli 86,20 82,06 57,04 54,28 2,04 1,96 

Naksu].uokka 1: Helsingin liikennealue 

Lapin lääni 

Naksuluokka II: Muu Suomi 



- 15 - 

:sljetustohtkvän kokonaisajala, jossa nosturia tarvitaan, raasetaan 

autolle seuraavat lisäkorvaukset: 

Hydrauliset nivelpuominosturit 

Nostokyky 	 Lisämaksu 

kNm 	 kpm 	 mk/h 

enintään 35,00 	enintään 3500 	 15,00(LL 850 

35,01 - 65,00 	 3501 - 6500 	 18,20(LL 851 

65,01 - 90,00 	 6501 - 9000 	 26,20(LL 852 

3 ähkö- ja käsikäyttöiset piennosturit 	 4,40(LL 85: 

Yli 90 kNm (yli 9000 kpm) nivelpuominosturilla varustetun raskaan 

kuorma-auton maksut sovitaan tilaajan ja kuljetuksen suorittajan 

kesken erikseen (LL 45). 

b) Perälaitanosturit 

Nostovoima Lisäivaksu 

mk/h 
kN kp 

10 1000 (LL 85k) 	3,20 

15 1500 (LL 855) 	3,60 

20 2000 (LL 856) 	4,00 

Milloin VINTTURIA tarvitaan maksetaan siitä edellä olevan nooturi-

korvauksen lisäksi 4,80 isk/h (LL 857). 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kuormaukseen käTtetään auton 

omaa KTJORIIAUSKAUHPJ&, suoritetaan kuormauekauhasta erikseen lisäkor-

vausta 6,70  mk/h (LL 858). 

4.2 • 2 	Vaihtolava-.autot 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa vaihtolava-autoa tarvitaan, 

maksetaan autolle seuraavat lisäkorv-aukset: 

a) Maasta nostettava vaihtolava koneistoinean 

Vetovoima Lisämaksu 
peruslavalla 

mk/h kN kp 

80 8000 12,60(LL9 

120 12000 15,00(LL8 

160 16000 21,8O(LL8 
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b) 2ukijaloin varustettu vaihtolava koneistoineen 

Laitteen käyttötarkoitus 	 Li. 

Käyttö ilman perävaunua 
peruslavalla 	 15,2O(LL86) 	19,90(LL4) 
Perävaunukäyttöön perus- 
lavoilla (2 kpl) 	 24, 80(LL86L3) 	34,2O(LL5) 

Tilaajan käyttöön luovutetun lisälavan maksuna saadaan veloittaa alla 
mainittu lavahinta. Mikäli tilaaja omistaa ja huoltaa laitteistohintaan 
sisältyvät peruslavat, vähennetään yllämainittuja tuntimaksuja vastaa-
villa lisälavahinnoilla. 

c) Lisälavat 

Lavatyyppi Li säinaksu 
__________________________________ rnk/h 

?aasta nostettava vaihtolava 4,30(LL866) 
volava tukijaloin (6 m) 5,60(LL867) 

Umpilava tukijaloin(6 m) 1O,30(LL868) 

4.2.3 	Vetojärjestelmät 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nelipyörä- ja telivetoisia tai 
kitkavetolaitteella varustettuja a jtvitaan, suoritetaan näille 
tunti- ja yhdistetyn taksan liaäksi 4,66 mk/h. Kuusipyörävetoisill 	

86) 
autoille maksetaan tunti- ja yhdistetyn takean lisäksi korvaulcsena 12,92 'mk/h 
Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotakaalla ajettaessa maksetaan lisä- 
korvausta kuten edellä tunti- ja yhdistetyn taksan osalta. 

4.2.4 	3-kaatokippi 

Siltä kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa 3-kaatokippiä tarvitaan, 
maksetaan autolle lisäkorvausta 4,60 mk/h. Yksikköhinta- ja tuotanto-
palkkiotaksalla ajettaessa maksetaan em. lisäkorvaus yksikköhinnan tai 
tuotantopalkkiotakaan lisäksi. (LL 871) 

4.3 	Korvaukset kuorma-autolla tapahtuvasta hinaukses ta 

liinaukaissa maksetaan tunti- ja yhdistetty taksa auton kokonaispaino- 
luokkaa vastaten (auton vetojärjestelmistä kohdassa 4.2.3 tulevat lisä- 
korvaukset huomioonottaen) seuraavatj: 
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4.3.1 	Kevyiden laitteiden hinaukset 

Jos hinausnopeus ei ole rajoitettu maksetaan auton kokonaispainoluokkaa 

vastaavan tunti— ja yhdistetyn taksan lisMksi korvausta 4,23 nik/h. (LL 878) 

Hinausnopeuden ollessa rajoitettu maksetaan edellä mainituin perustein 

määrätty taksa 20 % korotettuna. (LL 880) 

	

4.3.2 	Muut hinaukset 

Hinattavan laitteen tai painokiiormalla lisätyn hinattavan laitteen pai-
non ylittäessä vetoauton ksntav,.iuden maksetaan kohdan 4.3.1 ensimmäi-

sessä kappaleessa määritetty taksa 50% korotettuna. (LL 881) 

	

4.3,3 	Lisälaitteet hinauksessa 

Tarvittavista lisälaitteista maksetaan korvaus kohdissa 1.2 tai 4.2 

esitetyin perustein. 



Selitys Urakka- ja tuotantopalkkio 
Teliauto 2-akselinen 

A. Kustannustekijät 
1. Hankintahjna 
2. Renkaat (ilman vararengasta) 

mk 
mk 

298 350 222 200 
3. Hankintahjntg renkajtta mk 

14 600 
283 750 

7 560 
214 640 4. Jäännösarvo 7 v = 13,50 %; mk 40 277 29 997 5. Poistettava hankjntakuatannus mk 243 473 184 643 6. Keskimääräinen pääoma 

7. Pitoajka v/ h/v 
mk 

/h 
187 747 

7/1800/12600 
139 827 

7/1800/12600 
B. Pito2stajinikeet 

1. Poiston kiinteä osuus 	5 %/v mk/v 12 174 9 232 2. Tuotto 	14 % A 6:lle mk/v 26 285 19 576 3 	Ajoneuvovero 	
4 	8 4. Ljikennevak,1utus 

mk/v 3 750 2 700 
mk/v 5 192 3 209 

5. BCE-vakuutus 
6. Tuntipalkkio + sos.kulut 

mk/v 
mk/v 

1 	530 1 	157 
38 770 38 770 
87 701 74 644 

Pitokustannus yhteensä 	 mk/v 

C. KäyttökuStannakset 
mk/h 48,72 41,47 

1. Poiston muuttuva osuus (100 - 
2. Renkaat (i 

5 x n) ink/v 22 608 17 145 uusi + 1 pinnoitus 2v) mk/v 9 830 5 410 3. Polttoaine 	1,31 mk/l 
Ajomäärä 	 Kulutus 

Teli 2-aks. 
0-3 km 24000 km/v 	50 45 3-10km 55000 	 40 35 mk/v 15720/28820/36680 14148/25218/3144( 10km 80000 	 35 30 

4. Huolto 15 % C 3:sta 
5. Korjaus 55 % A 3:eta 

mk/v 
mk/v 

2358/4323/5502 
22 

2122/3783/4716 
6. Palkan urakkalisä + sos.kugt. mk/v 

295 
11 	645 

16 865 
11 645 

84456/99521/1 08560 6 7335/80066/87221 Käyttökustamjilceet yhteensä 	 mk/v 
mk/h 46,92/55,29/60,31 37,41/44,48/48,46 

). Hallintokustanniset 
0,0417 (B + c) mk/v 7 807 6 451 

mk/h 4,34 3,58 
Kustannukset yhteensä 

Tuotantopalkkion aikakorvau mk/h 53,06 45,05 
Tuotantopalkkio/Uralckatyö 

3 km 
3 -10 km 

mk/h 46,92/99,98 37,41/82,46 
'10 km 

nik/h 
mk/h 

55,29/108,35 
60,31/113,37 

44,48/89,53 
48,46/93,51 

Liite 1. Tyyppikalustn kustannualaskelma (iii 79) 
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