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1. KUIJETUSMÄKSUJEN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN JA SOVELTAMI- 
NEN 

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

Sopimuksen hinnoitteluperusteita ei noudateta: 

- Kuljetuksissa, jotka tapahtuvat alueella, jolla voi-
daan ylittää ajoneuvoasetuksen (850/87) 33 :n maa-
räämät suurimmat sallitut akseli-, teli- tai koko-
naispainot 

- Asfalttimassan kuljetuksissa 

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

- Kuljetuksissa, joista rakennuttaja lähettää urakka- 
asetuksen mukaiset kirjalliset tarjouspyynnät ura-
koitsijoille ja tekee oman tarjouksen ja kun urakkaan 
kuuluu vähintään kuormaus, kuljetus ja tyonjohto. 

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

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

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

2. MAKSUPERUSTEIDEN SOVELTAMISESSA JA KIJIJETUSTEHTÄVIEN 
JÄRJESTELYISSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAATTEET 

2.1 	Tilaajan ja kuljetustyön suorittajan edustajat 

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

2.2 	Kuljetusmaksujen soveltaminen 

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



	

2.3 	Erikoistaksat 

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

	

2.4 	Tarjousten pyytäininen kuljetusmaksuista 

Tässä kirjassa olevista pelkistä kuljetusten yksikköhin-
noista tai aika- ja yhdistetystä- ja kunnossapidon eri-
koistaksoista sekä lisälaitekorvauksista ei tule pyytää 
tarjouksia. Poikkeavasta menettelystä on sovittu kohdas-
sa 1 ja sopimusehtojen kohdassa 4. 

	

2. 5 	Maarakennusurakoiden kuljetukset 

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

	

2.6 	Autojen työhönotto 

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

	

2.7 	Liikenneoikeudet 

Kuljetustyön suorittajaila 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 sovittava 
kuij etuksen vastuukysymyksistä. 

	

2. 10 	Kuormasuuruudet 

Maa- ja kiviaineskuijetuksissa ajoneuvo kuormataan re-
kisteriotteesta ilmenevää kantavuutta vastaavalla kuor-
maila jäljempänä ilmenevin poikkeuksin. Kuorman paino 
määritellään vaa'alia tai kuljetettavan materiaalin ti-
lavuuspainon ja lavatilavuuden avulla. Mikäli lavan koko 
rajoittaa kantavuuden mukaista kuorman suuruutta, määri- 
tellään kuorma todetun kuormatilavuuden mukaan. 



Kuljetustyön tilaaja määrittelee kulloinkin kuljetetta-
van materiaalin tilavuuspainon, joka on myös kuljetus- 
työn suorittajalla oikeus tarkistaa. 

Mikäli kuljetettavan materiaalin tilavuuspainoa ei voida 
määritellä tarkemmin vaan se joudutaan arvioimaan, sil-
loin voidaan käyttää arvioinnin pohjana liitteen 6 mu-
kaisia ohjeellisia, likimääräisiä maa- ja kiviainesten 
tilavuuspainoj a. 

Kuljetustyön suorittaja on velvollinen asettamaan lavaan 
asianmukaiset kuormakokoa osoittavat listat, riinat ja 
kilvet sekä huolehtimaan kuormasuuruuksien noudattalni-
sesta. 

Työmaan työnjohdolla on oikeus tarkistaa sekä velvolli-
suus vaatia, että tässä tarkoitettuja kuormasuuruuksia 
noudatetaan. 

Alueella, jolla ei tarvitse noudattaa ajoneuvoasetuksen 
(850/87) mukaisia suurimpia sallittuja akseli-, teli-, 
tai kokonaispainoja, voidaan kuljettaa enintään auton 
valmistajan sallimaa enimmäiskuormaa ottaen huomioon 
työturvallisuudesta annetut säädökset ja määräykset. 

Kuorman suuruus on yleensä todettava kuormauspaikalla 
tai enintään 1 km:n etäisyydellä kuormauspaikasta, kui-
tenkin aina ennen tieliikennelain 2 §:n mukaista tietä. 

Liikennemerkillä 347 merkitty telipaino saadaan ylittäa 
painorajoitetulla sillalla tie- ja vesirakennushallituk-
sen kirjeen nro Skk-218/SkkR-120/89/29.9.1989 mukaises-
ti. 

Katsastustoimipaikat merkitsevät ajoneuvon rekisteriot-
teeseen liikennemerkillä osoitetusta telipainosta poik-
keavan suurimman sallitun telipainon. 

Ajoneuvoyhdistelmän suurimman sallitun kokonaispainon 
merkitsemisestä painorajoitetulla sillalla TVH antaa oh-
jeet erikseen. 

	

2.11 	Kuljetukset karkealla alustalla 

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

	

2.12 	Perustositteet 

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

Kuljetusetäisyysväli on ajettu kokonaismatka jaettuna 
kandella. 

	

2.14 	Työsuojelu 

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

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

	

2.15 	Työaika 

Työajaksi luetaan se työaika, minkä auto on tilaajan 
käytettävissä. 

Työaj aksi luetaan: 

- kuormaus-, purkaus-, kääntyniis- ja peruutusajat 
- ajoajat 
- työstä johtuvat, autosta riippumattomat alle 1 h:n 

odotusaj at. 

Työajaksi ei lueta: 

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

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

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

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

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

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

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

	

2.16 	Vajaan työvuoron kestävät tehtävät 

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



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

Työaika päättyy työmaalla esim. konerikon sattuessa, kun 
työnjohto ilmoittaa asiasta autoilijoille tai ylösoton 
mukaiseen ajankohtaan, mikäli auto on ajossa tyonjohdon 
ilmoittaman päättymisajankohdan jälkeen. 

3. 	MAA- JA KIVIAINESTEN SEKÄ ÖLJYSORAN KULJETUS 

3.1 	Naksutapa ja työnjärjestelyt 

Maa-, kiviainekset ja öljysora kuljetetaan joko yksikko-
hinta-, tuotantopalkkio-, kaksivuorotaksalla tai erik-
seen sovittavalla taksalla (esim. paluutaksalla tai koh-
dan 2.4 mukaisesti). Yksittäisellä työmaalla käytetään 
joko yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksaa. Yksikko-
hinta- ja tuotantopalkkiotaksan rinnakkaiskäyttö on 
kielletty lukuunottamatta kohdassa 3.3 mainittuja poik-
keuksia. 

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 	Yks ikköhintataksa 

3.2.1 	Laskennalliset kuljetuskapasiteetit, kustannukset ja yk- 
sikköhinnat 

Yksikköhintataksa on laskettu seuraavien kuljetuskapasi-
teettien ja tuntikustannusten perusteella: 

Kuljetus- 
matka 
km 

3-akseliset kuorma-autot 

mk/h ton/h 

0.375 185.50 72.2 
1.5 207.40 53.1 
3.5 225.80 41.4 
6.5 238.40 31.4 

15.5 252.00 18.1 

Yksikköhintataksakuljetuksissa maksetaan taulukon 1 mu-
kaiset kiinteät taksat tai vähintään kohdan 3.2.2 vähim-
mäistuntiansio. 
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3. 2 .2 	Vähimmäistuntiansio 

Tilikauden keskimääräinen vahimmäistuntiansio on tyotun-
tim kohti 

2-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	< 12 t 	101.40 mk/h 
- kokonaispaino 	12-14 t 	107.10 mk/h 
- kokonaispaino 	> 14 t 	115,50 mk/h 

3-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	< 20 t 	131.10 mk/h 
- kokonaispaino 	^ 20 t 	14110 rnk/h 

4-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	^ 22 t 	151.00 mk/h 

Jos tilikauden tai tilikautta lyhyemmän työnkeston ajal-
ta laskettu keskimääräinen tuntiansio auttaa vähimmäis-
tuntiansion, maksetaan saavutetun tuntiansion lisäksi 
väliiminäistuntiansion ja saavutetun tuntiansion erotus. 

3 . 3 	Tuotantopalkkiotaksa 

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

- kuormaajana on traktorikaivuri 
- kuorinataan useasta kuormauspisteesta (esim. eräissa 

viimeistelytöissä) 
- paikataan äljysoralla 
- auto kuormataan sen omalla kauhalla 

Suoriteosan taksoina käytetään taulukon 1 mukaisia kiin-
teitä taksoja. 

Aikakorvausosan taksat ovat kokonaispainoluokittain seu-
raavat 

2-akseliset autot 

- kokonaispaino 	< 12 t 	84.50 mk/h 
- kokonaispaino 	12-14 t 	89.10 mk/h 
- kokonaispaino 	> 14 t 	96.20 mk/h 

3-akseliset autot 

- kokonaispaino 	< 20 t 	109.10 mk/h 
- kokonaispaino 	^ 20 t 	117.30 mk/h 

4-akseliset autot 

- kokonaispaino 	^ 22 t 	125.50 mk/h 



Voimassa 1.1.1990 LUKIEN 
	

Taulukko 1 

Yks ikköhintataksat 	mk/ton 
Tuotantopalkkiotaksat mk/ton 

Kuljetus- Yksikköhinta- Tuotantopalkkiotaksat 
etaisyys- taksat 10/16 akseli/telipaino 
väli 10/16 akseli/ 

tel ipaino 
km Maaseutu Maaseutu 

Maa Maa Kastelu 
(vedenajo) 

(TL 710) (TL 730) (TL 580) 

1 2 3 4 

0 - 0,25 1.96 0.65 - 
0,25- 0,50 2.57 0.94 - 
0,50- 1 3.16 1.26 1.61 
1 - 	2 3.90 1.69 1.89 
2 - 	3 4.70 2.18 2.60 
3 - 	4 5.45 2.62 3.30 
4 - 	5 6.18 3.04 3.73 
5 - 	6 6.90 3.46 4.16 
6 - 	7 7.61 3.87 4.58 
7 - 	8 8.32 4.27 5.04 
8 - 	9 9.02 4.67 5.40 
9 - 10 9.72 5.07 5.82 
10 - 11 10.42 5.46 6.24 
11 - 12 11.11 5.86 6.65 
12 - 13 11.81 6.25 7.06 
13 - 14 12.51 6.64 7.49 
14 - 15 13.19 7.03 7.91 
15 - 16 13.89 7.43 8.32 
16 - 17 14.58 7.81 8.72 
17 - 18 15.28 8.21 9.12 
18 - 19 15.96 8.59 9.54 
19 - 20 16.66 8.98 9.92 
20 - 21 17.34 9.38 10.34 
21 - 22 18.04 9.76 10.75 
22 - 23 18.73 10.15 11.15 
23 - 24 19.42 10.54 11.56 
24 - 25 20.11 10.93 11.95 
25 - 26 20.80 11.32 12.36 
26 - 27 21.49 11.71 12.77 
27 - 28 22.18 12.10 13.18 
28 - 29 22.87 12.49 13.59 
29 - 30 23.56 12.88 14.00 

> 30 0.69 0.39 0.41 

Vedenajossa ak/ton = ink/in 3  
Kuljetusetäisyysväli on ajettu kokonaisivatka jaettuna 
kandella 
Mikali ajoneuvon kantavuus on yli 13,3 tonnia, taulukon 
1 yksikkohinta- ja tuotantopalkkiotaksoja alennetaan 5 ¼ 
(kerroin 0.95). 



8 

	

3.4 	Paluutaksa 

Kuljetustehtävissä, joissa paluu tapahtuu joko kokonaan 
tai osittain kuorinattuna ja joissa menokuljetus makse-
taan joko yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksalla, so-
vitaan paluutaksa paikallisesti ennen kuljetustyon 
aloittamista. 

	

3.5 	Eaksivuorotaksa 

Kaksivuorotaksaa käytetään aina kun tilaaja järjestaa 
kuljetukset kahteen vuoroon. 

Kuljetustehtävissä, jotka suoritetaan kaksivuorotyona 
kerrotaan taulukon 1 yksikköhintataksa kertoimella 0.95 
sekä tuotantopalkkiotaksan suoriteosa kertoiinella 0.90. 

	

3.6 	Louheen ja kivien kuljetukset 

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

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

- tuotantopalkkiotaksan aikakorvausosan lisäksi makse-
taan kaikissa painoluokissa 4.00 mk/h 

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

	

3.7 	Kuljetukset painorajoitetuilla teillä 

Yksikköhinta- tai tuotantopalkkiokulj etuksessa, jossa 
kuormakoko inääräytyy 10/16 tonnia pienempien akseli/te-
lipainojen mukaan, sovitaan kuljetusmaksu paikallisesti 
ennen kuljetustyön aloittamista. Tällaisia voivat sun. 
olla kuljetukset 

- painorajoitettujen siltojen yli 
- kelirikon takia painorajoitetuilla teillä 
- jääteillä 

	

3.8 	Taajamataksat 

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

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

Taajama-alueelle tarkoitettujen taksojen käytösta on ai-
na etukäteen sovittava tilaajan ja kuljetustyon suorit-
tajan kesken. 
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3.9 	Lisälaite- ja erikoisrakennekorvaukset 

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

4. HIEKAN, SUOLA}IIEKAN JA SUOLAN SIROPELU 

4.1 	Maksuperuste 

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

Tuntitaksa (TL 133) 
Yhdistetty taksa (TL 134) 

4.2 	Hiekoituslaitteet 

Kuljetustyön suorittajan hiekoituslaitteen käytöstä mak-
setaan tehtävän kokonaisajalta 16.20 mk/h (LL 869). 

4.3 	Muut korvaukset 

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

5. KASTELU 

5.1 	Maksuperuste 

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

Tilaajan kastelusäiliön ollessa auton kantavuuteen nah-
den liian pieni, merkitään kuljetettavaksi kuormaksi se 
kuorma, joka autolla saataisiin kantavuutta vastaavalla 
kastelusäiliöllä. 

5.2 	Puinput 

Kuljetustyon suorittajan pumpun käytöstä maksetaan kas- 
telutehtävän kokonaisajalta 13.50 mk/h (LL 846). 

5.3 	Kastelusäiliät 

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

< 11 m3  säiliä 	12.10 mk/h (LL 847) 
^ 11 m säiliö 	14.90 mk/h (LL 848) 
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5 4 	?4uut korvaukset 

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

6. 	AURAUS 

6. 1 	Kilometritaksa 

Aurauksesta maksetaan: 

- 2-akselisille kuorma-autoille 	5.90 mk/km (TL 320) 
- 3-akselisille kuorma-autoille 	6.90 mk/km (TL 320) 

Kilometritaksa korvaa 

- aloitus- ja lopetustoimet 
- 5 km siirtoajoa auraustehtävaä kohti 
- tien aurauksen 
- koukkaukset maitolaitureille ja linja-autopysakeille 
- risteysten ja tiehen välittömästi liittyvien vahäis-

ten 
- erillisalueiden aurauksen (enintään 5 % auraustehtä-

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

kaan auraa 

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

6.2 	Erillisalueiden auraus 

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

6.3 	Aikataksa 

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

Kokonaispainoryhmä (IL 	335) 

Aurauksen 	tuntihinta 	mk/h 

2-aksetiset 	autot 

- 	kokonaispaino 12 	t 163.80 

- 	kokonaispaino 	12 - 	 14 	t 172.50 

- 	kokonaispaino 14 	t 185.70 

3-aksetiset 	autot 

- 	kokonaispaino 	< 20 	t 203.30 

- 	kokonaispaino 	6 20 	t 219.80 

Taulukko 2. Aurauksen tuntihinta eri kokonaispainoryh-
missä. 

6.4 	Korvaus auton lisävarusteista 

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

6.5 	Vain iusa ika-ansio 

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

6. 6 	Sääntarkkailulisä 

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

7. TUNTI- JA YHDISTETTY TAKSA 

7.1 	Maksuperuste 

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

7.2 	Alueellinen maksuluokkaraja 

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

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

	

7.3 	Tuntitaksa 

Tuntitaksaa käytetään aikatyoluonteisissa kuljetustehtä-
vissä, joissa keskimääräinen ajomatka työvuorossa tuntia 
kohti laskettuna on alle 15 km. 

Taulukon 3 mukainen tuntitaksa suoritetaan siltä työa-
jalta, jonka auto on tilaajan käytettävissä. Työajaksi 
luetaan kohdassa 2.15 ja 2.16 inääritetty aika. 

	

7.4 	Yhdistetty taksa 

Yhdistettyä taksaa käytetään aikatyöluonteisissa kulje-
tustehtävissä, joissa keskimääräinen ajomatka työvuoros-
sa 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- luntitaksa Yhdistetty 	taksa 

painotuokka (TL 	131) (TL 	132, 	TI 	134) 

(TL 	133) 

Aikakorvaus Km-maksu 

kg mkfh mk/h mk/km 

1 II 1 Ii 1 II 

Kevyt 	pakettiauto enint. 	2799 103.25 99.30 79.80 76.90 1.40 1.35 

Raskas 	pakettiauto 2800- 	3500 109.20 105.25 83.64 80.76 1.55 1.50 

Kevyt 	kuorma-auto 3501- 	5999 116.15 112.20 88.45 85.56 1.80 1.70 

Kevyt 	kuorma-auto 6000- 	7999 126.10 121.10 94.22 91.33 2.00 190 

Kevyt 	kuorma-auto 8000- 	9999 134.00 129.05 99.98 96.14 2.15 2.00 

Kevyt 	kuorma-auto 10000-11999 141.95 137.00 105.75 101.90 2.30 2.20 

Keskiraskas 	k.-auto 12000-13999 149.90 144.95 111.52 107.68 2.45 2.35 

Keskiraskas 	k.-auto 14000-16999 159.85 153.90 119.20 114.40 2.60 2.50 

Raskas 	kuorma-auto 17000-19999 169.75 163.80 125.94 121.14 2.80 2.65 

Raskas 	kuorma-auto 20000-24999 181.65 174.70 134.60 129.78 3.05 285 

Raskas 	kuorma-auto 

Ja 	kevyt 	ajoneuvo- 

yhdistelmä 25000-29999 193.60 185.65 143.25 137.48 3.25 3.10 

Raskas 	kuorma-auto 

ja 	keskiraskas 	ajo- 

oeuvoyhdistelmä 30000-34999 203.50 195.60 149.98 144.20 3.45 3.30 

Keskiraskas 	ajoneu- 

voyhdistelmä 35000-39999 213.45 205.50 156.70 150.94 3.65 3.50 

Raskas 	ajoneuvoyhd. 40000-44999 223.35 215.45 163.44 156.70 3.85 3.70 

Raskas 	ajoneuvoyhd. 45000-48000 233.30 225.35 168.25 161.52 4.20 4.05 

Maksuluokka 1: 	Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja 

Lapin lääni 

Maksuluokka II: Muu Suomi 

Taulukko 3. Tunti - ja yhdistetty taksa 
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8. 	 LISÄLAITEKORVAUKSET 

Liitteenä 5 ovat uudet lisälaitekoodit, jotka otetaan 
käyttöön TVL:ssa vuoden 1990 aikana. 

	

8. 1 	Kuoraanosturit, vintturit ja kuormauskauhat 

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

a) 	Hydrauliset nivelpuomiriosturit 

Nostoteho Lisämaksu 

mk/h kNm kpin 

enintään 20.00 enintään 2000 15.70 	(LL 850)  
20.01 	- 35.00 2001 - 3500 29.30 	(LL 851)  
35.01 	- 	65.00 3501 - 6500 39.70 	(LL 852)  
65.01 	- 90.00 6501 - 9000 51.20 	(LL 853)  
90.01 	-140.00 9001 - 14000 66.90 	(LL 854)  

Yli 140 kNxn (14000 kpm) nivelpuominosturilla varuste-
tun raskaan kuorma-auton maksusta samoin kuin nostu-
rejssa käytettävien apulaitteiden korvauksesta sovi-
taan tilaajan ja kuljetuksen suorittajan kesken erik-
seen (LL 845). 

b) 	Perälaitanosturit 

Nostovoima Lisämaksu 
mk/h 

kNm kpm 

enintään 20 enintään 2000 11.50 	(LL 856) 

Milloin vintturia tarvitaan, maksetaan siitä edellä 
olevan nosturikorvauksen lisäksi 11.50 mk/h (LL 857). 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kuormaukseen 
käytetään auton omaa kuormauskauhaa, suoritetaan kuor-
mauskauhasta erikseen lisäkorvausta 9.40 mk/h (LL 
858) 
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8.2 	Vaihtolava-autot 

Kuljetustehtävän kokonaisaj alta, jossa vaihtolava-au-
toa tarvitaan, maksetaan autolle seuraavat lisäkor-
vaukset: 

a) Maasta nostettava vaihtolava koneistoineen 

Nostoteho Lisämaksu 
peruslavalla 

mk/h kM kp 

80 8000 23.00 	(LL 859) 
120 12000 31.40 	(LL 860) 
160 16000 41.80 	(LL 861) 

b) Tukij aloin varustettu vaihtolava koneistoineen 

Laitteen 	käyttötarkoitus Lisämaksu 	mk/h 

Avoteva Umpilava 

Käyttö 	ilman 	perövaunua 26.10 	(11 	862) 36.60 	tLL 	864) 

perusLavatla 

Perävaunukäyttoön 	perus- 39.70 	(LL 	863) 60.60 	(LL 	865) 

tavoilla 	( 	2 	kpl) 

Tilaajan käyttään luovutetun lisälavan maksuna saadaan 
veloittaa alla mainittu lavahinta, kuitenkin enintään 
kolmen lisälavan osalta. Mikäli tilaaja omistaa ja 
huoltaa laitteistohintaan sisältyvät peruslavat, vä-
hennetään yllämainittuja tuntimaksuja vastaavilla li-
sälavahinnoilla. 

c) Lisälavat 

Lavatyyppi Lisämaksu mk/h 

Maasta nostettava vaihtolava 9.40 	(LL 866) 
Avolava tukijaloin (6 m) 11.50 	(LL 867) 
Umpilava tukijaloin (6 itt) 21.90 	(LL 868) 

8.3 	Vetojärjestelmät 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nelipyärä- ja 
telivetoisia tai kitkavetolaitteella varustettuja 
kuorma-autoja tarvitaan, suoritetaan näille tunti- ja 
yhdistetyn taksan lisäksi 10.00 mk/h (LL 875). Kuusi-
pyärävetoisille kuorma-autoille maksetaan tunti- ja 
yhdistetyn taksan lisäksi 22.20 mk/h (LL 876). Yksik-
kähinta- tai tuotantopalkkiotaksalla ajettaessa makse-
taan lisäkorvausta kuten edellä tunti- ja yhdistetyn 
taksan osalta. 
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8.4 	Eolmikaatokippi 

Siltä kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kolmikaa-
tokippiä tarvitaan, maksetaan autolle lisäkorvausta 
17.70 mk/h (LL 871). Yksikköhinta- tai tuotantopalk-
kiotaksalla ajettaessa maksetaan en. lisäkorvaus yk-
sikkähinnan tai tuotantopalkkiotaksan lisäksi. 

	

9. 	LIINAUKSET 

	

9.1 	Maksuperuste 

Hinauksesta kuorma-autolla maksetaan hinauslisä 7.80 
rnk/h (LL 878) ja tunti- tai yhdistetty taksa sen pai-
noluokan mukaan, joka saadaan, kun auton kokonaispai-
noon lisätään hinattavan laitteen paino. 

	

9.2 	Erikoishinaukset 

Jos keskimääräinen hinausnopeus on pienempi kuin 15 
km/h tai hinattavan laitteen paino ylittää vetoauton 
kantavuuden, sovitaan hinaustaksa paikallisesti ennen 
tyon aloittamista. 

	

9.1 	Lisälaitteet hjnauksessa 

Tarvittavista lisälaitteista maksetaan kohtien 2.3 tai 
8 perustein. 
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Liite 2 

KEIKKA-AIKATAULUKKO 

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 



Liite 3 

KUIJETUSMAKSUISTA SOPIMINEN 

TVL:n ja KAL:n kuljetusmaksusopimuksen kohdan 1 ja sen 
sopimusehtojen kohdan 4 mukaisesti TVL:lla on mandol-
lisuus tietyin ehdoin sopia poikkeavista kuljetusmak-
suista. Kohdan 1 mukaiset kuljetusmaksut sovitaan nii-
den kuorma-autoilijoiden kanssa, joilla on liikenneoi-
keus ko. työmaan alueella. Sopimusehtojen kohdan 4 mu-
kaiset poikkeavat kuljetusmaksut sovitaan neuvottele-
maila tyämaan kotipaikkakunnan autoilijoiden kanssa. 
Neuvottelujen pohjaksi pyydetään kirjallisesti kuorma- 
autoilijoiden yhteenliittymiltä ehdotus tyossa sovel-
lettavista kuljetusniaksuista. 

NEUVOTTELUPYYNTÖ 

Ehdotuksen antamiseksi neuvottelupyynnässä tulisi il-
moittaa: 
- 	kuljetustyän sisältä ja oletettu kestoaika 
- 	tiedot materiaalien ottopaikoista, läjitysalueis- 

ta, kuljetusteistä ja käytettävistä kuormasuu-
ruuksista 

- 	kuljetettavat materiaalit ja niiden määrät ryhui- 
teltynä karkeisiin kuljetusetaisyyksiin 

- 	oletetut kuormaustehot täittäin 
- 	tyäaikaj ärj estelyt 

Ehdotus tulee pyytää kirjallisena kuljetustehtävittain 
ja materiaaleittain kuljetusetäisyystaulukon muodossa. 

SOPIMUS 

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

SOPIMUS EHDOT 

Sopimus on voimassa 1.1.1990-31.5.1990. 

2. Taulukon 1 alennusprosentti ei koske kuljetuksia 
poikkeavilla taksoilla, joista on sovittu ennen 
1.1.1990 ja joissa alennus on 	5 %. 

3. Tie- ja vesirakennuslaitoksen valvonnassa voidaan 
tehdä tien kunnossapitotöiden alueurakointikokei-
luja. Kokeilujen suorittamisesta sovitaan kulje-
tusmaksuneuvottelukunnassa. 

TVL:n harkitessa työkokonaisuuden toteuttamista-
paa joko urakalla tai omana työnä, voidaan tästä 
taksakirjasta poikkeava taksa sopia työmaan koti- 
paikkakunnan autoilijoiden edustajien kanssa en-
nen kuljetustyön aloittamista, jos kuljetettavia 
materiaaleja on yli 50 000 m3itd tai kun kulje-
tusten arvo tämän kuljetusmaksusopimuksen niukai-
sin taksoin laskettuna on yli 250 000 mk. 

Ylisuuret kuormat 

Kun maa- ja kiviaineksia kuljetetaan ajoneuvojen 
vaimistajien sallimin akseli- ja kokonaispainoin 
työmaaksi merkityllä yleisellä tai yksityisellä 
tiellä (LM:n päätäs 8418/73/87) taikka ns. sulje-
tulla alueella, vähennetään taksakirjan taulukon 
1 kulloinkin voimassa olevaa yksikkähintataksaa 
taulukon A mukaisesti. 
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2(2) 

Taulukko A : Yksikköhintataksan vähennys kuorma-
koon kasvaessa 

Kuorinakoko ajoneuvoasetuksen Vähennys-% 
sallimaa kuormakokoa suurempi 

Yksikkähinta- 
ton taksa 

0.3 1 
0.6 2 
0.9 3 
1.2 4 
1.5 5 
1.8 6 
2.1 7 
2.4 8 
2.7 9 
3.0 10 

>3.0 +1%/0.3 ton 
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Lilte 5 

UUDET LISLAITEKOOD1T 

KCXJDI LISÄLAITE 

50 Erikoislisalaite 	(tuntihinta) 
ilmoitettava auton kayttoil- 
moituksella 

51 Pumppu 
52 Kastelusailio < IlmI:n sailio 
53 Kastelusailio ilmI:n 	sailio 

55 Nivelpuominosturi enintäan 2000 kpm 
56 Nivelpuominosturi 2001-3500 	kpm 
57 Nivelpuominosturi 3501-6500 	kprn 
50 Nivelpuominosturi 6501-9000 kpm 
59 Nivolpuominosturi 9001-14000 	kpm 
61 Perälaitanosturi enintaan 2000 kpm 

62 Vintturi 
63 Kuormauskauha 

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

67 Vaihtolava 	(tuki jaloin) ilman perävaunua 	avolava 
68 Vaihtolava 	(tukijaloin) peravaunukäyttoon, 	avolava 
69 Vaihtolava 	(tukijaloin) ilman peravaunua. umpilava 
70 Vaihtolava 	(tukijaloin) perävaunukayttöon, umpilava 

71 Lisalava maasta nostettava 
72 Lisalava avolava, 	tukilaloin 	(6 	m) 
73 Lisälava umpilava, 	tukilaloin 	(6 	m) 

74 Hiekoituslaite 
76 3-kaatokippi 

80 Vetojarjestelmat 	(tunti-, 	yh- 4-pyörä- 	ja telivetoiset 
distetty-, 	yksikkohinta- 	ja autot, 	kitkavetolaitteella 
tuotantopalkkiotaksa) varustetut autot 

81 Vetojarjestelmat 	(tunti-, 	yh- 6-pyoravetoiset autot 
distetty-, 	yksikköhinta- 	ja 
tuotantopalkkiotakaa) 

83 Kevyiden laitteiden hinaus Rajoittamaton hinausnopeus 
(tunti- 	ja yhdistetty taksa) 

91 Peravaunu Auton 	1. 	peravaunu 	(APE- 
nayttö) 

92 Perävaunu Auton 	2. 	peravaunu 	)APE- 
03 Vtt 
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Liite 6 

LIKIMAARÄISET MAA-JA KIVIAINESTEN TILAVLJUSPAINOT AUTON LAVAL-
LE KUORMATTUNA: 

Turve ...................................1.100 ton/m3 

	

Lieju...................................1.200 	" 

	

Multa ...................................1.300 	" 

	

Savi ....................................1.500 	" 

	

Siltti (Hiesu) ..........................1.600 	" 
Hiekka 

	

Hieno..........................1.300 	" 

	

Karkea .........................1.500 	" 
Sora 

Hieno.......................... 1.600 	" 
Karkea ......................... 1.800 	" 

Moreeni 
Hieno.......................... 1.500 	" 
Karkea ......................... 1.700 	" 
Kivinen ........................ 1.900 	" 

Louhe................................... 1.800 	" 
Soramurske 

0-2Omm........................ 1.550 	" 
0-35mm........................ 1.650 	" 
0-65m1n........................ 1.750 	" 

Kallioinurske 
O-2ønun........................ 1.500 	" 
0-35mm........................ 1.600 	" 
0-65mm........................ 1.700 

Huom! kosteus voi aiheuttaa maa-ja kiviainesten painoissa 
suuria muutoksia ennenkaikkea hienorakeisissa maa-aineksissa. 

Mikäli kuljetettavan materiaalin tilavuuspainoa ei voida mää-
ritellä tarkemmin vaan se joudutaan arvioimaan, silloin voi-
daan käyttää arvioinnin pohjana edellä esitettyjä ohjeellisia 
maa-ja kiviainesten tilavuuspainoja. 



I5r3N 

Valtion painatuskskuS 
Kampin VALT[MO 

HnIsni 19' 
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