
Konevuokrausohje ja maarakennus-
Tielaitos 
	

koneiden vuokrausehdot tielaitoksen 
töissä 

Tuotannon 
yIeisoheet 

Helsinki 1992 

Tiehallitus 



Konevuokrausohje ja maarakennus-
koneiden vuokrausehdot tielaitoksen 
töissä 

Tielaitos 
Tiehallitus 

Helsinki 1992 



ISBN 951 -47-6078-6 
TIEL 2271607 
Vaion painatuskeskus 
HeIsnki 1992 

Julkaisua myy 
Tiehallitus, painotuotevarasto 

Tielaitos 
Tiehalitus 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puh, vaihde (90) 148 721 



Konavuokrausohje ja maerakennuekonaiden vuokreua.hdot tielaitokean töissä 	 3 
KONEVUOKRAIJSOHJE 

Sisältö 

KONEVUOKRAUSOHJE 	 5 

1 MÄÄRITELMÄT 	 5 

1.1 	Konevuokraus 	 5 
1.2 	Kalustonvuokraus 	 5 

2 KONEVUOKRAUSMENETTELYN TAVOITTEET JA ORGANISAATIO 	5 

2.1 	Tavoitteet 	 5 
2.2 	Organisaatio 	 6 

3 TARJOUSPYYNNÖT 	 6 

3.1 	Yleistä 	 6 
3.2 	Tarjousten hankkimistavat 	 6 
3.3 	Asiakirjat 	 6 

	

3.3.1 	Yleistarjouspyynnöt 	 6 

	

3.3.2 	Tarjouspyynnöt valituille koneurakoitsijoille 	 7 

4 TARJOUKSET 	 7 

4.1 	Käsittely 	 7 
4.2 	Voimassaolo 	 7 
4.3 	Julkisuus 	 7 

5 KONEVALINNAT 	 7 

6 KONEVUOKRAUSSOPIMtJKSET 	 8 

6.1 	Yleistä 	 8 
6.2 	Maksuperusteet 	 8 
6.3 	Työn arvioitu kesto ja irtisanomisaika 	 8 
6.4 	Sopimusehdot 	 8 
6.5 	Vakuutukset 	 8 

7 SIIRTOJEN KORVAAMINEN 	 8 

8 OHJEITA KALUSTONVUOKRAUKSESTA 	 8 



4 	 Konevuokrausohje ja maarakennuskoneiden vuokrausehdot tieleitoksan 

MAARAKENNUSKONEIDEN VUOKRAUSEHOOT 

MAARAKENNUSKONEIDEN VUOKRAUSEHDOT TIELAITOKSEN TÖISSÄ 9 

1 SOVELLUTUSALUE 9 

2 TYÖNJOHTO 9 

3 MAKSUPERUSTEET 9 

4 

	

3.1 	Aikaperuste 

	

3.2 	Suoriteperuste 

	

3.3 	Keskeytykset ja irtisanomisajan korvaus 

SIIRTOKUSTANNUKSET 

9 
9 

10 

10 

5 

	

4.1 	Sisäiset siirrot 

	

4.2 	Ulkoiset siirrot 

IRTISANOMISAIKA JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

11 

11 

6 APUTYÖT JA TARVIKKEET 12 

7 JOHDOT, KAAPELIT, PUTKISTOT, SÄILYTETTÄVÄT PUUT YMS. 12 

8 KONEEN KÄYTTÖ, KUNTO JA HUOLTO 12 

9 KÄYTTÖTAPA JA -PAIKKA 12 

10 VASTUU VAHINGOISTA 13 

11 VASTUUVAKUUTUS 13 

12 TYÖAIKA JA TYÖILMOITUKSET 13 

13 MAKSUEHDOT 13 

14 YLIVOIMAISET ESTEET SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISESSA 13 

15 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 14 

16 RIITAKYSYMYSTEN RATKAISEMINEN 14 



Konavuokrausohje ja maarakennuskonaidon vuokreusehdot tialaitokaen töissä 
KONEVUOKRAUSOHJE 

KONEVUOKRAUSOHJE 

MÄÄRITELMÄT 

	

1.1 	Konevuokraus 

Konevuokrauksella tarkoitetaan toimintaa, jossa tiepiirin (tilaajan) sopimus- 
kumppani (vuokralle antaja) itsenäisenä yrittäjänä toimien luovuttaa sovitulla 
tavalla määräytyvää vastiketta vastaan hallinnassaan olevan työkoneen kuljet-
tajineen tilaajan käyttöön. Kone toimii tilaajan välittömän työnjohdon alaisena. 

Kone voidaan vuokrata aika- tai yksikköhintavuokralla 

1.2 Kalustonvuokraus 

Kalustonvuokrauksella tarkoitetaan rakennuskaluston, kuten esim. työkalujen, 
laitteiden ja työkoneiden vuokrausta ilman kuljettajaa. Tilaajalla on tällöin oi-
keus käyttää sovittua korvausta vastaan esineitä haluamiinsa tarkoituksiin 
sopimusehtojen puitteissa. Tilaaja on vastuussa koneen käyttämisestä aiheutu-
neista kustannuksista ja sille aiheutuneista vaurioista sopimusehdoissa sano-
tussa laajuudessa. 

Kalustoa voidaan vuokrata kertakorvaukse)la tai aikakorvauksella 

2 KONEVUOKRAUSMENETTELYN TAVOITTEET JA 
ORGANISAATIO 

	

2.1 	Tavoitteet 

Konevuokrausmenettelyn tavoitteena on järjestää työkoneiden vuokraus koko-
naiskustannuksiin nähden valtiolle edullisimmalla tavalla huomioonottaen myös 
oman kaluston tehokas käyttö. 

Koneiden vuokrauksen tulee perustua kilpaileviin tarjouksiin. Vuokrausmenette-
lyssä on aina pyrittävä saamaan konetyön kustannuksiin nähden riittävä määrä 
kilpailevia tarjouksia. 

Vuokralle antajien kohtelun on oltava tasapuolista sekä tarjouspyyntövaiheessa 
että koneiden työskennellessä. 

Koneet on pyrittävä vuokraamaan mikäli mandollista yksikköhinnoilla. 

Erikoiskoneita vuokrattaessa on pyrittävä yhteistoimintaan piirin sisällä ja pii-
rien kesken. 



6 	 Konevuokrausohje Ja maaraksnnu.konsidsn vuokrausshdot ti.Iaitoks.n töissä 
KONEVUOKRAUSOHJE 

2.2 	Organisaatio 

Konevuokrausasioiden hoitamista varten piireihin tulisi nimetä yhdyshenkilö. 

Työkoneiden vuokrausasiat voidaan hoitaa piirissä keskitetysti tai hajautetusti. 

3 TARJOUSPYYNNÖT 

3.1 	Yleistä 

Koneiden työhönotort on perustuttava koneyrittäjien tekemiin kilpaileviin tar-
jouksiin. Vähäisissä töissä tai joissain erikoistapauksissa voidaan käyttää ti-
lausmenettelyä. 

3.2 Tarjousten hankkimistavat 

Kirjalliset konetarjoukset voidaan hankkia seuraavilla eri tavoilla: 

a) Yleistarjouspyynnöt 

Tarjoukset pyydetään vähintään kerran vuodessa. 

Tarjousmandollisuudesta ilmoitetaan maakunnallisissa tai valtakunnallisissa 
lehdissä. 

Aiemmin tarjonneille tai halukkuutensa ilmoittaneille toimitetaan kirjalliset tar-
jouspyynnöt. 

b) Tarjouspyynnöt valituille koneurakoitsijoille 

Tarjouspyynnöt lähetetään riittävän monelle koneurakoitsijalle 15-15 kpl). 

Tarjoukset tulisi pyytää mandollisimman tasaveroisista koneista työmaan lähei-
syydessä olevat koneyrittäjät huomioiden. 

Tarjoajien esivalinta ei saa johtaa vuokralle antajien eriarvoisuuteen, vaan 
valinnan tulee perustua työstä koneelle aiheutuviin vaatimuksiin. 

3.3 	Asiakirjat 

3.3.1 Yleistarjouspyynnöt 

Asiakirjoihin kuuluvat tarjouspyyntökirje ja siihen liitetty tarjouslomake sel-
vityksineen. Tarjouspyyntökirjeessä annetaan ohjeet tarjouksen tekemisestä ja 
jättämisestä. Asiakirjoista tulee ilmetä koneiden käyttösuunnitelma. 

Työtä luonnehtivat tiedot eivät ole tilaajaa sitovia. Ne annetaan vuokralle an-
tajille tiedoksi tarjoushinnan määrittelyn helpottamiseksi. 
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Koneyrittäjiltä saadut tarjoukset ovat yleensä vain koneen tarjoushinnan osalta 
vuokralle antajaa sitovia. Yrittäjää ei voida pakottaa tulemaan työhön, jos hä-
nen koneensa on jo ehtinyt sitoutua muualle, eikä tarjouspyynnössä ole ollut 
mainintaa tarjouksen sitovuudesta. 

3.3.2 Tarjouspyynnöt valituille koneurakoitsijoille 

Tarjouspyynnön yhteydessä työstä annettavien tietojen on oltava riittävät 
yksikköhinnan määrittämiseksi. 

4 TARJOUKSET 

4.1 	Käsittely 

Kirjalliset tarjoukset kerätään avaamattomina ja ne avataan avaustilaisuudessa. 
Tarjousten avaustilaisuudessa tulee puheenjohtajan lisäksi olla vähintään kaksi 
henkilöä. Tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja. Tarjousten jättöajan jälkeen tulleita 
tarjouksia ei oteta huomioon. Myöhästyneet tarjoukset palautetaan tarjouksen 
tehneille avaamattomina. 

Tarjousten avaajien tulee laatia tarjousten vertailutaulukko. 

4.2 Voimassaolo 

Tarjousten pyytämisen yhteydessä tulee mainita tarjousten voimassa oloaika. 
Tarjouksia ei pidä jatkaa lisäsopimuksilla ilmoitetun voimassa oloajan jälkeen, 
vaan koneista on pyydettävä uudet tarjoukset. 

Kone, joka on jo työmaalla, tekee kirjallisessa vuokrasopimuksessa määritellyn 
työn loppuun sopimuksessa sovitulla hinnalla. 

4.3 Julkisuus 

Yleistarjouksista voidaan tarjouskautena pyynnöstä antaa vuokralle antajille 
tiedoksi vain työhön otettujen koneiden omistajat ja sopimushinnat. Tarjous- 
kauden päätyttyä yleistarjouspyynnössä saadut tarjoukset ovat julkisia. Muut 
tarjoukset ovat sopimuksen solmimisen jälkeen julkisia. 

5 KONEVALINNAT 

Tarjotuista koneista tulee valita se joka on kokonaiskustannuksiltaan valtiolle 
edullisin. Piiri voi halutessaan määritellä mandollisen kotipaikkaedun. 

Jokaisesta konevalinnasta on oltava kirjallinen perustelu joko vuokrasopimuk-
sessa tai muissa konevuokrausasiakirjoissa. 
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6 KONEVUOKRAUSSOPIMUKSET 

6.1 	Yleistä 

Sopimusta tehtäessä on otettava huomioon, että sopimuksen syntymisen 
jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemmin puolin tunnus-
tettu asiakirja. 

Sopimus on tehtävä tarjouspyynnön mukaiseksi. Aika- ja yksikköhinnoista ei 
enää tarjouksen antamisen jälkeen voida neuvotella. Myös tilausmenettelyn 
perusteella työhön otetulle koneelle tehdään kirjallinen sopimus. 

6.2 Maksuperusteet 

Jos yksikköhinnoilla tehtävät työt on tarjouspyynnössä yksiläity on tarjous 
antajaansa sitova. Yksikköhinnat siirretään suoraan ilman neuvotteluja mak-
superusteiksi. 

6.3 Työn arvioitu kesto ja irtisanomisaika 

Työn arvioitu kesto määritellään tarjouspyynnön ja sopimuksen tekohetkellä 
tiedossa olevien seikkojen perusteella. Irtisanomisajan suhteen noudatetaan 
maarakennuskoneiden vuokrausehtoja. 

6.4 Sopimusehdot 

Sopimukseen on otettava vuokraussopimuslomakkeen yleisistä vuokrauseh-
doista mandollisesti poikkeavat ehdot ja muut tarjouspyynnössä annetut osa-
puolten velvollisuuksia ja oikeuksia säätelevät määräykset. 

6.5 Vakuutukset 

Vakuutusasioissa noudatetaan maarakennuskoneiden vuokrausehtoja ellei tar-
jouspyynnössä ole muuta mainittu. 

Siirtojen korvaamisessa noudatetaan maarakennuskoneiden vuokrausehtoja 
mikäli tarjouspyynnössä ei ole muuta mainittu. 

8 OHJEITA KALUSTONVUOKRAUKSESTA 

Vähäisessä kalustonvuokrauksessa voidaan käyttää tilausmenettelyä. Kustan-
riuksiltaan merkittävässä vuokrauksessa pyydetään tarjoukset normaaliin ta-
paan, jos tarjoajien välillä voidaan synnyttää kilpailua. Pääsääntöisesti kaikesta 
kalustonvuokrauksesta tehdään kirjallinen vuokraussopimus. 
Vuokra maksetaan yleensä vuokralle antajan esittämän laskun perusteella. 
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MAARAKENNUSKONEIDEN 
VUOKRAUSEHDOT TIELAITOKSEN 
TÖISSÄ 

SOVELLUTUSALUE 

Näissä vuokrausehdoissa tarkoitetaan tilaajalla tiepiiriä ja vuokralle antajalla 
yritystä tai henkilöä, joka korvausta vastaan luovuttaa hallinnassaan olevan 
työkoneen kuljettajineen tiepiirin käyttöön. Vuokralle antaja toimii tämän sopi-
muksen puitteissa itsenäisenä yrittäjänä, jota jäljempänä kutsutaan yrittäjäksi. 

2 TYÖNJOHTO 

Tilaaja vastaa työnjohdosta ja siitä aiheutuvista velvollisuuksista. 

3 MAKSUPERUSTEET 

3.1 	Aikaperuste 

Koneen työskennellessä tuntivuokralla maksetaan täysi tuntivuokra vain vuok-
rakoneen käyttöilmoituksen mukaiselta työajalta. Työaikaa on se aika, jolloin 
kone suorittaa tilaajan työnjohdon osoittamaa työtä. Työajaksi ei lueta koneen 
huolto- eikä korjausaikaa, ruokailu- eikä kahvitaukoja, työvarusteiden vaihtoon 
eikä siirtoihin kutuvaa aikaa. Sen sijaan koneen työvarusteiden vaihtoon kuluva 
aika on työaikaa, mikäli vaihto tapahtuu tilaajan vaatimuksesta tai on työn 
sujumisen edellytys. 

Erikseen hinnoitelluista lisäfaitteista maksetaan vain niiden käyttöajalta. 

3.2 Suoriteperuste 

Yksikköhintatyössä korvaus maksetaan sovittujen yksikköhintojen ja mitatun 
työmäärän perusteella. 

Keskeytysten ja siirtojen ajalta tilaaja maksaa sovitun tuntivuokran jäljempänä 
olevien kohtien mukaisesti. Työvälineiden vaihdon osalta noudatetaan mitä 
kohdassa 3.1 on sanottu. 



1 0 	 Konevuokrausohje ja rnaarakennuskon.iden vuokrausehdot tielaitoksen töissä 

MAARAKENNUSKONEIDEN VUOKRAUSEHDOT 

3.3 	Keskeytykset ja irtisanomisajan korvaus 

Mikäli työ keskeytyy tilapäisesti tilaajasta johtuvasta syystä, yrittäjä on kes-
keytyksen aikana velvollinen tekemään tilaajan osoittamaa muuta vastaavaa 
työtä. 

Keskeytyksistä, joiden ajaksi tilaaja ei ole osoittanut korvaavaa työtä ja jotka 
johtuvat tilaajan toimenpiteistä ja tämän vastattavaksi kuuluvista seikoista, 
maksetaan 

75% tuntivuokrasta keskeytyksen alkamisesta työvuoron loppuun 

- 40% tuntivuokrasta seuraavien työvuorojen aikana. 

Kuljettaja voi poistua työnjohdon luvalla työmaalta 

Mikäli yrittäjä keskeytyksen aikana tilaajan luvalla siirtää koneen pois työ- 
maalta, ei poissaoloajalta makseta korvausta. 

Mikäli tilaaja ilmoittaa keskeytyksestä vähintään kahta työpäivää aikaisemmin, 
ei keskeytyksestä makseta korvausta. 

Yrittäjästä tai hänen vastattavakseen kuuluvista seikoista johtuvista kes-
keytyksistä ei makseta korvausta. 

Mikäli irtisanomisaikana ei pystytä osoittamaan koneelle työtä, maksetaan 
kuten keskeytyksistä on edellä sanottu. 

4 SIIRTOKUSTANNUKSET 

4.1 	Sisäiset siirrot 

Työmaan sisäisenä siirtorta pidetään vuokraussopimuksessa määritellyn työ-
maan tai työmaiden sisäisiä ja välisiä siirtoja. Koneen siirtyessä muulle työ-
maalle tai tehtäessä uusi vuokraussopimus pidetään siirtoa ulkoisena siirtona. 

Sisäisistä siirroista maksetaan korvaukset seuraavasti: 

a) Siirrettäessä konetta omalla konevoimalla maksaa tilaaja koneen 
tuntivuokran. 

b) Siirrettäessä konetta tilaajan tai yrittäjän toimesta kuljetusalus-
talla, siirtolavalla tai hinaten maksaa tilaaja 50% koneen tunti- 
vuokrasta ja kuljetuskaluston kustannukset sopimuksen tai voi-
massa olevien kuljetustaksojen mukaan. Korvattavaan aikaan 
sisältyvät koneen kuormaus-, kuljetus- ja purkausaika. 

cl 	Tilaajalla on oikeus valita edellä mainituista siirtotavoista par- 
haaksi katsomansa menettely. 
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4.2 	Ulkoiset siirrot 

Kun vuokrausaika, johon luetaan kaikki ne tunnit, joista on maksettu osittais-
takin korvausta lukuun ottamatta ulkoisiin siirtoihin kulunutta aikaa. on kas-
vanut jäljempänä annettuihin rajoihin, korvataan ulkoiset siirrot seuraavasti: 

a) Kun vuokrausaika on 40 tuntia tai pienempi, korvataan siirto 
tilaajan työmaalle ja siirto työmaalta pois. 

b) Kun vuokrausaika on 80 tuntia tai pienempi ja ylittää 40 tuntia 
korvataan koneen siirto työmaalle. 

cl 	Kun vuokrausaika ylittää 80 tuntia ulkoisia siirtoja ei korvata. 

dl 	Ellei vuokraussopimuksessa ole ulkoisten siirtojen korvaamisesta 
toisin sovittu ja kohdan 4.2 edellytykset siirtokustannusten kor-
vaamisesta ovat voimassa, käytetään siirtojen maksuperusteina 
kohtia 4.1 a) ja b). 

e) 	Siirrosta työmaalta pois yrittäjän osoittamaan paikkaan korvataan 
enintään koneen työmaalle siirrosta tilaajalle aiheutuneiden kus-
tannusten suuruinen osa. 

Jos kone irtisanotaan yrittäjästä johtuvasta syystä, työmaalta poiskul-
jetuksesta ei makseta korvausta. 

Tilaajalla on oikeus valita siirtomenettely silloin kun tilaaja osallistuu 
ulkoisten siirtojen kustannuksiin. 

5 IRTISANOMISAIKA JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

Sopimuksen voimassaoloaika päättyy kun sopimuksen mukainen työ on tehty 
Irtisanomisaika on vähintään kaksi työpäivää. lrtisanomisaika alkaa ir-
tisanomispäivää seuraavan työvuoron alusta, mikäli vuokraussopimuksessa ei 
ole toisin sanottu. Tilaajan on toimitettava irtisanominen todisteellisesti. 

Tilaaja on oikeutettu painavien teknisten tai taloudellisten syiden perusteella 
purkamaan sopimuksen työkoneen vuokraussopimuksessa mainitulla ir-
tisanomisajalla. 

Koneen on oltava työmaalla valmiina aloittamaan työt vuokraussopimuksen 
mukaisesti. Muussa tapauksessa katsotaan sopimus rauenneeksi. 

Mikäli jompikumpi osapuoli törkeästi tai toistuvasti huomautuksista huolimatta 
laiminlyö vuokraussopimuksen velvoitteita, on toisella sopimuspuolella oikeus 
purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa. 

Mikäli tilaajasta aiheutuva keskeytys jatkuu yli kanden työvuoron, on yrittäjä 
oikeutettu tämän jälkeen purkamaan sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. 
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6 APUTYÖT JA TARVIKKEET 

Koneen työskentelyn tai työvarusteiden vaihdon edellyttäessä aputyötä tai 
tarvikkeita tulee niistä sopia erikseen. 

7 JOHDOT. KAAPELIT, PUTKISTOT, SÄILYTETTÄVÄT 
PUUT YMS. 

Ennen työn aloittamista tai työn kestäessä tulee vahinkojen välttämiseksi 
tilaajan poistaa tai suojata säilytettävät puut, johdot, kaapelit, putkistot yms. 
tai merkitä niiden sijairtnit selvästi maastoon. Yrittäjä tai hänen henkilöstönsä 
on velvollinen etukäteen merkityillä kohdin noudattamaan erityistä varovaisuut-
ta. 

8 KONEEN KÄYTTÖ, KUNTO JA HUOLTO 

Tilaaja edellyttää, että yrittäjä luovuttaa hallinnassaan olevan työkorteen varus-
teineen käyttökunnossa tilaajan käyttöön. Yrittäjä on velvollinen huolehtimaan 
siitä, että koneella on ammattitaitoinen miehistö kutakin työvuoroa kohti. 
Koneen korjaus- ja huoltotoimenpiteet tekee ja kustantaa yrittäjä. 

Vuokratun koneen ja siihen liittyvien lisälaitteiden ja varusteiden on oltava 
sellaisessa kunnossa, että kone pystyy tekemään vuokraussopimuksen tarkoit-
tamaa työtä. 

Yrittäjä vastaa siitä, että kone täyttää voimassa olevat työturvallisuudesta ja 
ympäristönsuojelusta annetut määräykset ja että sen käytössä ja miehistön 
palkkauksessa ja sosiaalisissa eduissa noudatetaan säädettyjä lakeja, asetuksia 
ja määräyksiä. 

Yrittäjä vastaa siitä, että poltto- ja voiteluaineiden kuljetukset, varastoinnit ja 
vaihdot tehdään saastuttamatta maaperää tai vettä. 

9 KÄYTTÖTAPA JA -PAIKKA 

Yrittäjän ja hänen henkilöstönsä on noudatettava työssä tilaajan työnjohdon 
määräyksiä. Koneen kuljettaja on oikeutettu kieltäytymään tehtävästä, josta 
hän harkitsee ilmeisesti olevan seurauksena vahingonvaaran joko hänelle itsel-
leen, koneelle, yrittäjälle, tilaajalle tai kolmannelle. 

Koneen joutuessa työssään tai siirron aikana vaikeuksiin olosuhteista johtuvas-
ta syystä tulee tilaajan toimesta antaa kaikki työmaalle kohtuullisesti saatavis-
sa oleva apu. Jos vaikeudet johtuvat suoranaisesti työmaan johdon toimen-
piteistä tai siitä, että yrittäjälle annetut asiakirjat ovat antaneet väärää tietoa 
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maaperän laadusta, ei annetusta avusta veloiteta yrittäjää. Näin aiheutuneesta 
työn keskeytyksestä tilaaja maksaa korvauksen kohdan 3. mukaisesti. 

10 VASTUU VAHINGOISTA 

Yrittäjä vastaa tilaajalle aiheutuneista vahingoista ja haitoista, joiden osoite-
taan johtuvan yrittäjän huolimattomuudesta, ei kuitenkaan välillisiä vahinkoja ja 
haittoja. Jos kyseessä on tahallisuus tai tärkeä tuottamus, yrittäjä vastaa 
myös tilaajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. 

Yrittäjä vastaa vahingonkorvauslain mukaisesti kolmannelle aiheutuneista 
vahingoista, joiden osoitetaan aiheutuneen yrittäjän huolimattomuudesta. 

11 VASTUUVAKUUTUS 

Yrittäjällä on oltava voimassa vastuuvakuutus, ellei vuokraussopimuksessa ole 
muuta mainittu. Yrittäjä on pyynnöstä velvollinen osoittamaan vas-
tuuvakuutuksen laadun ja laajuuden. 

12 TYÖAIKA JA TYÖILMOITUKSET 

Työssä noudatetaan, jollei muuta ole sovittu, tilaajan työkohteessa käytössä 
olevaa työaikaa. Päivittäin täytetään vuokrakoneen käyttöilmoitus. 

13 MAKSUEHDOT 

Maksu suoritetaan ATK:lla hoidettavan tilitysmenettelyn mukaisesti kaksi 
kertaa kuukaudessa, sekä työn päätyttyä sen jälkeen kun molemminpuolisista 
vaatimuksista on tehty selvitys. 

14 YLIVOIMAISET ESTEET SOPIMUKSEN TOTEUT-
TAMISESSA 

Kummallakin sopijapuolella on oikeus ilman irtisanomisaikaa purkaa sopimus 
sellaisen ylivoimaisen esteen ilmaantuessa, joka tuottaa kohtuutonta haittaa 
sopijapuolelle eikä ole hänen itsensä tuottamusta. 

Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta korvaukseen ylivoimaisen esteen 
mandollisesti aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista. 



14 	 Konevuokrousohje ja m&arakennugkoneiden vuokrausehdot tielsitoksen töissä 

MAARAKENNUSKONEIDEN VUOKRAUSEHDOT 

15 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 

Mikäli asiakirjat ovat keskenään ristiriitaiset, on niiden keskinäinen pätevyysjär-
jestys seuraava, ellei vuokraussopimuksessa ole muuta sovittu: 

- työkoneen vuokraussopimus 
- maarakennuskoneiden vuokrausehdot tielaitoksen töissä 
- tarjouspyyntö 
- tarjous 
- muut mandolliset asiakirjat 

16 RIITAKYSYMYSTEN RATKAISEMINEN 

Sopimusta koskevat riitakysymykset, joista sopimuspuolet eivät voi sopia 
keskenään, ratkaistaan oikeudenkäyntiteitse, ja jos jompikumpi sopijapuolista 
vaatii, Helsingin raastuvanoikeudessa. 
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