
Kuorma- ja pakettiautojen kuljetus-
Tielaitos 	maksut TIEL:n omajohtoisissa töissä 

Voimassa 1.1.1992 - 31.12.1993 

Tuotannon 
yleisohjeet 

Helsinki 1992 

TiehaIitus 

VP'NH EWTL.WuT 



Kuorma- ja pakettiautojen kuljetus- 
maksut TIEL:n omajohtoisissa töissä 

Voimassa 1.1.1992 - 31.12.1993 

Tielaitos 
Tiehallitus 

Helsinki 1992 



Tielaitos 
Tiehailkus 
Opastlnsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puh, vaihde (90) 1541 

ISBN 951 -475522-7 
TIEL 2271595 
Valtion painatuskesku 
Helsinki 1991 

Jukaisua myy 



Kuorm.- je p.k.ttIautn kuIj.iusm.ksut TIEL:n omsjohtoI...a 

KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN KULJETUSMAKSUT 
TIEL:N OMAJOHTOISISSA TÖISSÄ 

1. KULJETUSMAKSUJEN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN JA SOVELTA-
MINEN 	..........................................5 

2. MAKSUPERUSTEIDEN SOVELTAMISESSA JA KULJETUSTEHTAVIEN JAR-
JESTELYISSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAATTEET .........5 
2.1 Tilaajan ja kuljetustyön suorittajan edustajat ...............5 
2.2 Kuljetusmaksujen soveltaminen .......................5 
2.3 Erikoistaksat 	...................................6 
2.4 Tarjousten pyytäminen kuljetusmaksuista .................6 
2.5 Maarakennusurakoiden kuljetukset .....................6 
2.6 Autojen työhönotto ...............................6 
2.7 Liikenneoikeudet .................................6 
2.8 Autojen rekisteröinti 	..............................6 
2.9 Yliraskaat ja ylisuuret kuljetukset ......................6 
2.l0Kuormasuuruudet ................................7 
2.11 Kuljetukset karkealla alustalla 	.......................7 
2.1 2 Perustositteet 	..................................8 
2.1 3Kuljetusetäisyysväli ...............................8 
2.l4Tyäsuojelu 	....................................8 
2.l5Työaika 	......................................8 
2.l6Vajaan työvuoron kestävät tehtävät ....................9 

3. MAA- JA KIVIAINESTEN SEKÄ ÖLJYSORAN KULJETUS ..........9 
3.1 Maksutapa ja työnjärjestelyt .........................9 
3.2 Yksikköhintataksa ................................10 

3.2.1 	Laskennalliset kuljetuskapasiteetit, kustannukset ja yksikköhin- 
nat....................................10 

3.2.2 Vähimmäistuntiansio .........................10 
3.3 Tuotantopalkkiotaksa ..............................11 
3.4 Paluutaksa ....................................13 
3.5 Kaksivuorotaksa .................................13 
3.6 Louheen ja kivien kuljetukset .........................13 
3.7 Kuljetukset painorajoitetuilla teillä ......................13 
3.8 Taajamataksat ..................................14 
3.9 Lisälaite- ja erikoisrakennekorvaukset ...................14 

4. HIEKAN, SUOLAHIEKAN JA SUOLAN SIROTTELU ..............14 
4.1 	Maksuperuste 	..................................14 
4.2 Hiekoituslaitteet .................................14 
4.3 Muut korvaukset 	................................14 

5. KASTELU 	........................................14 
5.1 	Maksuperuste 	..................................14 
5.2 	Pumput 	......................................15 
5.3 	Kastelusäiliöt ...................................15 
5.4 Muut korvaukset 	................................15 



4 	 Kuorma- j pk.ttirntoj,n kuIjotu.mk.ut TiEt:n omnjohto.i. 	töi..e 

6. 	AURAUS 	........................................ 15 
6.1 Kilometritaksa 	.................................. 15 
6.2 Erillisalueiden 	auraus 	.............................. 15 
6.3 Aikataksa 	..................................... 16 
6.4 Korvaus auton lisävarusteista 	........................ 1 6 
6.5 Valmiusaika-ansio 	................................ 16 
6.6 Sääntarkkailulisä 	................................ 16 

7. 	TUNTI- JA YHDISTETTY TAKSA 	......................... 17 
7.1 Maksuperuste 	.................................. 17 
7.2 Alueellinen maksuluokkaraja 	......................... 17 
7.3 Tuntitaksa 	.................................... 17 
7.4 Yhdistetty 	taksa 	................................. 17 

8. 	LISÄLAITEKORVAUKSET 	.............................. 19 

8.1 Kuormanosturit, vintturit ja kuormauskauhat ............... 19 
8.2 Vaihtolava-autot 	................................. 20 
8.3 Vetojärjestelmät 	................................. 20 
8.4 Kolmikaatokippi 	................................. 2 

9. 	HINAUKSET 	...................................... 2 
9.1 Maksuperuste 	.................................. 2 
9.2 Erikoishinaukset 	................................. 2 
9.3 Lisälaitteet hinauksessa 	............................ 21 

Liite 1 TYYPPIAUTON KUSTANNUSLASKELMA .................. 22 

Liite 2 KEIKKA-AIKATAULUKKO 	........................... 23 

Liite 3 KULJETUSMAKSUISTA SOPIMINEN ...................... 24 

Liite 4 SOPIMUSEHDOT 	................................ 25 

Liite 5 LISÄLAITEKOODIT 	............................. 27 

Liite 6 LIKIMÄÄRÄISET MAA- JA KIVIAINESTEN TILAVUUSPAINOT AUTON 
LAVALLE KUORMATTUNA 	......................... 28 

TIEL:n kuljetusmaksut LAPIN LÄÄNISSÄ 1.1.1992 LUKIEN 	.......... 29 
3.2 Yksikköhintataksa 	................................ 30 

3.2.1 	Laskennalliset kuljetuskapasiteetit, kustannukset ja yksikköhin- 
nat.................................... 30 

3.2.2 	Vähimmäistuntiansio 	........................ 30 
3.3 Tuotantop ilkkiotaksan aikakorvausosa 	.................. 31 

AURAUS ........................................ 31 
6.1 Kilometritaksa 	.................................. 31 
6.3 Aikataksa 	..................................... 31 



Koome- Ja pak.ttiautojsn kuIj.tu.maks* TIEL:n emajofltosi... 16s.. 

1 KULJETUSMAKSUJEN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN JA SOVEL-
TAMINEN 

Sopimusta noudatetaan tielaitoksen omajohtoisten töiden kuorma- ja paketti-
autokuljetuksissa, jos kuljetukseen tarvitaan liikennelupa sekä aurauksissa. 

Sopimuksen hinnoitteluperusteita ei noudateta: 

- kuljetuksissa. jotka tapahtuvat alueella, jolla voidaan ylittää ajoneu-
voasetuksen 850/87 §:n 33 määräämät suurimmat sallitut akseli-, teli-
tai kokonaispainot 

- asfalttimassan kuljetuksissa 
- kuljetuksissa perävaunukalustolla yli 10 km:n ajomatkoilla (kuljetusetäi-

syysväleillä) 
- kuljetuksissa, joista rakennuttaja lähettää urakka-asetuksen mukaiset 

kirjalliset tarjouspyynnöt urakoitsijoille ja tekee oman tarjouksen ja kun 
urakkaan kuuluu vähintään kuormaus, kuljetus ja työnjohto. 

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

Jos taksojen tai ohjeiden noudattamisesta tai soveltamisesta syntyy erimieli-
syyttä eikä niistä päästä paikallisesti yksimielisyyteen, on tästä viipymättä 
ilmoitettava TIEH:n ao. yksikköön. 

Sopimuskauden aikana syntyvät periaatteelliset kysymykset ja mandolliset 
erimielisyydet käsitellään kuljetusmaksuneuvottelukunnassa. 

2 MAKSUPERUSTEIDEN SOVELTAMISESSA JA KULJETUSTEHTÄVIEN 
JÄRJESTELYISSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAATTEET 

2.1 Tilaajan ja kuljetustyön suorittajan edustajat 

Hankkeella tilaajan edustajana on työmaan päällikkö. Harikkeella voivat kulje-
tusten suorittajat nimetä yhteyshenkilön, joka välittää tilaajan ohjeet ja neuvot-
telee autoilijoiden asioista, Yhteyshenkilön valinnasta on ilmoitettava työmaan 
päällikölle. Suurilla hankkeilla yhteyshenkilöitä voi olla useita, jolloin työmaan 
päällikölle on ilmoitettava, mitä työkohteita kukin edustaa. Samaa yh-
teyshenkilöä on pyrittävä käyttämään koko hankkeen ajan. 

2.2 Kuljetusmaksujen soveltaminen 

Kuljetustehtävästä, kuljetusmaksuista ja taksalajien soveltamisesta on sovittava 
ennen kuljetustehtävän aloittamista. Jos kuljetustehtävä tai olosuhteet muut-
tuvat, tulee taksalajeista sopia tilaajan ja kuljetuksen suorittajan edustajan 
kesken. 
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2.3 Erikoistaksat 

Jos tässä taksakirjassa ei ole kuljetustyöstä määritelty 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 hänen edustajansa kesken. Jäljennökset näistä 
sopimuksista toimitetaan kuukauden kuluessa TIEH:n ao. yksikköön. 

2.4 Tarjousten pyytäminen kuljetusmaksuista 

Tässä kirjassa olevista pelkistä kuljetusten yksikköhinnoista tai aika- ja yhdiste-
tystä- ja kunnossapidon erikoistaksoista sekä lisälaitekorvauksista ei tule 
pyytää tarjouksia. Poikkeovasta menettelystä on sovittu kohdassa 1 ja sopi-
musehtojen kohdassa 4. 

2.5 Maarakennusurakoiden kuljetukset 

Maarakennusurakoiden, joihin sisältyy kuorma-autokalustolla suoritettavia 
kuljetuksia, tarjouspyyntäasiakirjoista tulee käydä ilmi tielaitoksen töissä 
kulloinkin käytössä olevat kuljetusmaksut. 

2.6 Autojen työhönotto 

Otettaessa kuorma-autoja työhön tulee tämän tapahtua niin, että tehtävää: 
soveltuvasta kalustosta työhön otetaan ensisijaisesti työmaan kotipaikkakun 
nan autoja. 

2.7 Liikenneoikeudet 

Kuljetustyön suorittahH1 
hänen on huolehdittava tarpeelhsten stirtolupien 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 esitettävä 
tilaajan edustajalle. 

2.9 Yliraskaat ja ylisuuret kuljetukset 

Tarvittavat kuljetusluvat TIEL:n alaisilla työmailla hankkii työmaa. Ennen 
kuljetuksen alkamista on sovittava kuljetuksen vastuukysymyksistä. 
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2.10 Kuormasuuruudet 

Maa- ja kiviaineskuljetuksissa ajoneuvo kuormataan rekisteriotteesta ilmertevää 
kantavuutta vastaavalla kuormalla jäljempänä ilmenevin poikkeuksin. Kuorman 
paino maäritellään vaa'alla tai kuljetettavan materiaalin tilavuuspainon ja 
lavatilavuuden avulla. Mikäli lavan koko rajoittaa kantavuuden mukaista kuor-
man suuruutta, määritellään kuorma todetun kuormatilavuuden mukaan. 
Kuljetustyön tilaaja määrittelee kulloinkin kuljetettavan materiaalin tilavuus- 
painon, joka on myös kuljetustyön suorittajalla oikeus tarkistaa. 

Mikäli kuljetettavan materiaalin tilavuuspainoa ei voida määritellä tarkemmin 
vaan se joudutaan arvioimaan, silloin voidaan käyttää arvioinnin pohjana liitteen 
6 mukaisia ohjeellisia, likimääräisiä maa- ja kiviainesten tilavuuspainoja. 

Kuljetustyön suorittaja on velvollinen asettamaan lavaan asianmukaiset kuorma- 
kokoa osoittavat listat, rimat ja kilvet sekä huolehtimaan kuormasuuruuksien 
noudattamisesta. 

Työmaan työnjohdolla on oikeus tarkistaa sekä velvollisuus 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 työturvallisuu-
desta annetut säädökset ja määräykset. 

Kuorman suuruus on yleensä todettava kuormauspaikalla tai enintään 1 km:n 
etäisyydellä kuormauspaikasta, kuitenkin aina ennen tieliikennelairi 2 §:n mu-
kaista tietä. 

Liikennemerkillä 347 merkitty telipaino saadaan ylittää painorajoitetulla sillalla 
tie- ja vesirakennushallituksen kirjeen nro Skk-218/Sk¼R-1 20/89/29.9.1989 
mukaisesti. 

Katsastustoimipaikat merkitsevät ajoneuvon rekisteriotteeseen liikennemerkil-
lä osoitetusta telipainosta poikkeavan suurimman sallitun telipainon. 

2.11 Kuljetukset karkealla alustalla 

Kuljetettaessa karkealla alustalla (sepeli/murske, # >35 mm, louhe) on työn-
johdon huolehdittava ajotien kunnosta siten, ettei renkail)e aiheudu kohtuutonta 
haittaa. Jos jatkuvasti joudutaan kuljettamaan a)usta)la, jota ei ole tiivistetty tai 
tasoitettu (hienolla aineksella), kerrotaan taulukon 1 taksat kertoimella 1 .05. 
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2.12 Perustositteet 

Auton kuljettaja allekirjoittaa auton käyttöilmoitukset. Auton käyttöilmoituk-
sista annetaan jäljennökset autonkuljettajalle. Kuljetustyön suorittajalle tulevissa 
maksuissa mandollisesti ilmenneiden virheiden korjaamiseksi tehtävistä korjaus-
tositteista annetaan jäljennökset kuljetustyön suorittajalle. 

2.13 Kuljetusetäisyysväli 

Kuljetusetäisyysväli on ajettu kokonaismatka jaettuna kandella. 

2.14 Työsuojelu 

Autossa on oltava TSH:n hyväksymäa mallia oleva suojakypärä. Autonkuljet-
tajien on käytettäva suojakypärää poistuessaan suojatusta auton ohjaamosta 
tai vastaavista olosuhteista silloin, kun työkohteessa muut henkilöt on velvoi-
tettu käyttämään suojakypärää. 

Auton lisälaitteiden lakisääteisistä turvatarkastuksista (esim. kuormausnostu-
rin määraaikaistarkastuksista) on oltava auton mukana todistus, joka pyydet-
täessä on esitettävä tilaajan edustajalle, 

2.15 Työaika 

Työajaksi luetaan se työaika, minkä auto on tilaajan käytettävis.i 

Työajaksi luetaan: 

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

Työajaksi ei lueta: 

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

aikana autoilija voi poistua työpaikalta. 

Maa- ja kiviaineskuljetuksissa työaika alkaa siitä hetkestä, kun auto on sovittu-
na aikana työpaikalla valmiina ajoon ja päättyy siihen hetkeen, kun se on 

- tyhjentänyt työvuoron viimeisen kuormansa, jolloin työmaan toimesta 
työaikaan lisätään liitteen 2 mukainen patuuaika 

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

Työajan ja suoritteiden määritys voi tapahtua myös ajopiirturin avulla, jos siitä 
erikseen etukäteen sovitaan. 

Osapuolten edustajien on sovittava etukäteen kaksivuorotyöstä ja pidenne-
tystä työajasta. 
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2.16 Vajaan työvuoron kestävät tehtävät 

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

Korvattava matka sovitaan etukäteen ja se lasketaan edestakaisena tilauspis-
teestä tai asemapaikasta työkohteeseen elleivät paikalliset olosuhteet muuta 
edellytä. Määräys koskee kaikkia kuljetuksia. 

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

3 MAA- JA KIVIAINESTEN SEKÄ ÖLJYSORAN KULJETUS 

3.1 Maksutapa ja työnjärjestelyt 

Maa-, kiviainekset ja öljysora kuljetetaan joko yksikköhinta-, tuotantopalkkio-, 
kaksivuorotaksalla tai erikseen sovittavalla taksalla (esim. paluutaksalla tai 
kohdan 2.4 mukaisesti). Yksittäisellä työmaalla käytetään joko yksikköhinta- tai 
tuotaritopalkkiotaksaa. Yksikkähinta- ja tuotantopalkkiotaksan rinnakkaiskäyttö 
on kielletty lukuunottamatta kohdassa 3.3 mainittuja poikkeuksia. 

Taksa valitaan ennen kuljetustyän aloittamista. Keikka-ajan ollessa normaalia 
suurempi, on ensisijaisesti tarkistettava työmaan työjärjestelyt ja muut tehok-
kuuteen vaikuttavat seikat sekä poistettava keikka-aikaa tarpeettomasti piden-
tävät tekijät. 
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3.2 Yksikköhintataksa 

3.2.1 Laskennalliset kuljetuskapasiteetit, kustannukset ja yksikköhinnat 

Yksikköhintataksa on laskettu seuraavien kuljetuskapasiteettien ja tuntikus-
tannusten perusteella: 

Kuljetus- 	3-akseliset kuorma-autot 
matka 
km 	mk/h 	1 	ton/h 

0.375 202.30 81.5 
1.5 225.20 60.0 
3.5 244.40 46.7 
6.5 257.50 35.3 

15.5 271.60 20.4 

Yksikköhintataksakuljetuksissa maksetaan taulukon 1 mukaiset kiinteät taksat 
tai vähintään kohdan 3.2.2 vähimmäjstuntjansio. 

3.2.2 Vähimmäistuntiansjo 

Tilikauden keskimääräinen vähimmäistuntiansio on työtuntia kohti 

2-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	< 12 t = 114.60 mk/h 
- kokonaispaino 	12-14 t = 121.00 rnk/h 
- kokonaispaino 	> 14 t = 130.50 mk/h 

3-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	< 22 t = 148.10 mk/h 
- kokonaispaino 	^ 22 t = 1 59.20 mk/h 

4-akseliset kuorma-autot 

- kokonaispaino 	^ 22 t = 1 70.30 mk/h 

Jos tilikauden tai tilikautta lyhyemmän työnkeston ajalta laskettu keskimää-
räinen tuntiansio alittaa vähimmäistuntiansion, maksetaan saavutetun tun-
tiansion lisäksi vähimmäistuntiansion ja saavutetun tuntiansion erotus. 
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3.3 Tuotantopalkkiotaksa 

Tuotantopalkkiotaksaa käytetään maa- ja kiviainesten sekä äljysoran ajossa 
joko sopimuksen mukaan tai aina kun: 

- kuormaajana on traktorikaivuri 
- kuormataan useasta kuormauspisteestä (esim. eräissä viimeistelytöis-

sä) 
- paikataan ötjysoralla 
- auto kuormataan sen omalla kauhalla 

Suoriteosan taksoina käytetään taulukon 1 mukaisia kiinteitä taksoja. 

Aikakorvausosan taksat ovat kokonaispainoluokittain seuraavat 

2-akseliset autot 

	

kokonaispaino 	< 12 t = 95.70 mk/h 

	

kokonaispaino 	12-14 t = 101 .00 mk/h 

	

kokonaispaino 	> 14 t = 109.00 mk/h 

3-akseliset autot 

	

- kokonaispaino 	< 22 t = 123.60 mk/h 

	

- kokonaispaino 	^ 22 t = 132.90 mk/h 

4-akseliset autot 

	

- kokonaispaino 	^ 22 t = 142.20 mklh 
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Voimassa 1.1.1992 lukien 
Yksikkähintataksat mk/ton 
Tuotantopalkkiota ksat mk/ton 

Kuljetue- Yksikköhinta- Tuotani 
etäisyys- taksat 10/18 i 
väli 10/18 akseli! 

telipaino 
km Maaaeutu Maaseul 

Maa Maa 

(TL 710) (TL 73( 

1 2 3 

0 - 0,25 1.90 0.E 
0,25- 0,50 2.49 0. 
0,50- 1 3.05 
1 - 	2 3.75 
2 - 	3 4.52 2.0 
3- 	4 5.23 2.4 
4 - 	5 5.93 2.8 
5 - 	6 6.61 3.2 
6 - 	7 7.29 3.6 
7 - 	8 7.97 4.0 
8- 	9 8.63 4.4 
9 - 10 9.30 4.7 

10 - 11 9.97 5.1 
11 - 12 10.63 5.5 
12 - 13 11.29 5.9 
13 - 14 11.97 6.2 
14 - 15 12.62 6.6 
15 - 16 13.29 7.0 
16 - 17 13.95 7.3 
17 - 18 14.61 7.7 
18 - 19 15.26 8.1 
19 - 20 15.93 8.4 
20 - 21 16.57 8.8 
21 - 22 17.25 9.2 
22 - 23 17.90 9.5 
23 - 24 18.57 9.9 
24 - 25 19.22 10.3 
25 - 26 19.89 10.6: 
26 - 27 20.56 11.0: 
27 - 28 21.23 11.4: 
28 - 29 21.90 11.7 
29 - 30 22.57 12.11 

> 30 + 0.67 + 0.3 

Vedenajossa mk/ton = mk/m 3  

Kuljetusetäisyysväli on ajettu kokonaisn- 
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3.4 Paluutaksa 

Kuljetustehtävissä. joissa paluu tapahtuu joko kokonaan tai osittain kuormat-
tuna ja joissa menokuljetus maksetaan joko yksikköhinta- tai tuotantopalk-
kiotaksalla, sovitaan paluutaksa paikallisesti ennen kuljetustyön aloittamista. 

3.5 Kaksivuorotaksa 

Kaksivuorotaksaa käytetään aina kun tilaaja järjestää kuljetukset kahteen 
vuoroon. 

Kuljetustehtävissä, jotka suoritetaan kaksivuorotyönä kerrotaan taulukon 1 
yksikkähintataksa kertoimella 0.95 sekä tuotantopalkkiotaksan suoriteosa 
kertoimella 0.90. 

3.6 Louheen ja kivien kuljetukset 

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

- kerrotaan taulukon 1 yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat kertoimel-
la 1.08 

- tuotantopalkkiotaksan aikakorvausosan lisäksi maksetaan kaikissa 
painoluokissa 4.50 mk/h. 

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

3.7 Kuljetukset painorajoitetuilla teillä 

Yksikkähinta- tai tuotantopalkkiokuljetuksessa, jossa kuormakoko määräytyy 
10/18 tonnia pienempien akseli/telipainojen mukaan, sovitaan kuljetusmaksu 
paikallisesti ennen kuljetustyön aloittamista. 

Tällaisia voivat mm. olla kuljetukset 

- painorajoitettujen siltojen yli 
- kelirikon takia painorajoitetuilla teillä 
- jääteillä 
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3.8 Taajamataksat 

Kun yksikköhinta- tai tuotantopalkkioajossa kuljetus tapahtuu pääosin taaja-
ma-alueen ruuhkaisilla teillä ja muu liikenne merkittävästi vähentää ajono-
peutta, kerrotaan taulukon 1 taksat 1.1 2:lla, jos kuljetusmatka on pienempi 
kuin 10 km. 

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

Taajama-alueelle tarkoitettujen taksojen käytöstä on aina etukäteen sovittava 
tilaajan ja kuljetustyön suorittajan kesken. 

3.9 Lisälaite- ja erikoisrakennekorvaukset 

Maa- ja kiviaineskuljetuksissa maksetaan tilaajan vaatimista lisälaitteista tai 
vetojärjestelmistä yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksan lisäksi kohtien 2.3 tai 
8 mukaiset korvaukset. Lisäkorvaukset maksetaan kuljetustehtävän koko-
naisajalta. 

4 HIEKAN, SUOLAHIEKAN JA SUOLAN SIROTTEI U 

4.1 Maksuperuste 

Kuorma-autolla tai hiekoit, 
suolahiekoituksesta ja suolauksesta inakseLaan Laulukun 3 mukainen tunti- tai 
yhdistetty taksa. 

Tuntitaksa (TL 133) 
Yhdistetty taksa (TL 134) 

4.2 Hiekoituslaitteet 

Kuljetustyön suorittajan hiekoituslaitteen käytöstä maksetaan tehtävän koko-
naisajalta 17.80 mk/h (LL 74). 

4.3 Muut korvaukset 

Korvaukset tarvittavista lisälaitteista maksetaan kohtien 2.3 tai 8 mukaisesti 
hiekoitustehtävän kokonaisajalta. 

5 KASTELU 

5.1 Maksuperuste 

Kuorma-autolla suoritettavasta tien pinnan ja tien rakennekerrosten kastelus-
ta maksetaan taulukon 1 tuotantopalkkiotaksan mukaiset korvaukset. 

Tilaajan kastelusäiliön ollessa auton kantavuuteen nähden liian pieni, merkitään 
kuljetettavaksi kuormaksi se kuorma, joka autolla saataisiin kantavuutta vas-
taavalla kastelusäiliöllä. 
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5.2 Pumput 

Kuljetustyön suorittajan pumpun käytöstä maksetaan kastelutehtävän koko-
naisajalta 14.90 mklh (LL 51). 

53 Kastelusäiliöt 

Kuljetustyön suorittajan kastalusäiliön käytöstä maksetaan kastelutehtävän 
kokonaisajalta tilavuuden perusteella: 

< 11 m3 säiliö 	13.30 mk/h (LL 52) 
11 m3 säiliö 	16.40 mkfh (LL 53) 

5.4 Muut korvaukset 

Korvaukset muuten määräytyvät kohtien 2.3, 3.4, 3.5, 3.7. 3.8 ja 8 mukai-
sesti. 

6 AURAUS 

6.1 Kilometritaksa 

Aurauksesta maksetaan: 

- 2-akselisille kuorma-autoille 	6.30 mk/km (TL 320) 
- 3-akselisille kuorma-autoille 	7.40 mk/km (TL 320) 

Kilometritaksa korvaa 

- aloitus- ja lopetustoimet 
- 5 km siirtoajoa auraustehtävää kohti 
- tien aurauksen 
- koukkaukset maitolaitureille ja linja-auto pysäkeille 
- risteysten ja tiehen välittömästi liittyvien vähäisten erillisalueiden au-

rauksen (enintään 5 % auraustehtävän kestoajasta) 
- työnaikaiset keskeytykset 
- aurauksen takia autoon asennetut laitteet, ei kuitenkaan auraa. 

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

6.2 Erillisalueiden auraus 

Auraustehtävissä, joissa aurataan erillisenä työvaiheena laajoja kanavoituja 
risteyksiä, suuria erillisiä pysäköinti- ja levähdysalueita tai rautatietasoris-
teyksiä, voidaan aurauksesta maksaa kilometritaksan lisäksi taulukon 2 mukai-
nen aikataksa. Korvattava aika on sovittava etukäteen. 
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6.3 Aikataksa 

Koko auraustehtävästä voidaan sopia maksettavaksi myös taulukon 2 mukai-
nen tuntihinta, jos erillisalueiden suuren lukumäärän tai tien kapeuden, mutkai-
suudon, mäkisyyden yms. tekijöiden vuoksi aurauksen työsaavutus jää keski-
määrin nopeutta 30 kmfh aihaisemmaksi. 

Taulukon 2 tuntimaksun käytöstä on aina etukäteen sovittava tilaajan ja 
auraustehtävän suorittajan kesken. 

Kokonaispainoryhmä 	(31 335) 
Auraukaen tuntihinta mk/h 

2-akselioet autot 
- kokonaiepaino 	< 12 t 	175.80 

- kokonaiapaino 	12 - 14 t 	185.30 
- kokonaiapaino 	> 14 t 	199.40 

3-akseliset autot 
- kokonaispaino 	< 22 t 	218.30 
- kokonaispaino 	^ 22 t 	236.00 

Taulukko 2. Aurauksen tuntihinta eri kokonaispainoryhmissi 

6.4 Korvaus auton lisävarusteista 

Auraustyön suorittajan aurasta maksetaan etukäteen sovittu korvaus. Au-
raustyön suorittajalle, joka suorittaa auraustehtäviä tilapäisesti (nk. 
vara-aurausauto), voidaan antaa sovituksi ajaksi käyttöön tilaajan omistamat 
laitteet, jolloin asennuksen kustantaa tilaaja tai korvauksesta sovitaan erikseen. 

6.5 Valmiusaika-ansio 

Valmiusoloajan korvaamisesta valmiusaika-ansiolla sovitaan tilaajan ja auraus-
työn suorittajan kesken erikseen. 

6.6 Sääntarkkailulisä 

Mikäli autoilija suorittaa tehdyn sopimuksen mukaan sääntarkkailun, makse-
taan tästä, erillistä lisää samoin perustein kuin TIEL:n omille työntekijöille. 
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7 TUNTI- JA YHDISTETTY TAKSA 

7.1 Maksuperuste 

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

7.2 Alueellinen maksuluokkaraja 

Kuljetustehtävän tapahtuessa eri maksuluokkien alueella, määräytyy maksu- 
luokka auton asemapaikkakunnan maksuluokan mukaan. Asemapaikkakunnaksi 
katsotaan se alue, jossa autolla on oikeus liikennöidä liikenneluvan tai siirto- 
luvan perusteella. 

Alueellisen maksuluokkarajan yli tapahtuvissa kuljetustehtävissä voidaan 
samassa kuljetustehtävässä joutua käyttämään eri alueelliseen maksuluokkaan 
kuuluvia autoja. Sellaisissa ilman siirtolupaa tapahtuvissa tehtävissä lesim. 
kunnossapito), jotka tapahtuvat kandella tai useammalla liikennealueella. voi-
daan tarvittaessa sopia, minkä liikennealueen maksuluokkaa kuljetustehtävissä 
käytetään. 

7.3 Tuntitaksa 

Tuntitaksaa käytetään aikatyöluonteisissa kuljetustehtävissä, joissa keskimää-
räinen ajomatka työvuorossa tuntia kohti laskettuna on alle 1 5 km. 

Taulukon 3 mukainen tuntitaksa suoritetaan siltä työajalta, jonka auto on 
tilaajan käytettävissä. Työajaksi luetaan kohdissa 2.1 5 ja 2.1 6 määritetty aika. 

7.4 Yhdistetty taksa 

Yhdistettyä taksaa käytetään aikatyäluonteisissa kuljetustehtävissä, joissa 
keskimääräinen ajomatka työvuorossa tuntia kohti laskettuna on yli 1 5 km. 
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Taulukon 3 mukainen yhdistetyn taksan aikakorvaus suoritetaan siltä tyäajal-
ta, jonka auto on tilaajan käytettävissä ja ajetulta matkalta yhdistetyn taksan 
kilometrikorvaus. 

Ajoneuvotyypp Kokonais- Turititaksa Yhdjstetty takse 
painoluokka UI 131) 

Cli 133) 
UI. 132, 	TL 134) 

A 1 kakorvaus 
mk/h 

Km-maksa 
mk/km kg mk/h 

1 II 1 II 1 II 

Kevyt pakettiauto ernst. 2799 115.35 110.90 89.15 85.90 1.55 1.50 
Raskas pakettiauto 2700- 3500 122.00 117.55 93.45 90.20 1.75 1.70 
Kevyt kuorma-auto 3501- 5999 129.75 125.35 98.80 9555 2.00 1.90 
Kevyt kuorma-auto 6000- 7999 140.85 135.25 105.25 102.00 2.25 2.101 
Kevyt kuorma-auto 8000- 9999 149.70 144.15 111.70 107.40 2.40 2.30 
Kevyt kuorma-auto 10000-11999 158.55 153.05 118.10 113.80 2.55 2.45 
Keskiraskas k.-auto 12000-13999 167.45 161.90 124.55 120.30 2.75 2.601 
Keskiraskas k.-auto 14000-16999 178.55 171.90 133.15 127.80 2.90 2.801 
Raskas kuorma-auto 17000-19999 187.50 180.50 139.80 134.20 3.05 2.95 
Raskas kuorma-auto 20000-24999 202.90 195.15 150.35 144.95 3.40 3.20 
Raskas kuorma-auto 
ja kevyt ajoneuvo- 
yhdistelm8 25000-29999 213.05 204.90 157.85 152.20 3.55 3.35 
Raskas kuorma-auto 
ja keskiraskas ajo- 
neuvoyhdiRtetmä 30000-34999 227.30 218.50 167.55 161.05 3.85 3701 
Keskiraskas ajoneu- 
voyhdistetma 35000-39999 238.40 229.55 175.05 168.60 4.10 3.90 
Raskas ajoneuvoy$d. 40000-44999 249.50 240.65 182.55 17505 4.30 4.15 
Raskas ajoneuvoytd. 45000-56000 260.60 251.70 187.95 180.40 4.70 4.50 

Maksuluokka 1: Helsinki, Vo 
Maksuluokka II: Muu Suomi 

Taulukko 3. Tunti- ja yhdisti 
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8 LISÄLAITEKORVAUKSET 

Liitteenä 5 ovat lisälaitekoodit. 

8.1 Kuormanosturit. vinttunt ja kuormauskauhat 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nosturia tarvitaan, maksetaan seuraa-
vat lisälaitekorvaukset: 

a) Hydrauliset nivelpuominosturit 

Nestoteho Lisä,naksu 

mk/h kNm kpm 

enintään 20.00 enintään 2000 17.30 (LL 55) 

20.01 	- 35.00 2001 - 3500 32.20 (L.L 56) 
35.01 	- 65.00 3501 - 6500 43.70 (LL 57) 

65.01 	- 90.00 6501 - 9000 56.30 (LL 58) 

90.01 	-140.00 9001 - 14000 73.60 (LL 59) 

Yli 140 kNm (14000 kpm) nivelpuominosturilla varustetun raskaan kuor- 
ma-auton maksusta samoin kuin nostureissa käytettävien apulaitteiden kor- 
vauksesta sovitaan tilaajan ja kuljetuksen suorittajan kesken erikseen (LL 50). 

b) Perälaitanosturit 

Nostovoima Lisäittaksu 
mk/h 

kNm kpnt 

enintään 20 enintään 2000 12.70 	(LL 61) 

Milloin vintturia tarvitaan, maksetaan siitä edellä olevan nosturikorvauksen 
lisäksi 12.70 mk/h (LL 62). 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa kuormaukseen käytetään auton omaa 
kuormauskauhaa. suoritetaan kuormauskauhasta erikseen lisäkorvausta 10.30 
mk/h (LL 63). 
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8.2 Vaihtolava-autot 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa vaihtolava-autoa tarvitaan, maksetaan 
autolte seuraavat hsäkorvaukset: 

a) Maasta nostettava vaihtolava koneistoineen 

Nostoteho Lisämaksu 
paruslavalla 

kN kp mk/h 

80 8000 25.30 	(LL 64) 
120 12000 34.50 	(LL 65) 
160 16000 46.00 	(LL 66) 

b) Tukijaloin varustettu vaihtolava koneistoineen 

Laitteen käyttötarkoitua Lisämaksu mk/h 

Avolava Umpilava 

Käyttö ilman perävaunua 28.70 	(LL 67) 40.30 	(LL 69) 
peruslavalla 

Perävaunukäyttöön perua- 43.70 (LL 68) 66.70 	(LL 70) 
lavoilla ( 2 kpl) 

Tilaajan käyttöön luovutetun lisälavan maksuna saadaan veloittaa alla mainittu 
lavahinta, kuitenkin enintään kolmen lisälavan osalta. Mikäli tilaaja omistaa ja 
huoltaa laitteistohintaan sisältyvät peruslavat, vähennetään yllämainittuja 
tuntimaksuja vastaavilla lisälavahinnojlta. 

c) Lisälavat 

Lavatyyppi Lisäniaksu mk/h 

Maasta nostettava vaihtolava 10.30 (LL 71) 
Avolava tukijaloin (6 m) 12.70 (LL 72) 
Umpilava tukijaloin (6 m) 24.10 (LL 73) 

8.3 Vetojärjestelmät 

Kuljetustehtävän kokonaisajalta, jossa nelipyörä- ja telivetoisia tai kitkaveto-
laitteella varustettuja kuorma-autoja tarvitaan, suoritetaan näille tunti- ja yhdis-
tetyn taksan lisäksi 11.00 mk/h (LL 80). Kuusipyörävetoisille kuorma-autoille 
maksetaan tunti- ja yhdistetyn taksan lisäksi 24.40 mklh (LL 81). Yksikköhinta- 
tai tuotantopalkkiotaksalla ajettaessa maksetaan lisäkorvausta kuten edellä 
tunti- ja yhdistetyn taksan osalta. 
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8.4 Kolmikaatokippi 

Siltä kuljetustehtävän kokonaisaj&ta, jossa kolmikaatokippiä tarvitaan, makse-
taan autolle lisäkorvausta 19.50 mk/h (LL 76). Yksikköhinta- tai tuotantopalk-
kiotaksalla ajettaessa maksetaan em. lisäkorvaus yksikköhinnan tai tuotanto-
palkkiotaksan lisäksi. 

9.1 	Maksuperuste 

Hinauksesta kuorma-autolla maksetaan hinauslisä 8.60 mk/h (LL 83) ja tunti- 
tai yhdistetty taksa sen painoluokan mukaan, joka saadaan kun auton koko-
naispainoon 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 työn aloittamista. 

9.3 Lisälaitteet hinauksessa 

Tarvittavista lisälaitteista maksetaan kohtien 2.3 tai 8 perustein. 
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I.tite 1 

TVL/KAL 	 <USTANNOSL5'SKELHO 
KUU Setusmaksut 

LASKSNTATIEDOI 

KULJETUSLAJI. 	 .ur'. 	 OUTOISHJNTA 	40 	o33: 
A3OHEUVO 	 3-aks.kuotma-auto 	RENKAAT 	 MK 	22 
KOKONAISPAIN0 	25000 kg 	 HINTA RENKAITFA MIV 	S9. 

KUSTAUNUSTEKIJST 

KULJETUSMATKA KM 
KOYTIÖTUNNIT MIS 
AJOSUORITE KM/V 
POLTTOAINEEN KULUTUS L/KM 
PITOAIKA 5' 
JSSNNÖSA600 * 
JOSNNÖSARVO MIV 
POISTETTAVA HANKINTAKUSTANNUS MK 
KESKIM5XROINEN P050MA MK 

PITOKUSTANNUKSET 

P0101064 KIINTES OSUUS 	45 SIS 	MK15 
KORKO'tTOIM.5L13.KIINTEO 05. 	15 5 	MK15 
AJONEIJVOVERO MK15 
I3IIKENWEVAKUUTUS MK/5' 
AUTOVOKUUTUS (8CEI MK15' 
KIINTEST TYOKUSTANNUKSET MK15' 
PITOKUSTANNUKSET YHTEENSO MK/V 

MK/H 

KSYrI'OKUSTANNUKSET 

POISTON MUUTTUVA OSUUS MXIV 
TOIHINT6VLI3 MUUTTUVA OSUUS 3 5 	MK15' 
RENGASKUSTANNUKSET 44K/V 
POLTT000WEKUSTANNUKSET MK/V 
HUOLTO- 35 KORJAUSKUOTANNUKSET MK05' 
MUUTTUVAT TYOKUSTANNUKSET MK/5' 
KSVTFOKUSTANNUKSET YHTEENSA MKIV 

MK/11 

HALLINTOKUSTANNUKSET MK15' 
MKIH 

KOKONAISKUSTANNUKSET 

KUSTANNUKSET YHTEENSA MK15' 
AIKAKUSTANNUKSET MKIH 
MATKAKUSTVNNUKIET ENIN 
YHTEENSÄ ENIN 

0.375 suo ,. 	''0 
1800 1800 1AUO 1800 1800 
7714 22697 40270 57975 80094 

6487 51.39 42.62 37.29 32.13 
9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 
77763 77763 77763 77763 77763 

019517 009517 519517 519517 519517 
284776 284776 284776 284776 284776 

25976 25976 25976 25976 25976 
42716 42716 42716 42716 42716 
10620 10620 10620 10620 10620 
15208 15208 15208 15208 15208 
4976 4976 4976 4976 4976 

121200 121200 121200 121200 121200 
220696 220696 220696 220696 220696 
122.61 122.61 122.61 122.61 122.61 

31748 31748 31748 31748 31748 
8543 8543 6543 8543 8543 

13370 16658 21512 25842 31565 
13961 32542 49077 60319 71791 
20875 40242 53336 61365 69702 
36360 36360 36360 36360 36360 

124860 166094 200576 224178 249705 
69.37 92.27 111.43 124.54 138.72 

18551 18551 08551 10551 18551 
10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 

364107 405341 439823 463425 458952 
032.92 132.92 132.92 32 	92 132.92 
69.37 92.27 011.43 124,54 538,72 

202.20 225.19 244,35 257 	46 271 	64 
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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 33 13 
11-12 35 14 
12-13 37 15 
13-14 39 16 
14-15 41 17 
15-16 43 18 
16-17 45 19 
17-18 47 20 
18-19 49 21 
19-20 51 22 
20-21 53 23 
21-22 55 24 
22-23 57 25 
23-24 59 26 
24-25 61 27 

>25 + 2 min/km 1 min/km 
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Liite 3 
KULJETUSMAKSUISTA SOPIMINEN 

TIEL:n ja KAL:n kuljetusmaksusopimuksen kohdan 1 ja sen sopimusehtojen 
kohdan 4 mukaisesti tielaitoksella on mandollisuus tietyin ehdoin sopia poik-
keavista kuljetusmaksuista. Kohdan 1 mukaiset kuljetusmaksut sovitaan nii-
den kuorma-autoilijoiden kanssa, joilla on liikenneoikeus ko. työmaan alueella. 
Sopimusehtojen kohdan 4 mukaiset poikkeavat kuljetusmaksut sovitaan neu-
vottelemalla työmaan kotipaikkakunnan autoilijoiden kanssa Neuvottelujen 
pohjaksi pyydetään kirjallisesti kuorma-autolijoiden yhteenluttymltä ehdotus 
työssä sovellettavista kuljetusmaksuista. 

NEUVOTTELUPYYNTÖ 

Ehdotuksen antamiseksi neuvottelupyynnössä tulisi ilmoittaa: 

- kuljetustyön sisältö ja oletettu kestoaika 
- tiedot materiaalien ottopaikoista, läjitys-alueista, kuljetusteistä ja 

käytettävistä kuormasuuruuksista 
- kuljetettavat materiaalit ja niiden määrät ryhrniteltynä karkeisiin kulje-

tusetäisyyksiin 
- oletetut kuormaustehot töittäirt 
- työaikajärjestelyt 

Ehdotus tulee pyytää kirjallisena kuljetustehtävittäin ja materiaaleittain kulje-
tusetäisyystoulukon muodossa. 

SOPIMUS 

Kuljetussopimus tehdään kirjallisesti ennen kuljetustyön aloittamista. Kuljetus- 
sopimukseen on otettava seuraavat kohdat: 

- kuljetussopimuksen voimassaoloaika 
- kuljetussopimuksen piiriin kuuluvat työt 
- sopimusehdot 
- sovitut kuljetusmaksut 
- onko vähimmäistuntiansio voimassa 
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Liite 4 1(2) 
SOPIMUSEHDOT 

1. Sopimus on voimassa 1.1.1992-31.12.1993. 

Mikäli tulopoliittisen sopimuksen vuosille 1992 ja 1993 mukainen 
irideksiehto johtaa palkkojen tarkistukseen 1.2.1993 lukien, tarkistetaan 
yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksoja mainitusta ajankohdasta lukien sillä 
määrällä mikä vaikutus tämän ehdon mukaisella palkankorotuksella on ko. 
taksoihin. 

2. Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat tarkistetaan, jos polttoaineen hinta 
muuttuu laskentahetken hintatasosta 15.10.1993 mennessä siten, että 
muutoksen vaikutus on vähintään ± 2% 3-akselisen tyyppiauton 6,5 
km:n kuljetusmatkan kokonaiskustannuksiin. Muutos toteutetaan seuraa-
van kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä siitä lukien kun kulje-
tusmaksuneuvottelukunta on todennut rajahinnan saavutetun. Muutosta 
laskettaessa otetaan huomioon vain laskentahetken hintatasosta muuttu-
neet polttoainekustannukset. 

Polttoaineen hinnanmuutoksesta johtuva taksantarkistus tehdään ensirn-
mäisen kerran kun polttoaineen hinta saavuttaa rajahinnan 2.76 mk/1 tai 
3.62 mk/l kuitenkin aikaisintaan 1.2.1992 alkaen. 

3. Tielaitoksen valvonnassa voidaan tehdä tien kunnossapitotöiden alueura-
kointikokeiluja. 

4. TIEL:n harkitessa työkokonaisuuden toteuttamistapaa joko urakalla tai 
omana työnä, voidaan tästä taksakirjasta poikkeava taksa sopia työmaan 
kotipaikkakunnan autoilijoiden edustajien kanssa ennen kuljetustyön aloit-
tamista. 

5. Ylisuuret kuormat 

Kun maa- ja kiviaineksia kuljetetaan ajoneuvojen valmistajien sallimin 
akseli- ja kokonaispainoin työmaaksi merkityllä ns. suljetulla alueella, 
vähennetään taksakirjan taulukon 1 kulloinkin voimassa olevaa yksik-
köhintataksaa taulukon A mukaisesti. 

6. Sovittaessa kuljetustyön tilaajan ja kuljetustyön suorittajan kesken ajokir-
jauslaitteen käytöstä maksetaan siitä lisälaitekorvausta 4.00 mk/h (LL 50). 
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2(2) 

Taulukko A :Yksikköhir,tataksan vähennys kuormakoon kasvaessa 

Kuormakoko ajoneuvoanetuksen Vähennys-% 
sallimaa kuormakokoa suurempi 

Yksikköhinta 
ton 	takaa 

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 +1%/0.3 ton 
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Ljte 5 

LISLAITEKOODIT 

KcXJDI 

1- 
LISÄLAITE 

Erikoisljgälaite (tuntihinta 
ilmoitettava auton käyttöil- 
moituksella) 

51 Pumppu 
52 Kastelusäiliö < 11m3:n sailio 
53 Kastelugajliö 11m3:n sailiä 

55 Nivelpuominosturi enintään 2000 kpm 
56 Nivelpuominosturi 2001-3500 tps 
57 Nivelpuominosturi 3501-6500 tps 
58 Hivelpuoinjnosturj 6501-9000 kpm 
59 Nivelpuominosturi 9001-14000 tps 
61 Perälaitanosturi enintään 2000 tps 

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 	(tuki jaloin) perävaunukayttöon, avolava 
69 Vaihtolava 	(tukijaloin) ilman perävaunua, utupilava 
70 	J Vaihtolava 	(tukijaloin) perävaunukayttoon, umpilava 

71 Lisalava maasta nostettava 
72 Lisalava avolava, 	tukiialoin 	(6 tu) 
73 Lisalava utapilava, 	tukijalojn 	(6 	m> 

74 Hiekoituslajte 
76 3-kaatokippi 

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

81 Vetojärjestelsät (tunti-, yh- 6-pyörävetoiset autot 
distetty-, yksikköhinta- 	ja 
tuotantopalkkjotaksa) 

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

91 Peravaunu Auton 	1. 	perävaunu 	(APE- 
näyttö) 

92 Peravaunu Auton 2. 	perävaunu 	(APE- 

-________ 
näyttö) 
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Liite 6 

LIKIMAARÄISET MAA-JA KIVIAIRESTEN TILAVUUSPAINOT AUTON LAVAL-
LE RUORMATT(JNA: 

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

	

Lieju...................................1. 200 	" 

	

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

	

Savi....................................1.5 00 	" 

	

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 
0-65mm........................1.750 

Kalliomurske 
0-2Omm........................1.500 
0-35mm........................1.600 
0-65mm........................1.700 

Huom! kosteus voi aiheuttaa maa-ja kiviainesten paknoJ.: 
suuria muutoksia ennenkaikkea hienorakeisissa maa-aineki 

Mikäli kuljetettavan materiaalin tilavuuspainoa ei voida ma. 
ritellä tarkemmin vaan se joudutaan arvioimaan, silloin voi 
daan käyttää arvioinnin pohjana edellä esitettyjä ohjeelliL: 
maa-ja kiviainesten tilavuuspainoja. 
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TIEL:n kuljetusmaksut LAPIN LÄÄNISSÄ 1.1.1992 lukien 

Taulukko 1 

Yksikköhintataksat mk/ton 
Tuotantopalkkiotaksat mk/ton 

Kuljetus- Yksikköhinta- Tuotantopalkkiotaksat 
etaisyys- taksat 10/18 akaeli/telipaino 
vali 10/18 akBeli/ 

telipaino 
km Maaseutu Maaseutu 

Maa Maa Kaatelu 
(vedenajo) 

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

1 2 3 4 

0 - 0,25 1.98 0.64 - 
0,25- 0,50 2.59 0.94 - 
0,50- 1 3.17 1.26 1.61 
1 - 	2 3.90 1.67 1.88 
2 - 	3 4.70 2.15 2.58 
3 - 	4 5.44 2.59 3.28 
4 - 	5 6.17 3.00 3.69 
5 - 	6 6.87 3.41 4.12 
6 - 	7 7.58 3.80 4.51 
7 - 	8 8.29 4.19 4.97 
8 - 	9 8.98 4.59 5.32 
9 - 10 9.67 4.97 5.73 
10 - 11 10.37 5.37 6.16 
11 - 12 11.06 5.75 6.55 
12 - 13 11.74 6.14 6.96 
13 - 14 12.45 6.52 7.38 
14 - 15 13.12 6.91 7.79 
15 - 16 13.82 7.29 8.18 
16 - 17 14.51 7.66 8.58 
17 - 18 15.19 8.06 8.98 
18 - 19 15.87 8.43 9.39 
19 - 20 16.57 8.81 9.76 
20 - 21 17.23 9.20 10.18 
21 - 22 17.94 9.58 10.59 
22 - 23 18.62 9.95 10.97 
23 - 24 19.31 10.34 11.38 
24 - 25 19.99 10.72 11.75 
25 - 26 20.69 11.11 12.15 
26 - 27 21.38 11.49 12.55 
27 - 28 22.08 11.88 12.96 
28 - 29 22.78 12.26 13.36 
29 - 30 23.47 12.65 13.77 

> 30 +0.70 +0.38 +0.41 

Vedenajossa mk/ton = mk/m3. 
Kuljetusetäisyysväli on ajettu kokonaismatka jaettuna kandella. 
Taulukon 1 taksoihin suoritetaan Enontekiön, Inarin, Utsjoen, Muonion, Sallan ja 
Savukosken kunnissa lisähinta 0.15 mk/m3itd tai 0.09 mk/tonni. 
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3.2 Yksikköhintataksa 

3.2.1 Laskennalliset kuljetuskapasiteevt. kustannukset ja yksikköhinnat 

Yksikköhintataksa on laskettu seuraavien kuljetuskapasiteettien ja tuntikus-
tanriusten perusteella: 

Kuljetus- 
matka 
km 

3-akseliset kuorma-autot 

mk/h ton/h 

0.375 210.40 81.5 
1.5 234.20 60.0 
3.5 254.20 46.7 
6.5 267.80 35.3 

15.5 282.50 20.4 

Yksikköhintataksa-kuljetuksissa maksetaan taulukon 1 mukaiset kiinteät taksat 
tai vahintaan kohdan 3 2 2 	rnru 	u 	ui i 

3.2.2 Vähimmäistuntiansio 

Tilikauden keskimääräinen vähimmäistuntiansio on työturitia koIn: 

2-akseliset kuorma-autot 

- 	kokonaispaino < 12 t = 119.20 mk/h 
- 	kokonaispaino 12-14 t = 125.80 mk/h 
- 	kokonaispaino > 14 t = 1 35.70 mk/h 

3-akseliset kuorma-autot 

- 	kokonaispaino < 22 t = 154.00 mk 
- 	kokonaispaino 	22 t = 165.60 mk/h 

4-akseliset kuorma-autot 

- 	kokonaispaino 	22 t = 177.10 mk/h 

Jos tilikauden tai tilikautta lyhyemmän työnkeston ajalta laskettu keskimää-
räinen tuntiansio alittaa vähimmäistuntiansion, maksetaan saavutetun tuntiansi-
on lisäksi vähimmäistuntiansion ja saavutetun tuntiansion erotus. 
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3.3 Tuotantopalkkiotaksan aikakorvausosa 

Aikakorvausosari taksat ovat kokonaispainoluokittain: 

2-akseliset autot 

- 	 kokonaispaino <12 t = 99.50 mk/h 
- 	 kokonaispaino 12-14 t = 105.00 mk/h 
- 	 kokonaispaino >14 t = 113.40 mk/h 

3-akseliset autot 

kokonaispaino <22 t = 128.50 mk/h 
kokonaispaino ̂ 22 t = 138.20 mk/h 

4-akseliset autot 

kokonaispaino ̂ 22 t = 147.90 mklh 

6 AURAUS 

6.1 Kilometritaksa 

2-akseliset autot 6.60 mk/km (TL 320) 
3-akseliset autot 7.70 mk/km (TL 320) 

6.3 Aikataksa 

Kokonaiapainoryhmä (TL 335) 
Auraukaen tuntihinta mk/h 

2-akseliset autot 
kokonaiapaino 	<12 t 182.80 
kokonaiapaino 12-14 t 192.70 
kokonaispaino 	>14 t 207.40 

3-akseliset autot 
kokonaiapaino 	<22 t 227.00 
kokonaispaino 	522 t 245.40 

Taulukko 2. Aurauksen tuntihinta eri kokonaispainoryhmissä. 
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