
ASFALTEERIMISALAD 2016 (Asfalttiala) 
 
PALGATÕUS 1.3.2016 
Palgad tõusevad alates 1.3.2016 või sellele 
lähimast tasustamisperioodist. 
 
Üldine palgatõus 10 senti, vähemalt 0,43 % 
Tükitööpalk 10 senti, vähemalt 0,43 % 
 
Ajapalk 
Ajapalk koosneb kolmest osast, milleks on: 
 

1. Astmepalk 
2. Isiklik palgalisa  

(põhineb punktisüsteemil, kus üks punkt vastab 
ühele protsendile) 

3. Kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,31 eurot/h ja 
spetsialisti kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,72 €/tund. 
 
Palgakategooria 
1 9,99 €/h 
2 13,76 €/h 
3 14,63 €/h 
4 15,47 €/h 
5 16,33 €/h 
 
Vahetustega töö lisatasu 
Õhtuse vahetuse lisatasu 1,45 €/h. 
Öövahetuse lisatasu  4,77 €/h töö eest mida 
tehakse vahemikus 21:00 - kuni 5:00.  
Siirdetööaeg (kell 16.00-21.00) 1,45 eurot/h. 
 
Tulemuspalk 
 
Tulemuspalgaga töötajate palk koosneb järgnevatest 
osadest: 

1. Tulemuspalga astmepalgast. 
2. Tootmishulgal põhineval tulemuspalgast. 
3. Lisaks tulemuspalgale makstavast tükitööpalgast. 

 
Alla 50 tonnistel objektidel, makstakse ülaltoodud 
punktide 1 ja 2 asemel uut, fikseeritud astmepalka. 
Lisaks astmepalgale (astmepalgad, fikseeritud 
astmepalgad ja täistunnipalk) makstakse 
kutsekvalifikatsiooni olemasolul lisaks 0,31 eurot/h ja 
spetsiaalse kutsekvalifikatsiooni olemasolul lisaks 
0,72 eurot/h. 
 
Palgakategooriad on tulemuspalgade puhul 
samaväärsed ajapalgakategooriatega. 
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Tootmistöö tabel 
  alla 50 000 

tööobjektid 
tulemuspalga-
töö kogupalk 

palgakategooria €/h €/h €/h 
1 7,54 12,70 12,26 
2 10,38 15,59 15,08 
3 11,02 16,26 15,73 
4 11,66 16,92 16,35 
5 12,31 17,57 17,00 

Tootlus peab 2016.aastal nädalase vaatlusperioodi jooksul 
olema vähemalt 4,91 eurot/h. 
 
Reisimisaja kompensatsioon 11,12 €/tund. 
Erandiks on 1.palgakategooria, kus järgitakse palgakategooriat. 
 
 
Usaldusisik 
Ettevõtte või kokkulepitud piirkonna peausaldusisikuks võidakse 
valida tähtajatus töösuhtes või töö hooajalisusest tulenevalt 
tähtajalises töösuhtes olev isik, kes on Soome ehitajate 
ametiühingu liige ja on kursis esindatava valdkonna ning 
ettevõtte olukorraga. 
 
Lühendatud tööaeg 
Hooajatöötaja ei saa hüvitist tööaja vähendamisest enne 30. 9. 
ning saab selle alles pärast tööhooaja lõppu, v.a juhul, kui ei ole 
kokku lepitud teisiti. 
 
Riiklike ja muude pühade kompensatsioon 
Hüvitatavad pühad on uusaasta, kolmekuningapäev, suur reede, 
2. ülestõusmispüha, taevaminemispüha, maipüha, jaanilaupäev, 
jõululaupäev, 1. ja 2. jõulupüha. Hüvitamise eelduseks on 
vähemalt 6-nädalane töösuhe. 6 nädala pikkune katkematu 
töösuhe arvestatakse asfalditööstuse kollektiivlepingus (§ 22 lg 
1) esitatud valemi alusel. Ajapalga kompensatsiooni aluseks on 
palgakategooria ilma isikliku palgaosata ning kutsekvali-
fikatsiooni lisatasudeta. 
 
Päevaraha 40 € 
Majutushüvitis 12 €/ööpäev 
Reisimiskulude hüvitis auto puhul 0,43 eurot/km. 
Igapäevane töölesõit ühistranspordiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisainfot saadaval kollektiivlepingute infonumbril,  
tel 020 690 232 
Teenindame E – N kl 8.30 – 16.00 ja R kl 8.30 – 15.30 
 

http://www.rakennusliitto.fi/
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