
PINNASE- JA VEE-EHITUSALA 2016 (Maa- ja vesirakennusala) 

 

PALGATÕUS 1.3.2016 
Palgad tõusevad alates 1.3.2016 või sellele lähimast 

tasustamisperioodist. 

 

Üldine palgatõus 0,10 senti, vähemalt 0,43 %  
 

AJAPALGAD 
 

Liikurkraana operaatoritele makstakse tööpõhist 
lisatasu reaalsete töötundide eest vähemalt järgmiselt: 
 

I   10,77 € IV   13,59 € 

II  11,69 € V    14,67 € *) 

III 12,59 € VI   15,91 € **) 
 

*) Kutsediplomile vastavad kutseoskused 
**) Spetsialisti kutsediplomile vastavad kutseoskused 

 

Riiklike ja muude pühade kompensatsioon 

Hüvitatavad pühad on uusaasta, kolmekuningapäev, 

suur reede, 2. ülestõusmispüha, taevaminemispüha, 

maipüha, jaanilaupäev, iseseisvuspäev *), 

jõululaupäev, 1. jõulupüha. 

 
Hüvitamise eelduseks on vähemalt 6-nädalane 
töösuhe.  

 

*) Soome iseseisvuspäeva tasu on reguleeritud 
iseseisvuspäeva riigipühana puudutava seadusega. 

 

Nädalavahetuse lisatasu pikendatud lähetuste 

korral 
Tööandja maksab lisatasu töötajale, kelle töökoht asub 
koduvallast kaugemal kui 200 km. 

Hüvitis on 40 € alates 1.1.2016. 
Lisatasu makstakse igal teisel nädalavahetusel alates 
kohalemääramise hetkest. Lisatasu ei maksta, kui 
tööandja tasub reisikulud. 

 

Päevaraha 40 €             Ööbimisraha 12 € 

Söögiraha 10,00 € 

Kilometraaži hüvitis 43 senti  

Lisareisija kompensatsioon 3 senti 

 

Igapäevased reisimiskulutuste hüvitised 

kollektiivlepingu järgi: 

 

• üle 5 km 3,11 € • üle 50 km  16,85 € 

• üle 10 km 4,22 € • üle 70 km  20,53 € 

• üle 20 km 8,43 € • üle 90 km 23,85 € 

• üle 30 km 11,23 € • üle 120 km 28,07 € 

• üle 40 km 12,63 €   

 

 

www.rakennusliitto.fi 
 

TÖÖÜLESANNETEL PÕHINEV LISATASU 

LIIKURKRAANA OPERAATORILE 
 

Liikurkraana operaatoritele makstakse tööpõhist 
lisatasu reaalsete töötundide eest vähemalt järgmiselt: 
 
 

Tõstevõime Tööst sõltuv lisatasu 

30 t või alla 1,24 € 

üle 30 tn, kuid alla 70 t 1,57 € 

70 t, kuid alla 140 1,72 € 

140 t, kuid alla 200 1,95 € 

200 ja rohkem 2,26 € 

 

 
Hüdraulilise platvormi või teleskooplaaduriga 
sõidukite juhtidele makstakse tööpõhist lisatasu 
reaalsete töötundide eest vähemalt järgmiselt 
 

Tõstekõrgus Tööst sõltuv lisatasu 

20 m või alla 1,24 € 

üle 20 m, kuid alla 60 m 1,57 € 

60 m ja rohkem 1,73 € 

 
Kollektiivleping valdkonna töövõtu tööaja 
määramise kohta  
Laupäeval tehtava töö eest, mis ei ole vahetustega 
töö, ületunnitöö ega hädatöö, makstakse 
nädalavahetuse lisatasu 3,41 eurot tunni eest, välja 
arvatud vaikne laupäev, mil töötajal on õigus 
kollektiivlepingu § 11.3 alusel määratud lisatasule. 
Ooteloleku tasu on 22,85 eurot ootel oldud 
vahetuse eest.  

 

 

Pidev kahes vahetuses töötamine 
Tööaja ümardamislisa 4,9 %. 

 

 

Palgakategooriad 
Tõstukautojuhi eksami vajaliku osa sooritanud töötaja 
kuulub alati vähemalt kolmandasse 
palgakategooriasse. 

 

 
Töö eest makstavat lisatasu suurendavad 

tegurid  
Töötajale töö eest makstavat lisatasu tuleb 
suurendada, kui on täidetud mõni palgasüsteemi § 15 
mainitud tingimustest. Lisatasu tõstmine on kehtiv 
senikaua, kuni töötaja teeb mainitud tingimustele 
vastavat tööd. 
 
 
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/

