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Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan 
sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2015 tai 
lähinnä sen jälkeen 0,4 %.

Taulukkopalkat 1.6.2015

Pr €/H
S 10,16
1 12,44
2 14,88
3 15,68
4 16,60

Kuukausipalkat
Kuukausipalkkoja korotetaan 0,4 %.

Urakkapalkat 1.6.2015 alkaen
Putki- ja ilmastointiasennusalan normituntikerroin 
16,06 €/NH.
Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin   
3,56 €/yks.

Palkkiopalkkaustyöt (könttäurakat)

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 
1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmak-
sukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä 
lisänä 0,06 €/h tilikausittain seuraavan palkankorotus-
vaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä 
suorituspalkkaussummasta.

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 
1.5.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmak-
sukauden alkua, maksetaan tehdyille tunneille erilli-
senä lisänä 0,18 €/h (0,12 €/h + 0,06 €/h) tilikausittain 
seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä 
erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työehtosopimuksen lisät

• Iltavuorolisä 1,00 €/h.
• Yövuorolisä 2,02 €/h.
• Iltatyölisä 1,00 €/h.
• Yötyölisä 2,02 €/h .
• Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 2,36 €/h.
• Ammattitutkintolisä                        0,49 €/h.
• Erikoisammattitutkintolisä                       0,90 €/h .

Putkieristysalan työkalukorvaus
Korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2015 tai 
lähinnä sen jälkeen 0,4 % ja on sen jälkeen 1,73 € päivältä.

Etumieslisä - putkiala ja iv-alat 
Palkanmaksukaudelta 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen:
• Etumieslisän taattu osa 0,35 €/h.
• Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä 0,56 €/h.

Keskituntiansion korotusprosentti
Keskituntiansion korotusprosentti lomanmääräytymisvuodelle 
1.4.2015 – 31.3.2016 on 0,4 %. Työntekijän henkilökohtainen keski-
tuntiansio saadaan korottamalla hänen vuosilomakeskituntiansio-
taan liittojen sopimalla prosentilla (0,4).

Matkakustannukset

Työehtosopimukseen kirjattiin matkalippu- ja matka–aikakorva-
uksia koskien uusi paikallisen sopimisen mahdollisuus. Uudessa 
paikallisen sopimisen mallissa kustannusten korvausten  
ns. 0–pisteenä käytetään yrityksen kiinteää toimipaikkaa. 

Mikäli työmaa sijaitsee oheisessa taulukossa paikkakuntakohtaises-
ti määriteltyjen kilometrien ulkopuolella kiinteästä toimipaikasta, 
korvataan työntekijälle työmaalle ja takaisin edes takaiset matkat 
kertalipun mukaan. Matka-aika korvataan jos edestakainen matka-
aika työmaalle ja takaisin ylittää yhteensä 1 – tunnin. 
Samoin maksetaan korvaus jokaiselta seuraavalta ylittyvältä 
täydeltä tunnilta.
Kilometrimäärä on eri paikkakunnilla eri suuruinen. Kilometrit on 
haettu nykyisiä työehtosopimuksessa määriteltyjä rajoja noudat-
taen. Matka mitataan todellisten kilometrien mukaan yleisiä teitä 

Paikkakunta/km  Paikkakunta/km  Paikkakunta/km
Heinola            3  Kouvola            2  
Helsinki            8  Kuopio            3  Rovaniemi   4
Hämeenlinna  3  Lahti            3  Savonlinna  3
Hyvinkää          7  Lappeenranta 3  Seinäjoki      5
Imatra             11  Mikkeli              4  Tampere       2
Joensuu            3  Nokia              2,5  Tornio         5,5
Jyväskylä      6,5  Oulu                   6  Turku             3
Kajaani            3  Pieksämäki       5  Vaasa             2
Kemi            3  Pori                     2  Vantaa        16
Kokkola            8  Raahe                6  Varkaus     3,5
Kotka            4  Rauma         3,5  
• Paikkakunnilla, joita ei taulukossa mainita, kilometrimäärä on 6 km.  
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