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MAA- JA VESIRAKENNUSALA 2016

PALKANKOROTUKSET 1.3.2016
Palkkoja korotetaan 1.3.2016 tai lähinnä alkavan 
palkanmaksukauden alusta

Yleiskorotus  10 senttiä, vähintään 0,43 %

AIKAPALKAT
I   10,77 € 
II  11,69 €
III 12,59 €

*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, 
pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, 
juhannusaatto, itsenäisyyspäivä *), jouluaatto ja 
1. joulupäivä. 
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 
Korvauspalkat maksetaan I palkkaryhmässä 1. mukaan, 
II palkkaryhmässä 2. mukaan, III palkkaryhmässä 
3. mukaan ja muissa palkkaryhmissä palkkaryhmän 
IV suuruisena.
*) Itsenäisyspäivältä maksetaan palkka itsenäisyys-
päivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä 
annetun lain mukaan.

Työkomennuksen jatkuessa 
erillisen lisän maksaminen viikonlopulta
Työnantaja maksaa työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee 
yli 200 km päässä työntekijän kotikunnan asunnosta, 
erillistä lisää. 
Lisän arvo on 1.1.2016 alkaen 40 €. 
Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu laskettuna 
työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli 
työnantaja maksaa matkakulut.

Päiväraha 40 €  Yöpymisraha 12 €  
Ateriakorvaus 10 €
Kilometrikorvaus 43 snt   Lisähenkilömaksu 3 snt

Työehtosopimuksen mukaiset päivittäisten 
matkakustannusten korvaukset:

•  yli 5 km       3,11 €
•  yli 10 km     4,22 € 
•  yli 20 km     8,43 €
•  yli 30 km   11,23 €
•  yli 40 km   12,63 €

AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN 
TYÖKOHTAINEN LISÄ

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina 
koneen teholliselta työajalta vähintään:

Nostokyky    Työkohtainen lisä 
30 tn tai alle    1,24 €
yli 30 tn, mutta alle 70 tn   1,57 €
70 tn, mutta alle 140 tn  1,72 €
140 tn mutta alle 200 tn  1,95 €
200 tn ja yli    2,26 €

Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkoh-
taista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:
Nostokorkeus    Työkohtainen lisä
20 m tai alle    1,24 €
yli 20 m, mutta alle 60 m   1,57 €
60 m ja yli    1,73 €

Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä
Lauantaina tehdystä työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyö-
tä, maksetaan lauantailisää 3,41 euroa tunnille, lukuun ottamat-
ta pääsiäislauantaita jos työntekijällä on oikeus pääsiäislauantai-
na työehtosopimuksen 11.3 §:n mukaiseen korotukseen.
Varallaolokorvaus 22,85 euroa / varallaolovuorokausi.  

Jatkuva kaksivuorotyö
Työajan tasaamislisä 4,9 %.

Palkkaryhmät
Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkinnon soveltuvan osan suorit-
tanut työntekijä kuuluu aina vähintään palkkaryhmään kolme.

Työkohtaista lisää korottavat tekijät
Työntekijän voimassa olevaa työkohtaista lisää on korotettava, 
mikäli joku palkkausjärjestelmän 15 §:ssä mainittu vaativuuste-
kijä täyttyy. Korotetut lisät ovat voimassa sen aikaa kun työnteki-

IV   13,59 € 
V    14,67 € *)
VI   15,91 € **)

•  yli 50 km   16,85 €
•  yli 70 km   20,53 €
•  yli 90 km   23,85 €
•  yli 120 km 28,07 €

Lisätietoja työehtoasioiden palvelunumerosta, puh.  020 690 232 
Palvelemme ma-to klo 8.30 – 16.00 ja pe klo 8.30 – 15.30


