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Asfalti ala (Asfaltti) 

 
Asfalti alal järgitakse alati Asfalti alal kollektiivlepingut. 
Palgad ja töötingimused ei tohi olla halvemad kui kollektiivlepingus. 

 
Tunnitöö palgad 
 
 ajapalgasüsteemis koosneb palk kolmest osast 
 
 1. Tabelipalk 

2. Individuaalne palgaosa, punktide alusel 0–25 punkti. Punktitabel 
kollektiivlepingu 11. leheküljel. 

3. Kutseklavlifikatsiooni lisatasust 0,31 eurot/h või 
 spetsiaalse kutsekvalifikatsiooni lisatasust 0,€/h 
 

Palgarühmad: 
 

Palgarühm tunnitasu  
1 9,99 €/h 
2 13,76 €/h 
3 14,63 €/h 
4 15,47 €/h 
5 16,33 €/h 

 
 
 Töötaja paigutatakse palgarühma vastavalt ametinimetusele. 
 
1. Ilma kogemuseta suvetöölised, koristaja, liikluskorraldaja, asfalditööline 
 
2. Labidamees, asfalditööline (abiline), laborant, laotööline, 

kiutööline, liikluskorraldaja / hooldusauto juht 
(k.a autojuht), liimija / bituumenipritsi- 
juht  

 
3. Kuumutusmasina hooldaja (kuumutusmasina juht), 

veoautojuht, remonditööline (kaaluja), freesija, 
valuasfaldilaotaja, tasandaja, masinajuht (näit stabiliseerimine), 
teerullijuht, alustööde tegija, spordiplatsiehitaja 
baasoskustega), laborant (laborandi pädevusega isik, 
koolitatud), labidamees (universaaloskustega), liimija / bituumenipritsi- 
juht (universaaloskustega), liikluskorraldaja / hooldusauto 
juht (üldvastutus liiklusekorralduse eest) 
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4. Remonditöökoja töötaja, laoturijuht, mehaanik (parandaja), 

perämies (see, kes seisab laoturi taga), teehöövlijuht, alustööde tegija, 
 spordiplatsiehitaja 

(suurepäraste oskustega), kuumutusmasina hooldaja 
(suudab teha tööd iseseisvalt) 

 
5. Töödejuhataja, muu IV rühma kuuluv ametinimetus 

 
Lisatasud: 
õhtuse vahetuse lisa  1,45 €/h 
öise vahetuse lisa  4,77 €/h (kell 21.00–05.00) 

 
Lühendatud tööaeg 
 
 koguneb 1 päev 18 sooritatud tööpäeva kohta (maksimaalselt 12 päeva). 
  
 Lühendatud tööaja tasu määr on 5% töötasust. 
 
Riigipühade ajal tehtava töö hüvitamine 

 
Hüvitatakse järgmiste riigipühade ajal töötamine: uusaasta, 
kolmekuningapäev, suur reede, ülestõusmispühade 2. püha, 
taevaminemispüha, kevadpüha, jaanilaupäev, jõululaupäev, esimene 
jõulupüha ja teine jõulupüha. 
 
Riigipühal tehtava töö eest makstakse tabelipalgale vastav tunnitasu ilma 
individuaalse palgaosa ja kvalifikatsioonilisatasuta. 

 
Iga-aastane puhkus 
  
 Alla 6-kuulise töösuhte puhul on puhkusehüvitis 14% 
 Üle 6-kuulise töösuhte puhul on puhkusehüvitis 18,5% 
  
 Töötaja iga-aastane puhkus määratakse vastavalt puhkuseseadusele. 
 
Sõidukulud 
 
 Igapäevased töösõidud hüvitatakse vastavalt ühistranspordile. 
 

Kui töötaja kasutab tööandja poolt määratud sõitudeks isiklikku autot, siis 
hüvitatakse talle isikliku auto kasutamine 0,43 €/km. 

 
Haiguspäevade eest makstav töötasu 

 
 Haigusest tuleb teavitada kohe tööandjat. 
 
 Haiguspäevade ajal makstakse täistöötasu. 
 
 


