
ASFALDISEKTOR  2018 
(asfalttiala)

Töötingimuste alaste küsimuste teenindusnumber  020 690 232 

PALGATÕUSUD 1.6.2018
Palku suurendatakse 1.6.2018 või alates järgmisena algava 
palgamaksuperioodi algusest. 
Üldine tõus 30 senti.
Tabelipalku suurendatakse 40 sendi võrra tunni kohta.
Tükitööpalku suurendatakse 1,7% võrra.

Ajapalk 
Ajapalgasüsteemis koosneb palk kolmest osast:
1. Tabelipalk
2. Individuaalne palgaosa (punktide alusel, üks punkt võrdub  
    protsendiga)
3. Kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,32 €/h ja 
    spetsiaalse kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,73 €/h. 

Palgarühm 
1 10,39 €/h 
2 14,16 €/h 
3 15,03 €/h
4 15,87 €/h
5 16,73 €/h

Vahetustega töö lisatasud 
Õhtuse vahetuse lisatasu 1,47 €/h. 
Öise vahetuse lisatasu 4,85 €/h töö eest, mis tehakse 
kl 21.00–05.00 vahelisel ajal. 
Nihutatud tööaeg (kl 16.00–21.00) 1,47 €/h.

Tootmistasudega töö 
Tootmistasudega töö korral koosneb töötaja palk 
järgmistest osadest:

1. Tootmistasu tabelipalk
2. Tootmiskogusel põhinev tootmistasu
3. Tootmistasule lisaks makstav tükitöötasu

Alla 50-tonnistel objektidel makstakse eespool mainitud punkti-
de 1 ja 2 asemel uut fikseeritud tabelipalka.
Kutsekvalifikatsiooni lisatasu 0,32 €/h ja spetsiaalse kutsekva-
lifikatsiooni lisatasu 0,73 €/h makstakse lisaks tabelipalkadele 
(tabelipalk, fikseeritud tabelipalk ja ühtne tunnitöötasu).

Tootmistasu palgarühmad on samad kui ajapalgarühmade 
korral.

Tootmise tabel 
    alla 50 tonni  tootmis mittepalgalise
    tööobjektid töö kogutöötasu    
palgarühm       €/h  €/h  €/h
1      7,94  13,10 12,66 
2   10,78  15,99 15,48 
3    11,42  16,66 16,13 
4  12,06  17,32 16,75 
5  12,71  17,97 17,40
Tootmine peab olema 1.6.2108 või alates järgmisena algava palga-
maksuperioodi algusest. vähemalt 4,99 €/h.

Reisiaja hüvitamine 11,31 €/h. Erandiks on palgarühm 1, mis vastab 
palgarühmale.

Usaldusisik
Peausaldusisikuks saab ettevõttesse või kokkulepitud piirkonna jaoks 
valida tähtajatus töösuhtes või hooajalisusest tulenevalt tähtajalises 
töösuhtes oleva ja töötava isiku, kes on Ehitusliidu (Rakennusliitto) 
liige ning kursis esindatava valdkonna ja ettevõtte tingimustega.

Tööaja pikkusest sõltuvad puhkused 
Hooajaliste tööde puhul ei saa enne 30.9 välja teenitud tööaja pikku-
sest sõltuvaid puhkusi määrata kasutamiseks pärast tööhooaja lõppu 

Riigipühade ajal tehtava töö hüvitamine
Hüvitatavad päevad on uusaasta, kolmekuningapäev, suur reede, 
teine ülestõusmispüha, taevaminemispüha, kevadpüha, jaanilau-
päev, jõululaupäev, esimene jõulupüha ja teine jõulupüha. Hüvituse 
eelduseks on 6-nädalane töösuhe. 6-nädalane pidev töösuhe loetakse 
tekkinuks asfaldisektori kollektiivlepingu (§ 22 lõige 1) arvutus-
valemiile vastavatel tingimustel. Hüvitamine vastavalt ajapalga 
palgarühmadele ilma individuaalse palgaosa ja kutsekvalifikatsiooni 
lisatasuta.

Päevaraha    42 €
Ööbimisraha     12 €/ööpäev
Tööpäevade reisikulude hüvitamine – sõiduauto 42 s/km
Igapäevased tööreisid vastavalt ühistranspordile.


