
 
 

ASFALTTIALAN NEUVOTTELUTULOS 
 
Sopimuskausi on kaksi vuotta 1.5.2018 – 30.4.2020. 
 
Yleiskorotus 1.6.2018 

 
Palkkoja korotetaan 1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka 
suuruus on 30 senttiä tunnille. Taulukkopalkkoja korotetaan 40 senttiä tunnille. Suorituspalkkoja 
(urakka- ja tuotantopalkat) korotetaan 1,7 %:lla. Keskeneräisiä urakoita korotetaan 1,7 %:lla ura-
kan jäljelle oleville tunneille.  

 
Taulukkopalkkojen yleiskorotusta suuremmasta korotuksesta johtuva henkilökohtaisen palkan ko-
rotus ei saa olla yleiskorotusta suurempi muuten kuin siinä tapauksessa, että henkilökohtaisen 
palkan korottuminen johtuu yksistään taulukkopalkan noususta. 

 
Käytännön palkkojen korotus toteutetaan leikkaamalla työntekijän työkohtaista lisää siten, että 
aikapalkan korotukseksi tulee yleiskorotuksen suuruus 30 senttiä. Jos työkohtaista lisää ei leikata 
tai voida leikata, palkankorotuksen suuruus on enintään 40 senttiä. Työntekijän palkan pitää olla 
uuden taulukkopalkan suuruinen lisättynä työehtosopimuksen mukaisella työkohtaisella lisällä. 
 
AIKAPALKKAJÄRJESTELMÄ 
 
Uudet taulukkopalkat, jotka ovat 1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta: 
Palkkaryhmä  Perustuntipalkka €/h 

1.6.2018 
I   10,39   
II   14,16 
III   15,03 
IV   15,87 
V   16,73 

 
TUOTANTOPALKKIOJÄRJESTELMÄ 
 
Tuotantopalkkiojärjestelmän taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.6.2018 lähinnä alkavan pal-
kanmaksukauden alusta: 
Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h  

1.6.2018 
I   7,94 
II   10,78 
III   11,42 
IV   12,06 



V   12,71 
 

Kiinteä taulukkopalkka alle 50 tonnin töissä 
Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h 

1.6.2018   
I   13,10  
II   15,99 
III   16,66 
IV   17,32 
V   17,97 
 
Tuotantopalkkiotyön kokonaistuntipalkka 
Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h 

1.6.2018   
I   12,66 
II   15,48 
III   16,13 
IV   16,75 
V   17,40 
 
TUOTANTOMÄÄRÄÄN PERUSTUVA PALKKIO 
 
Vuonna 2018 työkohteen koon mukaan määräytyvä kerroin lasketaan seuraavalla kaavalla 
(1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta): 
 
KADUT, PIHAT JA VASTAAVAT: 
Työkohteen koko: 50 – 1000 tonnia 
 Kerroin = 15,692*(Kohteen koko(-0,497)), euroa/tonni 
Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. 
Työkohteen koko: yli 1000 tonnia 
 Kerroin = 0,530 euroa/tonni 
Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä mas-
samäärällä (tonnia). 
 
TIET, MOOTTORIKADUT, LENTOKENTÄT JA VASTAAVAT: 
Työkohteen koko: 50 – 1000 tonnia 
 Kerroin = 31,740*(Kohteen koko(-0,6614)), euroa/tonni 
Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. 
Työkohteen koko: yli 1000 tonnia 
 Kerroin = 0,337 euroa/tonni 
Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä mas-
samäärällä (tonnia). 

 
 
 



 
Yleiskorotus 1.6.2019 

 
Palkkoja korotetaan 1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka 
suuruus on 30 senttiä tunnille. Taulukkopalkkoja korotetaan 40 senttiä tunnille. Suorituspalkkoja 
(urakka- ja tuotantopalkat) korotetaan paikallisen sopimisen, joustavien työaikojen ja digitaalisten 
apuvälineiden kokeilun perusteella aiheutuvan työn tuottavuuden lisääntymisen perusteella 2,0 
%:lla. Keskeneräisiä urakoita korotetaan 1,7 %:lla urakan jäljelle oleville tunneille.  

 
Taulukkopalkkojen yleiskorotusta suuremmasta korotuksesta johtuva henkilökohtaisen palkan ko-
rotus ei saa olla yleiskorotusta suurempi muuten kuin siinä tapauksessa, että henkilökohtaisen 
palkan korottuminen johtuu yksistään taulukkopalkan noususta. 

 
Käytännön palkkojen korotus toteutetaan leikkaamalla työntekijän työkohtaista lisää siten, että 
aikapalkan korotukseksi tulee yleiskorotuksen suuruus 30 senttiä. Jos työkohtaista lisää ei leikata 
tai voida leikata, palkankorotuksen suuruus on enintään 40 senttiä. Työntekijän palkan pitää olla 
uuden taulukkopalkan suuruinen lisättynä työehtosopimuksen mukaisella työkohtaisella lisällä. 

 
AIKAPALKKAJÄRJESTELMÄ 
 
Uudet taulukkopalkat, jotka ovat 1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta: 
Palkkaryhmä  Perustuntipalkka €/h 
   1.6.2019 
I   10,79   
II   14,56 
III   15,43 
IV   16,27 
V   17,13 
 
TUOTANTOPALKKIOJÄRJESTELMÄ 
 
Tuotantopalkkiojärjestelmän taulukkopalkat, jotka ovat voimassa 1.6.2019 lähinnä alkavan pal-
kanmaksukauden alusta: 
Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h 
   1.6.2019 
I   8,34 
II   11,18 
III   11,82 
IV   12,46 
V   13,11 
 
 
 
 
 



Kiinteä taulukkopalkka alle 50 tonnin töissä 
Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h 
   1.6.2019   
I   13,50  
II   16,39 
III   17,06 
IV   17,72 
V   18,37 
 
 
Tuotantopalkkiotyön kokonaistuntipalkka 
Palkkaryhmä  Tuotannon taulukkopalkka €/h 
   1.6.2019   
I   13,06 
II   15,88 
III   16,53 
IV   17,15 
V   17,80 
 
TUOTANTOMÄÄRÄÄN PERUSTUVA PALKKIO 
 
Vuonna 2019 työkohteen koon mukaan määräytyvä kerroin lasketaan seuraavalla kaavalla 
(1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta): 
 
KADUT, PIHAT JA VASTAAVAT: 
Työkohteen koko: 50 – 1000 tonnia 
  Kerroin = 16,006*(Kohteen koko(-0,497)), euroa/tonni 
Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. 
Työkohteen koko: yli 1000 tonnia 
 Kerroin = 0,541 euroa/tonni 
Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä mas-
samäärällä (tonnia). 
 
TIET, MOOTTORIKADUT, LENTOKENTÄT JA VASTAAVAT: 
Työkohteen koko: 50 – 1000 tonnia 
 Kerroin = 32,375*(Kohteen koko(-0,6614)), euroa/tonni 
Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla. 
Työkohteen koko: yli 1000 tonnia 
 Kerroin = 0,344 euroa/tonni 
Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä mas-
samäärällä (tonnia). 

  



 
 

1. Rahamääräiset lisät 
 
6 § Erilliset lisät 

 
1. Vuorotyössä maksetaan iltavuorossa 1,47 euron suuruinen lisä. Lisän suuruus on 1,50 euroa 
1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.  
2. Työstä, jota tehdään klo 21.00–05.00 välisenä aikana, maksetaan 4,85 euron suuruinen yö-
työlisä tunnille 1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisän suuruus on 4,93 
euroa tunnille 1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. 

 
12 § Työpalkat 
 

Aikapalkkajärjestelmä 
3. Ammattitutkintolisä  
Ammattitutkintolisän suuruus on 0,32 euroa/h ja erikoisammattitutkinnon lisä 0,73 euroa/h. 
1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta ammattitutkintolisän suuruus on 0,33 
euroa/h ja erikoisammattitutkintolisän 0,74 euroa/h. 

 
Tuotantopalkkiojärjestelmä 
Ammattitutkintolisän suuruus on 0,32 euroa/h ja erikoisammattitutkinnon lisä 0,73 euroa/h. 
1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta ammattitutkintolisän suuruus on 0,33 
euroa/h ja erikoisammattitutkintolisän 0,74 euroa/h. 

 
4. Erinäisiä määräyksiä 
 
2. Työntekijän tuotantopalkkio tuotantopalkkiotyössä ei voi olla viikon laskentajaksolla alle 
4,99 e/h (1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 5,08 e/h). 
 
3. Massanlevityksen yhteydessä tasausmassaan tai asfalttilaattaan asennettavista verkoista 
maksetaan 0,94 euron (1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 0,95 euron) 
suuruinen haittalisä tehdyille tunneille kaikille kyseisellä työmaalla tuotantopalkkioon oikeu-
tetuille työntekijöille tuotantopalkkion lisäksi.  
 
Urakkapalkat päällystystyössä 
 
Tuotantopalkkauksen suorat urakat  
Kaivojen nostoissa ja laskuissa maksetaan 42,65 euroa/kpl (1.6.2019 lähinnä alkavan palkan-
maksukauden alusta 43,38 euroa/kpl), mikäli työhön kuuluu piikkaus sekä muuraus ja beto-
nin valu silloin, kun työnantaja järjestää kompressorin kaivonnostajien käyttöön. Kaivon nos-
tosta tai laskusta, kun työhön sisältyy koneellinen piikkaus ja jätteiden poisto, maksetaan 
26,26 euroa/kaivo (1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 26,71 eu-
roa/kaivo) urakkahintana.  
Käsin suoritetusta liuostuksesta maksetaan 0,12 euroa/m2 urakkahintana. 



 
17 § Päiväraha ja matkakustannusten korvaaminen 
 

2. Työntekijälle maksetaan jokaiselta edellisessä kohdassa tarkoitetulta vuorokaudelta päivä-
rahaa 42 euroa 1.1.2018 lähtien. Mikäli on sovittu, ettei työnantaja järjestä työntekijälle ma-
joitusta, työntekijälle maksetaan edellä mainitun päivärahan lisäksi yöpymisrahaa 12 euroa. 

 
6. Matkustamiseen käytetyltä ajalta maksetaan työntekijälle 11,31 €/h (1.6.2019 lähinnä al-
kavan palkanmaksukauden alusta 11,50 €/h).  

 
18 § Päivittäiset matkakustannukset 

 
1. Työnantaja maksaa työntekijänsä matkustamiseen käytetyltä ajalta korvauksen matkatun-
neilta 4 km:n etäisyyden ulkopuolella käytetystä ajasta 11,31 €/h (1.6.2019 lähinnä alkavan 
palkanmaksukauden alusta 11,50 €/h).  

 
Työehtosopimus tiemerkitsijöiden palkkauksesta. 

 
Ylläpitolisän suuruus on 1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta ryhmässä (A) 
5,67 €/ h, ryhmässä (B) 2,32 €/ h ja ryhmässä (C) 1,03 €/ h. 
Ylläpitolisän suuruus on 1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta ryhmässä (A) 
5,77 €/ h, ryhmässä (B) 2,36 €/ h ja ryhmässä (C) 1,04 €/ h. 
 
Mikäli (lumi- tai vesi)sade estää työnteon maksetaan työntekijälle sääesteen ajalta 11,31 €/h 
(1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 11,50 €/h). 

 
2. Tekstimuutokset 
 

6 § Erilliset lisät 
 
Muutetaan seuraavasti: 
 
1. Vuorotyössä maksetaan iltavuorossa 1,47 euron suuruinen lisä. Lisän suuruus on 1,50 euroa 
1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.  
2. Työstä, jota tehdään klo 21.00–05.00 välisenä aikana, maksetaan 4,85 euron suuruinen yö-
työlisä tunnille 1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisän suuruus on 4,93 
euroa tunnille 1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. 
3. Yötyölisää korotetaan 5,10 euroon, kun työntekijä on työskennellyt yötyössä vähintään 
neljä viikkoa yhdenjaksoisesti.  
Yötyölisää korotetaan 5,35 euroon, kun työntekijä on työskennellyt yötyössä vähintään 
kahdeksan viikkoa yhdenjaksoisesti.  
Yötyölisää korotetaan 5,60 euroon, kun työntekijä on työskennellyt yötyössä vähintään 12 
viikkoa yhdenjaksoisesti.  
Yhdenjaksoinen työskentely katkeaa, mikäli yötyö katkeaa vähintään viikon ajaksi.  



4. Työehtosopimuksen 3 §:n 4 kohdan 3. kappaleessa tarkoitetusta siirretystä työajasta mak-
setaan klo 16.00–21.00 välisenä aikana tehdystä työstä korvauksena kohdan 1 suuruinen kor-
vaus. Kello 21.00–05.00 välisenä aikana korvaus määräytyy kohdan 2 mukaan.  

 
12 § Työpalkat 
 

2. Tuotantopalkkion määrääminen 
 
Yhteinen tulkinta allekirjoituspöytäkirjaan: 
Mikäli työntekijä tekee tuotantopalkkiotyön ulkopuolella työkohteita valmistelevia tai 
päättäviä raportointi- ym. tehtäviä, työhön käytetystä ajasta maksetaan tuotannon koko-
naistuntipalkkaa.   

 
3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavat urakkapalkat  
 
Muutetaan seuraavasti: 

 
Tuotantopalkkion lisäksi maksetaan seuraavat urakkapalkat: 
- Ns. kelluvan kaivon nostosta massanlaskun yhteydessä oikeaan korkeuteen maksetaan 

lisähintana 6,27 euroa/kaivo/työryhmä. Kiinteän kaivon korotus metallisella tai muusta 
materiaalista valmistetulla lisäkehyksellä korvataan kuten kelluva kaivo. Korvaus mak-
setaan kerran korotettua kaivoa kohden, ei kehysten lukumäärän mukaan.  

- Lautarännin ja 5 cm kolmiolistan teosta maksetaan kokonaishintana 0,15 euroa/m + tuo-
tantopalkkio.  

- Koururännin, 5 cm isomman kolmiolistan ja ns. makkaran teosta sisältäen sabluunan 
käytön maksetaan 0,44 euroa/m + tuotantopalkkio.  

Urakkapalkoista voidaan sopia myös paikallisesti erikseen. 
 

17 § Päiväraha ja matkakustannusten korvaaminen 
 

Muutetaan seuraavasti: 
 

1. Jos työntekijä työnantajan pyynnöstä matkustaa työhön kotipaikkakuntansa ulkopuolelle, 
josta hän ei voi saapua yöksi kotiinsa, työnantaja järjestää työntekijän käyttöön korvauksetta 
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen majoituksen. 
Majoitus on pääsääntöisesti järjestettävä siten, että työntekijällä on oma huone yöpymistä 
varten.  
Pääsäännöstä voidaan poiketa, mikäli oman huoneen järjestäminen on olosuhteista joh-
tuen mahdotonta tai oman huoneen järjestäminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. 
Asia on todettava yhteisesti luottamusmiehen tai majoittuvien työntekijöiden kanssa ennen 
majoituksen alkamista.  
Yrityksessä voidaan laatia kirjalliset majoitusmääräykset, joissa määritellään majoituksen 
järjestämisedellytykset ja muut majoittumista koskevat yksityiskohdat.  
Mikäli on sovittu, ettei työnantaja järjestä työntekijälle majoitusta, työntekijälle maksetaan 
päivärahan lisäksi yöpymisrahaa 12 euroa. 



 
20 § Sairausajan palkan määrä   

 
Lisätään 20 § 1. kohtaan: 
Mikäli työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa peräkkäisinä työkausina, työ-
suhteen yhdenjaksoisuutta laskettaessa lasketaan peräkkäisten työkausien työsuhteiden 
kestoajat yhteen.  

 
Sopimus työntekijöiden edustajista sekä työntekijöiden ja työnantajan välisestä yhteistoimin-
nasta asfalttialalla, 8 § Työntekijöiden edustajan palkka 

 
Muutetaan seuraavasti: 
 
Yrityskohtaiselle pääluottamusmiehelle maksetaan erilliskorvausta hänen edustamiensa 
työntekijöiden lukumäärän mukaan seuraavasti: 
Edustettavien työntekijöiden määrä  Euroa / kahden viikon tilijakso 
10-50 työntekijää   33,28 euroa/2 viikon tilijakso 
51-100 työntekijää  41,60 euroa/2 viikon tilijakso 
yli 100 työntekijää  62,37 euroa/2 viikon tilijakso 
Korvauksen suuruus määräytyy kunkin vuoden kesäkuun 1. päivän työntekijämäärän mu-
kaan. 

 
Työsuojeluvaltuutettu tai alueellinen pääluottamusmies 
Työsuojeluvaltuutetulle tai alueelliselle pääluottamusmiehelle maksetaan erilliskorvausta 
hänen edustamiensa työntekijöiden lukumäärän mukaan seuraavasti: 

 
Edustettavien työntekijöiden määrä  Euroa / kahden viikon tilijakso 
10 työntekijää tai enemmän  33,28 euroa/2 viikon tilijakso 
Korvauksen suuruus määräytyy kunkin vuoden kesäkuun 1. päivän työntekijämäärän mu-
kaan. 

 
Silloin kun pääluottamusmiehen tai alueellisen pääluottamusmiehen varamies esim. luotta-
musmiehen vuosiloman tai sairauden aikana hoitaa pääluottamustehtäviä vähintään kahden 
viikon aikana, maksetaan erilliskorvaus hänelle.  
Mikäli yrityksessä ei ole toimintaa lomautuksen, vuosiloman tai näihin verrattavien muiden 
syiden vuoksi, ei erilliskorvausta makseta.  
Mikäli työntekijä hoitaa useampia edustajantehtäviä, hän on oikeutettu vain yhteen erilliskor-
vaukseen. 

  



 
 

Asfalttialan työryhmät 
 

Yötyön vähentäminen 
 
INFRA ry ja Rakennusliitto ry perustavat työryhmän, joka tekee yhteistä vaikuttamistyötä 
yötyön vähentämiseksi. Lisäksi liitot seuraavat yötyötä koskevien työehtosopimuskirjaus-
ten toimivuutta. 

 
Pelisäännöt kulunvalvontaan ja paikallistamiseen 

 
INFRA ry ja Rakennusliitto ry perustavat työryhmän, joka käy läpi kulunvalvontaan ja paikal-
listamiseen liittyvän lainsäädännön ja ohjeistaa tarvittaessa oikeista toimintatavoista.  

 
Asfalttialan työehtosopimuksen soveltamisohje vuokratyönantajille 

 
INFRA ry ja Rakennusliitto ry perustavat työryhmän, joka laatii soveltamisohjeen vuokra-
työnantajille, jotka ovat velvollisia soveltamaan asfalttialan työehtosopimusta. Soveltami-
sohje laaditaan 1.3.2019 mennessä.  

 
 

Matkakustannusten korvaukset 
 

INFRA ry ja Rakennusliitto ry perustavat työryhmän, joka selvittää asfalttialan työehtosopi-
muksen matkakustannusten korvauksia koskevien kirjausten kehittämis- ja uudistamistarpeet.  

 
 

Työaikalain muutosten seurantatyöryhmä 
 
INFRA ry ja Rakennusliitto ry perustavat työryhmän, joka arvioi työaikalain muutosten vaiku-
tukset työehtosopimukseen ja selvittää mahdolliset työehtosopimuksen muutostarpeet. 
 
 
 


