VEDENERISTYSALAN NEUVOTTELUTULOS

RT-RL neuvottelut
Ison pöydän neuvottelutulos otetaan osaksi Vedeneristysalan työehtosopimusta seuraavin
muutoksin.
1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien
- taulukkopalkkoja korotetaan 30 snt
- suorituspalkkoja (urakka- ja tuotantopalkat) korotetaan 2,20%:lla
- keskeneräisiä urakoita korotetaan 30 snt urakan jäljellä oleville tunneille
- rahamääräisiä lisiä korotetaan 1,7%
1.6.2019 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien
- taulukkopalkkoja korotetaan 30 snt
- suorituspalkkoja (urakka- ja tuotantopalkat) korotetaan 2,50%:lla
- keskeneräisiä urakoita korotetaan 30 snt urakan jäljellä oleville tunneille
- rahamääräisiä lisiä korotetaan 2,00%
Alakohtaisesti sovitut TES-muutokset
Voimassa olevien työehtosopimusmääräysten lisäksi on sovittu seuraavat muutokset:
Muutetaan työehtosopimuksen urakkahinnoittelua seuraavasti:
Kermityöt
Aluskermit
vesitiivissaumaliimaus tai hitsaus
0,46 e/m2
piste ja vesitiivissaumaliimaus
0,54 e/m2
• uusi hinta ei korotusta -18 eikä -19 koskee molempia hintoja
• kustannetaan jättämällä sokkelieristyksen kermityö ja tippapelti korottamatta -18 ja -19
Pintakermit ja yksikerroskatteet
piste- tai raita- ja saumahitsaus
• uusi teksti, hinta korottuu sopimuskaudella normaalisti
Kaistat
aluskermikaistat e/jm sis. neliöt alle 350 mm
aluskermikaistat e/jm sis. neliöt 350-550 mm
pintakermikaistat e/jm. Haittahinta sis. leikkaus alle tai tasan 550 mm
• uusi hinta ei korotusta -18 eikä -19
Kaistojen leikkaus työnantajan määräyksestä
Kaltevat pinnat
Eristettävän pinnan ollessa jyrkempi kuin 1:2, hinta sovitaan erikseen

0,44e/jm
0,56e/jm
0,44e/jm
0,13e/jm

Ympäri eristettävä läpivienti
uusi laatikko: 501-1000 mm korkeuteen
• uusi hinta ei korotusta -18 eikä -19
• ei sisällä kannen eristystä
• haittahinta, enintään 2 m2

4,45e/kpl

Vaakatasossa oleva putki
• lisähintaa maksetaan räystään kermieristyksen yhteydessä, mikäli räystäs jatkuu kaiteen
ulkopuolelle yli 300 mm (teksti lisäys)
Poistetaan urakkahinnoittelusta
• kevytsoratyön lisähinnat: sahaus työnantajan määräyksestä.
• lämmöneristeiden kiinnittäminen kauttaaltaan bitumilla.
Laakerointimatot
salaojamaton asennus, sis. leikkaus, rullan enimmäisleveys 2,5
- uusi hinta, ei korotusta -18 eikä -19
Lisähinnat €/jm
puu- tai betoni-tai bitumiholkka

0,30e/m2

0,36e/jm

Mekaaninen kiinnitys pystypinnoilla betoniin
3,00e/10kpl
Perusmuurieristyksen yläreunan mekaaninen kiinnitys betoniin, sis. valmiiksi rei’itetyn listan.
• uusi hinta ei korotusta -18 eikä -19
Suojavarusteet kemiallisten aineiden käsittelyssä
Siirretty Kattoliiton työturvallisuusryhmälle erillisen ohjeen tekoa varten, ei TES:iin.
Sovitut työryhmät
Urakkahinnoittelumääräyksiä selvittävä työryhmä
• radon kaistat
• muovipohjaisten lämmöneristeiden asennus- ja leikkaus hinnoittelu
• kiilamaisten lämmöneristeiden asennus
Tulityövartio
Rakennusliitto ry ja Kattoliitto ry perustavat työryhmän, joka selvittää olisiko tulityövartiointi
poistettavissa taulukkopalkoista. Työryhmä selvittää nykyisen tulityövartiokäytännön vaikutuksen
urakka-ansioon ja kuinka tulityövartion palkanmaksu olisi kannustavinta suorittaa. Selvitys tehdään
1.1.2020 mennessä. Ennen määräajan umpeutumista, osapuolet suosittelevat sopimaan asiasta
paikallisesti.

