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Veetõkestus (Vedeneristys) 
 

Veetõkestus valdkonnas järgitakse Veetõkestus valdkonna kollektiivlepinguid. 
Palgad ja töötingimused ei tohi olla halvemad kui kollektiivlepingus. 

  
Kollektiivleping puudutab näiteks katuste bituumenisoleerijaid 
Niiskete ruumide hüdroisolatsioonitöid tegevad töötajad kuuluvad majaehituse 
valdkonna või põrandapaigaldajate valdkonna kollektiivlepingu alla. 

 
Ajapalgad, palgarühmad 
  
1. Sellesse palgarühma kuuluvad õpilased ja praktikandid  9,92 €/h 
 
2. Sellesse palgarühma kuuluvad:   12,49 €/h 

• Vähem kui 2 aastat hüdroisolatsiooni alal töötanud töötajad. 
• Vähem kui 5 aastat valdkonnas töötanud, mitte hüdroisolatsiooni 

valdkonna töötajad. 
 
3. Sellesse palgarühma kuuluvad:   14,56€/h 

• 2 kuni 10 aastat hüdroisolatsiooni alal töötanud töötajad. 
• Vähemalt 5 aastat valdkonnas töötanud, mitte hüdroisolatsiooni 

valdkonna töötajad. 
 
4. Sellesse palgarühma kuulub:   16,39 €/h 

• Rohkem kui 10 aastat hüdroisolatsiooni alal töötanud töötajad 
• 5 aastat valdkonnas töötanud ja kutsekvalifikatsiooni omavad töötajad. 

 
 

Ilmast sõltuvate takistuste ja ooteaja eest makstakse 1. palgarühma töötasu. 
 
Tükitöö eest makstav töötasu peab alati olema vähemalt 3.palgarühma 
töötasu suurune. 

 
Tööaja lühendamine 
 

• Tööaja lühendamise määr on 12 päeva. 
• Lühendatud tööpäevi antakse perioodil 01.09. kuni 30.04. nii, et 

vähemalt neli (4) päeva jääb perioodi 01.09. kuni 31.12. ja vähemalt 
neli (4) päeva jääb  
perioodi 01.01. kuni 30.04. 

• Lühendatud tööaja hüvitis 4,8% makstakse igas kvartalis, kaasa 
arvatud üle- ja avariitööd. 
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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. 
 
Hüvitist makstakse vastavalt 2. palgarühmale 

 
Toitlustushüvitis  
 

Toitlustushüvitist makstakse töötajale, kes ei tööta kindlal töökohal.  
Tingimuseks on, et töötajale ei maksta päevaraha ja talle ei ole korraldatud 
toitlustust töökohal. 
  

Iga-aastane puhkus 
 
 Töötaja iga-aastane puhkus määratakse vastavalt puhkuseseadusele. 

Puhkusetasu- ja hüvitise määr koos puhkuselt naasmise tasuga on 18,5%. 
 
Tööaja lühendamise hüvitis 4,8% ja puhkusetasu 18,5% ei või kuuluda tunni- 
või tükitöötasu hulka. 

 
Sõidukulud 
 
 Igapäevased töösõidud hüvitatakse vastavalt ühistranspordile. 
 

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

 
Haiguspäevade eest makstav töötasu 
 
 Haigusest tuleb teavitada kohe tööandjat. 
 Haiguspäevade eest makstav töötasu on eelneva 12 kuu töötasu keskmine 
 tunnitasu. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


