
INFRAALA 2021-2022 (Infra-ala) 
Endine pinnase- ja vesiehitus 

PALGATÕUS 1.9.2021 
Palku suurendatakse alates 01.09.2021 või sellele lähima palgaperioodi algusest 1,3%.

AJAPALGAD 
I. 11,91 € IV 14,81 € 
II. 12,85 € V 15,92 €*) 
III. 13,77 € VI 17,20 €**) 
*) Kutseeksami tasemel ametioskused. 
**) Spetsiaalse kutseeksami tasemel ametioskused. 

Pooleliolevate töövõttude ja tootmispreemiaga tööde korral suurendatakse järelejäänud 
tundide hindu 1,3%. 
Töölähetuse jätkumisel makstakse nädalalõpu eest erilisatasu. 
Tööandja maksab erilisatasu töötajatele, kelle ehitusplats asub töötaja elukohast üle 
200 km kaugusel. Lisatasu suurus on 2021. aastal 44 € ja 2022. aastal 45 €.
Lisatasu makstakse igal teisel nädalalõpul alates töölähetuse algusest. Lisatasu ei maksta, 
kui tööandja tasub sõidukulud. 

2021

Päevaraha on 44 €, ööbimishüvitis on 13 € ja toitlustushüvitis on 11 €. 
Kilomeetrihüvitis on 0,44 €, lisareisija tasu 0,03 €. 

Kollektiivlepingu järgsed igapäevased sõidukulud 
• üle 5 km   3,20 €  • üle 50 km 17,37 € 
• üle 10 km   4,35 €  • üle 70 km 21,16 € 
• üle 20 km   8,69 €  • üle 90 km 24,58 € 
• üle 30 km   11,58 € • üle 120 km 28,93 € 
• üle 40 km   13,02 € 



Majutus tuleb korraldada üldiselt selliselt, et töötajal oleks ööbimiseks oma tuba. Sellele 
reeglile tohib teha erandi, kui toa andmine on olude tõttu võimatu või tekitaks liigseid 
kulusid. Asi tuleb lahendada koos usaldusisiku või majutatavate töötajatega enne 
majutuse algust. Liitudevaheline töörühm valmistab ette juhendi. 

Usaldusisiku ja töökaitsevoliniku hüvitised 
8–50 töötajat  
51–100 töötajat 
100 töötajat  

34,25 € / 2 näd 
42,82 € / 2 näd 
64,19 € / 2 näd 

Töökohapõhine usaldusisik 
25 või rohkem töötajat 34,25 € / 2 näd 

2022

Päevaraha on 45 €, ööbimishüvitis on 13 € ja toitlustushüvitis on 11,25 €. 
Kilomeetrihüvitis on 0,46 €, lisareisija tasu 0,03 €. 

Kollektiivlepingu järgsed igapäevased sõidukulud 
18,44 € 
22,46 € 
26,09 € 
30,71 € 

• üle 5 km   3,40 €  • üle 50 km 
• üle 10 km   4,62 €  • üle 70 km 
• üle 20 km   9,22 €  • üle 90 km 
• üle 30 km   12,29 € • üle 120 km 
• üle 40 km   13,82 € 

MOBIILKRAANAJUHI TÖÖPÕHINE LISATASU 
Mobiilkraanajuhile makstakse tööpõhist lisatasu masina kasuliku tööaja eest vähemalt 
järgmiselt: 

Tööpõhine lisatasu Tõstmisvõime 
30 t või vähem 
üle 30 t, kuid alla 70 t 
üle 70 t, kuid alla 140 t 
üle 140 t, kuid alla 200 t 
200 t ja rohkem 

1,32 € 
1,68 € 
1,84 € 
2,07 € 
2,41 € 

Mobiilkraana ja teleskooptõstuki juhtidele makstakse tööpõhist lisatasu masina kasuliku 
tööaja eest vähemalt järgmiselt: 

Tööpõhine lisatasu Tõstmiskõrgus 
20 m või vähem 
üle 20 m, kuid alla 60 m 
60 m või rohkem 

1,32 € 
1,68 € 
1,84 € 



Töö eest, mida tuleb teha tervisele kahjulike ainete (nt asbesti) tõttu kaitseriietuses, 
makstakse erilisatasu aja eest, mil töötatakse kaitsevarustusega. Lisatasu suurus 
lepitakse kokku kohapeal. Kui kohalikku kokkulepet ei ole sõlmitud, on lisatasu suurus 
vähemalt 1,00 eurot iga kaitsevarustuses töötatud tunni eest. 

Vahetuse ja tunnelitööde lisatasud 
õhtuse vahetuse tasu ja lisatasu õhtuse töö eest 1,30 €/h 
öise vahetuse tasu ja lisatasu öötöö eest 2,44 €/h 
tunneli- ja varjenditööde lisatasu  1,21 €/h 

Kollektiivleping sätestab korrashoiu töövõttude tööaja kohta alates 1.9.2021 järgmist. 
Laupäeval tehtud töö eest, mis ei ole vahetustega, ületunni- ega hädatöö, makstakse 
laupäeva lisatasu 3,63 €/h, v.a vaiksel laupäeval, mil töötajal on õigus saada 

kollektiivlepingu § 11.3 järgi vaikse laupäeva lisatasu. 

Valvesoleku hüvitis on alates 1.1.2021. aastast 24,33 €/ööp. Valvesoleku hüvitis kehtib 

kogu infraala kollektiivlepingu kohta. 
Haiguspäevade töötasu makstakse töötaja keskmise tunnitasu alusel. Keskmine 
tunnitasu leitakse, jagades töötaja haigestumispäevale eelneva kuue kuu regulaarse 
tööaja eest teenitud palk tehtud töötundidega. 
Lühendatud tööpäevade palk arvutatakse haiguspäevade töötasuga samadel alustel. 
See ei kehti olukorras, kus on kokku lepitud, et lühendatud tööpäeva hüvitist makstakse 
protsendi alusel. 

Töötingimustega seotud küsimuste infotelefon 020 690 232 
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