
MAJAEHITUS 2021-2022 
(Talonrakennusala) 

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

Ajapalgad, palgarühmad  1.9.2021 
I – alustav tööline 11,04 €/h 
II – vähekogenud tööline  12,43 €/h 
III – alustav spetsialist 13,62 €/h 
IV – spetsialist 15,00 €/h 
V – kogenud spetsialist 16,32 €/h 
VI – väga kogenud spetsialist 17,46 €/h 

Igale töötajale tuleb lisaks palgarühmal põhinevale tunnipalgale maksta individuaalset 
palgaosa. 

Eripalgaosa 
Töötajale makstakse riigipühahüvitiseks ja tööaja lühendamise tasuna eripalgaosa 7,7% 
koos iga palgamaksmisega. 
Eripalgaosa 7,7% makstakse ka lühendatud tööpäevaga töötajatele. Palgaosa peab olema 
palgaarvestuses eraldi välja toodud. Palgaosa ei tohi sisalduda töötaja aja- ega 
akordpalgas ega lisatasus. 
Eripalgaosa puhkusetasus ei arvestata. 
Iseseisvuspäeva eest töötasu maksmist käsitleb seadus iseseisvuspäeva veetmise kohta 
üleüldise pidu- ja puhkepäevana. Iseseisvuspäeva eest makstakse töötajale täispalka või 
haiguspuhkuse korral haiguspäevade töötasu. 
Puhkusetasu suurus on 18,5% arvutatuna tööl oldud aja eest makstud palgalt. 14% 
puhkusetasust makstakse enne suvepuhkuse algust ja 4,5% puhkusetasust makstakse 
enne talvepuhkuse algust. Puhkusetasu koguneb ka haiguse või õnnetusjuhtumi aja eest 
makstud palgalt. 
Haiguspäevade töötasu makstakse ajatöö korral täies mahus, töövõtu korral kuni 25 €/h. 
Kaitseriietus ja -vahendid 
Tööandja hangib kollektiivlepingu kohaselt optiliselt lihvitud mittepimestavad kaitseprillid ja 
neoonvärvi turvarakmetega ühilduvad tööriistavestid neile, kes neid oma töös vajavad. 
Töörõivaid ja kaitsevahendeid ning töötaja isiklikke riideid ja esemeid hoitakse üksteisest 
eraldi töötaja isiklikuks kasutuseks mõeldud lukustatavas kapis. Tööandja vastutab 
hoiustamise sellise korralduse eest, et töötajate isiklikud rõivad ja esemed ei määrduks. 



Tööriistahüvitis 
Oma põhitööriistade kasutamise eest makstakse hüvitist 1,68 €. Tööandja hangib tööks 
vajalikud tööriistad. Kui töötajaga lepitakse kokku, et ta kasutab oma eritööriistu, siis 
lepitakse ka eraldi kokku nende kasutusaja hüvitamine (vt kollektiivlepingut). 
Haiguse pärast töölt eemalolek töötaja teate alusel 
Ettevõtetes tuleb külmetushaiguse tõttu maksimaalselt kolm päeva kestva haiguse pärast 
töölt eemaloleku suhtes kokku leppida enda esitatava teate menetlus. Ei või teha sellist 
kokkulepet, et alati peab esitama arstitõendi. Leping tuleb sõlmida kirjalikus vormis. 
Kui enda esitatava teate menetlust kokku lepitud ei ole, aktsepteerib tööandja või tema 
esindaja töötaja teate selgitusena töövõimetuse kohta külmetushaiguse tõttu 
maksimaalselt kolm päeva kestva eemaloleku puhul. Sellisel juhul järgitakse alltoodud 
reegleid. 
- Töötaja peab teatama haiguse tõttu eemalolekust oma ülemusele viivitamata või hiljemalt
enne töövahetuse algust. Kui teadet ei ole esitatud enne töövahetuse algust, siis
eemaloleku aja eest haigusaja palka ei maksta.
- Tööandja võib mõjuval põhjusel, näiteks kui töötajal on mitu korduvat lühiajalist haiguse
tõttu puudumist, nõuda töövõimetuse tõendamiseks siiski ka arstitõendit.
- Enda esitatava teate menetlust ei kohaldata korralise puhkuse ajal.
Osalised soovitavad, et enda esitatava teate menetluse rakendamisel lisataks lepingusse
menetlusviis ka sellise eemaloleku puhuks, mis on tingitud alla kümneaastase lapse
ajutisest haigusest.
Vahetustega töö lisatasu: õhtuse vahetuse lisatasu on 1,19 €/h ja öise vahetuse lisatasu
on 2,23 €/h.
2021: Päevaraha on 44 €, majutushüvitis on 57 €/ööp ja ööbimishüvitis on 13 €/ööp.
Tööpäeva sõidukulude hüvitis 2021
• üle 5 km 1,94 € • üle 60 km 16,08 € 
• üle 10 km 3,13 € • üle 70 km 18,20 € 
• üle 20 km 5,63 € • üle 80 km 20,68 € 
• üle 30 km 8,20 € • üle 90 km 23,55 € 
• üle 40 km 10,10 € • üle 100 km 26,40 € 
• üle 50 km 12,24 € 
Korteri ja töökoha kaugus mõõdetakse ühistranspordi lühima marsruudi järgi. 
Maksuameti määratud maksuvabad kilomeetrihüvitised 2021
Sõidukuluhüvitis 
• sõiduauto 0,03 €/km 
• haagis 0,03 €/km 
• haagiselamu

0,44 €/km • masinad ja seadmed 
0,07 €/km • reisijatevedu
0,11 €/km 



- 2022: Päevaraha on 45 €, majutushüvitis on 57 €/ööp ja ööbimishüvitis on 13 €/ööp.
Tööpäeva sõidukulude hüvitis 2022
• üle 5 km 2,03 € • üle 60 km 16,82 € 
• üle 10 km 3,27 € • üle 70 km 19,03 € 
• üle 20 km 5,89 € • üle 80 km 21,63 € 
• üle 30 km 8,57 € • üle 90 km 24,63 € 
• üle 40 km 10,56 € • üle 100 km 27,61 € 
• üle 50 km 12,80 € 
Korteri ja töökoha kaugus mõõdetakse ühistranspordi lühima marsruudi järgi. 
Maksuameti määratud maksuvabad kilomeetrihüvitised 2022 
Sõidukuluhüvitis 
• sõiduauto 0,46 €/km • masinad ja seadmed 0,03 €/km

• haagis 0,08 €/km • reisijatevedu 0,03 €/km 
• haagiselamu 0,12 €/km

Tornkraanajuhi tööpõhine lisatasu 
Lisatasu on alati vähemalt kraana kõrgus (= relsist poomi alumise osani) + poomi pikkus (= 
kere keskelt poomi tipuni) korrutatuna 0,065 €-ga. Mitte kellegi palk ei tõuse üldisest 
palgatõusust rohkem. 
Isikutunnistus 
Kõigil ehitusplatsil töötavatel inimestel peab olema nähtaval kohal fotoga isikutunnistus. 
Isikutunnistusel peab olema näha maksunumber. 
Töötingimustega seotud küsimuste infotelefon 020 690 232 




