
HÜDROISOLATSIOON 2021-2022 

(Vedeneristysala) 

PALGATÕUS 1.9.2021 

Palku suurendatakse alates 1.9.2021 või sellele lähima palgaperioodi algusest. 

Üldine palgatõus on 1,3%. 

Akordpalgad tõusevad 1,3%. 

PALGARÜHMAD 

Palgarühm 1 10,83 €/h 

* Praktikandid, õppurid.

* Sõiduaeg tööajast või väljaspool tööaega, ilmastikutakistus ja ooteaeg töötaja

palgarühmast olenemata.

Palgarühm 2 13,47 €/h 

* Töötajad, kes on töötanud alla 2 aasta hüdroisolatsiooni alal.

* Töötajad, kes on töötanud valdkonnas (v.a hüdroisolatsioon) alla 5 aasta.

* Kuivatamine, tuletööde järelevalve pärast töö tegemist, laotöö, mõõte- ja tõstetööd 2.–4.

palgarühma kuuluvatele töötajatele.

* Sõiduaeg tööajast.

Palgarühm 3 15,60 €/h 

* Töötajad, kes on töötanud 2–10 aastat hüdroisolatsiooni alal.

* Töötajad, kes on töötanud valdkonnas (v.a hüdroisolatsioon) vähemalt 5 aastat.

* Sõiduaeg päevaraha õigusega lähetuse ajast.

Palgarühm 4 17,48 €/h 

* Töötajad, kes on töötanud üle 10 aasta hüdroisolatsiooni alal, ja need hüdroisolatsiooni

ala töötajad, kes on töötanud selles valdkonnas üle 5 aasta ja on sooritanud sobiva

kutseeksami.

Riigipühahüvitis 

Hüvitatakse uusaasta, kolmekuningapäev, suur reede, ülestõusmispühade teine püha, 

taevaminemispüha, kevadpüha, jaanilaupäev, jõululaupäev ja esimene jõulupüha. 

Hüvitise eeldus on 6 nädalat kestnud töösuhe. 

Hüvitis määratakse 2. palgarühma järgi. 



Igapäevased sõidukulud 

Nullpunkti ja ehitusplatsi kaugus Edasi-tagasisõit 

üle 4 km 5,60 € 

üle 10 km 8,00 € 

üle 20 km 12,00 € 

üle 30 km 16,00 € 

üle 40 km 19,40 € 

üle 60 km 24,00 € 

üle 80 km 30,00 € 

üle 100 km lepitakse eraldi kokku 

Hüvitise jagamine. Kui ehitusplats vahetub ja eri kaugused. Kui töötaja päev algab ja lõpeb 

eri ehitusplatsil, arvutatakse mõlemast reisist pool summat ning liidetakse need. Hüvitis 

ümberpaigutamise korral keset tööpäeva. Tööandja palvel ühelt ehitusplatsilt teisele 

üleviimisel ja isikliku sõiduki kasutamisel makstakse hüvitist maksuameti iga-aastase 

otsuse kohaselt. 

Igapäevaseid sõidukulusid puudutavates eeskirjades on lubatud leppida kohapeal kokku 

teisiti. 

Haiguspäevade töötasu 

Haiguspäevade töötasu arvutatakse töötaja kaheteistkümne (12) eelneva palgaperioodi 

regulaarse tööaja keskmise tunnitasu alusel. 

Igal aastal kinnitatavad kuluhüvitised 

Päevaraha 2021: 44 €   2022: 45 €
Ööbimishüvitis 13 €/ööp 

Sõidukuluhüvitis 

• sõiduauto 2021: 0,44 €/km 2022: 0,46 € 

Toitlustushüvitis:   2021: 11,00 €  2022: 11,25 €
Töötajale, kes ei tööta kindlal töökohal, makstakse iga päev toitlustushüvitist maksuameti 

otsuse järgi. Toitlustushüvitise maksmine eeldab, et töölähetuse eest ei maksta päevaraha 

ja et tööandja ei ole saanud korraldada toitlustamist töökohal. 

Töötingimustega seotud küsimuste infotelefon 020 690 232




