
ASFALDITÖÖD 2021-2022 

(Asfalttiala) 

PALGATÕUS 1.9.2021 

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

Astmepalku, tükipalku, rahalisi lisatasusid ja töötajate esindajate erihüvitisi suurendatakse 

sama protsendi võrra. 

Ajapalgad 

Ajapalgasüsteemis koosneb palk kolmest osast: 

1) astmepalk;

2) individuaalne palgaosa (punktide alusel, nii et üks punkt = 1%);

3) kutseeksami lisatasu 0,34 €/h ja spetsiaalse kutseeksami lisatasu 0,76 €/h.

Palgarühm 

1 11,11 €/h 

2 14,98 €/h 

3 15,88 €/h 

4 16,75 €/h 

5 17,63 €/h 

Vahetustega töö lisatasu 

Õhtuse vahetuse lisatasu on 1,54 €/h. 

Öises vahetuses kl 21–5 makstakse öötöö lisatasu 5,00 €/h. 

Üleviidud tööaeg (kl 16–21) on 1,54 €/h. 

Toodangupreemiaga töö 

Toodangupreemiaga töö korral koosneb töötaja palk järgmistest osadest: 

1) toodangupreemia astmepalk;

2) toodangu hulga põhine toodangupreemia;

3) lisaks toodangupreemiale makstav akordpalk.

Alla 50-tonnistel objektidel makstakse eelmainitud 1. ja 2. punkti asemel uut 

kindlaksmääratud astmepalka. 

Kutseeksami lisatasu on 0,34 €/h ja spetsiaalse kutseeksami lisatasu on 0,76 €/h. Neid 

makstakse lisaks astmepalgale (astmepalk, kindlaksmääratud astmepalk ja täistunnipalk). 

Toodangupreemia palgarühmad on samad mis ajapalga puhul. 



TOOTMISTABEL alla 50-tonnised toodangupreemiaga 

objektid  töö kogupalk 

Palgarühm €/h €/h  €/h 

1 8,58 13,90 13,44 

2 11,51 16,87 16,34 

3 12,17 17,56 17,01 

4 12,82 18,23 17,65 

5 13,49 18,91 18,32 

Tootmises peab maksma kuupäevale 1.9.2021 lähima palgaperioodi algusest vähemalt 

5,23 €/h. 

Sõidukulude ajahüvitis on 11,84 €/h. 

Erand on 1. palgarühm, kellele makstakse palgarühma järgi. 

Usaldusisik 

Ettevõtte või kokkulepitud piirkonna peausaldusisikuks võib valida tähtajatus töösuhtes või 

hooajatöö korral tähtajalises töösuhtes ja töötava isiku, kes on Rakennusliitto liige ning 

tunneb esindatavat valdkonda ja ettevõtet. 

Lühendatud tööpäevad 

Hooajatöö korral ei tohi sundida kasutama enne 30.09 väljateenitud lühendatud tööpäevi 

tööperioodi lõppedes, kui kohapeal ei ole kokku lepitud teisiti. 

Riigipühahüvitis 

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

taevaminemispüha, kevadpüha, jaanilaupäev, jõululaupäev, esimene ja teine jõulupüha. 

Hüvitise eeldus on 6 nädalat kestnud töösuhe. Kuus nädalat kestnud katkematu töösuhe 

loetakse tekkinuks asfalditööde kollektiivlepingu (§ 23 lõige 1) arvutusvalemi tingimustel. 

Hüvitis ajapalga palgarühmade järgi ilma individuaalse palgaosata ja kutseeksami lisata. 

Päevaraha 2021: 44 €  2022: 45 € 

Ööbimishüvitis 13 €/ööp 

Sõidukulude hüvitamine sõiduauto  2021: 0,44 €/km    2022: 0,46 €/km 

Igapäevased töösõidud hüvitatakse vastavalt ühistranspordile. 

Töötingimustega seotud küsimuste infotelefon 020 690 232 


