
INFRAALA   2022 Infra-ala 

PALGATÕUS, 1. JUUNI 2022 
Alates palgaperioodist, mis algab 1. juunil 2022 või pärast seda, suurendatakse palku 2,0%. 
AJAPALK 
I. 12,15 € IV 15,11 € 
II. 13,11 € V 16,24 € * 
III. 14,05 € VI €17,55 ** 
* Kutsekvalifikatsiooni tase
** Spetsialisti kutsekvalifikatsiooni tase
Pooleliolevate töövõttude ja tulemuspõhise töö korral suurendatakse järelejäänud tundide 
hindu 2,0%.
Töölähetuse jätkumisel makstakse nädalalõpul tehtava töö eest erilisatasu.
Tööandja maksab erilisatasu töötajatele, kelle tööobjekt asub töötaja elukohast kaugemal kui 200 
km.
Alates 1. jaanuarist 2022 on lisatasu suurus 45 €.
Lisatasu makstakse igal teisel nädalalõpul alates töölähetuse algusest. Lisatasu ei maksta, kui 
sõidukulude eest tasub tööandja.
Kulude hüvitamine 2022. aastal
Päevaraha on 45 €, ööbimishüvitis on 13 € ja toitlustushüvitis on 11,25 €. 
Kilomeetrihüvitis on 46 senti kilomeetri kohta, lisareisija hüvitis on 3 senti.
Kollektiivlepingu järgsed igapäevased sõidukulud
• üle 5 km 3,40 € 
• üle 10 km 4,62 € 
• üle 20 km 9,22 € 
• üle 30 km 12,29 € 
• üle 40 km 13,82 € 
• üle 50 km 18,44 € 
• üle 70 km 22,46 € 
• üle 90 km 26,09 € 
• üle 120 km 30,71 € 
Üldjuhul tuleb majutus korraldada nii, et töötajal oleks ööbimiseks oma tuba. Sellele reeglile tohib 
teha erandi, kui olud ei võimalda eraldi toa andmist või kui see tekitaks põhjendamatult suuri 
kulusid. See tuleb kooskõlastada usaldusisiku või majutatavate töötajatega enne majutuse algust. 
Ametiühingute vaheline töörühm koostab rakendusmeetmed. 
Usaldusisiku ja töökaitsevoliniku hüvitised 
8 kuni 50 töötajat 34,94 € kahenädalase arvestusperioodi kohta 
51 kuni 100 töötajat 43,68 € kahenädalase arvestusperioodi kohta 
rohkem kui 100 töötajat 65,47 € kahenädalase arvestusperioodi kohta 
Töökohapõhine usaldusisik 
25 või rohkem töötajat 34,95 € kahenädalase arvestusperioodi kohta 



LIIKURKRAANAJUHI TÖÖPÕHINE LISATASU 
Liikurkraanajuhile makstakse alati tööpõhist lisatasu masina kasuliku tööaja eest vähemalt 
järgmiste tingimuste kohaselt. 
Tõstevõime    Tööpõhine lisatasu   
30 t või vähem   1,35 € 
üle 30 t, kuid alla 70 t   1,71 € 
üle 70 t, kuid alla 140 t   1,88 € 
üle 140 t, kuid alla 200 t   2,11 €  
200 t või rohkem   2,46 € 
 
Auto korvtõstukite ja teleskooplaadurite juhtidele makstakse alati tööpõhist lisatasu masina 
kasuliku tööaja eest vähemalt järgmiste tingimuste kohaselt. 
Tõstekõrgus    Tööpõhine lisatasu 
20 m või vähem   1,35 €  
üle 20 m, kuid alla 60 m   1,71 € 
60 m või rohkem   1,88 €   
 
Töö korral, mida tuleb teha tervisele kahjulike ainete (nt asbesti) tõttu kaitseriietuses, makstakse 
erilisatasu aja eest, mil töötatakse kaitsevarustusega. Lisatasu suurus lepitakse kokku kohalikul 
tasandil. Kui kohaliku tasandi kokkulepet pole, on lisatasu suurus vähemalt 1,00 € iga 
kaitsevarustuses töötatud tunni eest. 
 
Vahetustepõhised ja tunnelitööde lisatasud 
Õhtuse vahetuse ja õhtuse töö lisatasu  1,33 €/h 
Öise vahetuse ja öötöö lisatasu  2,49 €/h 
Tunneli- ja varjenditööde lisatasu  1,23 €/h 
 
Kollektiivlepinguga on piirkondlike hoolduslepingute tööaja kohta alates 1. juunist 2022 
sätestatud järgmine. Laupäeval tehtud töö eest, mis ei ole vahetustega, ületunni- ega avariitöö, 
makstakse laupäeva lisatasu 3,70 €/h, v.a vaiksel laupäeval, mil töötajal on õigus saada 
kollektiivlepingu § 11.3 järgi vaikse laupäeva lisatasu. 
Valvesoleku hüvitis on alates 1. juunist 2022 24,82 € päevas.  
Valvesoleku hüvitis kehtib kogu infraala kollektiivlepingu kohta.  
 
Haiguspäevade töötasu makstakse töötaja keskmise tunnitasu alusel. Keskmine tunnitasu 
saadakse töötaja haigusele eelnenud kuue kuu regulaarse tööaja jooksul teenitud töötasu 
jagamisel töötatud tundidega. 
 
Lühendatud tööpäevade palk arvutatakse haiguspäevade töötasuga samadel alustel. See ei 
kehti olukorras, kus on kokku lepitud, et lühendatud tööpäeva palka makstakse protsendi alusel. 


