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Tallinna 
keskkonnahoidlikud 
riigihanked
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Perioodil 1. november 2021 – 1. november 2022

118 riigihanget,
milles esines vähemalt üks

keskkonnahoidlik kriteerium

71%
Küsiti keskkonnajuhtimis-
meetmeid ISO 14001 või 

muid samaväärseid

15% 
Sisaldasid kohustuslikke 

keskkonnahoidlikke tingimusi 
(Keskkonnaministri 29.06.2021 

määrusega nr 35 „)

14%
Sisaldasid muid 

keskkonnahoidlikke 
hankekriteeriume.



Biojäätmete kogumisnõude soetamine 2021 ja 2022 (1)
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Hankija: Tallinna Jäätmekeskus

Hindamiskriteerium: 

Taaskasutatud materjali kasutamine kogumisnõus 

Pakkumus, milles pakutakse taaskasutatud materjalist valmistatud 

kogumisnõud saab 30 väärtuspunkti olenemata sellest, kui mitu % 

taaskasutatud materjali kogumisnõu valmistamisel kasutati. 



Biojäätmete kogumisnõude soetamine 2021 ja 2022 (2)
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• 2021 ja 2022 – mõlemal aastal 2 pakkujat, kellest üks pakkus 
kogumisnõud, milles taaskasutatud materjali osakaal oli 93% 
ning teisel oli 75%. 
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Jäätmete liigiti kogumise kastide komplektide ostmine 2021 
ja 2022 (1)
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Hankija: Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond

Hindamiskriteerium: 

Taaskasutatud materjali kasutamine plastmahutis

Pakkumus, milles pakutakse taaskasutatud materjalist valmistatud 

plastmahutit saab 10 väärtuspunkti olenemata sellest, kui mitu % 

taaskasutatud materjali kogumisnõu valmistamisel kasutati. 



Jäätmete liigiti kogumise kastide komplektide 
ostmine 2021 ja 2022 (2)
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• 2021 - Kokku 5 pakkujat, kellest kaks 
pakkusid taaskasutatud materjalist 
valmistatud plastmahutit.

• 2022 – Kokku 3 pakkujat, ükski ei pakkunud 
nõutud sertifikaati.



Biojäätmete kogumismahutite soetamine (1)
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Hankija: Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond

Hindamiskriteerium: 

1. Meetmed keskkonnasaaste vähendamiseks 

Kui pakkuja on esitanud andmed meetmete kasutamise kohta keskkonnasaaste

vähendamiseks, omistatakse pakkumusele hindamisel 5 punkti

2. Alternatiivkütusel toimiva transpordivahendi kasutamine tarnel

Kui pakkuja on esitanud andmed, millest nähtub, et ta kasutab tarnel vähemalt 1 

alternatiivkütusel toimivat transpordivahendit, omistatakse pakkumusele 

hindamisel 5 punkti.



Biojäätmete kogumismahutite soetamine (2)
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• Kokku 5 pakkujat, kellest ükski ei pakkunud alternatiivkütuse 
kriteeriumit ning vaid 1 kirjeldas meetmeid keskkonnasaaste 
vähendamiseks, st mahutite ja marsruudi optimeerimine.

• See ei olnud võitja pakkumus.



Biojäätmete kodukompostrite soetamine (1)
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Hankija: Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond

Hindamiskriteerium: 

Kvaliteedi- või keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine tootmisel

Kui pakkuja on esitanud pakkumuse koosseisus kauba tootjale väljastatud

kvaliteedi- või keskkonnajuhtimise süsteemi sertifikaadi, mis tõendab, et 

kvaliteedi- või keskkonnajuhtimise süsteemi rakendatakse kauba tootmisel, 

siis omistatakse pakkumusele hindamisel 10 väärtuspunkti. 



Biojäätmete kodukompostrite soetamine (2)
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• Kokku 4 pakkujat ja kõik esitasid miski kvaliteedi- või 
keskkonnajuhtimise süsteemi sertifikaadi.



Cateringi teenuse tellimine (raamleping)
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Hankija: Tallinna Strateegiakeskus

Hindamiskriteerium: Mahetoitlustamise osutamine

Juhul, kui pakkuja osutab mahetoitlustamist, omistatakse pakkumusele 10 

väärtuspunkti



Tallinna Keskraamatukogu remondi- ja 
rekonstrueerimistööde projekteerimine
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Hankija: Tallinna Linnavaraamet

Vastavustingimus: Keskkonnasäästlikud nõuded

Pakkuja peab projekti koostamisel arvestama keskkonnasäästlikke nõuetega ja 

võimalustega. Projektis tuleb ette näha, et hoone rajamisel kasutatavad 

materjalid ja seadmed peaksid võimalusel olema taaskasutatavad, võimalikult 

pika kasutuseaga, lihtsasti remonditavad ja säästlikuma energia tarbimisega. 

Eelistada kasutatavate materjalide taaskasutust ja lahendusi mis võimaldavad 

vähendada hoone püsikulusid ja säästa materjalide kulu.



Haabersti linnaosa aastaringsed 
hooldustööd 2021-2027
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Hankija: Haabersti Linnaosa Valitsus

Vastavustingimus: Teenuse osutamise kava

Kavas esitada rakendatavad meetmed keskkonnahoidlikuks tegutsemiseks, 

eesmärgiga müra, tolmu, heitgaaside, töödeks kasutatavate materjalide 

keskkonnamõjude vähendamine.



Majapidamispaberi ostmine (raamleping)
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Hankija: Tallinna Strateegiakeskus

Vastavustingimus:

ISO 14024 standardile vastavad või samaväärsed ökomärgised

Pakkumus peab sisaldama koopiaid dokumentidest, mis tõendavad 

majapidamispaberi tooteartiklite vastavust ISO 14024 standardile (Euroopa 

Liidu ökomärgis, Põhjamaade ökomärgis vmt) või muudele samaväärsetele 

keskkonnasäästlikele nõuetele.



Aitäh!
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