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ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid teede projekteerimise, ehitamise ja hoolduse 

valdkonnas 

 

1 SISSEJUHATUS 

ELi keskkonnahoidlike riigihangete (edaspidi „ELi KHR“) kriteeriumide eesmärk on hõlbustada ametiasutustel väiksema keskkonnamõjuga toodete, teenuste ja tööde 

ostmist. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud viisil, mis võimaldab konkreetsel asutusel neid oma pakkumisdokumentides arvesse võtta, kui 

see on asjakohane. Käesolevas dokumendis esitatakse tooterühma „teede projekteerimine, ehitamine ja hooldus“ jaoks välja töötatud ELi KHRi kriteeriumid. Seda toetab 

juhenddokumendi eelnõu, milles esitatakse juhised KHRi kriteeriumikogumi tõhusaks lõimimiseks hankeprotsessi. Lisatud tehnilises aruandes on esitatud täiendavaid 

selgitusi nende kriteeriumide valimise põhjuste kohta ja viited lisateabele. 

Kriteeriumid on jaotatud valiku kriteeriumideks, tehnilisteks kirjeldusteks, pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja lepingu täitmise klausliteks. Iga kriteeriumikogumi 

puhul saab valida kahe sihttaseme vahel: 

- Põhikriteeriumid on töötatud välja keskkonnahoidlike riigihangete lihtsaks kohaldamiseks, keskendudes toote keskkonnatoime peamistele valdkondadele ja 

ettevõtjate halduskulude võimalikult suurele vähendamisele. 

- Lisakriteeriumide puhul võetakse arvesse rohkem keskkonnatoime aspekte või keskkonnahoidlikkuse kõrgemat taset. Neid kriteeriume kasutavad ametiasutused, kes 

soovivad keskkonna- ja innovatsioonieesmärkide toetamisel kaugemale minna. 

 

1.1 Mõisted ja reguleerimisala 

Käesolevat KHRi kriteeriumikogumit kohaldatakse teede projekteerimise, ehitamise ja hoolduse hankeprotsessile.  

Teed määratletakse järgmiselt: 

„Avalikuks liikluseks avatud peamiselt mootorsõidukitele mõeldud ühendustee (sõidetav tee), mis on kindla  

alusega ja ei kujuta endast rööpaid ega tõusu-maandumisradu.“ (Eurostat, 2009) 

Teedeehitus määratletakse järgmiselt: 

„Tee ettevalmistamine ja ehitamine, kasutades materjale, kaasa arvatud täitematerjale, bituumenit sisaldavaid ja hüdraulilisi sideaineid ning lisandeid, mida 

kasutatakse tee aluse alumises kihis, aluses ja katendis“ 

Teehooldus määratletakse järgmiselt: 

„kõik tegevused teede ekspluatatsioonivõime ja teenindustaseme hooldamiseks ja taastamiseks (PIARCi teedesõnastik) koos järgmiste alamkategooriatega“ 

- Tavahooldus määratletakse järgmiselt:  
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„Kõik toimingud, mida saab perioodiliselt kavandada, et tagada teenuse säilimine rahuldaval, algsele seisundile võimalikult lähedasel tasemel, vastavalt tee liigile“ 

(PIARCi teedesõnastik)  

- Ennetav hooldus ja taastamine määratletakse järgmiselt:  

„Olemasoleva rajatise ekspluatatsioonivõime säilitamiseks ja taastamiseks ning kasutusea pikendamiseks ettevõetav töö“ (PIARCi teedesõnastik)  

Ennetavat hooldust kasutatakse tavaliselt heas seisukorras katenditel, mille järelejäänud kasutusiga on pikk, ning sellega ei muudeta märkimisväärselt 

konstruktsioonilist suutlikkust, samas kui taastamine toimub siis, kui olemasoleva rajatise konstruktsiooniline tõhusus on ohus. 

Tee rekonstrueerimine määratletakse järgmiselt: 

„teedevõrgu uuendamiseks või terve teelõigu väljavahetamiseks läbiviidud töö“ (CEDR 2013) Hanke seisukohast on see etapp ehitusetapiga sarnane ning seega 

kohaldatakse sellele konkreetset pakkumiskutset. 

Teed ehitatakse kihtidena ning peamised kolm teekonstruktsiooni tüüpi saab määratleda järgmiselt: elastsed katendid, jäigad katendid ja pooljäigad katendid (Sherwood, 

2001). 

Käesolev kriteeriumikogum sisaldab soovitusi, mida kohaldatakse nii olemasolevate teede taastamise ja hooldamise kui ka uute teede ehitamise suhtes. Kriteeriume toetavad 

suunised, mis käsitlevad uue või hooldatud ja taastatud tee arendus- või hankeprotsessi. Suunistes eristatakse selle protsessi järgmiseid etappe:  

- ettevalmistav analüüs ja teostatavusuuring; 

- detailprojekt ja toimivuse nõuded; 

- ehitus või suured laiendused; 

- tee kasutus; 

- hooldus ja käitamine; 

- olelusringi lõpp, st. tee kasutusest kõrvaldamine. 

Punktis 1.2 on esitatud kõnealuse protsessi konkreetsed etapid, mille suhtes kohaldatakse ametlikku hanget ja mille jaoks on käesoleva dokumendiga ette nähtud kriteeriumid. 

Iga kõnealuse tegevuse kohta on esitatud keskkonnakriteeriumid. Kriteeriumites käsitletakse tee olelusringi valupunkte alates materjalide tootmisest (kaasa arvatud toorainete 

kaevandamine ja transport) kuni ehitamise, kasutamise (kütuse tarbimise tee eluea jooksul katendi ja sõiduki vahelise mõju tõttu), hooldamise (ja käituse) ning kasutusea 

lõpuni. Kõige olulisem keskkonnamõju on seotud kasvuhoonegaaside heitega, mis tekib kütuse tarbimisel tee kasutamise ajal ja ressursside kasutamisel ehitusmaterjalide 

tootmisel. Käsitletakse ka muid keskkonnaalaselt huvipakkuvaid valdkondi, nagu näiteks vee ja elupaikade säilitamine ja mürataseme vähendamine. 

Üldiselt keskenduvad kriteeriumid pigem teedele kui süsteemile, mitte nende üksikutele komponentidele. Tuleb märkida, et tänavavalgustite ja valgusfooride
1
 kohta on 

kättesaadavad eraldi KHR kriteeriumid, mida on võimalik teede hangete kontekstis kasutada.  

 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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1.2 Keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumide kohaldamine teede projekteerimise, ehitamise ja haldamise 

suhtes 

Vähendatud keskkonnamõjuga teede ehitamise, hoolduse või taastamistegevuste kavandamine ja sellealase hanke korraldamine on keeruline protsess. Nimetatud keerukuse 

tõttu on töötatud välja juhenddokument, et anda hangete korraldajatele suuniseid selle kohta, kuidas kaasata teede projekteerimise, ehitamise ja hoolduse KHRi kriteeriumeid 

tõhusalt hankemenetlusse (vt eraldi esitatud dokumenti Procurement practice guidance document – hankemenetluse juhenddokument). 

Uue tee ehitusprotsess või hooldamine koosneb konkreetselt järjestatud hanketoimingutest, millega on seotud lepingud. Kõnealune hanketoimingute järjestus võib avaldada 

tulemusele märkimisväärset mõju. Selle põhjuseks on asjaolu, et iga lepingu liik loob selged vastastikused seosed hankija, tee projekteerimisrühma ja töövõtjate vahel. 

Olenevalt kokkulepitud hankeviisist on võimalik lepingu sõlmimine samade töövõtjatega või eraldi. Teatavaid lepinguid võib ühitada projekteerimis- ja ehitus- või 

projekteerimis-, ehitus- ja halduskokkulepetega, mis hõlmavad üksikasjaliku projekteerimisprotsessi, peamist ehituslepingut, hooldus- ja käituslepingut, mida võib 

koordineerida üks töövõtja.  

Seepärast on tähtis välja selgitada hanketoimingute järjestuse sõlmpunktid, millepuhul tuleks KHRi kriteeriume arvesse võtta. Seda silmas pidades on need kriteeriumid 

korraldatud viisil, mis kajastab kõige tavapärasemaid hanketoiminguid, ja nendele on lisatud juhenddokument, milles pakutakse üldist laadi nõuandeid selle kohta, kuidas ja 

kus KHRi kriteeriume selles protsessis arvesse võtta. Dokumendis esitatakse kogu ELis rakendatud projektide käigus saadud kogemustest lähtudes soovitused hankejärjestuse 

korralduse kohta, nii et see aitaks jõuda kõige paremate tulemusteni, antakse ülevaade teemadest, mida tuleks arvesse võtta protsessi olulistes etappides ja pakutakse 

konkreetseid eksperditeadmisi, mis võivad toetada paremate tulemuste saavutamist. 

Esitatud kriteeriume kohaldatakse uute või hooldatavate teede hankeprotsessi järgmistes etappides. Nendes etappides toimub ametlik hange või on vajalik järelevalve: 

A. projekteerimisrühma ja töövõtjate valimine 

B. detailprojekti ja toimivuse nõuded; 

C. ehitus või suured laiendused; 

D. tee kasutus; 

E. hooldus ja käitamine; 

F. olelusringi lõpp. 

 

Olenevalt projekti sihttasemest, ajalistest piirangutest ja hankija kogemusest ei tarvitse kõik käesolevatesse kriteeriumikogumisse lisatud KHRi kriteeriumid asjakohased olla. 

Peale selle, kui võtta arvesse eelistatud järjestust hangete puhul, võib kõige õigem olla käsitleda kriteeriume seoses konkreetsete etappidega. Projekti strateegilised eesmärgid 

ja sihttasemed tuleks kindlaks määrata projekti algstaadiumis, lähtudes KHRi kriteeriumikogumist. KHRi kriteeriumite kasutuselevõtu optimaalseid etappe tuleks hinnata, et 

määrata kindlaks hanke korraldus. Igal juhul soovitatakse hõlmata KHRi kriteeriumid nii organisatsioonisisese kavandamise kui ka hankejärjestuse varajase etapiga, et tagada 

soovitud tulemused ja saavutada hinna ja kvaliteedi parim suhe. 
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1.3 Peamised keskkonnamõjud 

1.3.1 Teede kõige olulisemad keskkonnamõjud 

Peamised keskkonnamõjud tulenevad igapäevasest liiklusest (autode ja raskeveokite kütusekulu) tee kasutamise etapis. 

Üldiselt on kõige suurem mõju katendi tekstuuriga seotud veeretakistusjõul, kuna see on otseselt sõiduki kütusekuluga seotud. Wang et al. arvates (2012a) võib 

veeretakistusjõu 10 % vähenemine viia 1-2 % paranemiseni kütusesäästu osas. 

Ummikuid võivad põhjustada ehitustöödega mitteseotud tegurid (näiteks tipptunni liiklus, õnnetused, rikked ja halvad ilmastikutingimused) või nendega otseselt seotud 

tegurid, nagu näiteks tee ehitamiseks ja/või hooldamiseks vajalik sõiduradade/teede sulgemine. See võib järjekordade ja nendega seotud aegluse tõttu mõjutada suuresti 

sõidukite kütusekulu nii ehitus- kui hooldusetapis.  

Suuruselt järgmise keskkonnamõjuga tee olelusringi etapp on ehitusetapp, kus valukohad on seotud kasutatud ressursside ja heidetega ning materjalide tootmise, kaasa 

arvatud kaevandamise ja transpordiga, seotud mõjudega ökosüsteemile. Ressursikasutust mõjutab ehitusmaterjalide tootmisel, tegelikel ehitustöödel ja hooldusprotsessis 

tekkivate jäätmete kogus, mis võib moodustada vägagi suure osa ehitusplatsi üldisest materjalivoost. See tõstab esile projekteerimise ja ressursitõhususe täpsustamise 

olulisuse, kusjuures kõige olulisemad teeosad, mida käsitleda tuleb, on aluspinnas, kaasa arvatud mulla- ja pinnasetööd, aluse alumine kiht, alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelementidest katted. Seepärast võib ehitusmaterjalide ja -toodete ringlussevõtt ja korduskasutamine kaasa aidata keskkonnamõju vähendamisele ja ringmajanduse 

arendamisele.  

Sellega seoses tuleb suuremahuliste ja raskete ehitusmaterjalide puhul arvesse võtta mõju, mis tuleneb (loodusliku, ringlussevõetud või teisese) toorme veost tootmiskohta. 

Selliseid materjale veetakse tavaliselt veoautoga, mille tagajärjel tekib kütuse põhjustatud heide, mis on materjalide tootmisel tekkinud heitest üldiselt suurem või 

samaväärne. Kui selliseid materjale veetakse kaugemale kui 25 km, võivad veo käigus tekkinud heitkogused oluliselt suurendada tee peamiste ehitusdetailide tootmisetapi 

keskkonnamõju. Veoga seotud heite võimalik vähendamine aitab edendada vähese mõjuga transpordiliikide kasutamist, juhul kui vedada materjale rongi või laevaga. Ehitus- 

ja lammutusjäätmetest eraldatud ringlussevõetud materjalide kasutamine võib kaasa aidata selliste materjalide turu väljaarendamisele, kooskõlas ELi ringmajanduse 

eesmärkidega, ja täiendavalt tõhustada loodusvarade kasutamist. 

 

Keeruliste reljeefide korral moodustavad mulla- ja pinnasetöödega, kaasa arvatud pinnase stabiliseerimisega, seotud mõjud põhiosa koguheitest ja kuni 30 % projekti 

kuludest. 

Tänapäeval on hooldus ja taastamine üha tähtsamad, kuna uute teede ehitamine on vähenenud. Hooldust tuleb näha mitte pelga taastamis- ja parandustegevuste kordamisena 

vaid hoopis keerulise projekteerimisstrateegiate võrgustikuna, mis hõlmab veeretakistusjõu, ummikute ja tee pinnakattematerjalide vastupidavuse hindamist. Selles etapis on 

sarnaselt ehitusetapiga juhtival kohal materjalide tootmine ja ummikud. Mitu uuringut näitavad, et vastupidavuse ja jätkusuutlikkuse vahel on selged seosed. Seega kui 

kasutatakse vastupidavaid materjale, väheneb hooldamise vajadus. 

Liiklusvoo mõju kindlaksmääratud valukohtade suhtelisele olulisusele on tähtis tegur. 

- Suure liiklusega teedel (nt kiirteed, maanteed ja peamised riiklikud teed) mõjutavad veeretakistusjõud ja ummikud energiatarbimist ja heiteid kõige rohkem. 

Materjalide tootmine ja transport on tähtsuselt kolmas aspekt, mida tuleb arvesse võtta. 
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- Vähese liiklusega teedel
2
 (nt kõrvalteed ja muud teed) mõjutavad materjalide tootmine ja transport energiatarbimist ja heiteid rohkem kui veeretakistusjõud ja 

ummikud. Materjalide tootmise ja transpordi suhteline olulisus suureneb liiklusvoo vähenedes.  

Muud eriti olulised mõjud, mida tavaliselt teede olelusringi hindamisel ei käsitleta on järgmised: keskkonna müraemissioonid ja sademevee ärajuhtimine. Liiklus on 

suuremas osas Euroopa Liidust ilmselt kõige suurem keskkonnamüra allikas. Liiklusmüra vähendamiseks on kaks võimalikku lähenemisviisi: vaiksete teekatete täpsustamine 

või müratõkete paigaldamine. Sademevee ärajuhtimisel jõuab teedelt veekogudesse mitmeid saasteaineid. Sademevee käitlemisel ja saasteainete teedelt eemaldamisel on 

põhiline hõljuvate materjalide (prügi ja õli) ja tahkete osakeste (setted) eemaldamine. Teede sademeveesüsteemidel on üleujutuste ohuga piirkondades oluline osa tulvavee 

ohjeldamisel. Hetkel on olemas kahte tüüpi ehitusega sademeveesüsteeme: "kõva ehitusega" (põhinevad suuremal määral betoonil) ja "pehme ehitusega" (põhinevad 

väiksemal määral betoonil) süsteemid. Tulvavee ohjeldamisel on võimalik mõlemaid kujundada selliseks, et need vähendaksid olulisel määral üleujutusriske allavoolu.  

 

1.3.2 Kuidas vähendada ehitusmaterjalide olelusringi mõju  

Nagu eespool märgitud, on ehitusmaterjalidel keskkonnale suur mõju. Kriteeriumid annavad hankijatele ja pakkujatele rea võimalusi selle mõju hindamiseks ja väiksema 

mõjuga teedetailide valikuks. 

Kriteeriumid võimaldavad materjalide olelusringi mõju üldiselt hinnata, aidates pakkujatel ja nende projekteerimisrühmadel otsustada, kuidas olukorda parandada. 

Kriteeriumid on tehniliselt nõudlikud, mis teeb need eriti sobivaks kõrgemate sihttasemetega projektide jaoks, mida rakendavad kogenud projekteerimisrühmad. Teatavaid 

kriteeriume kohaldatakse ainult tee olelusringi konkreetsetel etappidel. Nende eesmärk on edendada konkreetset mõju vähendavaid meetmeid ja sellega seoses täiustada 

asjakohaste erimaterjalide valikuvõimalusi. Need kriteeriumid on tehniliselt vähenõudlikumad ja võivad paremini sobida madalamate sihttasemetega projektide ja väiksemate 

kogemustega projekteerimisrühmade puhul.  

Hankijatele kättesaadavad pakkumuste hindamise kriteeriumid on esitatud sihttasemete ja tehnilise keerukuse alanevas järjekorras. 

1. Olelusringi hindamine: olelusringi hindamise teostamine (vt lisakriteerium B14). See nõuab pakkujatelt tee peamiste ehitusdetailide olelusringi mõjude hindamist. 

2. CO2-jalajälg: CO2-jalajälje hindamine (vt põhikriteerium B14). See nõuab pakkujatelt tee peamiste ehitusdetailide olelusringi globaalse soojenemise potentsiaali 

hindamist. 

3. Materjali ringlussevõtmise ja korduskasutamise nõue: selle kohaselt nõutakse pakkujatelt selliste materjalide kasutamist, mille kohta kehtivad tee peamiste 

ehitusdetailide puhul ringlussevõtmise ja korduskasutamise miinimumnõuded (vt kriteerium B15). 

4. Raskete materjalide veoga seotud heitkoguste vähendamise nõue: sellega premeeritakse tee peamistes ehitusdetailides kasutatavate täitematerjalide transpordist 

tekkivaid väikeseid CO2 heitkoguseid (vt kriteerium B16). 

Kui hankija otsustab ergutada materjali ringlussevõtmist või korduskasutamist (punkt 3) või veoga seotud heite vähendamist (punkt 4), peaks ta kaaluma selliste 

kriteeriumide kehtestamist, mille puhul võetakse arvesse kohaliku ehitusmaterjalide turu konkreetseid tingimusi. Keskkonnamõjuga seotud järeleandmiste vältimiseks 

soovitatakse ühendada materjalide ringlusse võtmist ja korduskasutamist ning veoga seotud heite vähendamist käsitlevad nõuded. Kahe kriteeriumi suhteline osakaal peaks 

tagama tõhusa konkurentsi võimalike tarnijate vahel, julgustades samal ajal korraldama keskkonnale üldiselt kasulikumaid hankeid. 

                                                      
2 Rahvusvaheliselt loetakse vähese liiklusega teedeks teed, kus liiklusvoog on päevas 2000 sõidukit või vähem (AASHTO, 1993). 
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Pakkumiskutse puhul valitud sihttase sõltub hankija teadmistest ja kogemustest, projekti ulatusest ja võimalike pakkujate kogemustel põhinevatest otsustest. Hankija peab 

hoolikalt tasakaalustama erinevad keskkonnaalased ja keskkonnaga mitte seotud pakkumuste hindamise kriteeriumid ja need pakkumiskutses selgesõnaliselt esitama. 
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Teede olelusringi peamised keskkonda mõjutavad tegurid ja peamised 

keskkonnamõju liigid 

 ELi kavandatud lähenemisviis teede projekteerimise, ehitamise ja hoolduse KHRile 

Peamised keskkonda mõjutavad tegurid 

- Katendi ja sõiduki vahelisest mõjust tulenev veeretakistusjõud 

ning sellega seotud kütusekulu ja sellega kaasnevad 

kasvuhoonegaaside heited tee kasutusetapis; 

- Teede ehitusmaterjalide valmistamise ja veoga kaasnev 

loodusvarade vähenemine, tootmiseks kasutatud energia ja 

heitkogused; 

- Ehitusplatsi ettevalmistamise, mulla- ja pinnasetööde käigus 

tekkinud kaevandatud materjal ja pinnas, kaasa arvatud mulla 

pealiskiht. Tee ehitamine ja lammutamine; 

- Tee ehitamisel, kasutamisel ja hooldamisel tekkiv müra; 

- Katendi kattekihtide vastupidavus. Hooldusstrateegia 

optimeerimine, et tagada soovitav veeretakistusjõud, 

vastupidavus ja müra vähendamine; 

- Ehitus- ja hooldustöödest tulenevad ummikud; 

- Vee saastamine tee ehitamise ja selle kasutamise etappides. 

Teepinna kaasaaitav mõju üleujutustele. Elupaikade 

killustumine ja ohud floorale ja faunale tee kasutusetapis. 

Olelusringi peamised keskkonnamõju liigid ja ressursikasutuse 

parameetrid: 

- Toote olelusringi vältel peetakse kõige olulisemaks järgmisi 

peamisi keskkonnamõju liike: globaalse soojenemise 

potentsiaal, fotokeemilise osooni tekkimine, abiootiliste 

ressursside kahanemine, hapestumine, eutrofeerumine, inimest 

mõjutav toksilisus, ökotoksiline mõju, maakasutus, taastuvate 

ja mittetaastuvate primaarenergia allikate kasutamine, teiseste 

ja korduskasutatud materjalide ja jäätmematerjali voogude 

kasutamine. 

 - Projekteerimine ja ehitamine viisil, mis tagab madala veeretakistusjõu 

(tehniliselt vastuvõetavate ohutusparameetrite raames) ja madala kaasneva 

kütusekulu ja heited kiirteedel ja maanteedel, optimeerides makrotekstuuri 

(mõõdetakse keskmise profiilisügavusena) ning jälgides teed selle 

kasutusetapis; 

- Projekt ja tehnilised kirjeldused tootmisega seotud mõju ja 

ehitusmaterjalidega seotud ressursikasutuse vähendamiseks; 

- Projekteerimine, tehnilised kirjeldused ja tööde juhtimine, et maksimeerida 

ehituskohas kaevandatud materjalide ja pinnase korduskasutamist (kaasa 

arvatud pealismuld), maksimeerida ehitus- ja lammutusjäätmete ja muudest 

tööstusprotsessidest pärinevate jäätmete ringlussevõtmist/korduskasutamist 

ning kasutada ehitusmaterjale, milles on suur osakaal ringlussevõetud või 

korduskasutatud materjale, kaasa arvatud kõrvalsaadusi; 

- Ehitamis-, kasutamis- ja hooldusetapis müraemissioonide vähendamiseks 

lähenemisviiside (kaasa arvatud looduspõhised lahendused
3
) 

kindlaksmääramine; 

- Materjali vastupidavuse suurendamine ja hooldusvajaduste vähendamine; 

- Hooldus- ja taastamisstrateegiad, kaasa arvatud seirekava ja hoolduskava; 

- Liiklusummikute leevendamise kava, mis hõlmab selliseid lahendusi nagu 

alternatiivsed marsruudid, kahesuunalised sõidurajad ja kindlustatud 

teepeenrad, mida hinnatakse olelusringi kulude arvestamise analüüsi abil; 

- Sademeveesüsteemile vee saaste kontrollimise komponentide ja sademevee 

säilitamise komponentide lisamine, kaasa arvatud pehme ehitusega 

lahendused (nt looduspõhised lahendused), mis hõlmavad elupaikade 

loomise potentsiaali, et vähendada eelkõige äravoolu vihmavee 

kollektoritesse ja kohalikesse vihmavee kollektoritesse või pinnavette 

voolava vee koguhulka, vähendades seega olulisel määral üleujutustega 

seotud kahjustusi. 

                                                      
3 Looduspõhised lahendusi on kohalikele oludele kohandatud, need on ressursitõhusad süsteemsed sekkumised, mille aluseks on loodus või mida loodus toetab, need on kulutõhusad, pakuvad samaaegselt keskkondlikke, sotsiaalseid ja majanduslikke kasusid ning 

aitavad vastupanuvõimet suurendada. 
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2 TEEDE PROJEKTEERIMISE, EHITAMISE JA HOOLDUSEGA SEOTUD KHR KRITEERIUMID 

A. Projekteerimisrühma ja töövõtjate valik 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

SISU 

Uute ressursitõhusate teede ehitamine, mille projektis võetakse arvesse laiemaid keskkonnamõjusid, kaasa arvatud müra, äravoolu ja sõidukite kütusekulu kasutamise ajal. 

või 

Olemasolevate teede ressursitõhusad hooldustööd või suuremad taastamistööd, kus võetakse arvesse laiemaid keskkonnamõjusid, kaasa arvatud müra, äravoolu ja sõidukite 

kütusekulu kasutamise ajal. 

VALIKUKRITEERIUMID 

Neid kriteeriume on võimalik kasutada eelvaliku menetluses, kui hankija korraldab konkursi projekteerimisrühma teenuste hankimiseks. Kogemust tõendavate teostatud projektide arv ja maht 

peaks olema proportsionaalne hankemenetlusega seotud projekti näitajatega. 

A1. Projektijuhi ja projekteerimisrühma pädevused 

Neid kriteeriume on võimalik kasutada eelvaliku menetluses, kui hankija korraldab konkursi 

peamise ehitustöövõtja või projekteerimisrühma teenuste hankimiseks. 

Projektijuhil, inseneridel, arhitektidel, konsultandil ja/või projekteerimisrühmade ühendusel on 

asjakohane pädevus ja kogemus igas allpool kirjeldatud valdkonnas, mille eest nad lepingu 

kohaselt vastutavad (valige konkreetse lepingu puhul asjakohane variant): 

- Teedeehituse ja -hoolduse lepingute projektide juhtimine, millega saavutati parem 

keskkonnatoime; 

- Tee keskkonnatoime hindamine, kasutades mitmel kriteeriumil põhinevaid 

sertifitseerimiskavasid ning CO2-jalajälje vahendeid kooskõlas standardiga ISO 14067 

või muu samaväärse standardiga; 

- Vähese keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide kirjeldus, hange ja kasutamine. 

- Teede ehitamises ja hoolduses selliste ehitusmaterjalide kasutamine, milles on suur 

osakaal ringlussevõetud ja korduskasutatud materjalil ning kõrvalsaadustel; 

- Liiklusummikute leevendamise kavad ja olelusringi kulude arvestamise analüüs, et leida 

kõige kuluoptimaalsem lahendus; 

- Tegeliku liiklusmüra vähendamise lahendused vaiksete teekatete ja müratõkete abil; 

- Kattekihtide vastupidavuse, kandejõu ja väsimuskindluse tõstmine; 

- Seire- ja hoolduskavade väljatöötamine ja nende rakendamine reaalsetes olukordades; 

A1. Projektijuhi ja projekteerimisrühma pädevused  

Neid kriteeriume on võimalik kasutada eelvaliku menetluses, kui hankija korraldab konkursi 

peamise ehitustöövõtja või projekteerimisrühma teenuste hankimiseks. 

Projektijuhil, inseneridel, arhitektidel, konsultandil ja/või projekteerimisrühmade ühendusel on 

asjakohane pädevus ja kogemus igas allpool kirjeldatud valdkonnas, mille eest nad lepingu 

kohaselt vastutavad (valige konkreetse lepingu puhul asjakohane variant): 

- Parema keskkonnatoimega teedeehituse ja -hoolduse lepingute projektide juhtimine; 

- Ebatasasuste ja makrotekstuuri mõjude hindamine veeretakistusjõule ja sellest tulenevalt 

kütusekulule ja suhtele haardevõimega. Ehitusmaterjalidega seotud makrotekstuuri 

(mõõdetakse keskmise profiilisügavusena) ja vastupidavuse hindamine. Kütusekulu 

hindamiseks MIRAVEC vahendi kasutamine või muude hindamisvahendite kasutamine 

juhul, kui need on olemas; 

- Terviklike hindamisvahendite kasutamine parandatud keskkonnatoimega teede 

projekteerimisel, hindamisel ja kirjeldamisel, kaasa arvatud olelusringi kulude 

arvestamine ja olelusringi hindamine. Võrdlusuuringud kooskõlas standarditega ISO 

14040 ja ISO 14044; 

- Vähese keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide kirjeldus, hange ja kasutamine. 

- Teede ehitamises ja hoolduses selliste ehitusmaterjalide kasutamine, milles on suur 

osakaal ringlussevõetud ja korduskasutatud materjalil ning kõrvalsaadustel; 

- Liiklusummikute leevendamise kavad ja olelusringi kulude arvestamise analüüs, et leida 
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- Sademevee saastekontrolli ja sademevee säilitamise komponentide projekteerimine ja 

paigaldamine sademeveesüsteemidesse, ideaalis hõlmab see pehme ehitusega 

komponente.  

Rõhutage nende valdkondade puhul asjakohast projektialast kogemust ja pidevat kutsealast 

arengut.  

Hankija võib suurendada tehniliste tõendite kogumiseks antud aastate arvu ning võib nõuda 

olenevalt projekti laadist minimaalse lepingute arvu kohta tõendeid. 

Tõendamine: 

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse projekti heaks töötama 

hakkavate isikute CVd. 

 

 

 

kõige kuluoptimaalsem lahendus; 

- Tegeliku liiklusmüra vähendamise lahendused vaiksete teekatete ja müratõkete abil; 

- Kattekihtide vastupidavuse, kandejõu ja väsimuskindluse suurendamine. Kogemused 

kauakestvate katendite ja igaveste katenditega; 

- Seire- ja hoolduskavade väljatöötamine ja nende rakendamine reaalsetes olukordades; 

- Sademevee saastekontrolli ja sademevee säilitamise komponentide projekteerimine ja 

paigaldamine sademeveesüsteemidesse, ideaalis hõlmab see pehme ehitusega 

komponente. 

Rõhutage nende valdkondade puhul asjakohast projektialast kogemust ja pidevat kutsealast 

arengut.  

Hankija võib suurendada tehniliste tõendite kogumiseks antud aastate arvu ning võib nõuda 

olenevalt tee projekti laadist minimaalse lepingute arvu kohta tõendeid. 

Tõendamine:  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse projekti heaks töötama 

hakkavate isikute CVd. 

 

A2. Peamise ehitustöövõtja pädevused  

Neid kriteeriume võib kasutada peamise ehitustöövõtja eelvaliku menetluses.  

Peamisel ehitustöövõtjal peavad olema asjakohane pädevus ja teedeehituse ja -hoolduse 

lepingute täitmise kogemus, mille puhul on tõestatud keskkonnatoime parandamine. 

Kriteerium A2 on seosesprojekteerimis- ja ehitus- või projekteerimis-, ehitus- ja 

halduskokkulepetega asjakohane ka palgatud projekteerimisrühma puhul. 

Asjakohaste kogemusvaldkondade hulka kuulub (asjakohane projekti ja valitud KHR 

kriteeriumide seisukohast): 

- Makrotekstuuride (keskmine profiilisügavus) seire ja tavahoolduse tegevuste 

kasutuselevõtmine; 

- Ehitusmaterjalidega seotud vastupidavuse hindamine; 

- Liiklusummikute leevendamise kava ja ehitus- ja hooldustööde ajal ummikute 

juhtimise kasutuselevõtmine, kaasa arvatud lahendused nagu ümbersõiduteed, 

sõiduread hoovuste jaoks ja teepeenrad, intelligentsed transpordisüsteemide 

seadmed ja nende hindamine olelusringi kulude arvestamise analüüsi kaudu; 

- Vähese keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide ostmine ja kasutamine ja nende 

A2. Peamise ehitustöövõtja pädevused 

Neid kriteeriume võib kasutada peamise ehitustöövõtja eelvaliku menetluses.  

Peamisel ehitustöövõtjal peavad olema asjakohane pädevus ja teedeehituse ja -hoolduse 

lepingute täitmise kogemus, mille puhul on tõestatud keskkonnatoime parandamine. 

Kriteerium A2 on seosesprojekteerimis- ja ehitus- või projekteerimis-, ehitus- ja 

halduskokkulepetega asjakohane ka palgatud projekteerimisrühma puhul. 

Asjakohaste kogemusvaldkondade hulka kuulub (asjakohane projekti ja valitud KHR 

kriteeriumide seisukohast): 

- Makrotekstuuride (keskmine profiilisügavus) seire ja tavahoolduse tegevuste 

kasutuselevõtmine ning profiili sügavuse keskmise muutumisest, ebatasasustest ja 

pinnasedefektidest tuleneva kütusekulu hindamine; 

- Ehitusmaterjalidega seotud vastupidavuse hindamine. Kütusekulu hindamiseks 

MIRAVEC vahendi kasutamine või muude hindamisvahendite kasutamine juhul, kui 

need on olemas; 

- Liiklusummikute leevendamise kava ja ehitus- ja hooldustööde ajal ummikute 

juhtimise kasutuselevõtmine, kaasa arvatud lahendused nagu ümbersõiduteed, 
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toimivuse tõendamine. Tarneahela juhtimine, et tagada vastavus asjakohaste tee 

hindamis- ja sertifitseerimissüsteemidega, näiteks CEEQUAL või Greenroads jms; 

- Teede ehitamises ja hoolduses ehitusmaterjalide ostmine ja kasutamine, milles on 

suur osakaal ringlussevõetud ja korduskasutatud materjale ning kõrvalsaadusi; 

- Lammutusjäätmete, kaevandatud materjalide ja pinnase juhtimise kavade edukas 

rakendamine, et minimeerida jäätmeteket. Tegevuskohas ja väljaspool tegevuskohta 

töötlemise võimalused ja vastavad teadmised. 

- Kogemused madala temperatuuriga asfaltiga, eelkõige töötajate tervise ja ohutusega 

seotud parimate tehnikate osas; 

- Vaiksete teekatete ehitamine; 

- Kauakestvad katendid ja katendi pealmiste kihtide kestvuse suurendamine; 

- Vee saastekontrolli komponentide ja sademevee säilitamise komponentide 

ehitamine ja käikulaskmine, mis hõlmab ideaalis pehme ehitusega komponente. 

Rõhutage nende valdkondade puhul asjakohast projektialast kogemust ja pidevat kutsealast 

arengut.  

Hankija võib suurendada tehniliste tõendite kogumiseks antud aastate arvu ning võib nõuda 

olenevalt projekti laadist minimaalset lepingute arvu. 

Tõendamine:  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse ka projekti heaks töötama 

hakkavate isikute CVd. 

sõiduread hoovuste jaoks ja teepeenrad, intelligentsed transpordisüsteemide seadmed 

ja nende hindamine olelusringi kulude arvestamise analüüsi kaudu; 

- Vähese keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide ostmine ja kasutamine ja nende 

toimivuse tõendamine. Tarneahela juhtimine, et tagada vastavus asjakohaste tee 

hindamis- ja sertifitseerimissüsteemidega, näiteks CEEQUAL või Greenroads jms; 

Kogemused olelusringi kulude arvestamise ja olelusringi hindamise vahenditega; 

- Teede ehitamises ja hoolduses ehitusmaterjalide ostmine ja kasutamine, milles on 

suur osakaal ringlussevõetud ja korduskasutatud materjale ning kõrvalsaadusi; 

- Lammutusjäätmete, kaevandatud materjalide ja pinnase juhtimise kavade edukas 

rakendamine, et minimeerida jäätmeteket. Tegevuskohas ja väljaspool tegevuskohta 

töötlemise võimalused ja vastavad teadmised. 

- Kogemused madala temperatuuriga asfaltiga, eelkõige töötajate tervise ja ohutusega 

seotud parimate tehnikate osas; 

- Vaiksete teekatete ehitamine ja seire, müra vähendamise toimivuse kestvuse analüüs; 

- Kauakestvad katendid ja katendi pealmiste kihtide kestvuse suurendamine; 

- Vee saastekontrolli ja sademevee säilitamise komponentide ehitamine ja 

käikulaskmine, mis hõlmab ideaalis pehme ehitusega komponente. 

Rõhutage nende valdkondade puhul asjakohast projektialast kogemust ja pidevat kutsealast 

arengut.  

Hankija võib suurendada tehniliste tõendite kogumiseks antud aastate arvu ning võib nõuda 

minimaalset lepingute arvu olenevalt projekti laadist. 

Tõendamine:  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 
mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Seda toetavad: 

- Kolmandate isikute auditeerimine (näiteks lammutamisjäätmete auditis); 

- Tee peamise ehitusdetaili olelusringi kulude arvestamine ja olelusringi analüüs 

ja/või; 

- Seireandmete kogumine näiteks ehitus- ja lammutusjäätmete ja kaevandatud 

materjalide ja pinnase tootmise ja juhtimise kohta, tee tavahoolduse, ennetava 

hoolduse ja taastamise toimivusnäitajate jms kohta. 

Sellele lisatakse projekti heaks töötama hakkavate isikute CVd. 

 

 

Selgitavad märkused 
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- Nõustajate, projekteerimisrühmade ja töövõtjate hindamiseks on vaja kogenud hindamiskomisjoni. Otstarbekas võib olla välisekspertide kaasamine, mis võib 

hõlmata projektijuhi määramist, ja komisjoni moodustamist, kellel on teadmised ja kogemus konkureerivate töövõtjate kogemuse hindamiseks. Valikukriteeriumide 

1 ja 2 juures esitatud nimekirjad on soovituslikud ja neid tuleks kohandada vastavalt projekti ja hankeetapi asjaoludele. 

- Riigihankedirektiivide reformi paketis
4,5

 (mis avaldati 28. märtsil 2014. aastal Euroopa Liidu Teatajas nr 28 ja mille liikmesriigid peavad 24 kuu jooksul üle võtma), 

on selgesõnaliselt sätestatud (direktiivi 2014/24/EL artikkel 67), et lepingut täitma määratud töötajate töökorraldus, kvalifikatsioon ja kogemus (kui töötajate 

kvalifikatsioon võib oluliselt mõjutada lepingu täitmise kvaliteeti) võib olla lepingu sõlmimise kriteeriumiks. Keerukate lepingute puhul, nagu näiteks teedelepingud, 

võib üldiselt eeldada, et projektijuhtide, projekteerimisrühma, spetsialistist nõustajate ja töövõtjate kvaliteet võib avaldada olulist mõju projekti täitmisele. Palun 

arvestage sellega, et teenuse osutaja või töövõtja või ettevõtja haldustöötajate haridus- ja kutsealast kvalifikatsiooni võib hankemenetluses hinnata ainult üks kord, 

seda kas valiku etapis või lepingu sõlmimise kriteeriumina (direktiivi 2014/24/EL II osa XII lisa). 

 

                                                      
4 Direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

5 Direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ. 
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B. Detailprojekt ja toimivustaseme nõuded 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

B1. Madala temperatuuriga asfalt 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja kasutab 

bituumenisegude laotamisel parimaid tavasid ja tehnikaid, et langetada asfalti tootmise ja 

paigaldamise temperatuuri. 

Maksimaalne pindmiste ja siduvkihtide bituumenisegude laotamise temperatuur pole suurem 

kui 140°C. Kõrgemad kui 140°C, kuid madalamad kui 155°C laotamistemperatuurid on 

lubatud ainult kõrgema viskoossusega spetsiaalsete bituumenisegude korral. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab 

projekteerimistegevuste tehnilise aruande ja töökava, kus märgitakse ära segamis- ja 

laotustehnikad ning nende tehnikate puhul nõutud maksimaalsed temperatuurid, kaasa arvatud 

tootja(te) esitatud tehnilised andmelehed sideaine ja asfaltsegu koostise kohta. 

B1. Madala temperatuuriga asfalt 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja kasutab 

bituumenisegude laotamisel parimaid tavasid ja tehnikaid, et langetada asfalti tootmise ja 

paigaldamise temperatuuri. 

Maksimaalne pindmiste ja siduvkihtide bituumenisegude laotamise temperatuur pole suurem 

kui 120°C. Kõrgemad kui 120°C, kuid madalamad kui 155°C laotamistemperatuurid on 

lubatud ainult kõrgema viskoossusega spetsiaalsete bituumenisegude korral. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab 

projekteerimistegevuste tehnilise aruande ja töökava, kus märgitakse ära segamis- ja 

laotustehnikad ning nende tehnikate puhul nõutud maksimaalsed temperatuurid, kaasa arvatud 

tootja(te) esitatud tehnilised andmelehed sideaine ja asfaltsegu koostise kohta. 

B2. Kaevandatud materjalide ja pinnase juhtimise kava 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Kaevandamise ajal registreeritakse jäätmeteke, välja arvatud ehitus- ja lammutusjäätmete kohta. 

Koostatakse kaevandatud materjalide ja pinnase juhtimise kava, luues süsteemid järgmiste materjalide sorteerimiseks: 

(i) kaevandustegevustest (näiteks tegevuskoha ettevalmistamisel ja tasandamisel, aluse, vundamendi ja kraavide kaevamisel) tulenevad kaevandatud materjalid, tavaliselt on selleks 

pinnas ja kivid, kaasa arvatud pealismuld; 

(ii) pealismuld. 

Nii kaevandatud materjalide kui pealismulla osas tuleks suletud ahelaga korduskasutamine ehituskohas maksimeerida kooskõlas CO2-jalajälje või olelusringi hindamise tulemuslikkuse 

hindamise tulemustega (vt kriteeriumit B14). Kaevandatud materjalide sorteerimisel korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja muuks utiliseerimiseks järgitakse direktiiviga 2008/98/EÜ 

kehtestatud jäätmehierarhiat. 

Tõendamine: 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab kaevandatud materjalide ja pealismulla juhtimise kava, mis koosneb järgmisest:  

(i) töömahtude loetelu, mis sisaldab kaevandatud materjalide hinnanguid, mis põhinevad DEFRA (2009) pinnase juhtimise tegevusjuhistes ja/või ENCODE protokollis (2013) sätestatud 

headel tavadel; 

(ii) kõigi prügilatesse ladestamata materjalide hinnangud ja potentsiaalsete ohtlike ainete kindlaksmääramine; 

(iii) tegevuskohas korduskasutatud ja/või ringlussevõetud materjalide massiprotsendi hinnangud; 

(iv) väljaspool tegevuskohta korduskasutatud ja/või ringlussevõetud materjalide massiprotsendi hinnangud; 
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(v) pealismulla kogukogus ja selle kvaliteedi säilitamise strateegiad. 

B3. Sademeveesüsteemide vee saaste kontrollimise komponentide toimivusnõuded 

Välja arvatud juhul, kui kanalisatsiooniühendused on konkreetselt kohaliku seadusandluse või 

konkreetsete asjaolude tõttu nõutud 

Teede sademeveesüsteemid ei ole peamiste kanalisatsioonisüsteemidega ühendatud. 

Sademeveesüsteem sisaldab äravoolukomponente, mis aitavad eemaldada sademeveest kõik 

setted ja tahked osakesed. 

Tõendamine:  
Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja näitab selgelt ära, 

kuhu vesi ära juhitakse ning kuhu ja millised setete eemaldamise seadmed sademeveesüsteemi 

paigaldatakse. 

B3. Sademeveesüsteemide vee saaste kontrollimise komponentide toimivusnõuded 

Välja arvatud juhul, kui kanalisatsiooniühendused on konkreetselt kohaliku seadusandluse või 

konkreetsete asjaolude tõttu nõutud 

Teede sademeveesüsteemid ei ole peamiste kanalisatsioonisüsteemidega ühendatud.  

Sademeveesüsteem sisaldab äravoolukomponente, mis aitavad eemaldada sademeveest kõik 

setted ja tahked osakesed. Sellised kõva ehitusega äravoolukomponente kombineeritakse 

pehme ehitusega komponentidega (tihti tähistatakse neid väljendiga jätkusuutlikud 

sademeveesüsteemid (SuDS)). 

Tõendamine:  
Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja näitab selgelt ära, 

kuhu vesi ära juhitakse ning kuhu ja millised setete eemaldamise komponendid/seadmed 

sademeveesüsteemi paigaldatakse ning millised komponendid/seadmed järgivad jätkusuutlikke 

sademeveesüsteemide põhimõtteid. 

B4. Sademevee säilitusvõimekuse toimivusnõuded sademeveesüsteemides 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Kui see on õigusaktidega nõutud või kui see on konkreetse tegevuskoha seisukohast eriti oluline 

Sademeveesüsteem kavandatakse nii, et see suudab järgmist: 

- säilitada näidistormi6 sademeid kordusperioodi (sageduse) 1 juures X aastat ning kindlaksmääratud äravoolualal Y minuti jooksul; 

- piirata maksimaalseid sademeveesüsteemist äravoolu määrasid maksimaalselt samaväärse roheala äravoolu määradeni või muu konkreetse väärtuseni, mille hankija pakkumiskutses 

kindlaks määranud on. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja saab hankijalt näidistormi jaoks asjakohased sademete andmed. 

Pakkuja viib nende andmetega läbi hüdraulilise simulatsiooni, kasutades selleks hankija kindlaksmääratud asjakohast modelleerimistarkvara. Simulatsioon näitab järgmist: 

- sademeveesüsteemi võimekust ei tohi näitetormi ajal ühelgi hetkel ületada ning 

- äravoolumäär ei tohi näitetormi ajal hankija määratud väärtusest ühelgi hetkel kõrgem olla. 

                                                      
6 Vaadake tehnilise aruande lisa 5 jooniseid A.7 ja A.8 
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B5. Keskkonna kaasamise ja taastamise kava 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Seda kriteeriumi kohaldatakse ainult juhul, kui istutamiseks on olemas sobiv maa-ala, see võib hõlmata pehme ehitusega sademevee taristu paigaldamist, näiteks reservuaarid, tiigid või 

kunstlikud märgalad 

Keskkonna kaasamise ja taastamise kava esitatakse tee projekti osana ning see sisaldab järgmisi üksikasju: 

- tegevuskoha kaart, kus on märgitud ära kõigi taimeliikide asukoht ja nende kogused/tihedused (see hõlmab ainult mitteinvasiivseid ja looduslikke liike); 

- taimeliikide valimiseks kasutatud menetluse kirjeldus ja lühike põhjendus selle kohta, miks iga liik tegevuskoha konkreetsete keskkonnatingimustega sobib; 

- istutuspinnase nõuded: muld/kompost/kasvusubstraadid ja nende sügavused, väetise kasutamine alguses, multši kasutamine, muruseemnete külvamine; 

- kavandatud meetmed, et vältida pinnase erosiooni enne ja pärast taimkatte istutamist; 

- taimestunud alade ennustatavad hooldusnõuded. See hõlmab kastmist, muruniitmist, pügamist või taimede asendamist. 

Kava tuleks koostada kooskõlas parimate tavade suunistega, nagu näiteks COST 341 aruandes või muudes sarnastes dokumentides kirjeldatud suunistega. 

Tõendamine:  
Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab hankijale keskkonna kaasamise ja taastamise kava. 

B6. Müraemissioonide seire ehituse ja hoolduse ajal 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Kui seda nõutakse projekteerimisloa või kohaliku/riikliku seadusandlusega või kui hankija seda konkreetselt nõuab 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab üksikasjad selle kohta, kuidas püstitatakse ajutised müratõkked (või alalised müratõkked, kui need kuuluvad 

lõplikku projekti), et mürataset kindlaksmääratud vastuvõtualas vähendada alla X dB (A) keskmise väärtuseni LdEN ja Y dB (A) keskmise väärtuseni Löö, mis on määratletud keskkonnamüra 

direktiivi (2002/49/EÜ) I lisas. 

Tõendamine: Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab järgmise: 

- keskkonnahinnangu mõjuhinnangus, seadusandluses või vajaduse korral hankija poolt kindlaksmääratud ehitusala ja vastuvõtuala kava; 

- tööde ajakava, kus on tõstetud esile kõige mürarikkamate tööde tegemise asukohad; 

- müratõkete asukoha täpsustamine ja põhiliste akustiliste arvutustega seotud ligikaudsed omadused, mis näitavad, et vastuvõtualas on võimalik mürataset vähendada. 

 

B7. Minimaalsed nõuded vaikse teekatte projektile 

Kui see on nõutud kohaliku või riikliku seadusandlusega või kui madalat mürataset peetakse 

antud tee korral prioriteediks 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja kinnitab, et 

kavandatav vaikne teekate täidab olenevalt teelõigul lubatud maksimaalsest kiirusest 

järgmiseid läheduses mõjuva müraemissiooni tasemeid kooskõlas standardiga ISO/DIS 11819-

B7. Minimaalsed nõuded vaikse teekatte projektile 

Kui see on nõutud kohaliku või riikliku seadusandlusega või kui madalat mürataset peetakse 

antud tee korral prioriteediks 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja kinnitab, et 

kavandatav vaikne teekate täidab olenevalt teelõigul lubatud maksimaalsest kiirusest 

järgmiseid läheduses mõjuva müraemissiooni tasemeid kooskõlas standardiga ISO/DIS 11819-
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2: 

- 90 dB(A) kiirusel 50 km/h, ja/või 

- 95 dB(A) kiirusel 70 km/h, ja/või 

- 98 dB(A) kiirusel 90 km/h. 

Projekti ja kõigi oletuste toetamiseks kasutatavates katseandmetes tuleb võtta arvesse 

läheduses mõjuvate müraemissioonide katsesõidukite ja/või haagiste kasutamist, mis 

kasutavad standardis ASTM F2493-14 määratletud terasvööga radiaalrehve, mille 

dimensioonikood on P225/60 R16 ja mille minimaalne samm on 5 mm. 

Kõik katseandmed korrigeeritakse õhutemperatuuri 20°C jaoks. Katseandmete 

mõõtemääramatuse analüüsi hinnatakse kooskõlas mõõtemääramatuse väljendamise juhendiga 

(ISO/IEC juhend 98-3:2008) ning katseandmed näitavad, et tulemused koos nende 

mõõtemääramatusega ei ületa enam kui 1 dB (A) võrra eespool nimetatud väärtusi või 

projektis nimetatud väärtusi (kui need on madalamad). 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja kirjeldab kavandatava 

vaikse teekatte olemust, nagu näiteks täitematerjalide terakoostis, täitematerjalide 

maksimumsuurus, kasutatud sideaine, eeldatavad tühimike mahud ja eeldatav läheduses mõjuv 

müraemissioon katsesõidukitest tee jaoks asjakohasel kiirusel (asjakohastel kiirustel). 

Uute teekatte väärtuste müra vähendamise eeldatav tõhusus põhineb laboris ja/või kohapeal tee 

katselõikudel tehtud mõõtmistel ning seda võib võrrelda muude tuntud madala müratasemega 

viitepindadega. Andmed ja teabe võib koguda hankija ise teepindade müramõõtmiste 

valdkonnas retsenseeritud avaldatud kirjanduse või pädevate asutuste allkirjastatud sellealaste 

deklaratsioonide põhjal. 

Pärast avamist esitatakse pädeva asutuse allkirjastatud katsearuanne läheduses mõjuvate 

müratulemuste kohta, mis on leitud heakskiidetud teelõikudel heakskiidetud sõidukiirus(t)el 

katsete käigus; aruanne näitab asjakohaste müraemissioonide piirmäärade täitmist.  

Katsetatud teelõigu ruumiline dispersioon näitab, et katselõigu üheski osas ei ületata üldist 

piirmäära enam kui 2 dB(A) võrra. 

 

2: 

- 87 dB(A) kiirusel 50 km/h, ja/või 

- 92 dB(A) kiirusel 70 km/h, ja/või 

- 95 dB(A) kiirusel 90 km/h. 

Projekti ja kõigi oletuste toetamiseks kasutatavates katseandmetes tuleb võtta arvesse läheduse 

katsesõidukite ja/või haagiste kasutamist, mis kasutavad dokumendis ASTM F2493-14 

määratletud terasvööga radiaalrehve, mille dimensioonikood on P225/60 R16 ja mille 

minimaalne samm on 5 mm. 

Kõik katseandmed korrigeeritakse õhutemperatuuri 20°C jaoks. Katseandmete 

mõõtemääramatuse analüüsi hinnatakse kooskõlas mõõtemääramatuse väljendamise juhendiga 

(ISO/IEC juhend 98-3:2008) ning katseandmed näitavad, et tulemused koos nende 

mõõtemääramatusega ei ületa enam kui 1 dB (A) võrra eespool nimetatud väärtusi või 

projektis nimetatud väärtusi (kui need on madalamad). 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja kirjeldab kavandatava 

vaikse teekatte olemust, nagu näiteks täitematerjalide terakoostis, täitematerjalide 

maksimumsuurus, kasutatud sideaine, eeldatavad tühimike mahud ja eeldatav läheduses mõjuv 

müraemissioon katsesõidukitest tee jaoks asjakohasel kiirusel (asjakohastel kiirustel). 

Uute teekatte väärtuste müra vähendamise eeldatav tõhusus põhineb laboris ja/või kohapeal tee 

katselõikudel tehtud mõõtmistel ning seda võib võrrelda muude tuntud madala müratasemega 

viitepindadega. Andmed ja teabe võib koguda hankija ise teepindade müramõõtmiste 

valdkonnas retsenseeritud avaldatud kirjanduse või pädevate asutuste allkirjastatud sellealaste 

deklaratsioonide põhjal. 

Pärast avamist esitatakse pädeva asutuse allkirjastatud katsearuanne läheduses mõjuvate 

müratulemuste kohta, mis on leitud heakskiidetud teelõikudel heakskiidetud sõidukiirus(t)el 

katsete käigus; aruanne näitab asjakohaste müraemissioonide piirmäärade täitmist.  

Katsetatud teelõigu ruumiline dispersioon näitab, et katselõigu üheski osas ei ületata üldist 

piirmäära enam kui 2 dB(A) võrra. 

 

B8. Valgustusseadmete toimivusnõuded 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Selle kriteeriumi osas vaadake palun ELi KHRi kriteeriumeid tänavavalgustite ja valgusfooride kohta: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf 

Tõendamine:  

Vt asjakohaseid ELi KHRi kriteeriume käsitlevaid dokumente 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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B9. Teemärgiste toimivusnõuded 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Selle kriteeriumi osas vaadake palun varsti avaldatavaid ELi KHRi kriteeriumeid värvide, lakkide ja teemärgiste kohta aadressil: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Tõendamine:  

Vt asjakohaseid ELi KHRi kriteeriume käsitlevaid dokumente 

B10. Liiklusummikute leevendamise kava 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Tee projektiga koos esitatakse ehituse ja hoolduse ajal rakendatav liiklusummikute leevendamise kava, mis sisaldab järgmist: 

- ajakava eeldatavate ehitus- ja/või hooldustegevuste kohta tee kasutusea jooksul; 

- ümbersõiduteed vajaduse korral liikluse ümbersuunamiseks selliste tööde ajal. 

Kui projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja lisab kasutusetapi ja hooldustegevuste kohta ummikulahendused, mis põhinevad hoovuste jaoks mõeldud 

sõiduradade või teepeenarde sõiduradadena kasutamisel, esitavad nad olelusringi kulude arvestamise analüüsi, mis hõlmab ummikutest tulenevaid välismõjusid kasutajakuludele. 

Teede korral, kus kasutatakse liikluse juhtimiseks intelligentseid transpordisüsteeme, on teed varustatud seadmetega, mida on intelligentsete transpordisüsteemide toetamiseks vaja: kaamerad, 

valgusfoorid, infotahvlid ja muutuvad liiklusmärgid. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab üksikasjaliku liiklusummikute leevendamise kava, standardiga ISO 15686-5 kooskõlas oleva olelusringi kulude 

arvestamise analüüsi (kui see on nõutud) ja intelligentsete transpordisüsteemide seadmete kirjeldused (kui need on nõutud). 

B11. Katendi vastupidavuse toimivusnõuded 

Teekatte, välja arvatud selle kattekihi, minimaalse nominaalse kasutusea määrab kindlaks 

hankija, kuid see ei tohiks olla lühem kui 

- 15 aastat siduvkihi jaoks koos võimalusega vähendada seda eritingimuste korral 

(näiteks agressiivne kliima – määratakse kindlaks pakkumiskutses) kuni 10 aastani; 

- 20 aastat elastsete/pooljäikade katendite aluskihi jaoks ja jäikade katendite 

betoonelementide jaoks; 

- 40 aastat aluse alumise kihi jaoks. 

Lisaks võib hankija täpsustada minimaalse nominaalse kasutusea kattekihi jaoks, kui teekatte 

konkreetsed tingimused võimaldavad piirmäära seadmist. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab tehnilise 

aruande, kus täpsustatakse siduv-, aluskihi ja aluse alumise kihi minimaalne nominaalne 

kasutusiga, mis ei tohi olla eespool esitatust lühem. Aruanne sisaldab kandevõime ja 

B11. Katendi vastupidavuse toimivusnõuded 

Teekatte, välja arvatud selle kattekihi, minimaalse nominaalse kasutusea määrab kindlaks 

hankija, kuid see ei tohiks olla lühem kui 

- 20 aastat siduvkihi jaoks koos võimalusega vähendada seda eritingimuste korral 

(näiteks agressiivne kliima – määratakse kindlaks pakkumiskutses) kuni 15 aastani; 

- 40 aastat elastsete/pooljäikade katendite aluskihi jaoks ja jäikade katendite 

betoonelementide jaoks; 

- 60 aastat aluse alumise kihi jaoks. 

Lisaks võib hankija täpsustada minimaalse nominaalse kasutusea kattekihi jaoks, kui teekatte 

konkreetsed tingimused võimaldavad piirmäära seadmist. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab tehnilise 

aruande, kus täpsustatakse siduv-, aluskihi ja aluse alumise kihi minimaalne nominaalne 

kasutusiga, mis ei tohi olla eespool esitatust lühem. Aruanne sisaldab kandevõime ja 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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väsimuskindluse hinnangut ning teekatte kihtides mõjuvate koormuste ja pingete hinnangut. 

Aruanne sisaldab asjakohaseid andmeid ja teavet, seda eelkõige järgmise kohta: materjalide 

füüsikalis-mehaaniline toimivus, kasutatud ehitustehnikad ja -menetlused, ehitustegevuse 

töökava 

väsimuskindluse hinnangut ning teekatte kihtides mõjuvate koormuste ja pingete hinnangut. 

Aruanne sisaldab asjakohaseid andmeid ja teavet, seda eelkõige järgmise kohta: materjalide 

füüsikalis-mehaaniline toimivus, kasutatud ehitustehnikad ja -menetlused, ehitustegevuse 

töökava 

B12. Hooldus- ja taastuskava 

Esimene võimalus 

Seda võimalust kohaldatakse PEHi lepingutele 

PEHi pakkuja lisab üksikasjalikule projektile hooldus- ja taastuskava. Iga teelõigu kohta, mida 

iseloomustavad konkreetsed ehitusmeetodid, materjalid, keskkonnatingimused, 

meteoroloogilised tingimused ja kasutus, teeb hooldus- ja taastuskava vähemalt järgmist: 

- sisaldab plaanipäraseid, ennetavaid ja taastavaid tegevusi; 

- optimeerib hooldustööde kulude-tulude suhet; 

- selles deklareeritakse kõigi CO2-jalajäljes sisalduvate plaanipäraste, ennetavate ja 

taastavate tegevuste/strateegiate keskkonnatoime (kriteeriumi B14 kohaselt, kui see 

on kohaldatav); 

- sisaldab iga tegevuse kohta kulu, hooldustegevuste vahelisi ennustatavaid 

ajavahemikke, liiklusummikute leevendamise kava (kriteeriumi B10 kohaselt) ning 

lammutusjäätmete käitluskava (kriteeriumi E2 kohaselt). 

B12. Hooldus- ja taastuskava 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja lisab üksikasjalikule 

projektile hooldus- ja taastuskava. Iga teelõigu kohta, mida iseloomustavad konkreetsed 

ehitusmeetodid, materjalid, keskkonnatingimused, meteoroloogilised tingimused ja kasutus, 

teeb hooldus- ja taastuskava vähemalt järgmist: 

- sisaldab plaanipäraseid, ennetavaid ja taastavaid tegevusi; 

- optimeerib hooldustööde kulude-tulude suhet; 

- selles deklareeritakse kõigi olelusringi hindamises sisalduvate plaanipäraste, 

ennetavate ja taastavate tegevuste/strateegiate keskkonnatoime (kriteeriumi B14 

kohaselt, kui see on kohaldatav); 

- sisaldab iga tegevuse kohta kulu, hooldustegevuste ennustatavat sagedust, 

liiklusummikute leevendamise kava (kriteeriumi B10 kohaselt) ning 

lammutusjäätmete käitluskava (kriteeriumi E2 kohaselt). 

Tõendamine: 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab tehnilise 

aruande, mis sisaldab asjakohaseid andmeid ja teavet ning projekteerimistegevuste töökava. Teine võimalus 

Seda võimalust kohaldatakse juhul, kui projekteerimis- ja ehituslepingud sõlmitakse eraldi või 

juhul, kui sõlmitakse projekteerimis- ja ehitusleping 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja esitab üksikasjaliku projekti raames 

üldise hooldus- ja taastuskava. Iga teelõigu kohta, mida iseloomustavad konkreetsed 

ehitusmeetodid, materjalid, keskkonnatingimused, meteoroloogilised tingimused ja kasutus, 

sisaldab üldine hooldus- ja taastuskava vähemalt järgmist: 

- plaanipäraste, ennetavate ja taastavate tegevuste keskkonnatoime (CO2-jalajälje 

kriteeriumi B14 kohaselt, kui see on kohaldatav); 

- kõigi plaanipäraste, ennetavate ja taastavate tegevuste keskmine sagedus (kui hankija 

pole seda kindlaks määranud); 

- liiklusummikute leevendamise kava (kriteeriumi B10 kohaselt) ning 

lammutusjäätmete käitluskava (kriteeriumi E2 kohaselt). 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab tehnilise 
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aruande, mis sisaldab asjakohaseid andmeid ja teavet ning projekteerimistegevuste töökava. 

Pakkumuste hindamise kriteeriumid 

B13.  Ei kohaldata B13. Veeretakistusjõust tuleneva kütusekulu toimivusnõuded 

Ainult kõrge aastase keskmise päevase liiklussageduse (AADT)7 jaoks mõeldud kiirteede, 

maanteede, põhiteede või riiklike maanteede korral – ühtlasel kiirusel 

Hankija võib valida selle kriteeriumi kohaldamiseks mõne allolevatest võimalustest. Kõigi 

kolme võimaluse korral peab olema nõutud, et keskmise profiilisügavusega tagatakse, et 

haardevõime ja märja pinna hõõrdetegur on riiklikus, piirkondlikus ja/või kohalikus 

seadusandluses nõutuga kooskõlas. 

Esimene võimalus 

Punkte antakse teepinna madalamat keskmist profiilisügavust lubavatele pakkumustele, see 

toimub haardevõime ja märja pinna hõõrdeteguriga määratletud ohutustingimuste piires. 

Teine võimalus 

Punkte antakse pakkumustele, kus lubatakse teepinna veeretakistusjõudu langetada.  

Seda võimalust tohib kasutada ainult juhul, kui täidetud on järgmised kolm nõuet: 

1. hankija määrab pakkumiskutses kindlaks veeretakistusjõu otseseks mõõtmiseks 

kasutatava katsemeetodi; ning 

2. pakkujatel on ligipääs laboritesse, kus veeretakistusjõudu selle katsemeetodi kohaselt 

katsetatakse; ning 

3. katsemeetod valideeritakse kooskõlas standardi ISO 17025 sätetega. 

Kolmas võimalus 

Punkte antakse pakkumustele, kus lubatakse kütusekulu vähendavat teepinda. 

Hankija teeb pakkujatele kättesaadavaks vahendi, mis sisaldab projekteerimisandmeid 

(marsruut, liiklusvoog, keskmine kõverusraadius, tõus ja langus/kalle). Pakkuja lisab 

kütusekulu mõjutavad projekteerimisparameetrid koos nende mõõtemääramatustega ja koos 

hinnangulise kütusekulu mõõtemääramatusega. 

                                                      
7 Kõrge aastane keskmine päevane liiklussagedus võib ELis riigiti ja piirkonniti erineda, seega peaks „kõrgeks” peetavat vahemikku hindama iga maanteeamet. Üldiselt peetakse kirjanduses kõrge ja madala liiklussageduse vaheliseks lävendiks umbes 2000-3000 

aastast keskmist päevast liiklussagedust. 
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Tõendamine:  

Kõik võimalused: Projekteerimisrühm, projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab 

üksikasjaliku projekti, mis sisaldab pinna representatiivse valimi kohta saadud 

katsetulemustega koos deklareeritud toimivusnäitajaid. Katsed viib läbi sõltumatu labor 

kooskõlas standardi ISO 17025 üldiste põhimõtetega. 

Esimene võimalus: keskmist profiilisügavust mõõdetakse kooskõlas standardiga ISO 13473-

1. 

Teine võimalus: veeretakistusjõudu mõõdetakse hankija poolt pakkumiskutses sätestatud 

katsemeetodi abil. 

Kolmas võimalus: Projekteerimisrühm, projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja 

esitab hinnangulise kütusekulu tulemused MIRAVECi vahendi abil või muude 

hindamisvahendite abil, kui need on olemas. Nende samaväärseks pidamiseks peavad 

nimetatud vahendid sisaldama järgmisi parameetreid: 

- kütusekulu mudel vaba liiklusvoo jaoks, mis põhineb järgmisel: 

o sõiduki omadused (tüüp, kasutatav kütus, Euro klass); 

o veeretakistusjõud, õhutakistus, keskmine kõverusraadius, tõus ja 

langus/kalle, kiirus; 

- keskkonna temperatuurist sõltuv veeretakistusjõud, IRI, keskmine profiilisügavus; 

- sõiduki kiirus liiklusmärkide põhjal, sõiduki tüüp, liiklussagedus, kallak, IRI ja 

roobaste olemasolu; 

- jõudeaeg. 
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B14. Tee peamiste ehitusdetailide tõhusustase:  

Kui võetakse arvesse mõju tee kasutusetapis, tuleb käesolevat kriteeriumit kasutada koos 

lepingu sõlmimise kriteeriumiga B13 "Veeretakistusjõust tuleneva kütusekulu 

toimivusnõuded". 

Seda kriteeriumit võib kohaldada ainult juhul, kui pakkujatele esitatakse võrdlusaluse teega 

seotud töömahtude loetelu8 või kui erinevate pakkujate esitatud projekte konkursi käigus 

võrreldakse. 

Lisa A sätete kohaselt antakse hankeprotsessi jooksul täiendavaid tehnilisi juhiseid (CO2-

jalajälje võimalus). 

CO2-jalajäljele spetsialiseerunud tehniline hindaja aitab pakkumismenetlust ette valmistada ja 

viib läbi pakkumuste kriitilise läbivaatuse. 

Punkte antakse tee ja vähemalt tabelis a nimetatud peamiste tee ehituselementide CO2-jalajälje 

edendamise põhjal võrreldes võrdlusaluse teega või muude konkureerivate projektidega. 

Võrdluse alus täpsustatakse pakkumiskutses. 

Tabel a. Tee hinnatavad ehitusdetailid 

Uus ehitis või suur laiendus Hooldus ja taastamine 

 Aluspinnas, kaasa arvatud mulla- ja 

pinnasetööd; 

 Aluse alumine kiht; 

 Alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelemendid; 

 Täiendavad tee abidetailid (valikuline) 

 Alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelemendid; 

 

Tõhusust hinnatakse tee CO2-jalajälje hindamise teel standardi ISO 14067 või samaväärse 

standardi nõuete kohaselt. Pakkumiskutses määratakse kindlaks hindamiseks kasutatav meetod 

(vt lisa A). 

Kõige madalamat CO2-jalajälge näitavale pakkujale antakse kõige kõrgem hinne. 

Kui CO2-jalajälje võimalust kasutav analüüs viiakse läbi enne peamise ehitustöövõtja hanget, 

koostab edukas pakkuja üleandmise dokumendi, mis sisaldab põhilisi oletusi ja tulemusi, 

pöörates eelkõige tähelepanu järgmisele: 

- mulla- ja pinnasetööde lahendused; 

- kasutamiseks soovitatavad materjalid, kasutatavad tehnikad, nagu näiteks WMA, 

HWMA, CMA ja ringlussevõetud materjalid, korduskasutatud materjalid ja/või 

B14. Tee peamiste ehitusdetailide tõhusustase:  

Kui võetakse arvesse mõju tee kasutusetapis, tuleb käesolevat kriteeriumit kasutada koos 

lepingu sõlmimise kriteeriumiga B13 "Veeretakistusjõust tuleneva kütusekulu 

toimivusnõuded". 

Seda kriteeriumi võib kohaldada ainult juhul, kui pakkujatele esitatakse võrdlusaluse teega 

seotud töömahtude loetelu8 või kui erinevate pakkujate esitatud projekte konkursi käigus 

võrreldakse. 

Hankemenetluse ajal järgitakse täiendavaid tehnilisi suuniseid vastavalt lisa B sätetele 

(olelusringi hindamise valikuvõimalus). 

Olelusringi hinnangus täpsustatud tehniline hindaja aitab pakkumismenetlust ette valmistada 

ja viib läbi pakkumuste kriitilise läbivaatuse. 

Punkte antakse tee ja vähemalt tabelis b nimetatud peamiste tee ehituselementide olelusringi 

hindamise toimivuse edendamise põhjal võrreldes võrdlusaluse teega või muude 

konkureerivate projektidega. 

Kasutatav võrdluse alus täpsustatakse pakkumiskutses. 

Tabel b. Tee hinnatavad ehitusdetailid 

Uus ehitis või suur laiendus Hooldus ja taastamine 

 Aluspinnas, kaasa arvatud mulla- ja 

pinnasetööd; 

 Aluse alumine kiht; 

 Alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelemendid; 

 Täiendavad tee abidetailid (valikuline) 

 Alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelemendid; 

 

Tõhusust hinnatakse tee olelusringi hindamise teel standardi ISO 14040/14044 nõuete 

kohaselt. Pakkumiskutses täpsustatakse, millist järgmisest meetoditest tuleb hindamiseks 

kasutada (vt lisa B): 

(i) mõjukategooriaga seotud näitajad: Iga indikaatori summeeritud omadusnäitajad, 

mille saamiseks on kasutatud olelusringi täpsustatud hindamismeetodit; või 

(ii) olelusringi hindamisvahendi abil saadud punktisumma: üks punktisumma, mis on 

välja arvutatud riigi ametiasutuste kasutatava riikliku või piirkondliku olelusringi 

hindamisvahendi abil; 

Metoodika sisaldab igal juhul vähemalt lisas B sätestatud olelusringi mõjukategooria näitajaid. 

                                                      
8
 Töömahtude loeteluks nimetatakse „loetelu, milles antakse lepingu alusel tehtavate tööde üksikasjalikud määratlevad kirjeldused ja konkreetsed kogused“ (RICS 2011)

. 
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kõrvalsaadused; 

- CO2 heitkogused tootmiskohast ehitusplatsile transporditud materjali tonni kohta 

(massi vedamise lähtekava); 

- kaevandatud materjalide ning ehitus- ja lammutusjäätmete ringlussevõtmise ja 

korduskasutamise protsent tegevuskohas ja väljaspool tegevuskohta; 

- hooldustegevused ja nende sagedus. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab kavandatud 

projekti materjalide loetelu ja CO2-jalajälje tulemused, mis teatatakse standardi ISO 14067 või 

samaväärse standardi nõuete kohaselt. Võrdlust võrdlusaluse teega kirjeldatakse kokkuvõtlikus 

tehnilises aruandes, milles võrreldakse kavandatud projekteerimisvõimalust (-võimalusi) ja 

arvutatakse paranemispotentsiaal. Tehnilises aruandes kirjeldatakse, kuidas on käsitletud 

„lahendamist vajavaid tehnilisi punkte“ (vastavalt lisa A sätetele). 

Hankija kasutab üleandmisdokumenti edasistes pakkumiskutsetes, kui projekteerimis- ja 

ehituslepingud sõlmitakse eraldi või kui peamine ehitustöövõtja, projekteerimis- ja 

ehitustöövõtja või PEHi töövõtja uuendab ja muudab neid enne ehitusetapi algust paremaks. 

Edukas pakkuja koostab projekteerimisetapis üleandmise dokumendi. 

Edukas projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja koostab üleandmise dokumendi enne 

ehitusetapi alustamist. 

Hankijate määratud olelusringi tehniline hindaja vaatab tehnilise aruande kriitiliselt läbi. 

Kriitilise läbivaatamise korral järgitakse lisas C esitatud suuniseid. 

Olelusringi hindamine sisaldab energia kogumise tehnoloogiaid kooskõlas lisa B punktiga d. 

Kui olelusringi hindamise analüüs viiakse läbi enne peamise ehitustöövõtja hanget, koostab 

edukas pakkuja üleandmise dokumendi, mis sisaldab põhilisi oletusi ja tulemusi, pöörates 

eelkõige tähelepanu järgmisele: 

- mulla- ja pinnasetööde lahendused; 

- kasutamiseks soovitatavad materjalid, kasutatavad tehnikad, nagu näiteks WMA, 

HWMA, CMA ja ringlussevõetud materjalid, korduskasutatud materjalid ja/või 

kõrvalsaadused; 

- CO2 heitkogused tootmiskohast ehitusplatsile transporditud materjali tonni kohta 

(massi vedamise lähtekava); 

- kaevandatud materjalide ning ehitus- ja lammutusjäätmete ringlussevõtmise ja 

korduskasutamise protsent tegevuskohas ja väljaspool tegevuskohta; 

- hooldustegevused ja nende sagedus. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab kavandatud 

projekti materjalide loetelu ja olelusringi hindamise tulemused, mis teatatakse standardi ISO 

14044 kohaselt. Võrdlust võrdlusaluse teega kirjeldatakse kokkuvõtlikus tehnilises aruandes, 

milles võrreldakse kavandatud projekteerimisvõimalust (-võimalusi) ja arvutatakse 

paranemispotentsiaal. Tehnilises aruandes kirjeldatakse, kuidas on käsitletud „lahendamist 

vajavaid tehnilisi punkte“ (vastavalt lisa B sätetele). 

Hankija kasutab üleandmisdokumenti edasistes pakkumiskutsetes, kui projekteerimis- ja 

ehituslepingud sõlmitakse eraldi või kui peamine ehitustöövõtja, projekteerimis- ja 

ehitustöövõtja või PEHi töövõtja uuendab ja muudab neid enne ehitusetapi algust paremaks. 

Edukas pakkuja koostab projekteerimisetapis üleandmise dokumendi. 

Edukas projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja koostab üleandmise dokumendi enne 

ehitusetapi alustamist. 

Hankijate määratud olelusringi tehniline hindaja vaatab tehnilise aruande kriitiliselt läbi. 

Kriitilise läbivaatamise korral järgitakse lisas C esitatud suuniseid. 

B15. Ringlussevõetud materjali kasutamine 

Seda kriteeriumit soovitatakse kaaluda kombinatsioonis kriteeriumiga B16, kuid jätta 

kasutamata, kui valitakse kriteerium B14 9.  

B15. Ringlussevõetud materjali kasutamine 

Seda soovitatakse kaaluda kombinatsioonis kriteeriumiga B16, kuid jätta kasutamata, kui 

valitakse kriteerium B149.  

                                                      
9 Kui konkreetsed kohalikud tingimused ja planeerimispoliitika toetab ringlussevõetud materjali kasutamist, võib hankija iga juhtumi korral eraldi hinnata ringlusmaterjali kriteeriumi lisamise võimalust pakkumismenetlusele üldise kriteeriumi B14 kõrval (CO2 

jalajälg/olelusringi hindamine). Oletused ja olelusringi andmiku andmed, mis on seotud ringlussevõetud materjalide tootmis- ja ehitusetapiga, on vaja lisada kriteeriumile B14 antud vastusele. 
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Hankija annab punkte pakkujatele, kes kasutavad tabelis c esitatud peamiste tee ehitusdetailide 

kogukaalust vähemalt 15 % ulatuses ringlussevõetud materjali, korduskasutatud materjali 

ja/või kõrvalsaadusi10. 

Materjali minimaalse sisalduse nõuet võib lepingu sõlmimiseks suurendada, kui kokkulepe 

projekteerimisrühmaga saavutatakse enne peamise ehitustöövõtja leidmiseks korraldatavat 

hanget. 

Hankija võib otsustada eraldada rohkem punkte korduskasutatud materjalide sisalduse eest 

kui ringlussevõetud materjalide sisalduse eest vastavalt konkreetsetele kohalikele tingimustele. 

Tabel c. Tee hinnatavad ehitusdetailid 

Uus ehitis või suur laiendus Hooldus ja taastamine 

 Aluspinnas, kaasa arvatud mulla- ja 

pinnasetööd; 

 Aluse alumine kiht; 

 Alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelemendid. 

 Alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelemendid. 

 

Ringlussevõetud materjali ja korduskasutatud materjali sisaldus arvutatakse korduskasutatud 

materjalide, ringlussevõetud materjalide ja/või kõrvalsaaduste keskmise ainesisalduse põhjal 

olenevalt sellest, kuidas need toodetakse ja ehitusplatsile tarnitakse (kui see on asjakohane): 

- Iga valmissegatud partii kohta, mille osi ehitusplatsile tarnitakse, kooskõlas 

järgmiste standarditega: 

o täitematerjalide kohta EN 13242, EN 13285; 

o asfaltkatendi kohta EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betoonkatte kohta EN 206, EN 12620, EN13877; 

o hüdrauliliselt seotud teraliste segude kohta EN 14227 osad 1 kuni 5; 

o stabiliseeritud pinnase kohta EN 14227 osa 10 kuni 15. 

- Aasta arvestuses tööstuslikult toodetud plaatide ja tarielementide korral koos 

väidetava materjalisisaldusega, kooskõlas standarditega EN 12620, EN 206 ja EN 

13877 ja riikliku seadusandlusega. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja teeb ettepaneku 

Hankija annab punkte pakkujatele, kes kasutavad tabelis d esitatud peamiste tee ehitusdetailide 

kogukaalust vähemalt 30% ulatuses ringlussevõetud materjali, korduskasutatud materjali ja/või 

kõrvalsaadusi10. 

Materjali minimaalse sisalduse nõuet võib lepingu sõlmimiseks suurendada, kui kokkulepe 

projekteerimisrühmaga saavutatakse enne peamise ehitustöövõtja leidmiseks korraldatavat 

hanget. 

Hankija võib otsustada eraldada rohkem punkte korduskasutatud materjalide sisalduse eest 

kui ringlussevõetud materjalide sisalduse eest vastavalt konkreetsetele kohalikele tingimustele. 

Tabel d. Tee hinnatavad ehitusdetailid 

Uus ehitis või suur laiendus Hooldus ja taastamine 

 Aluspinnas, kaasa arvatud mulla- ja 

pinnasetööd; 

 Aluse alumine kiht; 

 Alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelemendid. 

 Alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelemendid. 

 

Ringlussevõetud materjali ja korduskasutatud materjali sisaldus arvutatakse korduskasutatud 

materjalide, ringlussevõetud materjalide ja/või kõrvalsaaduste keskmise ainesisalduse põhjal 

olenevalt sellest, kuidas need toodetakse ja ehitusplatsile tarnitakse (kui see on asjakohane): 

- Iga valmissegatud partii kohta, mille osi ehitusplatsile tarnitakse, kooskõlas 

järgmiste standarditega: 

o täitematerjalide kohta EN 13242, EN 13285; 

o asfaltkatendi kohta EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betoonkatte kohta EN 206, EN 12620, EN13877; 

o hüdrauliliselt seotud teraliste segude kohta EN 14227 osad 1 kuni 5; 

o stabiliseeritud pinnase kohta EN 14227 osa 10 kuni 15. 

- Aasta arvestuses tööstuslikult toodetud plaatide ja tarielementide korral koos 

väidetava materjalisisaldusega, kooskõlas standarditega EN 12620, EN 206 ja EN 

13877 ja riikliku seadusandlusega. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja teeb ettepaneku 

                                                      
10 Kõrvalsaadus on jäätmete raamdirektiivi artiklis määratletud kui aine või ese, „mis on saadud sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks eesmärgiks ei ole antud eseme tootmine…..“. 
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ringlussevõetud materjali sisalduse, korduskasutatud materjali sisalduse ja/või kõrvalsaaduste 

kohta, näidates arvuliselt ringlussevõetud või korduskasutatud materjali proportsionaalset 

sisaldust konkreetsete tee ehitusdetailide üldises kogukaalus, lähtudes ehitustoote 

valmistaja(te) esitatud teabest. 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja kirjeldavad, kuidas 

ringlussevõetud materjali sisaldus arvutatakse ja tõendatakse, lisades vähemalt partiid 

puudutavad dokumendid, nagu näiteks tüübikatse protokolli, tehase tootmisohjet käsitlevad 

dokumendid ja tarnedokumendid, ning näitavad, kuidas ehitusetapis korraldatakse sõltumatu 

kolmanda isiku kontroll. 

 

ringlussevõetud materjali sisalduse, korduskasutatud materjali sisalduse ja/või kõrvalsaaduste 

kohta, näidates arvuliselt ringlussevõetud või korduskasutatud materjali proportsionaalset 

sisaldust konkreetsete tee ehitusdetailide üldises kogukaalus, lähtudes ehitustoote 

valmistaja(te) esitatud teabest. 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja kirjeldavad, kuidas 

ringlussevõetud materjali sisaldus arvutatakse ja tõendatakse, lisades vähemalt partiid 

puudutavad dokumendid, nagu näiteks tüübikatse protokolli, tehase tootmisohjet käsitlevad 

dokumendid ja tarnedokumendid, ning näitavad, kuidas ehitusetapis korraldatakse sõltumatu 

kolmanda isiku kontroll. 

 

B16. Toimivusnõuded täitematerjalide transpordi käigus tekkivate CO2e heitkoguste kohta 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Juhul kui kohaldatakse kriteeriumi B14, tuleks käesolev kriteerium kõrvale jätta. Üldise keskkonnakasu huvides soovitatakse selle kriteeriumi rakendamist kaaluda ühenduses kriteeriumiga 

B15. Selle juures tuleks alati lähtuda kohalikest turutingimustest ning pakkumiskutses esitada ja selgesõnaliselt täpsustada kahe kriteeriumi kaalumine, mis tagab tõhusa konkurentsi ja aitab 

välja valida pakkumised, mis kindlustavad parima üldise keskkonnatoime. 

Punkte antakse proportsionaalselt CO2e heitkoguste vähendamisega täitematerjalide tonni kohta11, mida kasutatakse tabelis e loetletud peamiste tee ehitusdetailide tootmiseks. Pakkumiskutses 

täpsustatakse veo käigus tekkivate CO2e heitkoguste arvutamise meetod ja vahend. Teatud liikmesriikides võivad juba olemas olla ehituslubade andmise nõuded ja seonduvad vahendid, mida on 

võimalik kasutada veoga seotud CO2-ekvivalentide arvutamiseks, ning sellisel juhul esitavad pakkujad nende reeglite alusel arvutatud heitkogused.  

Hankija võib määrata CO2e heitkoguste maksimaalse sihtarvu transporditud täitematerjalide tonni kohta projekteerimisrühma esitatud teabe alusel. See lisatakse koos nende oletuste ja reeglitega 

peamise ehitustöövõtja pakkumiskutsele.  

Tabel e. Tee hinnatavad ehitusdetailid 

Uus ehitis või suur laiendus Hooldus ja taastamine 

 Aluspinnas, kaasa arvatud mulla- ja pinnasetööd; 

 Aluse alumine kiht; 

 Alus, siduv- ja kattekihid või betoonelemendid; 

 Täiendavad tee abidetailid (valikuline). 

 Alus, siduv- ja kattekihid või 

betoonelemendid. 

 

Tõendamine: 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab hinnangulise CO2e heitkoguste näitaja täitematerjalide tonni kohta, mida kasutatakse kindlaksmääratud tee 

ehitusdetailides, kasutades pakkumiskutses näidatud arvutusmeetodit. Täpsustatakse transpordiliik (-liigid) ja iga transpordiliigi heitekoefitsient korrutatakse töömahtude loetelus sätestatud 

asjakohaste materjalikogustega. 

                                                      
11 Täitematerjalideks võivad olla: i) looduslikud materjalid (nagu näiteks liiv, kruus, purustatud kivi), ii) ringlussevõetud täitematerjalid (nagu näiteks ehitus- ja lammutamisjäätmetest eraldatud materjalid) ja iii) teisesed täitematerjalid (nagu näiteks 

tööstusprotsessidest pärinev räbu ja tuhk) 
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B17. Sademeveesüsteemide vee saaste kontrollimise pehme ehitusega komponentide nõuded 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Pehme ehitusega komponente (tihti tähistatakse neid väljendiga jätkusuutlikud sademeveesüsteemid (SuDS)) sisaldavatele sademeveesüsteemidele antakse punkte järgmiselt: 

- madalate äärekividega (<25mm) või äärekivideta filterkraavid, mis katavad vähemalt 40% tee äärest (0,25X punkti); 

- muruga kaetud nõvad, mis katavad vähemalt 40% tee äärest (0,5X punkti); 

- taimkattega reservuaarid, mille põhi on läbiimbumise võimaldamiseks vooderdamata ja millest juhitakse läbi kogu tee sademevesi enne kohalikku pinnaveekokku jõudmist (0,5X 

punkti); 

- vooderdatud taimkattega hoiutiigid, et luua kogu valgalas või osas valgalast tehismärgalasid ja/või alaline veekogu, kuhu juhitakse kogu tee sademevesi enne kohalikku 

pinnaveekokku jõudmist (0,75X punkti). 

Sademeveesüsteemi projekti võib lisada rohkem kui ühe jätkusuutliku sademeveesüsteemi tunnuse.  

Süsteemid projekteeritakse parimate tavade suuniste kohaselt, näiteks nii, nagu seda on kirjeldatud 2007. aastal avaldatud CIRIA „Jätkusuutlike sademeveesüsteemide käsiraamatus C697” või 

muus hilisemas kirjanduses. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab nimetatud sademeveelahenduste kohta üksikasjad ja märgib need projektis selgelt ära. Kui see on asjakohane, 

viidatakse parimate tavade projekteerimise üksikasjadele ning sellele, kuidas neid projektis kasutatakse. 

B18. Sademevee säilitusvõimekuse nõuded sademeveesüsteemidele, mis sisaldavad pehme ehitusega komponente 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Pehme ehitusega komponente (tihti tähistatakse neid väljendiga jätkusuutlikud sademeveesüsteemid (SuDS)) sisaldavatele sademeveesüsteemidele, mis sisaldavad sademevee säilitamise 

seadmeid ning mis aitavad parandada asukoha esteetikat ja luua potentsiaalseid elupaiku, antakse punkte järgmiselt: 

- kontrolltammide ja põhjas asuva düüsiplaadiga nõvad, mis toimivad tugevate vihmade korral hoidlatena, kuid on tavaolukorras kuivad (0,50X punkti); 

- taimkattega reservuaarid, mille põhi on rasketes ilmastikutingimustes ületäitumise ja läbiimbumise võimaldamiseks vooderdamata ja millest juhitakse läbi kogu tee sademevesi enne 

kohalikku pinnaveekokku jõudmist (0,50X punkti); 

- vooderdatud taimkattega hoiutiigid, et luua kogu valgalas või osas valgalast tehismärgalasid ja/või alaline veekogu, kuhu juhitakse kogu tee sademevesi enne kohalikku 

pinnaveekokku jõudmist (0,75X punkti). 

Sademeveesüsteemi projekt võib sisaldada ühte tunnust või kõiki tunnuseid ning neid võib olenevalt koha nõuetest kombineerida muude kõva ehitusega sademeveesüsteemi komponentidega. 

Süsteemid projekteeritakse parimate tavade suuniste kohaselt, näiteks nii nagu seda on kirjeldatud 2007. aastal avaldatud CIRIA „Jätkusuutlike sademeveesüsteemide käsiraamatus C697” või 

muus hilisemas kirjanduses. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab nimetatud sademeveelahenduste kohta üksikasjad ja märgib need projektis selgelt ära. Kui see on asjakohane, 

viidatakse parimate tavade projekteerimise üksikasjadele ning sellele, kuidas neid projektis kasutatakse. 
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B19. Teed ületavate loomade ülekäikude toimivusnõuded 

Punkte antakse sademeveesüsteemi taristule (truubid või tunnelid), mis aitavad väikestel 

loomadel ja kahepaiksetel või veeloomadel teed ohutult ületada. Punkte antakse järgmiselt: 

- madalate äärekividega (<25mm) või äärekivideta filterkraavid, mis katavad vähemalt 

40% tee äärest (0,5X punkti); 

- vähemalt 50% kõigist truupidest, mille kaudu pinnavesi üle tee liigub, sisaldavad 

siledaid ja kuivi kõnniteid väikestele loomadele (0,5X punkti); 

- ükski truup, mille kaudu alalised pindmised vooluveekogud liiguvad, ei takista 

kalade või kahepaiksete ülesvoolu liikumist (0,5X punkti). 

Truubid, mis võimaldavad väikestel loomadel või veeloomadel teed ületada, projekteeritakse 

parimate tavade suuniste kohaselt, näiteks nii nagu seda on kirjeldatud COST 341 

käsiraamatus või muudes hankija soovitatud dokumentides. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab üksikasjad 

kõigi äärekivide, filterkraavide või truupide kohta ning võrdleb neid hankija kindlaksmääratud 

parimate tavade suunistega. 

B19. Teed ületavate loomade ülekäikude toimivusnõuded 

Punkte antakse sademeveesüsteemi taristule (truubid või tunnelid), mis võimaldavad väikestel 

loomadel ja kahepaiksetel või veeloomadel teed ohutult ületada. Punkte antakse järgmiselt: 

- äärekivideta filterkraavid, mis katavad vähemalt 60% tee äärest (0,5X punkti); 

- kõik truubid, mille kaudu pinnavesi üle tee liigub, sisaldavad siledaid ja kuivi 

kõnniteid väikestele loomadele (0,5X punkti); 

- ükski truup, mille kaudu alalised pindmised vooluveekogud liiguvad, ei takista 

kalade või kahepaiksete ülesvoolu liikumist (0,5X punkti). 

Truubid, mis võimaldavad väikestel loomadel või veeloomadel teed ületada, projekteeritakse 

parimate tavade suuniste kohaselt, näiteks nii nagu seda on kirjeldatud COST 341 

käsiraamatus või muudes hankija soovitatud dokumentides. 

Tõendamine:  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab üksikasjad 

kõigi äärekivide, filterkraavide või truupide kohta ning võrdleb neid hankija kindlaksmääratud 

parimate tavade suunistega. 

B20. Vaikse teekatte projekti toimivuse kinnitus 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Punkte antakse, kui teekatte projekt lubab saavutada läheduses mõjuvad müraemissioonid, mis on minimaalsetest tehnilistest nõuetest >1 dB(A) võrra madalamad (vt B7). Punkte antakse 

proportsionaalselt olenevalt detsibellide (dB(A)) arvust, mille võrra hinnanguline toimivus on parem kui minimaalsed tehnilised nõuded. 

Tõendamine:  

Nagu kriteeriumi B7 tõendamise korral. 
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Ehitus või suured laiendused 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

Lepingu täitmise klausel 

C1. Ehitatud tee kasutuselevõtmine 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja peab veenduma, 

et ehitatud tee kasutuselevõtmine on heakskiidetud projektide ja kirjeldustega kooskõlas. 

Erilist tähelepanu tuleks pöörata järgmistele aspektidele: 

- peamiste tee ehitusdetailide CO2 jalajälje/olelusringi hindamise toimivus (kriteerium 

B14) või CO2 heitkogused transporditud materjali tonni kohta (kriteerium B16); 

- kaevandatud materjalide ja pinnase juhtimise kava (kriteerium B2); 

- vee saaste kontrollimise komponendid, sademevee säilitusvõimekus ja keskkonna 

kaasamise ja taastamise kava ning loomade ülekäigu projekt sademevee süsteemis 

(kriteeriumid B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- katendi vastupidavus (kriteerium B11); 

- liiklusummikute leevendamise kava rakendamine (kriteerium B10). 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja teavitavad 

hankijat, kui ehitusetapis peetakse vajalikuks märkimisväärset projektitingimustest 

kõrvalekaldumist ning kui kõrvalekalle on õigustatud, lepitakse selles kokku. 

Lepingu tingimustes peaks olema sätestatud eelnevalt kindlaksmääratud menetlus, et otsustada 

rikkumise korral asjakohaste ja proportsionaalsete karistuste ja/või parandus- või 

leevendusmeetmete üle juhul, kui kokkulepet ei saavutata. 

C1. Ehitatud tee kasutuselevõtmine 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja peab veenduma, 

et ehitatud tee kasutuselevõtmine on heakskiidetud projektide ja kirjeldustega kooskõlas. 

Erilist tähelepanu tuleks pöörata järgmistele aspektidele: 

- katendi makrotekstuur (keskmine profiilisügavus) (vt kriteeriumi B13); 

- peamiste tee ehitusdetailide CO2 jalajälje/olelusringi hindamise toimivus (kriteerium 

B14) või CO2 heitkogused transporditud materjali tonni kohta (kriteerium B16); 

- kaevandatud materjalide ja pinnase juhtimise kava (kriteerium B2); 

- vee saaste kontrollimise komponendid, sademevee säilitusvõimekus ja keskkonna 

kaasamise ja taastamise kava ning loomade ülekäigu projekt sademevee süsteemis 

(kriteeriumid B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- katendi vastupidavus (kriteerium B11); 

- liiklusummikute leevendamise kava rakendamine (kriteerium B10). 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja teavitavad 

hankijat, kui ehitusetapis peetakse vajalikuks märkimisväärset projektitingimustest 

kõrvalekaldumist ning kui kõrvalekalle on õigustatud, lepitakse selles kokku. 

Lepingu tingimustes peaks olema sätestatud eelnevalt kindlaksmääratud menetlus, et otsustada 

rikkumise korral asjakohaste ja proportsionaalsete karistuste ja/või parandus- või 

leevendusmeetmete üle juhul, kui kokkulepet ei saavutata. 

C2. Ei kohaldata C2. Valmis tee kvaliteet – toimivusnäitajate seire 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja jälgib 

kokkulepitud kütusekulu mõjutavaid veeretakistusjõu toimivusnäitajaid pärast ehitamist enne 

tee avamist ja 6 kuud pärast tee avamist (kasutusel tee) ning esitab katsete tulemuste koopia. 

Kui tulemused on mittevastavad, vaadake üldise lepingu toimivuse klauslit tekstis C1. 
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C3. Ringlussevõetud materjali kasutamine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Kui materjalid tuuakse ehitusplatsile, tuleb iga tootepartii12 puhul kontrollida selgelt jälgitavat ringlussevõetud materjali väidetavat sisaldust. 

Peamine ehitustöövõtja või projekteerimis- ja ehitustöövõtja või PEHi töövõtja tõestab väidetava sisalduse, esitades kas 

- sõltumatu kolmanda isiku sertifikaadi toote ja/või ringlussevõetud materjali jälgitavuse ja ainesisalduse kohta; 

- või tootja(te) esitatud samaväärse dokumentatsiooni. 

C4. Madala temperatuuriga asfalti seire 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Madala temperatuuriga asfalti laotamistemperatuur määratakse iga tootepartii13 kohta kindlaks ehitusplatsil. 

Peamine ehitustöövõtja või projekteerimis- ja ehitustöövõtja või PEHi töövõtja esitab kas 

- sõltumatu labori sertifikaadi asfalti maksimaalse laotamistemperatuuri kohta; 

- või asfalti tootja(te) esitatud samaväärse dokumentatsiooni. 

C5. Kaevandatud materjalide ja pinnase juhtimise kava kasutuselevõtmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Peamine ehitustöövõtja või projekteerimis- ja ehitustöövõtja või PEHi töövõtja rakendavad süsteemi, et ehitusplatsil toimuva ehitustegevuse jooksul jälgida ja anda teada kaevandatud materjali 

ja pinnast hõlmavatest tegevustest. Süsteem sisaldab andmeid loodud koguste kohta (pealismuld ja kaevandatud materjalid), tegevuskohas korduskasutatud/ringlussevõetud materjalide protsendi 

kohta ning väljaspool tegevuskohta korduskasutatud ja/või ringlussevõetud materjalide protsendi kohta. 

Selle kaudu jälgitakse ja kontrollitakse ka kaevandatud materjalide saadetiste sihtkohti. Seire- ja jälgimisandmed esitatakse hankijale kokkulepitud ajavahemike järel. 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja teavitavad hankijat, kui peetakse vajalikuks märkimisväärset kõrvalekaldumist projekteerimisetapis väljapakutud 

kaevandatud materjalide ja pinnase juhtimise kavast ning kui kõrvalekalle on õigustatud, lepitakse selles kokku. 

 

C6. Sademeveesüsteemide vee saaste kontrollimise komponentide kontrollimine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Töövõtja viib läbi kohapealse kontrolli, et panna paika sademevee süsteemi mõõtmed, nende marsruut ja sademeveesüsteemi komponentide vahelised ühendused ning et need on 

projektikavandiga kooskõlas. Hankijale saadetakse teave kokkulepitud ajakava põhjal. 

Kui tulemused on mitterahuldavad või mittevastavad, vaadake üldise lepingu toimivuse klauslit tekstis C1. 

                                                      
12 „Partii“ tähendab ühesuguse märgistusega toote kogust, mis on valmistatud samas segamistehases, samade tingimuste juures samadest sisendmaterjalidest vastavalt kindlaks määratud koostisele. 

13 „Partii“ tähendab ühesuguse märgistusega toote kogust, mis on valmistatud samas segamistehases, samade tingimuste juures samadest sisendmaterjalidest vastavalt kindlaks määratud koostisele. 
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C7. Sademeveesüsteemide vee saaste kontrollimise pehme ehitusega komponentide ehitamine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Töövõtja viib läbi kohapealseid kontrolle nii taimkattega sademeveesüsteemide komponentide paigaldamise ajal kui pärast seda ning tagab, et võetakse sobivad meetmed kooskõlas parimate 

tavade suunistega, et luua jätkusuutlikke sademeveesüsteemide komponentides taimkate. Hankijale saadetakse teave kokkulepitud ajakava põhjal. 

Kui tulemused on mitterahuldavad või mittevastavad, vaadake üldise lepingu toimivuse klauslit tekstis C1. 

 

C8. Sademevee säilitusvõimekuse kontrollimine sademeveesüsteemides 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja ehitusetapis kontrollib sademeveesüsteemi, et tagamaks see täidab kokkulepitud projekti ning et selle 

mõõtmed, kalded ja muud tehnilised üksikasjad on projektis sätestatuga kooskõlas. 

Kui tulemused on mitterahuldavad või mittevastavad, vaadake üldise lepingu toimivuse klauslit tekstis C1. 

 

C9. Sademevee säilitusvõimekuse kontrollimine sademeveesüsteemides, mis sisaldavad pehme ehitusega komponente 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja viib läbi kohapealseid kontrolle nii taimkattega sademeveesüsteemide komponentide paigaldamise ajal kui pärast 

seda ning tagab, et võetakse sobivad meetmed kooskõlas parimate tavade suunistega, et luua jätkusuutlikke sademeveesüsteemide komponentides taimkate. 

Kui tulemused on mitterahuldavad või mittevastavad, vaadake üldise lepingu toimivuse klauslit tekstis C1. 

 

C10. Keskkonna kaasamise ja taastamise kava kasutuselevõtmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja lubab tööde jooksul ehitusplatsi kohapealset kontrollimist tagamaks, et kava on rakendatud. 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja lubab tööde lõpetamisel ehitusplatsi lõpliku kohapealse kontrolli tagamaks, et kava ja kõiki kokkulepitud 

kõrvalekaldeid kavast on rakendatud. 

Kui tulemused on mitterahuldavad või mittevastavad, vaadake üldise lepingu toimivuse klauslit tekstis C1. 

 

C11. Loomade ülekäikude ja muude meetmete kontrollimine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja viib läbi kõigi tema pakkumuses sisalduvate filterkraavide või truupide kontrolli nii ehitamise ajal kui kohe pärast 

seda ning tagab, et need täidavad projektis sätestatud tehniliste üksikasjade minimaalseid nõudeid punktide andmiseks nõutud tingimusi. 

Kui tulemused on mitterahuldavad või mittevastavad, vaadake üldise lepingu toimivuse klauslit tekstis C1. 
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C12. Müraemissioonide seire ehituse ajal 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Peamine ehitustöövõtja või projekteerimis- ja ehitustöövõtja või PEHi töövõtja tagab ehitus-/hooldustööde ajal järgmist: 

- paigaldatud on sobiv müratõke, mis on projektiga kooskõlas või selle nõuetest parem; 

- vastuvõtualas jälgitakse mürataset hankijaga kokkulepitud ajakava jooksul; 

- müraandmeid töödeldakse, et leida iga päeva kohta tööde ajakava jooksul Lden ja Löö väärtus, mida on võimalik võrrelda hankijaga kokkulepitud piirmääradega. 

Kui avastatakse, et Lden ja Löö väärtused ületavad kokkulepitud seireperioodi jooksul vastuvõetud hankes kindlaksmääratud piirmäärasid, võib hankija töö peatada või rakendada pakkumiskutses 

sätestatud karistusi. Kõik karistused suurenevad piirmäärade ületamise dB(A) arvu ja rikkumise kestmise aja korrutisega proportsionaalselt. 

C13. Vaiksete teekatete tootekatsete nõuetele vastavus 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Tööde lõpetamisel ning 4-12 nädalat pärast tee avamist lubab peamine ehitustöövõtja või projekteerimis- ja ehitustöövõtja või PEHi töövõtja viia sõltumatutel pädevatel kolmandal isikutel läbi 

läheduses mõjuvate müraemissioonide kontrolli, et kontrollida tootmise vastavust projekti väidetele teepinna müraemissioonide kohta. 

Katsed viiakse läbi, kasutades selleks kohandatud sõidukit ja see toimub kooskõlas standardiga ISO/DIS 11819-2. Katsetes kasutatakse standardis ASTM F2493-14 kindlaksmääratud 

P225/60R16 radiaalseid standardseid võrdlusrehve ning see peab olema pakkumiskutses selgelt sätestatud. 

Katsed tuleb viia läbi kuivades tingimustes ning poorsete teepindade korral vähemalt kaks päeva pärast viimast vihmasadu. 

Kui läheduses mõjuvate müraemissioonide andmed ei täida projekti väiteid, kohaldatakse projekteerimis- ja ehitustöövõtjale või PEHi töövõtjale rahalisi karistusi ja/või kohustust viia läbi 

parandustööd ilma lisakuludeta hankijale. 

Kui ruumilisest analüüsist ilmneb, et ainult mürapiirmäärasid ei täideta ainult ühel väiksel teelõigu osal, tuleks parandusmeetmeid kohaldada ainult sellele alale. 

Kõigi kohaldatavate karistuste või parandusmeetmete raamistik on pakkumiskutses selgelt sätestatud. 

C14. Liiklusummikute leevendamise kava kasutuselevõtmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Peamine ehitustöövõtja või projekteerimis- ja ehitustöövõtja või PEHi töövõtja esitab dokumentaalsed tõendid liiklusummikute leevendamise kava nõuetekohase rakendamise kohta. 

Hankija kontrollib ummikute erinõudeid (intelligentsete transpordisüsteemide seadmed, sõiduread hoovuste jaoks ja teepeenrad) pärast ehitamist enne tee avamist ja 6 kuud pärast tee avamist 

(kasutusel tee). 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja teavitavad hankijat, kui peetakse vajalikuks märkimisväärset kõrvalekaldumist projekteerimisetapis väljapakutud 

liiklusummikute leevendamise kavast ning kui kõrvalekalle on õigustatud, lepitakse selles kokku. 

Kui tulemused on mitterahuldavad või mittevastavad, vaadake üldise lepingu toimivuse klauslit tekstis C1. 
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D. Tee kasutamine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

D1. Vaiksete teekatete vastupidavus 

Kui see on nõutud kohaliku või riikliku seadusandlusega või kui madalat mürataset peetakse 

antud tee korral prioriteediks 

Standardis ISO/DIS 11819-2 kindlaksmääratud läheduses mõjuvate müraemissioonide meetodi 

abil mõõdetud vaiksete teekatete müraemissioonid ei ületa järgmisi piirmäärasid olenevalt tee 

maksimaalsest kiiruspiirangust 5 aasta jooksul pärast tootmise nõuetele vastavuse katset. 

- 93 dB(A) kiirusel 50 km/h, ja/või 

- 98 dB(A) kiirusel 70 km/h, ja/või 

- 101 dB(A) kiirusel 90 km/h. 

Katsed viiakse pärast tee avamist läbi vähemalt üks kord iga 30 kuu jooksul. 

Läheduses mõjuvate müraemissioonide katsesõidukites ja/või haagistes kasutatakse standardis 

ASTM F2493-14 määratletud terasvööga radiaalrehve, mille dimensioonikood on P225/60 R16 

ja mille minimaalne samm on 5 mm. 

Katseandmed korrigeeritakse õhutemperatuuri 20°C jaoks. Mõõtemääramatuse analüüsi 

katseandmeid hinnatakse kooskõlas mõõtemääramatuse väljendamise juhendiga (ISO/IEC 

juhend 98-3:2008) ning katsed näitavad, et tulemused koos nende mõõtemääramatusega ei 

ületa enam kui 1 dB (A) võrra eespool nimetatud väärtusi ega projektis kinnitatud 

ambitsioonikamaid väärtusi. 

Katsetatud teelõigu ruumiline dispersioon näitab, et katselõigu üheski osas ei ületata üldist 

piirmäära enam kui 2 dB(A) võrra.  

Tõendamine:  

Sõltumatute pädevate asutuste poolt kooskõlas standardiga ISO/DIS 11819-2 läbiviidud 

läheduses mõjuvate müraemissioonide katsete protokollid esitatakse hankijale ning need 

täidavad eespool nimetatud asjakohaseid piirmäärasid. 

D1. Vaiksete teekatete vastupidavus 

Kui see on nõutud kohaliku või riikliku seadusandlusega või kui madalat mürataset peetakse 

antud tee korral prioriteediks 

Standardis ISO/DIS 11819-2 kindlaksmääratud läheduses mõjuvate müraemissioonide meetodi 

abil mõõdetud vaiksete teekatete müraemissioonid ei ületa järgmisi piirmäärasid olenevalt tee 

maksimaalsest kiiruspiirangust 5 aasta jooksul pärast tootmise nõuetele vastavuse katset. 

- 90 dB(A) kiirusel 50 km/h, ja/või 

- 95 dB(A) kiirusel 70 km/h, ja/või 

- 98 dB(A) kiirusel 90 km/h. 

Katsed viiakse pärast tee avamist läbi vähemalt üks kord iga 30 kuu jooksul. 

Läheduses mõjuvate müraemissioonide katsesõidukites ja/või haagistes kasutatakse standardis 

ASTM F2493-14 määratletud terasvööga radiaalrehve, mille dimensioonikood on P225/60 R16 

ja mille minimaalne samm on 5 mm. 

Katseandmed korrigeeritakse õhutemperatuuri 20°C jaoks. Mõõtemääramatuse analüüsi 

katseandmeid hinnatakse kooskõlas mõõtemääramatuse väljendamise juhendiga (ISO/IEC 

juhend 98-3:2008) ning katsed näitavad, et tulemused koos nende mõõtemääramatusega ei 

ületa enam kui 1 dB (A) võrra eespool nimetatud väärtusi ega projektis kinnitatud 

ambitsioonikamaid väärtusi. 

Katsetatud teelõigu ruumiline dispersioon näitab, et katselõigu üheski osas ei ületata üldist 

piirmäära enam kui 2 dB(A) võrra.  

Tõendamine:  

Sõltumatute pädevate asutuste poolt kooskõlas standardiga ISO/DIS 11819-2 läbiviidud 

läheduses mõjuvate müraemissioonide katsete protokollid esitatakse hankijale ning need 

täidavad eespool nimetatud asjakohaseid piirmäärasid. 
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Lepingu täitmise klausel 

D2. Vaiksete teekatete vastupidavus 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

5 aastase perioodi jooksul pärast toote nõuetele vastavuse katset lubavad peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja viia sõltumatutel pädevatel kolmandatel 

isikutel läbi läheduses mõjuvate teepinna müraemissioonide katse kooskõlas tehnilises kirjelduses D1 määratletud meetodiga. 

Katsed tuleb viia läbi kuivades tingimustes ning poorsete teepindade korral vähemalt kaks päeva pärast viimast vihmasadu. 

Kui läheduses mõjuvate müraemissioonide andmed ei täida asjakohaseid vastupidavuse toimivuskriteeriumi piirmäärasid, kohaldatakse projekteerimis- ja ehitustöövõtjale või PEHi töövõtjale 

rahalisi karistusi ja/või kohustust viia läbi parandustööd ilma lisakuludeta hankijale. 

Kõigi kohaldatavate karistuste või parandusmeetmete raamistik on pakkumiskutses selgelt sätestatud. 

D3. Hooldus- ja taastuskava kasutuselevõtmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Seda võimalust kohaldatakse PEHi lepingute korral, kui seire viib läbi PEHi töövõtja. 

PEHi töövõtja teavitab hankijat, kui peetakse vajalikuks märkimisväärset kõrvalekaldumist projekteerimisetapis väljapakutud hooldus- ja taastuskavast ning kui kõrvalekalle on õigustatud, 

lepitakse selles kokku. 
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E. Hooldus ja käitamine 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

E1. Tõrva sisaldav asfalt 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Hankija võib seda kriteeriumit kohaldada, kui pinnakihtide (pinna + siduvkihtide) ja aluskihi (-kihtide) tõrvasisaldus ületab riiklikus seadusandluses sätestatud piirmäärad. 

Kui taastatava asfalti tõrvasisaldus ületab riiklikus seadusandluses sätestatud piirmäära, kasutatakse tõrva sisaldava taaskasutatud asfalti töötlemiseks parimaid olemasolevaid tehnikaid 

(olenevalt sellest, mida igas liikmesriigis kohaliku olukorra suhtes parimateks olemasolevateks tehnikateks peetakse) ning nende kasutamist kirjeldatakse tehnilises aruandes. 

Tõendamine:  

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab tehnilise aruande, mis koosneb parimatest olemasolevatest tehnikatest, et töödelda tõrva sisaldavat 

taaskasutatud asfalti tegevuskohas ja/või väljaspool tegevuskohta külmsegamise kaudu. 

Tõrva sisaldava taaskasutatud asfalti jälgimiseks ja selle üle arve pidamiseks ning väljaspool tegevuskohta ja tegevuskohas korduskasutamise jälgimiseks kasutatakse süsteemi, täpsustades 

materjalide koguse ja näidates ära asukoha (kaardid, GIS). Seireandmed esitatakse hankijale. 

E2. Lammutamisjäätmete audit ja käitluskava 

Vähemalt 70% mitteohtlike jäätmete massist, mis tekkisid lammutamise käigus, kaasa arvatud 

tagasitäitetööd, valmistatakse ette korduskasutuseks, ringlussevõtuks ja materjali utiliseerimise 

muudeks vormideks. See hõlmab järgmist: 

(i) peamistest tee ehituselementidest utiliseeritud betoon, taaskasutatud asfalt, 

täitematerjalid; 

(ii) abidetailidest utiliseeritud materjalid. 

Tagasitäide pole lubatud teest väljaspool asuvatel rohealadel. Tee läbilaskvatel aladel toimub 

tagasitäide ainult kaevandatud materjalide ja pinnasega. Korduskasutatud, ringlussevõetud ja 

utiliseeritud materjale kasutatakse ainult tee läbilaskmatute alade tagasitäiteks. 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja teostab 

lammutamise eelse auditi, et välja selgitada, mida saab korduskasutada, ringlusse võtta või 

muud moodi utiliseerida. Audit sisaldab järgmist: 

(i) ohtlike jäätmete kindlakstegemine ja riskihinnang; 

(ii) töömahtude loetelu erinevate tee ehitusmaterjalide lõikes; 

(iii) korduskasutamise ja ringlussevõtu potentsiaali protsentuaalne hinnang, mille aluseks 

on ettepanekud lammutamisprotsessis kasutatavate liigiti kogumise süsteemide 

kohta. 

Kindlaks tehtud materjalid, tooted ja tarielemendid kantakse lammutamisega seotud 

E2. Lammutamisjäätmete audit ja käitluskava 

Vähemalt 90% mitteohtlike jäätmete massist, mis tekkisid lammutamise käigus, kaasa arvatud 

tagasitäitetööd, valmistatakse ette korduskasutuseks, ringlussevõtuks ja materjali utiliseerimise 

muudeks vormideks. See hõlmab järgmist: 

(i) peamistest tee ehituselementidest utiliseeritud betoon, taaskasutatud asfalt, 

täitematerjalid; 

(ii) abidetailidest utiliseeritud materjalid. 

Tagasitäide pole lubatud teest väljaspool asuvatel rohealadel. Tee läbilaskvatel aladel toimub 

tagasitäide ainult kaevandatud materjalide ja pinnasega. Korduskasutatud, ringlussevõetud ja 

utiliseeritud materjale kasutatakse ainult tee läbilaskmatute alade tagasitäiteks. 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja teostab 

lammutamise eelse auditi, et välja selgitada, mida saab korduskasutada, ringlusse võtta või 

muud moodi utiliseerida. Audit sisaldab järgmist: 

(i) ohtlike jäätmete kindlakstegemine ja riskihinnang; 

(ii) töömahtude loetelu erinevate tee ehitusmaterjalide lõikes; 

(iii) korduskasutamise ja ringlussevõtu potentsiaali protsentuaalne hinnang, mille aluseks 

on ettepanekud lammutamisprotsessis kasutatavate liigiti kogumise süsteemide 

kohta. 

Kindlaks tehtud materjalid, tooted ja tarielemendid kantakse lammutamisega seotud 
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töömahtude loetellu. 

Tõendamine: 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab 

lammutamisele eelneva auditi, mis sisaldab täpsustatud teavet. Jäätmetekke jälgimiseks ja selle 

üle arvepidamiseks rakendatakse süsteemi. Jäätmete ja kõrvaldamisele kuuluvate 

jäätmematerjalide saadetiste sihtkohta kulgemist jälgitakse saatelehtede ja arvete abil. 

Seireandmed esitatakse hankijale. 

töömahtude loetellu. 

Tõendamine: 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab 

lammutamisele eelneva auditi, mis sisaldab täpsustatud teavet. Jäätmetekke jälgimiseks ja selle 

üle arvepidamiseks rakendatakse süsteemi. Jäätmete ja kõrvaldamisele kuuluvate 

jäätmematerjalide saadetiste sihtkohta kulgemist jälgitakse saatelehtede ja arvete abil. 

Seireandmed esitatakse hankijale. 

Lepingu täitmise klauslid 

E3. Hooldus- ja taastuskava kasutuselevõtmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja lubavad hooldada teed kooskõlas hooldus- ja taastuskavaga (vt kriteeriumi B12). 

E4. Tee hooldamine 

Peamine hooldustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja peab veenduma, 

et tee hooldamine on heakskiidetud projektide ja kirjeldustega kooskõlas. Erilist tähelepanu 

tuleks pöörata järgmistele aspektidele: 

- peamiste tee ehitusdetailide CO2 jalajälje/olelusringi hindamise toimivus (kriteerium 

B14) või CO2 heitkogused transporditud materjali tonni kohta (kriteerium B16); 

- vee saaste kontrollimise komponendid, sademevee säilitusvõimekus ja keskkonna 

kaasamise ja taastamise kava ning loomade ülekäigu projekt sademevee süsteemis 

(kriteeriumid B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- katendi vastupidavus (kriteerium B11); 

- liiklusummikute leevendamise kava rakendamine (kriteerium B10). 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja teavitavad 

hankijat, kui ehitusetapis peetakse vajalikuks märkimisväärset projektitingimustest 

kõrvalekaldumist ning kui kõrvalekalle on õigustatud, lepitakse selles kokku. 

Hankijal peaks olema otsustamisskeem, et otsustada rikkumise korral asjakohaste ja 

proportsionaalsete karistuste ja/või parandus- või leevendusmeetmete üle juhul, kui kokkulepet 

ei saavutata. 

E4. Tee hooldamise kasutuselevõtmine 

Peamine hooldustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja peab veenduma, 

et tee hooldamine on heakskiidetud projektide ja kirjeldustega kooskõlas. Erilist tähelepanu 

tuleks pöörata järgmistele aspektidele: 

- katendi makrotekstuur (keskmine profiilisügavus) (vt kriteeriumi B13); 

- peamiste tee ehitusdetailide CO2 jalajälje/olelusringi hindamise toimivus (kriteerium 

B14) või CO2 heitkogused transporditud materjali tonni kohta (kriteerium B16); 

- vee saaste kontrollimise komponendid, sademevee säilitusvõimekus ja keskkonna 

kaasamise ja taastamise kava ning loomade ülekäigu projekt sademevee süsteemis 

(kriteeriumid B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- katendi vastupidavus (kriteerium B11); 

- liiklusummikute leevendamise kava rakendamine (kriteerium B10). 

Peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja teavitavad 

hankijat, kui ehitusetapis peetakse vajalikuks märkimisväärset projektitingimustest 

kõrvalekaldumist ning kui kõrvalekalle on õigustatud, lepitakse selles kokku. 

Hankijal peaks olema otsustamisskeem, et otsustada rikkumise korral asjakohaste ja 

proportsionaalsete karistuste ja/või parandus- või leevendusmeetmete üle juhul, kui kokkulepet 

ei saavutata. 
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E5. Ringlussevõetud materjali kasutamine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Sama kui C3 korral. 

 

E6. Madala temperatuuriga asfalti seire 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Sama kui C4 korral. 

 

E7. Keskkonna kaasamise ja taastamise kava kasutuselevõtmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Tööde ajal tagavad peamine ehitustöövõtja või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja, et kõik asjakohased tegevused tehakse nii, et olemasolevat taimkatet ja elupaikade kvaliteeti on 

võimalik säilitada. Nende hulka võivad kuuluda järgmised vahendid, kuid loetelu pole ammendav: multši/komposti kasutamine, pügamine, surnud taimede asendamine jms. 

Kui tulemused on mitterahuldavad või mittevastavad, vaadake üldise lepingu toimivuse klauslit tekstis E4. 

 

E8. Müraemissioonide seire hooldamise ajal 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Sama kui C12 korral. 

 

E9. Liiklusummikute leevendamise kava kasutuselevõtmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Sama kui C14 korral. 
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F. Olelusringi lõpp 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

F1. Lammutamisjäätmete audit ja käitluskava 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Sama kui E2 korral. 
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3 OLELUSRINGI KULUDE ARVESTAMINE 

Olelusringi kulude arvestamise kaalutlused on andnud teavet teede projekteerimise, ehitamise ja hoolduse ELi KHRi kriteeriumite väljatöötamiseks. Olelusringi 

kogumaksumuse hindamist võib kasutada tee omandiõigusega seotud kogukulude hindamiseks tee kavandatud või tegeliku kasutusea jooksul. Eelkõige võimaldab see 

„võrdlevat kulude hindamist konkreetse ajavahemiku jooksul, võttes arvesse kõiki asjakohaseid majandustegureid, alates esialgsetest kapitalikuludest ja tulevikus tekkivatest 

käitamis- ja vara asenduskuludest”. 

 

3.1 Olelusringi kulude kaalumise põhjendused ja kohaldamisala 

Olelusringi kulude arvestamine on eriti asjakohane keskkonnatoime parandamise seisukohast, sest madalamate olelusringi jooksvate kulude saavutamiseks võib olla esialgu 

vaja teha suuremaid kapitalikulutusi. Seepärast kujutab see endast meetodit tõhusate pikaajaliste investeerimisotsuste tegemiseks.  

Teetaristute korral on varahaldus süstemaatiline protsess, et hooldada, uuendada ja hallata füüsilisi varasid kulutõhusalt, kasutades selleks nii lühi- kui pikaajaliseks 

planeerimiseks erinevaid teede haldamise menetlusi ja vahendeid.  

Olelusringi kulude arvestamine on tihti esimene samm tervikliku varahalduse lähenemise loomisel. Olelusringi kulude arvestamist saab kasutada vahendina projekti 

määratlemise, kontseptsiooni kavandamise ja detailse projekti koostamise etappides, kus seda saab kasutada projekti valimiseks ja väärtuse kujundamiseks, mis tagaksid 

madalaima üldkulu (ja suurima jääkväärtuse) vara olelusringi jooksul. Täielikku olelusringi kulude arvestust saab teha, lähtudes standardist ISO 15685-5 või samaväärsest 

standardist. 

 

3.2 Kuidas KHRi kriteeriumidega saab olelusringi kulusid vähendada 

ELi teede projekteerimise, ehitamise ja hooldamise KHRi kriteeriumid avaldavad soodsat mõju teatavatele olulistele teguritele, mis mõjutavad tee olelusringi üldkulusid. 

Neid on lühidalt kirjeldatud allpool, koos viitega peamistele olelusringi kulusid väljendavatele muutujatele, näidates, et võimalik kasu sõltub alati iga projekti konkreetsetest 

omadustest (nt asukoht, kliimatingimused, kohalik kättesaadavus, ehitustavad). 

- Soetamismaksumus:  

o Valiku kriteeriume võib kasutada vilunud projektijuhtide, projekteerimisrühmade, kulunõustajate ja töövõtjate hankimiseks, see aitab vähendada innovaatiliste 

projektide ülekulu riske.  

o Lisatud KHRi juhistes selgitatakse, kuidas kulusäästu kindlaks määrata valikuvõimaluste varajase hindamise teel, näiteks erinevate teesuundade hindamise 

kaudu.  

o Ressursitõhusa ehitamise kriteeriumid julgustavad vähendama peamiste ehitusmaterjalide (nt asfalt, betoon, täitematerjalid) transpordikulusid ja kasutama 

madala temperatuuriga asfalti, mis vajab tootmisetapis vähem energiat. Kõik see võib aidata ehituskulusid vähendada. Lisaks võivad mulla- ja pinnasetööd 

moodustada keeruliste reljeefide korral projekti kuludest kuni 30%, kaevandatud materjalide juhtimise optimeerimise kriteeriumid on mõeldud nende kulude 

vähendamiseks.  

- Käitamise, hooldamise ja taastamise kulud: 



 

39 

 

o Hooldus- ja taastusstrateegiate eesmärk on tagada katendite parim toimivus ja taristu varade säilitamise, parandamise ja käitamise seisukohast kulutõhusad 

lahendused. Lisaks on võimalik ummikutega kaasnevaid kulusid minimeerida, kui hooldustegevused planeeritakse õigel ajal. 

o Samuti käsitletakse madala veeretakistusjõuga teekatete, sademeveesüsteemide ja vaiksete teekatete ehituskvaliteeti tagamaks, et saavutatakse projekti toimivus, 

käsitletakse ka nõuetekohast kasutuselevõtmist tagamaks, et need näitajad täidavad projekti ettekirjutusi.  

o Kriteeriumid sisaldavad tee CO2-jalajälje või olelusringi hindamise läbiviimise võimalust, mis võimaldab modelleerida ja optimeerida nii tee kui terviku eluiga 

kui ka hinnata individuaalseid tee elemente eeldatavate hooldus- ja taastuskulude ja oodatava kasuliku eluea põhjal.  

o Vaadeldud on samuti teekatte minimaalset nominaalset kasutusiga (välja arvatud pinnakiht), võttes arvesse, et kõige vastupidavamad materjalid võivad 

tähendada kõrgemaid ehituskulusid, kuid et need kulud on võimalik tasakaalustada väiksema hooldusvajaduse kaudu. 

o Projekteerimis-, ehitus- ja haldamisprojektide konkreetsete nõuete kaasamist on võimalik kasutada selleks, et motiveerida töövõtjaid vähendama pikaajalisi 

käitamiskulusid, kaasa arvatud tavahoolduse, ennetava hoolduse ja taastamise kulusid, millest saavad kasu mõlemad osapooled.  

- Jääkväärtus:  

o KHRi kriteeriumikogumi rakendamine näitab, et tee on vähendatud keskkonnatoimega, mis võib omakorda kaasa aidata tulevikus vara väärtuse säilitamisele või 

suurendamisele, sest see vähendab jooksvaid kulusid ja annab tunnistust vastutustundlikust investeerimisest.  

Lisaks võetakse kriteeriumites arvesse mittemateriaalset kasu nagu heaolu, kasutajamugavus ja rahulolu. Näiteks võib liiklusummikute leevendamine suurendada kasutajate 

(juhtide) mugavust ja vähendada sõidukis kaotatud tundide arvu.  

Peale selle on võimalik konkreetseid keskkonnamõjude (keskkonna välismõjud) kulusid ühiskonna jaoks kriteeriume rakendades vähendada, näiteks 

- Katendi struktuuri ja karedusega seotud veeretakistusjõu kriteeriumitel on otsene seos sõiduki kütusekuluga kasutusetapis (veeretakistusjõu 10 %-line vähendamine 

võib viia kütusekulu 1-2 %-lise vähenemiseni ja seega kasvuhoonegaaseide vähenemiseni). Lisaks saavad tee kasutajad (juhid) sellest majanduslikku kasu. 

- Ummikute kriteeriumite eesmärk on vähendada ummikutega seotud täiendavat kütusetarbimist ja õhku eralduvaid saasteaineid, mis võivad moodustada suure osa tee 

olelusringi kuludest, seda eelkõige kiirteede ja maanteede korral; 

- Keskkonna mürasaaste kriteeriumid mõjutavad nii inimeste tervist kui ka laiemaid majanduslikke tegureid nagu kinnisvara väärtus. Teede müraemissioonide 

väliskulud on reisijate veoks kasutatavate sõidukite korral 1000 reisija kilomeetri kohta hinnanguliselt 2€ ning kaubaveoks kasutatavate sõidukite korral 1000 

tonnkilomeetri kohta 2,5€ – see oli 2008. aastal ELi 28 riigis kokku hinnanguliselt umbes 20 miljardit eurot. 

- Sademeveesüsteemide kriteeriumid (pehme või kõva ehitusega) võivad aidata üleujutuste ohtu vähendada. Hetkel on üleujutuskahjud ELis hinnanguliselt 3,5-6,4 

miljardit eurot aastas, see kahjustab igal aastal 200 000 inimese elu. Hiljuti Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuses läbiviidud uuringus ennustatakse, et nende 

kahjude kulud võivad 2050. aastaks tõusta 7-8 korda, jõudes 40 miljardi euroni ja mõjutades igal aastal ebasoodsalt 500 000 inimest. 
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Tehnilised lisad  
Lisa A 

Kriteeriumi B14 toetavad suunised (põhikriteerium): Esimene võimalus – CO2-jalajälg 

Lepingu sõlmimise kriteeriumis B14 (põhikriteerium) sätestatakse, et pakkujad saavad kasutada CO2-jalajälge, et näidata, 

kuidas nad on tee-ehituse keskkonnamõju vähendanud. Selles lühikeses juhises kirjeldatakse 

- millal seda kriteeriumi on võimalik kasutada; 

- reeglite vajalikkust, millega tagatakse pakkumuste võrreldavus; ja 

- pakkumuse valikuks vajalik tehniline tugi. 

CO2-jalajälge kasutamine toimub alati standardi ISO 14067 või muu samaväärse standardi põhjal. 

1.1 Millal on võimalik kasutada CO2-jalajälje valikut? 

Kriteeriumi B14 soovitatakse kasutada ainult juhul, kui parandamisvõimalust on võimalik võrrelda võrdluse aluseks oleva 

tee projektiga ja/või muude tee projektidega. Seetõttu on see asjakohane järgmiste hankestsenaariumide puhul: 

- kliendil on juba olemas võrdluse aluseks oleva tee projekt ja töömahtude loetelu, mida on juba hinnatud 

eesmärgiga esitada soovitushind pakkumuste võrdlemiseks; 

- projektikonkurssi kasutatakse, et innustada projekteerimisrühmi ja/või töövõtjaid esitama innovatiivseid teede 

projekte. 

Nende stsenaariumide puhul võib CO2-jalajälje seada lepingu sõlmimise nõudeks. 

1.2 Kas pakkumuste hindamiseks on vaja täiendavat oskusteavet? 

Teede ehitamise ja hooldamise pakkumisprotsessis läheb hankijal tõenäoliselt vaja toetavat projekteerimis- ja tehnilist 

oskusteavet, et kehtestada nõuded ja projekte hinnata. Seetõttu võib hankija vajada ekspertide kaasamist hankeprotsessi 

kahes peamises etapis: 

1. Projekti ja toimivusnõuete koostamine: Pakkujatele antakse juhiseid selle kohta, milliseid tehnilisi nõuded nad 

peaksid järgima, et tagada esitatavate projektide võrreldavus. 

2. Projektide ja täiustamisvõimaluste hindamine: sellele kriteeriumile pakkujate antud vastuste tehniline hindamine 

tuleks läbi viia, et toetada hankijat. 

Tehnilist hindajat on vaja iga pakkuja CO2-jalajälje analüüsi kriitiliseks läbivaatamiseks kooskõlas lisas C antud suunistega. 

1.3 Milliseid juhiseid tuleks anda pakkujatele? 

Pakkumiskutsele tuleks lisada järgmised tehnilised juhised, et tagada pakkumuste võrreldavus. Kui projekte hinnatakse 

võrdluse aluseks oleva tee suhtes, siis väljendatakse seda selgesõnaliselt ja esitatakse kindlaksmääratud ehitusdetailide 

loetelu. 

Tehnilised juhised pakkujatele, kes kasutavad hoone hindamiseks CO2-jalajälge 

Tehnilised punktid, 

mida on vaja käsitleda 

Mida see tegelikult tähendab 

a. Meetod ja 

inventeerimisandmed 

Iga projekteerimisrühma kasutatavat mõju hindamise meetodit ja olelusringi andmiku andmeid 

täpsustatakse võimalikult suurel määral, et tagada võrreldavus. 

Kontrollitud lähteandmeid võib kasutada lünkade täitmiseks vastavalt standardi ISO 14067 või 

muude samaväärsete standardite suunistele ning ISO 14025 ja EN 15804 kohaste toote 

keskkonnadeklaratsioonide andmete täiendamiseks. Standardit ISO 21930 saab vajaduse korral 

kasutada ka tauststandardina. 

Mõõtemääramatust käsitletakse järgmiselt: 

1. määramatuste kvalitatiivne hindamine, võttes arvesse taustandmete allikad, nende 

saamise või koostamise viisi ning protsessi ja tehnoloogiat, mida need esindavad; 

ning ka  

2. analüüsi teel kindlaks määratud kahe kõige olulisema tee ehitusdetaili kvantitatiivne 

hindamine (vt kriteeriumi B14 juures esitatud tabelid a ja b ning punkti d). 

b. Võrdlus 

funktsionaalse 

samaväärsuse alusel 

Tee järgmised omadused täpsustatakse võrdluspunktina iga projekti jaoks (vt ISO 14067 või 

muu samaväärne standard): 

- asjakohased tehnilised ja funktsionaalsed nõuded, nagu kirjeldatakse 

toimivusnõuetes; 
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- nõutud kasutusiga. 

Tulemuste esitamiseks kasutatakse ühist funktsionaalset ühikut (vt ISO 14067 või muu 

samaväärne standard). 

c. Tee olelusringi ja 

piiride määratlus 

Analüüsi piiriks on kogu olelusring, kaasa arvatud ehitus (kaasa arvatud materjalide tootmine 

ja transport), hooldamine ja toimimine ning olelusringi lõpp. 

Eraldised ringlussevõetud või korduskasutatud materjalide tarbeks tehakse kooskõlas järgmiste 

reeglitega:  

- sisend (toote etapp): vastavalt ISO 14067 või muu samaväärse standardi reeglitele; 

- väljund (kasutusest kõrvaldamise või hoolduse etapid): vastavalt EN 15804 

reeglitele, punkt 6.4.3. 

d. Tee ehitusdetailid 

kriteeriumi 

kohaldamisalas 

Kriteeriumi ulatus hõlmab vähemalt järgmised tee ehitusdetailid: 

- Aluspinnas, kaasa arvatud mulla- ja pinnasetööd; 

- Aluse alumine kiht; 

- Alus, siduv- ja kattekihid või betoonelemendid; 

- Täiendavad tee abidetailid (valikuline) 

e. Olelusringi 

mõjukategooria 

indikaator hindamise 

eesmärgil kasutamiseks 

Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal (GWP) 

 

 

 

Lisa B 

Kriteeriumi B14 toetavad suunised (lisakriteerium): Teine võimalus – olelusringi hindamise analüüs 

Lepingu sõlmimise kriteeriumis B14 sätestatakse, kuidas pakkujad saavad kasutada olelusringi hindamist, et näidata, kuidas 

nad on tee-ehituse keskkonnamõju vähendanud. Selles lühikeses juhises kirjeldatakse 

- millal seda kriteeriumi on võimalik kasutada; 

- reeglite vajalikkust, millega tagatakse pakkumuste võrreldavus; ja 

- pakkumuse valikuks vajalik tehniline tugi. 

Olelusringi hindamise kasutamine toimub alati standardi ISO 14040/14044 põhjal. 

2.1 Millal on võimalik kasutada olelusringi hindamise valikut? 

Kriteeriumi B14 soovitatakse kasutada ainult juhul, kui parandamisvõimalust on võimalik võrrelda võrdluse aluseks oleva 

tee projektiga ja/või muude tee projektidega. Seetõttu on see asjakohane järgmiste hankestsenaariumide puhul: 

- kliendil on juba olemas võrdluse aluseks oleva tee projekt ja töömahtude loetelu, mida on juba hinnatud 

eesmärgiga esitada soovitushind pakkumuste võrdlemiseks; 

- projektikonkurssi kasutatakse projekteerimisrühmade ja/või töövõtjate innustamiseks esitama innovatiivseid teede 

projekte. 

Nende stsenaariumide puhul võib olelusringi hindamise analüüsi kasutada lepingu sõlmimise kriteeriumina. 

2.2 Kas pakkumuste hindamiseks on vaja täiendavat oskusteavet? 

Teede ehitamise ja hooldamise pakkumisprotsessis läheb hankijal tõenäoliselt vaja toetavat projekteerimis- ja tehnilist 

oskusteavet, et kehtestada nõuded ja projekte hinnata. Seetõttu võib hankija vajada ekspertide kaasamist hankeprotsessi 

kahes peamises etapis: 

1. Projekti ja toimivusnõuete koostamine: Pakkujatele antakse juhiseid selle kohta, milliseid tehnilisi nõuded nad 

peaksid järgima, et tagada esitatavate projektide võrreldavus. 

2. Projektide ja täiustamisvõimaluste hindamine: sellele kriteeriumile pakkujate antud vastuste tehniline hindamine 

tuleks läbi viia, et toetada hankijat. 

Tehnilist hindajat on vaja iga pakkuja olelusringi hindamisanalüüsi kriitiliseks läbivaatamiseks kooskõlas lisas C antud 

suunistega. 
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2.3 Milliseid juhiseid tuleks anda pakkujatele? 

Pakkumiskutsele tuleks lisada järgmised tehnilised juhised, et tagada pakkumuste võrreldavus. Kui projekte hinnatakse 

võrdluse aluseks oleva tee suhtes, siis väljendatakse seda selgesõnaliselt ja esitatakse kindlaksmääratud ehitusdetailide 

loetelu. 

 

Tehnilised juhised pakkujatele, kes kasutavad tee hindamiseks olelusringi hindamist 

Tehnilised punktid, 

mida on vaja käsitleda 

Mida see tegelikult tähendab 

a. Meetod ja 

inventeerimisandmed 

Iga projekteerimisrühma kasutatavat mõju hindamise meetodit ja olelusringi andmiku andmeid 

täpsustatakse võimalikult suurel määral, et tagada võrreldavus.  

Kontrollitud lähteandmeid võib kasutada lünkade täitmiseks vastavalt standardi ISO 

14040/14044 suunistele, ja ISO 14025 või EN 15804 kohaste toote keskkonnadeklaratsioonide 

andmete täiendamiseks. Standardit ISO 21930 saab vajaduse korral kasutada ka 

tauststandardina. 

Mõõtemääramatust käsitletakse järgmiselt: 

1. määramatuste kvalitatiivne hindamine, võttes arvesse taustandmete allikad, nende 

saamise või koostamise viisi ning protsessi ja tehnoloogiat, mida need esindavad; 

ning ka 

2. analüüsi teel kindlaks määratud kahe kõige olulisema tee ehitusdetaili kvantitatiivne 

hindamine (vt kriteeriumi B14 juures esitatud tabelid a ja b ning punkti d). 

b. Võrdlus 

funktsionaalse 

samaväärsuse alusel 

Tee järgmised omadused täpsustatakse võrdluspunktina iga projekti jaoks (vt ISO 

14040/14044): 

- asjakohased tehnilised ja funktsionaalsed nõuded, nagu kirjeldatakse 

toimivusnõuetes; 

- nõutud kasutusiga. 

Tulemuste esitamiseks kasutatakse ühtset funktsionaalset üksust või võrdlusalust üksust (vt 

ISO 14040). Kasutusiga käsitletakse funktsionaalse üksuse mõistes. 

c. Tee olelusringi ja 

piiride määratlus 

Analüüsi piiriks on kogu olelusring, kaasa arvatud ehitus (kaasa arvatud materjalide tootmine 

ja transport), hooldamine ja toimimine ning olelusringi lõpp (vt standardit ISO 14040).  

Eraldised ringlussevõetud või korduskasutatud materjalide tarbeks tehakse kooskõlas järgmiste 

reeglitega: 

- sisendid (toote etapp): vastavalt ISO 14044 reeglitele, jagu 4.3.4.3; 

- väljundid (kasutusest kõrvaldamise või hoolduse etapid): vastavalt EN 15804 

reeglitele, punkt 6.4.3. 

d. Tee ehitusdetailid 

kriteeriumi 

kohaldamisalas 

Kriteeriumi ulatus hõlmab vähemalt järgmised tee ehitusdetailid: 

- Aluspinnas, kaasa arvatud mulla- ja pinnasetööd; 

- Aluse alumine kiht; 

- Alus, siduv- ja kattekihid või betoonelemendid; 

- Täiendavad tee abidetailid (valikuline). 

Kui kasutatakse energia kogumise tehnoloogiaid, lisatakse need olelusringi hindamisse tee 

abidetailidena ning kasutusetapis toodetud elekter arvestatakse selle etapi jooksul tarbitud 

elektrist maha. 

e. Olelusringi 

mõjukategooria 

indikaatorid hindamise 

eesmärgil kasutamiseks 

 

Kasutatakse vähemalt järgmiseid standardi EN 15804 mõjukategooria indikaatoreid: 

- võime põhjustada ülemaailmset soojenemist (Global Warming Potential, GWP); 

- troposfääriosooni ja fotokeemiliste oksüdantide tekke potentsiaal; 

- stratosfääri osoonikihi kahanemise potentsiaal; 

- mulla ja vee hapestumise potentsiaal; 

- eutrofeerimisvõime (EP); 

- elementide abiootiliste ressursside kahanemise potentsiaal; 

- fossiilkütuste abiootiliste ressursside kahanemise potentsiaal. 

Muud näitajad, mis kirjeldavad standardis EN 15804 määratletud ressursikasutust, jäätme- ja 

väljundite vooge, võivad samuti olla osaliselt või täielikult kaasatud, kui need ei ole juba 

hõlmatud muude KHR kriteeriumidega, näiteks ringlussevõetud materjal. 

Valitud mõjukategooria näitajate suhtes kohaldatakse kaalumissüsteemi, et hinnata punktide 

kogusummat. Süsteemi valib välja hankija, võttes aluseks järgmise: 

- sobiva olemasoleva kaalumissüsteemi, nagu näiteks teatavates riiklikes olelusringi 
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hindamiskavades kasutatavad kaalumissüsteemid; või 

- olelusringi tehnilise hindaja esitatud kaalumissüsteem (vt lisa C). 

Kui olelusringi hindamisvahend annab teele summeeritud hinnangu, võetakse arvesse ainult 

standardis EN 15804 määratletud mõjukategooriatega seotud tulemust. 
 

 

Lisa C 

Olelusringi tehniline hindaja 

Tehnilise hindaja ülesanne on abistada hankijat ja kehtestada pakkujatele põhireeglid, viitega lisale A või B, olenevalt 

valitud võimalusest. 

Tehniline hindaja esitab hankijale ja kooskõlastab temaga olelusringi mõjuhinnangu tulemusnäitajate kaalumise, see 

pannakse pakkumiskutsesse kirja. 

Pakkumuste avamise järel tehniline hindaja 

(i) vaatab kriitiliselt läbi CO2-jalajälje meetodite valiku, andmete kvaliteedi ja võrreldavuse; või 

(ii) vaatab kriitiliselt läbi olelusringi hindamismeetodite valiku, andmete kvaliteedi ja võrreldavuse. 

Kriitilise läbivaatamise puhul lähtutakse standardi ISO 14044 punkti 6 sätetest, standardi ISO 14065 sätetest CO2-jalajälje 

korral ja Euroopa Komisjoni toodete keskkonnajalajälje soovituse (2013/179/EL) järgmistest jagudest: 

- kriitiline läbivaatamine (II lisa, punkt 9, lk 54); 

- andmekogumise kontrollnimekiri (III lisa); 

- andmekvaliteedinõuded (II lisa, punkt 5.6, lk 33); 

- tulemuste tõlgendamine (II lisa, punkt 7, lk 50). 

 


