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1 SISSEJUHATUS 
 

ELi keskkonnahoidliku riigihanke (edaspidi „KHR“) kriteeriumid on välja töötatud eesmärgiga hõlbustada avaliku sektori asutustel väiksema 
keskkonnamõjuga toodete, teenuste ja tööde ostmist. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Need on sõnastatud nii, et kui asutus tahab, võib ta 
need (osaliselt või täielikult) oma hankedokumentidesse lisada, ilma et peaks neid oluliselt muutma. Enne hanke väljakuulutamist oleks avaliku sektori 
asutusel soovitatav kontrollida, milline on soovitud kaupade, teenuste või tööde pakkumine asjaomaselt turul. Selles dokumendis on esitatud ELi KHRi 
kriteeriumid siseruumide puhastusteenuste tooterühma jaoks. Lisatud tehnilises aruandes on esitatud kriteeriumide valimise põhjuste täielik selgitus ja 
viited lisateabele. 

Kriteeriumid on jaotatud kvalifitseerimise tingimusteks, tehnilisteks kirjeldusteks, pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja lepingu täitmise 
tingimusteks. Kriteeriumeid on kahte liiki: 

• põhikriteeriumid on välja töötatud nii, et KHRe oleks lihtne korraldada; need keskenduvad toote keskkonnatoime põhiaspektidele ja hoiavad 
ettevõtjate halduskulud võimalikult väiksena; 

• rangemate kriteeriumide puhul võetakse arvesse rohkem potentsiaalseid keskkonnamõjureid ehk keskkonnatoime kõrgemat taset ning need on 
asutustele, kes tahavad suuremat keskkonnahoidu ja innovatsiooni. 

Kui kriteeriumid on mõlemal juhul ühesugused, lisatakse fraas „põhi- ja rangemad kriteeriumid samad. 
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1.1 Määratlus ja kohaldamisala 
 

Tooterühm „siseruumide puhastusteenused“ hõlmab: 

• regulaarseid keskkonnahoidlikke professionaalseid siseruumide puhastusteenuseid kontorites, sanitaarruumides (nt tualetis ja muudes 
valamuga ruumides) ning teistes avalikes ruumides; 

• selliste klaaspindade puhastamist, milleni pääseb eriseadmete või -masinate abita. 

Tooterühm „siseruumide puhastusteenused“ ei hõlma: 

• desinfitseerimist ning sanitaarpuhastust, mille käigus kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles 
käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) kohaldamisalasse kuuluvaid biotsiide; 

• tootmisruumide puhastamist. 

 

Tooterühma kriteeriumid hõlmavad ka keskkonnakriteeriumeid puhastusvahendite (vt punkt 3.2.1), tekstiilist puhastustarvikute (nt lapid, mopid, vt 
punkt 3.2.2) ja muude selliste toodete jaoks, mida puhastusteenindusettevõtete sageli tarnitavad (kätepesuseep ning tekstiilist rätikud ja 
pehmepabertooted, vt punkt 3.2.4). Teatud juhtudel ostavad hankijad neid otse, mitte puhastusteenindusettevõtte kaudu. Sellisel juhul peaksid hankijad 
tutvuma ostetavate toodete keskkonnakriteeriumidega. 

 

Kriteeriumide kohaldamisel on abiks järgmised tehnilised määratlused (täpsem info ja rohkem määratlusi on tehnilises aruandes): 

„regulaarne“ professionaalne puhastusteenus on selline, mida osutatakse vähemalt kord kuus (v.a klaaspindade puhastamine; see on 
regulaarne, kui toimub vähemalt kord kolme kuu jooksul). 
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1.2 Üldine märkus nõuetekohasuse tõendamise kohta 
 

Paljude kriteeriumide puhul on soovitatav esitada katsetulemused. Iga meetodi juures on kirjas ka sobivad katsemeetodid. Asutus otsustab ise, millisel 
etapil tuleb katsetulemused esitada. Üldjuhul ei peaks kõikidelt pakkujatelt katsetulemuste esitamist kohe nõudma. Pakkujate ja asutuse koormuse 
vähendamiseks võiks pakkumuste esitamisel pidada piisavaks ettevõtja kinnitust. Seejärel on mitu võimalust, kas ja millal neid katseid nõuda: 

 

a) Pakkumisetapis 

Ühekordse tarnelepingu puhul võib nõuda, et tõendid esitaks majanduslikult kõige soodsama pakkumuse tegija. Kui tõendid leitakse olevat 
piisavad, võib sõlmida lepingu. Kui tõendid leitakse olevat ebapiisavad või mittevastavad: 

i) tehnilise kirjelduse puhul võib küsida tõendeid paremuselt teise pakkumuse tegijalt ja kaaluda temaga lepingu sõlmimist; 

ii) hindamiskriteeriumi puhul võib selle alusel saadud lisapunktid ära võtta ja pakkumuste järjestuse ümber arvutada, koos kõikide 
kaasnevate tagajärgedega. 

Katsearuanne kinnitab, et teatavate nõuete täitmise suhtes on katsetatud näidistoodet, mitte tegelikult lepingu alusel tarnitud tooteid. 
Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune. Seda stsenaariumi käsitletakse lähemalt järgmises punktis (lepingu täitmise ajal) ja 
järgnevates lisaselgitustes. 

 

b) Lepingu täitmise ajal 

Katsetulemusi võib nõuda ühe või mitme lepinguliselt tarnitava toote kohta kas üldiselt või kui on kahtlus, et kinnitused ei vasta tõele. See on 
eriti oluline raamlepingute puhul, milles pole esimest tellimust kindlaks määratud. 

Soovitatav on sõnaselgelt kirja panna lepingu täitmise tingimused. Nendes tuleks sätestada, et hankijal on lepingu kehtivusajal õigus teha 
pistelisi kontrollkatseid. Kui selliste katsete tulemused näitavad, et tarnitud tooted ei vasta nõuetele, on hankijal õigus kohaldada leppetrahve ja 
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ta võib lepingu lõpetada. Mõni asutus lisab tingimuse, milles sätestatakse, et kui katsetatud toode vastab nõuetele, peab katsekulud kandma 
asutus ise, kui aga toode nõuetele ei vasta, kannab kulud tarnija. 

Raamlepingute puhul oleneb tõendite nõudmise aeg lepingu liigist. 

i) Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingute puhul, mille alusel tarnitavad tooted on raamlepingu sõlmimisel kindlaks määratud ning 
määramata on vaid vajalik ühikute arv, kehtib sama mis eespool ühekordsete tarnelepingute puhul. 

ii) Raamlepingute puhul, millega valitakse välja mitu võimalikku tarnijat, kes omavahel konkureerima hakkavad, võidakse pakkujatelt 
küsida algul vaid kinnitust, et nad suudavad tarnida raamlepingu minimaalsetele keskkonnatoime nõuetele vastavaid tooteid. Edaspidiste 
tellimuslepingute (ehk tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast väljavalitud tarnijate osalusel toimunud konkurssi, lähtutakse 
põhimõtteliselt samadest kaalutlustest nagu punktides a ja b, kui lisanõuete täitmist tuleb tõendada konkursi ajal. Kui hankemenetlus on 
üksnes hinnapõhine, tuleks kaaluda kontrollimist lepingu täitmise ajal. 

Samuti on oluline juhtida pakkujate tähelepanu võimalusele tõendada toote nõuetekohasust sellele antud ELi ökomärgise või muu asjaomase 
(ISO 14024 kohase) I tüüpi ökomärgisega, mille saamiseks tuleb täita samu nõudeid. Sellised tooted tuleks arvata asjaomastele nõuetele 
vastavaks ja nõuda tõendamist samamoodi nagu katsetulemuste puhul. 

NB! Vastavalt direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõikele 2 aktsepteerivad hankijad ka muid sobivaid tõendeid. Tõendiks võib olla näiteks tootja 
tehniline toimik, kui pakkujale ei olnud katsetulemused kättesaadavad või kui tal ei olnud võimalik neid ettenähtud aja jooksul hankida. Seda 
tingimusel, et kättesaadavuse puudumine ei johtu pakkujast ning ta tõendab, et tema tööd, kaubad või teenused vastavad tehnilises kirjelduses, 
pakkumuste hindamise kriteeriumides või lepingu täitmise tingimustes sätestatud nõuetele ja kriteeriumidele. Kui katsete tegemisega seoses 
viidatakse konkreetse vastavushindamisasutuse sertifikaadile/katsearuandele, aktsepteerib hankija ka teiste samaväärsete hindamisasutuste 
sertifikaate/katsearuandeid. 
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2 PEAMISED KESKKONNAMÕJUD 
 

Siseruumide puhastusteenuste peamised keskkonnamõjud olelusringi arvestades on olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali alusel loetletud järgmises 
tabelis (lisainfot saab tehnilisest aruandest). Samas tabelis on kirjas ka ELi KHRi meetodid nende mõjude vähendamiseks. 

Peamised keskkonnamõju allikad toote olelusringi jooksul  ELi KHRi meetod 

• Puhastusvahendite ja ühekordselt kasutatavate 
puhastustarvikute koostisosad (sh toorainekasutus), 
tootmine ja olelusringi lõpp 

• Energia ja vee kasutamine puhastusvahendite ja 
elektriseadmete kasutusetapis 

• Reovee tekitamine puhastusvahendite kasutamisel 

• Tahkete ja vedelate jäätmete tekitamine 

 • Nõuda teenuseosutajalt asjakohaseid pädevusi ning oluliste 
keskkonnajuhtimismeetmete rakendamist ja -tavade järgimist 

• Nõuda teenuseosutaja personali piisavat ja sagedast koolitamist 
• Nõuda väiksema keskkonnamõjuga puhastusvahendite kasutamist 
• Soodustada kontsentreeritud puhastusvahendite ostmist 
• Nõuda väiksema keskkonnamõjuga puhastustarvikute (sh 

mikrokiust toodete) kasutamist 
• Nõuda energiatõhusate elektriliste puhastusseadmete (sh 

tolmuimejate) kasutamist 
• Nõuda väiksema keskkonnamõjuga kulutarvikute tarnimist 

Mõjud ei ole loetletud suuruse järjekorras. 

Täpsem teave siseruumide puhastusteenuste kohta (sh õigusaktide, standardite ja tõendusmaterjalina kasutatavate tehniliste allikate kohta) on tehnilises 
aruandes. 
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3 ELI KHRI KRITEERIUMID SISERUUMIDE PUHASTUSTEENUSTE PUHUL 
 

3.1 Reguleerimisese ja kvalifitseerimise tingimused (KT) 
 

REGULEERIMISESE 

Väiksema keskkonnamõjuga puhastusteenuste osutamine 

Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 
KT 1. Pakkuja pädevused 

(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

Pakkujal peavad olema keskkonnateadlike puhastusteenuste siseruumides osutamise pädevused ja kogemus, mis hõlmavad vähemalt alljärgnevat: 

• (vähemalt poolte lepinguliste puhastustööde puhul) selliste puhastusvahendite kasutamine, millele on kõva pinna puhastamisega seoses 
antud ELi ökomärgis või muu EN ISO 14024 I tüüpi ökomärgis, mis on liikmesriikides (kas riigis või piirkonnas) ametlikult tunnustatud; 

• personali organisatsioonisisene või -väline koolitamine, mis hõlmab potentsiaalseid keskkonnamõjureid, nagu puhastusvahendi õige 
lahjendamine ja doseerimine, reovee kõrvaldamine ja jäätmete sortimine. 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Tõendav teave viimase viie aasta lepingute kohta, mis sisaldasid eespool loetletut. Sellega koos tuleb esitada personali koolitamise tõendid, mis 
sisaldavad ka koolitusel käsitletud teemasid. 

Ettevõtteid, kelle osutatavatele siseruumide puhastusteenustele on antud ELi ökomärgis või muu asjaomane EN ISO 14024 I tüüpi ökomärgis, mis 
on liikmesriikides (kas riigis või piirkonnas) ametlikult tunnustatud, käsitatakse nõuetele vastavana. 
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3.2 Tehniline kirjeldus (TK) ja pakkumuste hindamise kriteeriumid (PHK) 
 

3.2.1 Puhastusvahendid 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK 1.1. Ökomärgisega puhastusvahendite kasutamine 

Valikuvariant A (lepingu täitmise ajal lihtsam kontrollida) 
Lepingu täitmiseks kasutatavad järgmist liiki puhastusvahendid 
[puhastusvahendite loetelu koostab hankija (nt üldpuhastusvahendid, 
sanitaarruumide puhastusvahendid)] peavad vastama kõvade pindade 
puhastamise vahenditele ELi ökomärgise andmise kriteeriumidele1 1 
(mürgine toime veeorganismidele) ja 4 (keelatud ja piiratud kasutusega 
ained). 
 
Valikuvariant B (lepingu täitmise ajal keerulisem kontrollida) 
Lepingu täitmiseks kasutatavatest puhastusvahenditest vähemalt A %a 
(ostetud maht) peavad vastama kõvade pindade puhastamise vahenditele 
ELi ökomärgise andmise kriteeriumidele1 1 (mürgine toime 
veeorganismidele) ja 4 (keelatud ja piiratud kasutusega ained). 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel kasutatavatest 

TK 1.1. Ökomärgisega puhastusvahendite kasutamine 

Kõik lepingu täitmiseks kasutatavad puhastusvahendid peavad vastama 
kõvade pindade puhastamise vahenditele ELi ökomärgise andmise 
kriteeriumidele1 1 (mürgine toime veeorganismidele) ja 4 (keelatud ja 
piiratud kasutusega ained). 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel kasutatavatest 
puhastusvahenditest ja dokumendid, mis tõendavad nende 
nõuetekohasust. Kõvade pindade puhastamise vahendeid, millele on 
antud ELi asjaomane ökomärgis1, käsitatakse nõuetele vastavatena. 

                                                           
1 ELT L 180, 12.7.2017, lk 45–62. Komisjoni 23. juuni 2017. aasta otsus (EL) 2017/1217, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid kõvade pindade puhastamise vahenditele. Need kriteeriumid on esitatud aadressil http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=ET. 
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puhastusvahenditest ja dokumendid, mis tõendavad nende 
nõuetekohasust. Kõvade pindade puhastamise vahendeid, millele on 
antud ELi asjaomane ökomärgis1, käsitatakse nõuetele vastavatena. 
 TK 1.2. Kontsentreeritud lahjendamata puhastusvahendite 

kasutamine 

Valikuvariant A (lepingu täitmise ajal lihtsam kontrollida) 
Lepingu täitmiseks kasutatavate järgmist liiki puhastusvahendite 
[puhastusvahendite loetelu koostab hankija (nt üldpuhastusvahendid, 
sanitaarruumide puhastusvahendid)] lahjendusaste peab kasutamisel 
olema vähemalt 1:80. 
 
Valikuvariant B (lepingu täitmise ajal keerulisem kontrollida) 
Lepingu täitmiseks kasutatavatest puhastusvahenditest vähemalt B %a-i 
(ostetud maht) lahjendusaste peab kasutamisel olema vähemalt 1:80. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel kasutatavatest 
puhastusvahenditest ja dokumendid, mis tõendavad nende 
nõuetekohasust. 

Iga toote kohta tuleb esitada dokumendid, kust on näha lahjendusaste 
(ohutuskaardid, kasutusjuhendid või muud asjakohased materjalid). Kui 
toodet võib kasutada mitme lahjendusastmega, siis esitatakse andmed 
töösisekorraeeskirjade kohaselt kõige sagedamini kasutatava 
lahjendusastme kohta. Kasutusvalmis toodete puhul märgitakse 
lahjendusastmeks 1. 
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PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK 1.1. Ökomärgisega puhastusvahendite kasutamine 

Kohaldatav ainult TK 1.1 valikuvariandi B puhul 
Punkte antakse proportsionaalselt neile pakkujatele, kelle kõigist lepingu 
täitmiseks kasutatavatest puhastusvahenditest üle A %a (ostetud maht) 
vastab kõvade pindade puhastamise vahenditele ELi ökomärgise 
andmise kriteeriumidele1 1 (mürgine toime veeorganismidele) ja 4 
(keelatud ja piiratud kasutusega ained). 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel kasutatavatest 
puhastusvahenditest ja dokumendid, mis tõendavad nende 
nõuetekohasust. Kõvade pindade puhastamise vahendeid, millele on 
antud ELi asjaomane ökomärgis1, käsitatakse nõuetele vastavatena. 

 

PHK 1.2. Kontsentreeritud lahjendamata puhastusvahendite 
kasutamine 

Punkte antakse pakkujatele vastavalt sellele, kui suurel protsendil 
(ostetud maht) nende kõigist lepingu täitmiseks kasutatavatest 
puhastusvahenditest on lahjendusaste vähemalt 1:80. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel kasutatavatest 
puhastusvahenditest ja dokumendid, mis tõendavad nende 
nõuetekohasust. 

Iga toote kohta tuleb esitada dokumendid, kust on näha lahjendusaste 
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(ohutuskaardid, kasutusjuhendid või muud asjakohased materjalid). Kui 
toodet võib kasutada mitme lahjendusastmega, siis esitatakse andmed 
töösisekorraeeskirjade kohaselt kõige sagedamini kasutatava 
lahjendusastme kohta. Kasutusvalmis toodete puhul märgitakse 
lahjendusastmeks 1. 

Selgitavad märkused 
Soovituslikud väärtused A % jaoks (ökomärgisega puhastusvahendite kasutamine) 

Lepingu täitmiseks kasutatavatest puhastusvahenditest 50–70% (ostetud maht) vastavad kõvade pindade puhastamise vahenditele ELi ökomärgise 
andmise kriteeriumidele, mis on seotud mürgise toimega veeorganismidele ning keelatud ja piiratud kasutusega ainetega. 

Soovituslikud väärtused B % jaoks (kontsentreeritud lahjendamata toodete kasutamine) 

Lepingu täitmiseks kasutatavatest puhastusvahenditest 30–50 % (ostetud maht) puhul on lahjendusaste kasutamisel vähemalt 1:80. 

Märkus. Võib teha erandeid, kui asutuses on kehtestatud puhastamise erinõuded ja neile nõuetele ei saa ükski siinsetele nõuetele vastav toode 
vastata. Nõuete täitmisest võib vabastada siis, kui on võimalik tõendada, et turul nõuetekohaseid tooteid ei ole. 

a A ja B tähistavad hankija määratavat alammäära (TK ja PHK). Nende soovituslikud väärtused on esitatud selgitavates märkustes. 

 

 

 

3.2.2 Tekstiilist puhastustarvikud 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK 2.1. Mikrokiust toodete kasutamine TK 2.1. Mikrokiust toodete ja ökomärgisega puhastustarvikute 
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Vähemalt C %b kõigist tekstiilist puhastustarvikutest (nt lapid, mopid), 
mida lepingu täitmiseks kasutatakse, peavad olema mikrokiust. 
Toote hooldust peab toetama selle tehniline dokumentatsioon, kus on 
kirjas kasutamise ja pesemise juhised. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama lepingu täitmiseks kasutatavate tekstiilist 
puhastustarvikute loetelu, kust on näha, millised neist on mikrokiust ja 
milliste tehnilises dokumentatsioonis on hooldusjuhised. 

kasutamine 

Kõik tekstiilist puhastustarvikud (nt lapid, mopid), mida lepingu 
täitmiseks kasutatakse, peavad olema mikrokiust või vastama 
tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise nõuetele.2 
Toote hooldust peab toetama selle tehniline dokumentatsioon, kus on 
kirjas kasutamise ja pesemise juhised. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama lepingu täitmiseks kasutatavate tekstiilist 
puhastustarvikute loetelu, kust on näha, millised neist on mikrokiust või 
millele on antud ELi tekstiiltoodete ökomärgis2 ja milliste tehnilises 
dokumentatsioonis on hooldusjuhised. 

 TK 2.2. Ökomärgisega puhastustarvikute kasutamine 

Vähemalt D %b kõigist tekstiilist puhastustarvikutest (nt lapid, mopid), 
mida lepingu täitmiseks kasutatakse, peavad vastama tekstiiltoodetele 
ELi ökomärgise andmise nõuetele2. 
Toote hooldust peab toetama selle tehniline dokumentatsioon, kus on 
kirjas kasutamise ja pesemise juhised. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel kasutatavatest tekstiilist 
puhastustarvikutest ja dokumendid, mis tõendavad nende 

                                                           
2 ELT L 174, 13.6.2014, lk 45–83. Komisjoni 5. juuni 2014. aasta otsus, millega kehtestatakse tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid. Need kriteeriumid asuvad aadressil http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=ET. 
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nõuetekohasust. 
Tekstiiltooteid, millele on antud ELi asjaomane ökomärgis2 või muu 
samaväärne märgis ja mille tehniline dokumentatsioon sisaldab 
hooldusjuhiseid, käsitatakse nõuetele vastavatena. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK 2.1. Mikrokiust toodete kasutamine 

Punkte antakse proportsionaalselt neile pakkujatele, kellel on mikrokiust 
üle C %b kõigist tekstiilist puhastustarvikutest (nt lapid, mopid), mida 
lepingu täitmiseks kasutatakse. 
Toote hooldust peab toetama selle tehniline dokumentatsioon, kus on 
kirjas kasutamise ja pesemise juhised. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama lepingu täitmiseks kasutatavate tekstiilist 
puhastustarvikute loetelu, kust on näha, millised neist on mikrokiust ja 
milliste tehnilises dokumentatsioonis on hooldusjuhised. 
 
 
 

 

PHK 2.2. Ökomärgisega puhastustarvikute kasutamine 

Punkte antakse proportsionaalselt neile pakkujatele, kellel mingi protsent 
kõigist tekstiilist puhastustarvikutest (nt lapid, mopid), mida lepingu 
täitmiseks kasutatakse, vastab tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise 
tehnilistele nõuetele2. 

PHK 2.2. Ökomärgisega puhastustarvikute kasutamine 

Punkte antakse proportsionaalselt neile pakkujatele, kellel vastavad 
tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise tehnilistele nõuetele2 üle D %1 
kõigist lepingu täitmiseks kasutatavatest tekstiilist puhastustarvikutest 
(nt lapid, mopid). 
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Toote hooldust peab toetama selle tehniline dokumentatsioon, kus on 
kirjas kasutamise ja pesemise juhised. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel kasutatavatest tekstiilist 
puhastustarvikutest ja dokumendid, mis tõendavad nende 
nõuetekohasust. 
Tekstiiltooteid, millele on antud ELi ökomärgis2 ja mille tehniline 
dokumentatsioon sisaldab hooldusjuhiseid, käsitatakse nõuetele 
vastavatena. 

Toote hooldust peab toetama selle tehniline dokumentatsioon, kus on 
kirjas kasutamise ja pesemise juhised. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel kasutatavatest tekstiilist 
puhastustarvikutest ja dokumendid, mis tõendavad nende 
nõuetekohasust. 
Tekstiiltooteid, millele on antud ELi ökomärgis2 ja mille tehniline 
dokumentatsioon sisaldab hooldusjuhiseid, käsitatakse nõuetele 
vastavatena. 

Selgitavad märkused 
Soovituslikud väärtused C % jaoks (mikrokiust toodete kasutamine) 

Kõigist tekstiilist puhastustarvikutest (nt lapid, mopid), mida lepingu täitmiseks kasutatakse, peavad olema mikrokiust 50–75 %. 

 

Soovituslikud väärtused B % jaoks (ökomärgisega puhastustarvikute kasutamine) 

Kõigist tekstiilist puhastustarvikutest (nt lapid, mopid), mida lepingu täitmiseks kasutatakse, peavad vastama tekstiiltoodetele ELi ökomärgise 
andmise nõuetele 20–50 %. 

 

Märkus. Hankijal tuleb täpselt määratleda, kuidas osakaalu arvestatakse: kas tarvikute arvu või hinna alusel. 

Kui asutuses on kehtestatud puhastamise erinõuded, võib teha erandeid. 

Nõuete täitmisest võib vabastada siis, kui on tõendatud, et turul nõuetekohaseid tooteid ei ole. 
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b C ja D tähistavad hankija määratavat alammäära (TK ja PHK). Nende soovituslikud väärtused on esitatud selgitavates märkustes. 

 

3.2.3 Keskkonnajuhtimismeetmed ja -tavad 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK3. Keskkonnajuhtimismeetmed ja -tavad 

(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

 

Pakkujal peab olema lepingu täitmise ajaks kehtestatud tegevuskord, mille alusel: 
 
1. jälgida ja talletada pakkumuses esitatud näitajaid; sellise seire miinimumsagedus peab olema üks tavapärane tööpäev vähemalt iga nelja kuu 
tagant ja selle käigus tuleb talletada järgmised näitajad: 

• kasutatud puhastusvahendite kogus (koos märkega selle kohta, kas neil on ökomärgis ja milline on nende lahjendusaste); 
• milliseid puhastustarvikuid kasutati (nende liik ja korduskasutatavus); 

• puhastamiseks kasutatud veekogus ja vee kõrvaldamise koht; 
• kasutatud elektriseadmed (energiaklassiga) ja kasutamiskestus; 
• puhastamise käigus tekkinud tahkete jäätmete kogus ja nende sortimine; 

2. vähendada punktis 1 nimetatud jälgitavate ja talletatavate näitajatega seotud keskkonnamõju teatud sihtmäärani; tegevuskorras tuleb tähelepanu 
pöörata eriti alljärgnevale: 

• puhastusvahendite võimalikult vähene kasutamine; 

• ökomärgisega puhastusvahendite eelistamine; 
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• ühekordselt kasutatavate puhastustarvikute kasutamise vähendamine; 

• veekasutuse vähendamine; 
• võimalikult hea energiaklassiga elektriseadmete kasutamine; 
• puhastamise käigus tekkinud tahkete jäätmete koguse vähendamine ja nende suurem sortimine; 

3. hinnata punktide 1 ja 2 täitmist, jälgides näitajate muutumist ja korra järgimist; 

4. võtta kõrvalekallete korral vajalikud meetmed nende kõrvaldamiseks ja edaspidiseks vältimiseks; 

5. koostada näitajate muutumise kohta igal aastal aruanne. 

 

Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama alljärgnevat hõlmava tegevuskorra kirjelduse: 
1. punktis 1 nimetatud näitajate jälgimine ja talletamine vähemalt kord kahe kuu tagant; kirjeldada tuleb ka meetmeid, mida on kavas kasutada 
punktis 1 nimetatud näitajate keskkonnamõju vähendamiseks kooskõlas punktiga 2; 
2. tegevuskorra järgimise tagamine; 
3. hindamisel avastatud kõrvalekallete korrigeerimine ja edaspidine vältimine. 
Keskkonnajuhtimissüsteeme, mis on serditud ISO 14001 alusel või registreeritud ELi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi 
(EMAS)3 kohaselt, ning siseruumide puhastusteenuseid, millel on ELi ökomärgis, käsitatakse nõuetele vastavatena, kui need sisaldavad aruandlust 
ja keskkonnamõju vähendamise eesmärki. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK 3. Keskkonnajuhtimissüsteemid 

(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

                                                           
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ 

(ELT L 342, 22.12.2009, lk 1). 
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Punkte antakse proportsionaalselt selle keskkonnajuhtimissüsteemi kvaliteedi alusel, mida pakkujad lubavad lepingu täitmisel kasutada. 

Hindamisel võetakse arvesse alljärgnevat: 

 

a) oluliste potentsiaalsete otseste ja kaudsete keskkonnamõjurite tuvastamine ning piisavad meetmed mõju vähendamiseks; 
b) täpne tegevuskava, mis tagab meetmete sobiva kohaldamise teenuste osutamisel; samuti peab tegevuskava sisaldama tuvastatud 

potentsiaalsete keskkonnamõjuritega seotud keskkonnatoime sihttasemeid (nt puhastusvahendite koguse vähendamine); 
c) iga-aastane organisatsioonisisene hindamine, mis võimaldab kontrollida organisatsiooni tulemusi tegevuskavas sätestatud sihttasemete 

alusel; organisatsiooni juhatus peab hindamise tulemusi kasutama tulemuslikkuse pidevaks parandamiseks keskkonnaalase tegevuskava 
(sihttasemete ja meetmete) ajakohastamise teel; 

d) hindamine, mida teeb vastavushindamisasutus (ELi õigusaktide või rahvusvaheliste standardite kohaselt akrediteeritud või litsentseeritud 
organ, kes hindab keskkonnajuhtimissüsteemide nõuetekohasust); 

e) võimalus esitada kolmanda poole kontrollitud materiaalseid või dokumentaalseid tõendeid, mis kinnitavad, et puuduvad tõendid 
keskkonnaalaste õiguslike nõuete eiramise kohta; 

f) tahe pidevalt täiustada potentsiaalsete keskkonnamõjurite keskkonnatoimet, täpsemalt organisatsiooni keskkonnatoime regulaarse seire ja 
avaliku aruandlusega; keskkonnatoimet tuleb hinnata olulisimate keskkonnavaldkondadega seotud üldiste ja sektorile omaste näitajate 
alusel; kasutatavad keskkonnanäitajad peaksid olema sellised, et saadud teave oleks asjakohane ja võrreldav ning nende alusel saaks jälgida 
organisatsiooni keskkonnatoimet eri aruandeperioodidel ja võrrelda seda teiste organisatsioonide või sektori näitajatega; 

g) keskkonnakontrolliorganisatsiooni kinnitusega keskkonnaaruande kohustuslik avaldamine vähemalt iga nelja aasta tagant; aruanne peab 
sisaldama alljärgnevat: 

• organisatsiooni struktuur ja tegevused; 
• keskkonnapoliitika ja keskkonnajuhtimissüsteem; 
• potentsiaalsed keskkonnamõjurid ja -mõju; 
• keskkonnaalane tegevuskava (sh meetmed ja sihttasemed); 
• keskkonnaga seotud juriidiliste kohustuste täitmine ja keskkonnatoime; 
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h) töötajate aktiivne kaasamine (nii töötajate ja nende esindajate osalemine kui ka teavitamine); see hõlmab keskkonnajuhtimissüsteemi igas 
etapis töötajate kaasamist organisatsiooni keskkonnatoime pidevasse parandamisse. 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 

Pakkuja peab kirjeldama, kuidas ta eeltoodud nõudeid täita kavatseb. 

Keskkonnajuhtimissüsteeme, mis on serditud ISO 14001 kohaselt, käsitatakse punktides a–d esitatud nõuetele vastavatena. EMASi kohaselt 
registreeritud keskkonnajuhtimissüsteeme käsitatakse kõigile eespool esitatud nõuetele vastavatena. 

 

 

 

 

3.2.4 Kulutarvikud 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
(Neid kriteeriumeid kohaldatakse siis, kui hankija soovib pakkujalt ka kulutarvikute tarnimist) 

TK 4.1. Kätepesuseep 

Vähemalt E %c kätepesuseebist (ostetud maht), millega pakkuja hankijat lepingu täitmisel varustab, peab vastama mahapestavatele 
kosmeetikatoodetele ELi ökomärgise andmise tehnilistele nõuetele4. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 

                                                           
4 ELT L 354, 11.12.2014, lk 47–61. Komisjoni 9. detsembri 2014. aasta otsus, millega kehtestatakse mahapestavatele kosmeetikatoodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid. Need kriteeriumid asuvad aadressil http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=ET. 
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Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel tarnitavatest seepidest ja dokumendid, mis tõendavad nende nõuetekohasust. Seepe, millele on antud 
ELi mahapestavate kosmeetikatoodete ökomärgis4, käsitatakse nõuetele vastavatena. 
TK 4.2. Tekstiilist käterätid 

Vähemalt F %c tekstiilist käterättidest (tk), millega pakkuja hankijat lepingu täitmisel varustab, peab vastama tekstiiltoodetele ELi ökomärgise 
andmise tehnilistele nõuetele2. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel tarnitavatest toodetest ja dokumendid, mis tõendavad nende nõuetekohasust. Käterätikuid, millele on 
antud ELi tekstiiltoodete ökomärgis2, käsitatakse nõuetele vastavatena. 
TK 4.3. Pehmepaberist tooted 

Kõik pehmepaberist tooted, millega pakkuja hankijat lepingu täitmisel varustab, peavad vastama [EN ISO 14024 I tüüpi ökomärgise (määrab 
hankija)]5 nõuetele. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel tarnitavatest toodetest ja dokumendid, mis tõendavad nende nõuetekohasust. 

Selgitavad märkused 
Soovituslikud väärtused E % jaoks (kätepesuseep) 

70 % kätepesuseebist (ostetud maht), millega pakkuja hankijat lepingu täitmisel varustab, peab vastama mahapestavatele kosmeetikatoodetele ELi 
ökomärgise andmise tehnilistele nõuetele4. 

Soovituslikud väärtused F % jaoks (tekstiilist käterätid) 

50–75 % tekstiilist käterättidest (tk), millega pakkuja hankijat lepingu täitmisel varustab, peab vastama tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise 

                                                           
5 Pehmepaberist toodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid on praegu läbivaatamisel. Muudetud versioon on kavas avaldada 2018. aasta lõpuks. 
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tehnilistele nõuetele2. 

 

Märkus. Hankijal tuleb täpselt määratleda, kuidas osakaalu arvestatakse, kas koguse või väärtuse alusel. 

Kui asutuses on kehtestatud puhastamise erinõuded, võib teha erandeid. 

Nõuete täitmisest võib vabastada siis, kui turul nõuetekohaseid tooteid ei ole. 

c E ja F tähistavad hankija määratavat alammäära (TK ja PHK). Nende soovituslikud väärtused on esitatud selgitavates märkustes. 

 

3.2.5 Tolmuimejate energiatõhusus 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK 4. Tolmuimejate energiatõhusus 

(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

 

Punkte antakse proportsionaalselt neile pakkujatele, kellel on lepingu täitmiseks kasutatavatest tolmuimejatest teatud protsendil ostmise ajal 
vähemalt järgmine komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 665/2013 sätestatud energiatõhususe klass: 

• klass A (enne 1. septembrit 2017 ostetud tolmuimejad); 
• klass A+ (pärast 1. septembrit 2017 ostetud tolmuimejad). 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama loetelu lepingu täitmisel kasutatavatest tolmuimejatest ja dokumendid, mis tõendavad nende nõuetekohasust. 
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3.3 Lepingu täitmise tingimused 
 

3.3.1 Puhastusvahendid ja nende kasutamine 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
LTT 1.1. Kasutatavad puhastusvahendid ja tarvikud 

(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

 

Töövõtja peab lepingu täitmise ajal dokumenteerima alljärgneva ja esitama hankijale vähemalt kaks korda aastas selle kohta aruandluse: 
1. puhastusteenuste osutamiseks kasutatud puhastusvahendite liik, lahjendusaste ja ostukogus koos märkega selle kohta, millised tooted vastavad 
punktides TK 1.1, TK 1.2, PHK 1.1 või PHK 1.2 sätestatud nõuetele; 
2. puhastusteenuste osutamiseks kasutatud puhastustarvikute liik ja kogus koos märkega selle kohta, millised tooted vastavad punktides TK 2.1, 
TK 2.2, PHK 2.1 või PHK 2.2 sätestatud nõuetele. 

Hankija võib kehtestada leppetrahvid, mida kohaldada mittevastavuse korral. 

LTT 1.2. Puhastusvahendite doseerimine 
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(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

 

Töövõtja peab tegema puhastustöötajatele kas puhastamiskohas või enda ruumides kättesaadavaks kasutatavate puhastusvahendite jaoks sobivad 
doseerimis- ja lahjendamisvahendid (nt dosaatorid, mõõdunõud, käsipumbad, pihustamisvahendid) ning õige doseerimise ja lahjendamise juhised. 

Hankija võib kehtestada leppetrahvid, mida kohaldada mittevastavuse korral. 

 

3.3.2 Personali koolitamine 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
LTT 2. Personali koolitamine 

(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

 

Töövõtjal peab lepingu täitmise ajaks olema kehtestatud personali organisatsioonisisese koolitamise kava või loodud võimalused osaleda välistel 
koolitustel, mis hõlmavad alljärgnevaid teemasid (kui need on konkreetse töötaja lepinguliste tööülesannetega seotud). 
 
Puhastusvahendid 

– Töötajaid õpetatakse tooteid iga puhastustöö jaoks õigesti doseerima. 

– Töötajaid õpetatakse kontsentreeritud puhastusvahendeid õigesti lahjendama ja kasutama selleks sobivat doseerimisvahendit. 

– Töötajaid õpetatakse puhastusvahendeid nõuetekohaselt hoiustama. 

– Kasutatavate puhastusvahendite valiku minimeerimine, et väheneks nende ülemäärase ja väära kasutamise võimalus. 



 

23 

 

Energia säästmine 

– Töötajaid õpetatakse kasutama toodete lahjendamiseks külma vett (v.a siis, kui see on vastuolus tootja juhistega). 

– Vajaduse korral õpetatakse töötajaid kasutama nii tööstuslikes kui ka kodumajapidamises kasutatavates pesumasinates sobivat pesurežiimi ja 
temperatuuri. 

– Vajaduse korral õpetatakse töötajaid valgustust pärast tööd välja lülitama. 

Vee kokkuhoid 

– Töötajaid õpetatakse kasutama vajaduse korral mikrokiust tooteid, et oleks tarvis vähem vett ja puhastusvahendeid. 

Jäätmed 

– Töötajaid õpetatakse kasutama vastupidavaid ja korduskasutatavaid puhastustarvikuid ning vähem ühekordselt kasutatavaid puhastustarvikuid (nt 
kindaid), kui see ei ole töötajatele ohtlik ega vastuolus hügieeninõuetega. 

– Töötajaid õpetatakse reovett nõuetekohaselt ära viskama. 

– Töötajatele õpetatakse puhastustööde käigus tekkinud jäätmete sortimist ja käitlemist nii tööandja ruumides kui ka puhastamiskohas. 

Tervishoid ja ohutus 

– Töötajaid teavitatakse puhastusülesannetega seotud tervishoiu, ohutuse ja keskkonnaalastest küsimustest ning julgustatakse kasutama parimaid 
tavasid. See hõlmab alljärgnevat: 

• ohutuskaardid ja kemikaalide käitlemine; 

• ergonoomika ning kohaldatavad riiklikud töötervishoiu ja -ohutuse õigusaktid; 

• korduskasutatavate kinnaste äravõtmine, puhastamine ja hoiustamine (kui see on asjakohane) ning 

• liiklusohutus ja säästlik sõidustiil (kui töötaja juhib puhastusteenuseid osutama minnes ise autot). 
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Töövõtja peab jälgima, et kõik uued (ajutised ja alalised) töötajad, kes lepingulisi puhastusteenuseid osutavad, saaksid kuue nädala jooksul pärast 
tööle asumist piisavat koolitust. Kõigile lepingulisi ülesandeid täitvatele töötajatele tuleb vähemalt kord aastas anda selle punkti kohast värskemat 
teavet andvat koolitust. Selles koolituses ei tuleks korrata esialgse koolituse sisu, vaid see peaks hõlmama kõiki loetletud keskkonnaküsimusi ning 
tagama, et asjaomased töötajad on oma kohustustest täielikult teadlikud. 

Töövõtja peab hankijat koolitusest teavitama. 

Hankija võib kehtestada leppetrahvid, mida kohaldada mittevastavuse korral. 

 

Selgitavad märkused 
Soovituslik kestus 

Alalised töötajad ja ajutised töötajad, kelle tööleping kehtib üle aasta: 16 h algkoolitust ja 8 h iga-aastast täienduskoolitust. 

Ajutised töötajad, kelle tööleping kehtib kuni aasta: 8 h algkoolitust. 

Koolituse kestust võib hanke vajaduste ja tingimuste alusel kohandada. 

 

3.3.3 Keskkonnajuhtimismeetmed ja -tavad 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
LTT 3. Keskkonnajuhtimismeetmed ja -tavad 

(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

Töövõtja peab lepingu täitmise ajal dokumenteerima alljärgneva ja esitama selle kohta aruandluse: 
– näitajate seire tulemused; 
– hindamise tulemused ning (vajaduse korral) parandus- ja ennetusmeetmed (kooskõlas TK 3-s nimetatud kirjaliku tegevuskorraga). 
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Need aruanded peavad olema hankijale kontrollimiseks kättesaadavad. 

Hankija võib kehtestada leppetrahvid, mida kohaldada mittevastavuse korral. 

 

3.3.4 Kulutarvikud 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
(Neid kriteeriumeid kohaldatakse siis, kui hankija soovib pakkujalt ka kulutarvikute tarnimist) 

LTT 4. Kulutarvikud 

(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

 

Töövõtja peab lepingu täitmise ajal dokumenteerima punktides TK 4.1, TK 4.2 ja TK 4.3 nimetatud kulutarvikute liigi ja koguse ning esitama 
hankijale vähemalt kaks korda aastas asjaomase aruande. 
Hankija võib kehtestada leppetrahvid, mida kohaldada mittevastavuse korral. 
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3.3.5 Uute tolmuimejate ostmine 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 

LTT 5. Uute tolmuimejate ostmine 

(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 

 

Kõik uued tolmuimejad, mille töövõtja lepingu täitmiseks ostab, peavad ostmise ajal olema vähemalt energiatõhususe klassiga A+ (määratlus 
komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 665/2013). 

Töövõtja peab hankijat uute tolmuimejate ostmisest teavitama. 

Hankija võib kehtestada leppetrahvid, mida kohaldada mittevastavuse korral. 
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4 OLELUSRINGI KULUDE ARVESTAMINE 
 

Olelusringi kulude meetodiga hinnatakse vaadeldava tooterühma või teenusega seotud kogukulu. Selles arvestatakse ostukulude, puhastustoimingutega 
seotud kulude ja tekkinud jäätmete kõrvaldamise kuludega. Olelusringi kulude meetodiga hinnatakse projekti alternatiivsete teostamisvõimaluste 
kogukulusid, et nende alusel valida toode ja/või teenus, millega kaasnevad kõige väiksemad kulud, aga säilib toote ja/või teenuse kvaliteet ja otstarve. 
Olelusringi kulusid tuleb hinnata hanke alguses. 

Olelusringi kulude meetodi kasutamine KHRis aitab pakkumuste hindamiseks välja selgitada väikseimad kulud. Tegelikult ei ole olelusringi kulude 
arvestamisest hankijale kasu mitte ainult toote või teenuse ostmise kulude (nt tooraine- ja tootmiskulud), vaid ka teiste selliste kulude hindamisel, mille 
väljaselgitamine ja kokkuarvutamine on tavaliselt ostja ülesanne (nt hoolduskulud, jooksvad kulud, kõrvaldamise ja ringlussevõtu kulud). Et teada 
saada kõik toote või teenuse olelusringi kulud, tuleb sellised kulud lisada müügihinnale. 

Peale selle arvestatakse olelusringi kulude arvestamisel ka toote või teenuse keskkonnamõjuga, kui seda on võimalik rahas väljendada. Olelusringi 
kulude meetodiga võib saada põhjalikuma ülevaate teenuse kuludest selle olelusringi eri etappides (nt mitte ainult kulutarvikute, lisatarvikute ja 
seadmete endi kuludest, vaid ka teenuse osutamisega seotud kuludest (nt elekter ja vesi) ja tööjõukuludest). 

Riigihankedirektiivis 2014/24/EL on sätestatud, milliste kuludega tuleb hanke majanduslikus analüüsis arvestada. Lisateavet selle kohta leiate 
tehnilisest aruandest. 

Keskkonnahoidlike riigihangetega saavad avaliku sektori asutused ergutada ettevõtjaid arendama keskkonnahoidlikku tehnoloogiat. Mõnes 
teenusvaldkonnas võib selle mõju olla märkimisväärne, sest avaliku sektori hanked moodustavad suure osa turust (nt energiatõhusad hooned, 
ühistransport, hoonete haldamine). Kui arvestatakse lepinguga seotud olelusringi kuludega, saab keskkonnahoidlikus riigihankes raha kokku hoida ja 
ühtlasi säästa ka keskkonda. Kui hange on läbimõeldud, saab hoida kokku materjali ja energiat, tekitada vähem jäätmeid ja saastet ning soodustada 
säästvust. 

Konkreetsed siseruumide puhastusteenustega seotud turu- ja kuluanalüüsid andsid järgmised tulemused (täpsem info tehnilises aruandes). 

Andmed ei ole kuigi kättesaadavad ja põhjalikud. Olelusringi kulude arvestamiseks vajalikke andmeid ei ole kuigi palju saada ja teenusepakkujad 
ei esitanud põhjalikke allikaid. Olelusringi kulude arvestamise andmed, mida kasutati, olid vaid mõnelt ELi liikmesriigilt saadud koondandmed 
(lisateave tehnilises aruandes). Ükski uuring, millega tutvuti, ei sisaldanud konkreetse puhastusteenuseosutajaga seotud üksikasjalikku olelusringi 
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kulude analüüsi, küll aga andis hea ülevaate sektori kulujaotusest. Liikmesriikide andmete alusel oli võimalik võrrelda tavalisi ja keskkonnahoidlikke 
puhastusteenuseid. Uuringutes piirduti vaid puhastusvahendite ja mõne lisatarvikuga (nt mopid ja lapid). Muid puhastusteenuste aspekte (nt palk ja 
elektrilised puhastusseadmed) käsitati muutumatutena ehk tava- ja keskkonnahoidlike teenuste puhul ühesugustena. Ei leitud ühtegi avalikku uuringut, 
kus oleks põhjalikumalt vaadeldud eri liiki keskkonnahoidlikke tegutsemisviise. Ühes allikas oli küll põhjalik ülevaade konkreetse 
puhastusteenuseosutaja kuludest, aga puudus tava- ja keskkonnahoidliku teenuse võrdlus ning tegu oli Ameerika Ühendriikide ettevõttega. Üldiselt on 
olelusringi kulude arvestamiseks vajalikke andmeid raske saada, sest konkreetsete teenuseosutajate finantsandmed on konfidentsiaalsed. 

Suurim kulu on palgad. Puhastusteenuste kuludest suurima osa moodustavad personalikulud. Keskkonnahoidlike toodete ja tegutsemisviiside jaoks 
tähendab see, et: 1) muude kui palgakulude muutmise mõju puhastusteenuse kogukuludele on tõenäoliselt väga väike ning 2) kõige rohkem saab 
kulusid kokku hoida selliste keskkonnahoidlike toodete ja tegutsemisviisidega, mis vähendavad tööjõukulusid (nt vähendavad puhastamisele kuluvat 
aega). 

Keskkonnahoidlike puhastusvahendite kulud on sektori üldises kulujaotuses väikesed. Vaadeldud allikatest oli näha, et keskkonnahoidlikud 
puhastusteenused on majanduslikult soodsad. Kuna kulude suurima osa moodustavad personalikulud, on tõenäoline, et investeerimine 
keskkonnahoidlikesse puhastusvahenditesse ja tegutsemisviisidesse ei vii kulude märgatava suurenemiseni. 

Keskkonnahoidlike toodetega seotud kogukulud on riigiti erinevad. Vaadeldud uuringutest (vt tehniline aruanne) oli näha, et keskkonnahoidlike 
puhastusvahendite hind ei pruugi olla tavatoodete omast kõrgem, kuigi riigiti on see erinev. Ka sidusrühmad juhtisid tähelepanu sellele, et 
keskkonnahoidlike toodete (puhastusvahendite ja lisatarvikute) hind ja kättesaadavus on riigiti väga erinev. Erinevused võivad olla suured, mistõttu ei 
ole kulude ja kättesaadavuse kohta võimalik üldistusi teha. 

Keskkonnahoidlike toodete ja tegutsemisviiside kasutamise eeliseid on palju. Mikrokiust tooteid käsitlevatest uuringutest (vt tehniline aruanne) on 
näha, kui keeruline on puhastusteenustega seotud olelusringi kulude põhjalik analüüs: mikrokiust lapid on tavalistest puuvillastest lappidest kallimad, 
aga nendega on puhastamine tõhusam, sest vähenevad ajakulu, puhastusvahendite kogused ja kahjulik mõju töötajate tervisele, mistõttu võivad 
märkimisväärselt väheneda ka koondkulud. Ka teised keskkonnahoidlikud toimimisviisid (nt personali parem koolitamine) annavad tõenäoliselt 
samasugust kasu ja viivad kulude märgatava vähenemiseni. 
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4.1 Esitatud kriteeriumide mõju kuludele 
 

Uued KHRi kriteeriumid Märgatav erinevus tavapärase ja keskkonnahoidliku 
vahel 

Hinnanguline olulisus 
puhastusteenuste olelusringi 
kuludes 

Personali koolitamine 
Märkimisväärne mõju olelusringi kuludele, aga keeruline 
täpselt arvudesse panna 

Umbes 1 % 

Keskkonnajuhtimismeetmed ja -tavad 
Keskkonnajuhtimissüsteemi sisseseadmine on taskukohane, 
aga selle käigushoidmine võib olla kallis ja sellest saadav 
kasu ei ole teada. 

Sisseseadmiskulu on alla 1 % 
olelusringi kuludest, käigushoidmise 
kulud võivad olla märkimisväärsed. 

Väiksema keskkonnamõjuga 
puhastusvahendite kasutamine 

Keskkonnahoidlikud tooted võivad olla palju kallimad 1–3 % 

Kontsentreeritud lahjendamata 
puhastusvahendite ostmine 

Kontsentreeritud lahjendamata puhastusvahendid on pikemas 
perspektiivis odavamad kui kasutusvalmis tooted 

Umbes 1–3 % kokkuhoidu 

Mikrokiust toodete kasutamine 
Mikrokiust tooted on kallimad, aga annavad suure olelusringi 
kulude kokkuhoiu 

9 % kokkuhoidu (+1 % kulusid ja –
10 % tööaega) 

Väiksema keskkonnamõjuga 
puhastustarvikute kasutamine 

Turuandmed ei ole järelduste tegemiseks piisavad  Alla 1–2 % 

Tolmuimejate energiatõhusus Turuandmed ei ole järelduste tegemiseks piisavad  Umbes 2 %  

(Täpsem info tehnilises aruandes) 

 


