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1 SISSEJUHATUS 
 
ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid on välja töötatud selleks, et avaliku sektori asutustel oleks hõlpsam osta väiksema keskkonnamõjuga 
tooteid, teenuseid ja töid. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud nii, et kui asutus peab seda vajalikuks, võib ta need 
(osaliselt või täielikult) oma hankedokumentidesse lisada, ilma et peaks neid oluliselt muutma. Enne hanke väljakuulutamist on avaliku sektori 
asutustel soovitatav kontrollida soovitavate kaupade, teenuste ja tööde pakkumist asjaomasel turul. Kui avaliku sektori hankija kavatseb kasutada 
käesolevas dokumendis soovitatud kriteeriume, peab ta seda tegema viisil, mis tagab vastavuse ELi riigihankealaste õigusaktide nõuetele (vt nt 
direktiivi 2014/24/EL artiklid 42 ja 43, artikli 67 lõige 2 ja artikkel 68 ning muude ELi riigihankealaste õigusaktide sarnased sätted). Sellega seotud 
praktilisi kaalutlusi on kirjeldatud 2016. aasta käsiraamatus keskkonnahoidliku ostmise kohta, mis on kättesaadav aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
Selles dokumendis on esitatud ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid maanteetranspordi kohta. Lisatud tehnilises aruandes on esitatud nende 
kriteeriumide valimise täielikud põhjendused ja viited lisateabele. Kriteeriumid on jaotatud i) valikukriteeriumideks, ii) tehnilisteks kirjeldusteks, 
iii) pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja iv) lepingu täitmise tingimusteks. Kriteeriume on kaht liiki: 

• põhikriteeriumid – need on välja töötatud nii, et keskkonnahoidlikke riigihankeid oleks lihtne korraldada; neis keskendutakse toote 
keskkonnatoimele ja nende eesmärk on hoida ettevõtjate halduskulud võimalikult väikesena; 

• lisakriteeriumid – nende puhul võetakse arvesse rohkem keskkonnatoime aspekte või paremat keskkonnatoimet ning need on ette nähtud 
ametiasutustele, kes tahavad suuremat keskkonnahoidu ja innovatsiooni. 

Kui kriteeriumid on mõlemal tasandil ühesugused, esitatakse fraas „samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul“. 
 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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1.1 Määratlus ja kohaldamisala 
 
Tooterühm „maanteetransport“ hõlmab järgmisi sõiduki- ja teenusekategooriaid. 

1. kategooria: „sõiduautode, väikeste tarbesõidukite ja L-kategooria sõidukite ost, liisimine või rent“ 
- „Sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid“: M1- ja N1-kategooria sõidukid, mis on määratletud määruses (EL) 2018/858;  
- „L-kategooria sõidukid“, mis on määratletud määruses (EL) nr 168/2013. 

Siia ei kuulu eriotstarbelised sõidukid, nt soomussõidukid. 
 

2. kategooria: „liikuvusteenused“ 
- „Eriotstarbelised maanteetranspordi reisijateveoteenused“, mis on hõlmatud ühtse riigihangete klassifikaatori (common procurement 

vocabulary, CPV) koodiga 60130000-8. 
- „Sõiduplaaniväline reisijatevedu“, mis on hõlmatud CPV koodiga 60140000-1. See peaks hõlmama lepingulisi avalikke transporditeenuseid 

(avalikud transporditeenused, mille kohta sõlmitakse leping taksoettevõtjatega, st transport, mida pakutakse õpilastele/üliõpilastele, kes ei saa 
ise liikuda). 

- „Juhiga busside rentimine“, mis on hõlmatud CPV koodiga 60172000-3. 
-  „Taksoteenused“, mis on hõlmatud CPV koodiga 60120000-5. 
- „Ühisauto kasutamine“, mille puhul sõidukid ja platvorm kuuluvad teatavale organisatsioonile. See on tavaliselt standardsem ja 

usaldusväärsem kui inimeselt inimesele autorent ning mõni autotootja osutab ühisauto kasutamise teenuseid sidusettevõtja kaudu. 
- „Kombineeritud liikuvusteenused“ – need teenused põhinevad uuel ärimudelil, mille raames pakutakse kasutajatele liitumislepingu alusel 

mitmesuguseid kombineeritud liikuvusvõimalusi. Kasutajale esitatakse nende teenuste eest ühtne arve, kusjuures teenustepaketti on võimalik 
kohandada kasutaja konkreetsetele vajadustele (nt ühe nädala jooksul tavaliselt tehtavate sõitude pakett). Selliseid kombineeritud 
liikuvusteenuseid toetab teatavat laadi digitaalne kliendiliides (rakendus, veebipõhine teenus jne). 

- „Jalgrattad“: jalgrattad (CPV koodid 34430000-0 ja 34431000-7), jalgrattahaagised, abimootoriga jalgrattad (CPV kood 34420000-7). 
- „Elektrilised kergsõidukid ja isetasakaalustuvad sõidukid“, mille konkreetseid määratlusi töötab välja komitee CEN/TC 354/WG 4. 

 
Selle kategooria suhtes kehtivad ka sõiduautode, väikeste tarbesõidukite, L-kategooria sõidukite ja busside määratlused. 

 
3. kategooria: „raskesõidukite ost või liisimine“ 
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- M2- ja M3-kategooria sõidukid, mis on määratletud määruses (EL) 2018/858: 

o M2-kategooria: reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud sõidukid, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta ning 
mille täismass on kuni 5 tonni; 

o M3-kategooria: reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud sõidukid, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta ning 
mille täismass on rohkem kui 5 tonni; 

- N2- ja N3-kategooria sõidukid, mis on määratletud määruses (EL) 2018/858, st veoautod, sh jäätmekogumissõidukid. 

4. kategooria: „maanteetransporditeenused“ 
- See kategooria hõlmab avaliku sektori hankijate vastutusalasse kuuluvate alljärgnevate maanteetransporditeenuste allhanget: 

o „bussiteenused“ või „avalikud transporditeenused“: nende teenuste all tuleks mõista määruse (EÜ) nr 1370/2007 kohaldamisalasse 
ja/või CPV koodi 60112000-6 (maantee ühistransporditeenused) alla kuuluvaid teenuseid; 

o „jäätmekogumisteenused“: teenused, mis kuuluvad CPV kategooriatesse „jäätmekogumisteenused“ (90511000-2) ja 
„jäätmeveoteenused“ (90512000-9); 

o „posti- ja kullerteenused“: nende teenuste all tuleks mõista rühma 641 („posti- ja kullerteenused“) kuuluvaid CPV kategooriate 
teenuseid, välja arvatud raudteepost, lennupost ja postivedu veetranspordiga. 

 
5. kategooria: „posti-, kulleri- ja kolimisteenused“ 

- Sellesse kategooriasse kuulub posti-, kulleri- ja kolimisteenuste hange (mitte allhange). See hõlmab alljärgnevaid teenuseid: 
o rühm 641 „posti- ja kullerteenused“, välja arvatud raudteepost, lennupost ja postivedu veetranspordiga; 
o 79613000-4: töötajate ümberpaigutusteenused; 
o 63100000-0: lasti käitlemis- ja hoiuteenused; 
o 98392000-7: kolimisteenused. 

 
Täpsem teave ja rohkem tehnilisi määratlusi on esitatud tehnilises aruandes. 
 

1.2 Üldine märkus tõendamise kohta 
 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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Mõne kriteeriumi puhul saab vastavust tõendada katsearuannete esitamisega. Iga sellise kriteeriumi puhul on täpsustatud kasutatavad katsemeetodid. 
Ametiasutus otsustab, mis etapis tuleb need katsetulemused esitada. Üldjuhul ei ole vajalik, et kõik pakkujad esitaksid katsetulemused kohe alguses. 
Pakkujate ja ametiasutuse koormuse vähendamiseks võiks pakkumuste esitamisel pidada piisavaks ettevõtja kinnitust. Eri variante seoses sellega, kas 
ja millal võidakse katseid nõuda, on kirjeldatud allpool. 
 

a) Pakkumisetapis 
Ühekordse hankelepingu puhul võib nõuda, et tõendid esitaks majanduslikult soodsaima pakkumuse tegija. Kui tõendid leitakse olevat piisavad, 
võib sõlmida lepingu. Kui tõendid leitakse olevat ebapiisavad või nõuetele mittevastavad ning 

i) tõendamine on seotud tehnilise kirjeldusega, nõutakse tõendeid paremuselt järgmise hindega pakkujalt, kellega lepingu sõlmimist 
seejärel kaalutakse; 

ii) tõendamine on seotud pakkumuste hindamise kriteeriumiga, jäetakse selle alusel saadud lisapunktid välja ja pakkumuste 
paremusjärjestus arvutatakse ümber, võttes arvesse kõiki kaasnevaid tagajärgi. 

NB! Katsearuandega kinnitatakse, et teatavate nõuete täitmise suhtes on katsetatud näidistoodet, mitte tegelikult lepingu alusel tarnitavaid 
tooteid. Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune. Seda stsenaariumi käsitletakse lähemalt järgmises punktis, mis puudutab lepingu 
täitmist, ja allpool toodud lisaselgitustes. 
 

b) Lepingu täitmise ajal 
Katsetulemusi võib nõuda ühe või mitme lepinguliselt tarnitava toote kohta kas üldiselt või üksnes juhul, kui on kahtlus, et kinnitused ei pruugi 
vastata tõele. See on eriti oluline raamlepingute puhul, milles ei ole algset tellimust kindlaks määratud. 
Soovitatav on sõnaselgelt kehtestada lepingu täitmise tingimused. Nendes tuleks sätestada, et avaliku sektori hankijal on lepingu kehtivusajal 
õigus teha pistelisi kontrollkatseid. Kui selliste katsete tulemused näitavad, et tarnitud tooted ei vasta kriteeriumidele, on avaliku sektori 
hankijal õigus kohaldada leppetrahve ja ta võib lepingu lõpetada. Mõni ametiasutus täpsustab tingimustes, et kui toode vastab katsete alusel 
tema nõuetele, kannab katsetamiskulud ametiasutus ise. Kui toode aga nõuetele ei vasta, peab kulud kandma tarnija. 
Raamlepingute puhul oleneb tõendite esitamise aeg lepingu konkreetsest ülesehitusest. 

i) Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingute puhul, mille alusel on tarnitavad tooted kindlaks määratud raamlepingu sõlmimisel ning 
määramata on vaid vajalik ühikute arv, kehtivad samad kaalutlused nagu eespool kirjeldatud ühekordsete hankelepingute puhul. 
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ii) Raamlepingute puhul, mille korral valitakse eelvaliku etapis välja mitu võimalikku tarnijat, kes omavahel konkureerima hakkavad, 
küsitakse pakkujatelt eelvaliku etapis vaid kinnitust, et nad suudavad tarnida raamlepingus kehtestatud minimaalsetele keskkonnatoime 
nõuetele vastavaid tooteid. Edaspidiste tellimuslepingute (ehk tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast väljavalitud tarnijate osalusel 
toimunud konkurssi, lähtutakse põhimõtteliselt samadest kaalutlustest nagu kirjeldatud eespool punktides a ja b, kui konkursi ajal tuleb 
tõendada lisanõuete täitmist. Kui konkurss on üksnes hinnapõhine, tuleks kaaluda kontrolli lepingu täitmise etapis. 

Tuleb arvesse võtta, et direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõike 2 kohaselt peavad avaliku sektori hankijad aktsepteerima ka muid asjakohaseid 
tõendeid. Tõendiks võib olla näiteks tootja tehniline dokumentatsioon, kui asjaomasel ettevõtjal puudus juurdepääs katsearuannetele või kui tal 
ei olnud võimalik neid ettenähtud tähtaja jooksul hankida. Sellist dokumentatsiooni võidakse aktsepteerida tingimusel, et selline juurdepääsu 
puudumine ei johtu asjaomasest ettevõtjast ning et see ettevõtja tõendab, et tema pakutavad tööd, asjad või teenused vastavad tehnilises 
kirjelduses, pakkumuste hindamise kriteeriumides või lepingu täitmise tingimustes sätestatud nõuetele või kriteeriumidele. Kui katsete 
tegemisega seoses viidatakse konkreetse vastavushindamisasutuse sertifikaadile/katsearuandele, peab avaliku sektori hankija aktsepteerima ka 
teiste samaväärsete hindamisasutuste sertifikaate/katsearuandeid. 
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2 PÕHILISED KESKKONNAMÕJUD 
 
Maanteetranspordi peamised keskkonnamõjud toote olelusringi arvestades on olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali alusel kokku võetud järgmises 
tabelis (lisateavet saab tehnilisest aruandest). Samas tabelis on loetletud ka ELi keskkonnahoidliku riigihanke meetodid, mille abil neid mõjusid 
leevendada või vähendada. 

Põhilised keskkonnamõjud toote olelusringi jooksul  ELi keskkonnahoidliku riigihanke meetod 

• Kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heide, mis 
tuleneb energiatarbimisest kasutusetapis 

• Kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heide, mis 
tekib energiakandjate tarneahelas 

• Keskkonnamõju, mis tekib elektrisõidukite akude 
tootmisel 

• Müraemissioon, mida tekitavad sõiduk ja rehvid 
kasutusetapis 
 

 • Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad tüübikinnitusekohast 
CO2 heidet sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite puhul ning 
eritehnoloogiat raskesõidukite ja L-kategooria sõidukite puhul. 

• Nõutavad on kriteeriumid, mis põhinevad õhusaasteainete heite 
näitajatel sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite puhul ning 
eritehnoloogial raskesõidukite ja L-kategooria sõidukite puhul. 

• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad rehvide veeretakistust. 
• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad elektrisõidukite ja 

väikeste tarbesõidukite energiatõhusust. 
• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad akude garantiid. 
• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad sõidukite ja rehvide 

müraemissiooni. 
• Teenuseosutajatel peavad olema võtmepädevused ning nad 

peavad rakendama peamisi keskkonnajuhtumismeetmeid ja -
tavasid. 

• Teenuseosutajad peavad oma töötajatele tagama nõuetekohase ja 
regulaarse väljaõppe.  

• Nõutavad on kriteeriumid, mis käsitlevad rehve ja hooldamiseks 
mõeldud määrdeaineid. 

Mõjud ei ole loetletud suuruse järjekorras. 

Täpsem teave maanteetranspordi kohta (sh õigusaktide, standardite ja tõendusmaterjalina kasutatavate tehniliste allikate kohta) on tehnilises aruandes. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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3 KRITEERIUMIDE ÜLESEHITUS  
Kriteeriumid on jagatud nelja põhikategooriasse: 

- 1. kategooria: sõiduautode, väikeste tarbesõidukite ja L-kategooria sõidukite ost, liisimine või rent; 
- 2. kategooria: liikuvusteenuste hange; 
- 3. kategooria: raskesõidukite ost või liisimine; 
- 4. kategooria: maantee ühistransporditeenuste allhange; 
- 5. kategooria: posti-, kulleri- ja kolimisteenuste hange; 
- sõidukikategooriate ühiskriteeriumid; 
- teenusekategooriate ühiskriteeriumid. 

 
  Nr Kriteerium Põhikriteerium  Lisakriteerium 
1. KATEGOORIA: „SÕIDUAUTODE, VÄIKESTE TARBESÕIDUKITE JA L-KATEGOORIA SÕIDUKITE OST, LIISIMINE VÕI 
RENT“ 
REGULEERIMISESE: 

 „sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid“: M1- ja N1-kategooria sõidukid, mis on määratletud määruses (EL) 2018/858;  
 „L-kategooria sõidukid“, mis on määratletud määruses (EL) nr 168/2013. 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

TK 1 CO2 heide ja energiatõhusus X X 
TK 2 Õhusaasteainete heide  X X 
TK 3 Energiatarbimise näidikud X X 
TK 4 Liiklusteave ja marsruudi optimeerimine   X 
TK 5 Aku miinimumgarantii X X 

PAKKUMUSTE HINDAMISE 
KRITEERIUMID 

PHK 1 Väiksem CO2 heide X X 
PHK 2 Energiatõhusus X  X 
PHK 3 Parem õhusaasteainete heite näitaja X   
PHK 4 Võime sõita summutitoru heitgaase tekitamata X   
PHK 5 Kiiruspiirik   X 
PHK 6 Pikendatud garantii   X 

 



 

11 

 
 
 
2. KATEGOORIA: LIIKUVUSTEENUSTE HANGE 
REGULEERIMISESE: 
väikese keskkonnamõjuga eriotstarbeliste bussiteenuste, sõiduplaaniväliste bussiteenuste, juhiga busside rentimise teenuste, taksoteenuste, 
ühisauto kasutamise teenuste ja kombineeritud liikuvusteenuste ost. 

TEHNILISED KIRJELDUSED TK 1 Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus  X X 
TK 2 Õhusaasteainete heide  X X 

PAKKUMUSTE HINDAMISE 
KRITEERIUMID 

PHK 1 CO2 heide X X 
PHK 2 Õhusaasteainete heide  X X 

3. KATEGOORIA: RASKESÕIDUKITE OST VÕI LIISIMINE 
REGULEERIMISESE: 
määruse (EL) 2018/858 kohastele M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukite määratlustele vastavate, väikese keskkonnamõjuga raskesõidukite 
(st bussid ja veoautod, sh jäätmekogumissõidukid) ost või liisimine. 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

TK 1 Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks X X 

TK 2 Õhusaasteainete heide X X 
TK 3 Abiseadmed X X 
TK 4 Väljalasketorud X X 

PAKKUMUSTE HINDAMISE 
KRITEERIUMID 

PHK 1 Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks X X 

PHK 2 Kliimaseadmete gaasid    X 
PHK 3 Parem õhusaasteainete heite näitaja  X   
PHK 4 Abiseadmed   X  

4. KATEGOORIA: MAANTEETRANSPORDITEENUSTE ALLHANGE 
REGULEERIMISESE: 
avaliku sektori hankijate vastutusalasse kuuluvate alljärgnevate maanteetransporditeenuste allhange: 

 „bussiteenused“ või „avalikud transporditeenused“: nende teenuste all tuleks mõista määruse (EÜ) nr 1370/2007 kohaldamisalasse 
ja/või CPV koodi 60112000-6 (maantee ühistransporditeenused) alla kuuluvaid teenuseid; 
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 „jäätmekogumisteenused“: teenused, mis kuuluvad CPV kategooriatesse „jäätmekogumisteenused“ (90511000-2) ja 
„jäätmeveoteenused“ (90512000-9); 

 „posti- ja kullerteenused“: nende teenuste all tuleks mõista rühma 641 („posti- ja kullerteenused“) kuuluvaid CPV kategooriate 
teenuseid, välja arvatud raudteepost, lennupost ja postivedu veetranspordiga. 

 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

TK 1 Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks X X 

TK 2 Jalgrattalogistika X X 
TK 3 Rehvid – veeretakistus X X 
TK 4 Rehvirõhu jälgimise süsteemid X X 
TK 5 Kütused X X 
TK 6 Õhusaasteainete heide X X 

PAKKUMUSTE HINDAMISE 
KRITEERIUMID 

PHK 1 Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks X X 

PHK 2 Õhusaasteainete heide X X 
PHK 3 Abiseadmed X X 
PHK 4 Müraemissioon   X 

LEPINGU TÄITMISE 
TINGIMUSED LTT 1 Uued sõidukid X X   

5. KATEGOORIA: POSTI-, KULLERI- JA KOLIMISTEENUSTE HANGE 
REGULEERIMISESE: 
alljärgnevate väikese keskkonnamõjuga posti-, kulleri- ja kolimisteenuste hange (mitte allhange): 

 rühm 641 „posti- ja kullerteenused“, välja arvatud raudteepost, lennupost ja postivedu veetranspordiga; 
 79613000-4: töötajate ümberpaigutusteenused; 
 63100000-0: lasti käitlemis- ja hoiuteenused; 
 98392000-7: kolimisteenused. 

TEHNILISED KIRJELDUSED 
TK 1 Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus  X X 
TK 2 Jalgrattalogistika   X 
TK 3 Õhusaasteainete heide  X X 

PAKKUMUSTE HINDAMISE PHK 1 CO2 heide X X 
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KRITEERIUMID PHK 2 Õhusaasteainete heide  X X 
SÕIDUKIKATEGOORIATE ÜHISKRITEERIUMID 
REGULEERIMISESE: 
1. kategooria: sõiduautode, väikeste tarbesõidukite ja L-kategooria sõidukite ost, liisimine või rent; 
3. kategooria: raskesõidukite ost või liisimine. 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

TK 1 Rehvirõhu jälgimise süsteemid  X X 
TK 2 Sõiduki rehvid – veeretakistus X X 
TK 3 Rehvid – veeretakistus X X 

TK 4 Sõidukispetsiifiline keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise 
teave  X X 

TK 5 Rehvimüra   X 
PAKKUMUSTE HINDAMISE 

KRITEERIUMID PHK 1 Sõiduki müra   X 

TEENUSEKATEGOORIATE ÜHISKRITEERIUMID 
REGULEERIMISESE: 
2. kategooria: liikuvusteenuste hange; 
4. kategooria: maantee ühistransporditeenuste allhange; 
5. kategooria: posti-, kulleri- ja kolimisteenuste hange. 

VALIKUKRITEERIUMID VK 1 Pakkuja pädevus  X X 
TEHNILISED KIRJELDUSED TK 1 Keskkonnajuhtimismeetmed  X X 
PAKKUMUSTE HINDAMISE 

KRITEERIUMID PHK 1 Määrdeõlid, hüdrovedelikud ja määrded   X 

LEPINGU TÄITMISE 
TINGIMUSED 

LTT 1 Sõidukijuhtide koolitus  X X   
LTT 2 Keskkonnajuhtimismeetmed  X X   
LTT 3 Väikese viskoossusega määrdeõlid  X X   
LTT 4 Sõiduki rehvid – veeretakistus  X X   
LTT 5 Rehvimüra   X   
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4 ELi KESKKONNAHOIDLIKU RIIGIHANKE KRITEERIUMID SÕIDUAUTODE, VÄIKESTE 
TARBESÕIDUKITE JA L-KATEGOORIA SÕIDUKITE OSTUKS, LIISIMISEKS VÕI RENDIKS 
(1. KATEGOORIA) 

4.1 Reguleerimisese 

REGULEERIMISESE 
Väikese keskkonnamõjuga sõiduautode, väikeste tarbesõidukite ja L-kategooria sõidukite ost, liisimine või rent. 
Siia ei kuulu eriotstarbelised sõidukid, nt soomussõidukid. 

 

4.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Tähtis! Selle kategooria suhtes kohaldatakse ka sõidukikategooriate ühiskriteeriume (punkt 9). 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS (TK) 
TK 1. Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus 
Sõidukite tüübikinnituse kohane CO2 heide ei või ületada järgmisi 
väärtusi: 

Sõidukitüüp CO2 g/km  

Kõik M1- ja N1-
kategooria sõidukid 

Kuni 
31. detsembrini 
2025: 50 (WLTP1) 
Alates 1. jaanuarist 
2026: 0 

L-kategooria sõidukid peavad olema akutoitega elektrisõidukid. 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. 

TK 1. Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus 
Sõidukite tüübikinnituse kohane CO2 heide ei või ületada järgmisi 
väärtusi: 

Sõidukitüüp CO2 g/km  

Kõik M1- ja N1-
kategooria sõidukid 

0 

L-kategooria sõidukid peavad olema akutoitega elektrisõidukid. 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. 
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TK2. Õhusaasteainete heide 
NB! Seda kriteeriumi kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukite 
puhul, mille tuletatud mass1 ei ületa 2 610 kg. M1- ja N1-kategooria 
sõidukid, mille tuletatud mass ületab 2 610 kg, peavad vastama 
3. kategooria kriteeriumile TK 2 „Õhusaasteainete heide“ (punkt 6.2). 
 
Kuni 31. detsembrini 2025: 
kõigi uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite puhul ei tohi tegelikus 
liikluses tekkivad heitkogused ületada lämmastikoksiidide (NOx) ja 
tahkete osakeste arvu (PN) Euro 6 piirnormi rohkem kui 0,8 korda 
(arvestamata kehtivat mõõtmise marginaali2). 
Sõidukid, mis ostetakse kasutamiseks õhukvaliteedi probleemidega 
piirkondades,3 ei tohi eraldada summutitoru heitgaase. 
 
Alates 2026. aasta jaanuarist: 
sõidukid ei tohi eraldada summutitoru heitgaase. 
 

TK 2. Õhusaasteainete heide 
Sõidukid ei tohi eraldada summutitoru heitgaase. 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. 
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Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. 

TK 3. Energiatarbimise näidik  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Sõidukitel peab olema mehhanism, mis näitab juhile kütusekulu näitajaid. 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on märgitud. 

 TK 4. Liiklusteave ja marsruudi optimeerimine 
NB! Avaliku sektori hankijad võivad selle kriteeriumi täitmist nõuda 
juhul, kui sõidukit kasutatakse linnapiirkondades, kus on probleeme 
ummikutega, või sellega sõidetakse kohtadesse, millega juhid ei ole 
tuttavad ja muu teabesüsteem (nt nutitelefon) ei ole kättesaadav. 
NB! Seda kriteeriumi ei kohaldata sõidukite suhtes, mida kasutatakse 
muutuvate autoandmete kõrgel tasemel kaitset nõudval eriotstarbel, nt 
julgeolekujõudude sõidukipargid, valitsuse liikmete ametiautod jne. 
Sõidukid peavad olema varustatud liiklusteabe- ja marsruudi 
optimeerimise süsteemidega, mis võimaldavad juhil kasutada sõidueelseid 
teabeteenuseid, et vältida liiklusummikuid ning teha muid valikuid 
marsruudi optimeerimiseks. Süsteem peab olema manussüsteem, st 
terviklik teabemoodul, mis koosneb autosse alaliselt sisse ehitatud 
modemist ja abonendi tuvastamise moodulist (SIM). 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on 
märgitud. 

TK 5. Miinimumgarantii  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Pakkuja peab tagama aku miinimumgarantii, millega tagatakse, et aku mahutavus on pärast 160 000 km läbisõitu või kaheksat aastat vähemalt 70 % 
algsest nimimahutavusest sõiduki tarnimisel (kooskõlas standardiga EN 626601); garantii hõlmab aku loomulikku järkjärgulist kulumist kasutuse 
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käigus. 
Tõendamine: 
pakkujad peavad esitama kinnituse koos garantii tingimustega. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID (PHK) 
PHK 1. Väiksem CO2 heide  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kuni 31. detsembrini 2025: punkte antakse sõidukitele, millel on väiksem tüübikinnitusekohane CO2 heide kui see, mis on nõutav kriteeriumi TK 1 
„Tüübikinnitusekohane CO2 heide“ all, proportsionaalselt saavutatud vähenemisega. 
 
Tõendamine: 
vt kriteerium TK 1 eespool. 

PHK 2. Energiatõhusus  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Punkte antakse sõidukitele, mille energiatarbimine väljendatuna kilovatt-tundides 100 km kohta on vastavalt WLTP-le kõige väiksem. Kehtib 
järgmine valem: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣ä𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑝𝑝

× 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 

 

kus: 
• „punktide arvpakkumus“ on hinnatavale pakkumusele antav punktide arv; 
• „energiatarbiminesuurim“ ja „energiatarbimineväikseim“ on esitatud pakkumuste puhul vastavalt suurim ja väikseim energiatarbimine 

väljendatuna kilovatt-tundides 100 km kohta; 
• „punktide arvmax“ on maksimaalne punktide arv, mis pakkumusele võidakse anda. 

Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. 
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PHK 3. Parem õhusaasteainete heite näitaja 
NB! Seda kriteeriumi kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukite 
puhul, mille tuletatud mass ei ületa 2 610 kg. M1- ja N1-kategooria 
sõidukid, mille tuletatud mass ületab 2 610 kg, peavad vastama 
3. kategooria kriteeriumile PHK 3 „Parem õhusaasteainete heite 
näitaja“ (punkt 6.2). 
Kuni 31. detsembrini 2025: 
punkte antakse proportsionaalselt õhusaasteainete heite näitajaga 
sõidukitele, mille puhul tegelikus liikluses tekkivad heitkogused on 
lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste arvu Euro 6 piirnormidest 
väiksemad (arvestamata kehtivat mõõtmise marginaali). 
 
Punkte antakse järgmise valemi alusel: 

 

𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = � 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠− 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠− 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑣𝑣ä𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 + � 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠− 𝑃𝑃𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠− 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑣𝑣ä𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚: 

• „NOxsuur“ ja „NOxväike“ on esitatud pakkumuste puhul vastavalt 

suurim ja väikseim lämmastikoksiidide (NOx) heide (mg/km);  

• „PNsuur“ ja „PNväike“ on esitatud pakkumuste puhul vastavalt suurim 

ja väikseim tahkete osakeste arv (PN) kilomeetri kohta;  

• „NOx“ ja „PN“ on hinnatava pakkumuse lämmastikoksiidide heide 

ja tahkete osakeste arv; 

• „PNOxmax“ ja „PPNmax“ on iga õhusaasteaine eest antav 

maksimaalne punktide arv. 
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Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. 
PHK 4. Võime sõita summutitoru heitgaase tekitamata 
NB! Seda kriteeriumi kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukite 
puhul, mille tuletatud mass ei ületa 2 610 kg. M1- ja N1-kategooria 
sõidukid, mille tuletatud mass ületab 2 610 kg, peavad vastama 
3. kategooria kriteeriumile PHK 3 „Parem õhusaasteainete heite 
näitaja“ (punkt 6.2). 
Kuni 31. detsembrini 2025: 
sellistele sõidukitele, mis suudavad sõita summutitoru heitgaase 
tekitamata, antakse punkte vastavalt kohaliku asutuse kehtestatud 
vaikimisi vahemaast pikemale WLTP-põhisele sõiduulatusele, mis 
sõiduk suudab läbida ilma summutitoru heitgaase eraldamata. Avaliku 
sektori hankija kehtestab hanketeates minimaalsele WLTP-põhisele 
sõiduulatusele, mille sõiduk peab suutma läbida summutitoru heitgaase 
eraldamata, näidiskünnise kooskõlas oodatavate kasutustingimustega 
(kavandatav vaikimisi vahemaa võib olla 50 km4). 
Sisepõlemismootorita sõidukitele antakse rohkem punkte kui 
sisepõlemismootoriga sõidukitele. 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. 

 

 PHK 5. Kiiruspiirik 
Punkte antakse sõidukitele, mis on varustatud kiiruspiirikuseadmega, st 
pardaseadmega, mis piirab automaatselt sõiduki kiiruse teatava 
maksimumkiiruseni. 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on 
märgitud. 
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PHK 6. Pikendatud garantii  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Punkte antakse pakkumustele, kus pakutakse kriteeriumiga TK 5 „Miinimumgarantii“ ettenähtud miinimumgarantii pikendust, proportsionaalselt 
pikendamise väärtusega. 
Tõendamine: 
samad nõuded mis kriteeriumi TK 5 puhul. 

 

4.3 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 
TK 1. Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus 
1 WLTP: kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus. 
TK 2. Õhusaasteainete heide 
1 Tuletatud mass on töökorras sõiduki mass, mis on märgitud vastavustunnistusel ning millest on lahutatud juhi ühtne mass 75 kg ning millele on 
liidetud ühtne mass 100 kg. 
2 Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) väärtused on kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/683 VIII lisa kohase 
vastavustunnistuse punktis 48.2 deklareeritavad maksimaalsed RDE-väärtused (vastavalt vajadusele kas mg-des km kohta või tahkete osakeste 
arvuna km kohta). Need väärtused ei sisalda marginaali, millega võetakse arvesse mõõteseadmetega kaasnevat mõõtemääramatust, pidades silmas, 
et praegu õigusaktidega ette nähtud mõõtemääramatuse marginaali 0,43 vähendatakse järk-järgult. Seega kui tootja deklareerib väärtuse koos 
praegu kehtiva marginaaliga (st väärtus + 2021. aasta marginaal) ja marginaali 2022. aastal seejärel vähendatakse, oleks tema deklareeritud 
väärtus kehvem kui tootjal, kes deklareerib väärtuse 2022. aastal (st väärtus + 2022. aasta marginaal), ehkki kahe auto puhul on tekkivad 
heitkogused samad. 
Alljärgnevas tabelis on loetletud tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste NOxmax ja PNmax piirnormid, millele sõiduki vastavustunnistusel 
deklareeritud väärtused peavad ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumide alusel kvalifitseerumiseks vastama. 
       
Alates 
1. jaanuarist 
2021 

M- ja N1-kategooria 
I klass  N1-kategooria II klass 

N1-kategooria III 
klass 

 Diislikütus Bensiin Diislikütus Bensiin Diislikütus Bensiin 
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NOx (mg/km) 64 48 84 60 100 66 
Tahkete 
osakeste arv 
(#/km) 5 × 1 011 5 × 1 011 5 × 1 011 5 × 1 011 5 × 1 011 5 × 1 011 

 

3 Õhukvaliteedi probleemidega piirkonnad on piirkonnad, kus kehtestatakse liikluspiiranguid, et järgida õhusaasteainete heite piirnorme, mis on 
sätestatud õhukvaliteedi direktiivis (direktiiv 2008/50/EÜ).  
4 Võttes arvesse elektromobiilsuse väga kiiret arengut, on avaliku sektori hankijatel soovitatav ajakohastada miinimumvahemaad vastavalt turu 
arengusuundumustele. 

TK 5. Miinimumgarantii 
1 Elektrisõidukite tehnoloogia areneb väga kiiresti ning akude vastupidavus ja usaldusväärsus on üha suurem. Sel põhjusel tuleks selle kriteeriumi 
puhul välja pakutud künniseid uuesti kontrollida, arvestades hanke väljakuulutamise ajal turul pakutavaid võimalusi. 
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5 ELi KESKKONNAHOIDLIKU RIIGIHANKE KRITEERIUMID LIIKUVUSTEENUSTE JAOKS 

(2. KATEGOORIA) 
5.1 Reguleerimisese 

REGULEERIMISESE 

Väikese keskkonnamõjuga eriotstarbeliste bussiteenuste, sõiduplaaniväliste bussiteenuste, juhiga busside rentimise teenuste, taksoteenuste, ühisauto 
kasutamise teenuste ja kombineeritud liikuvusteenuste ost. 

 

5.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Tähtis! Selle kategooria suhtes kohaldatakse ka teenusekategooria ühiskriteeriume (punkt 10). 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK 1. Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus 
Sõiduautod ja kaubikud 
Sõidukipark peab koosnema sõidukitest, mille tüübikinnitusekohase 
CO2 heite väärtus ei ületa järgmist väärtust: 

• kuni 31. detsembrini 2025: 50 (WLTP) 
• alates 1. jaanuarist 2026: 0 

Järgmises osakaalus: 
• osakaal, mis on 1,25 korda suurem keskkonnasõbralike 

sõidukite (läbivaadatud) direktiivis1 riigi puhul sätestatud 
osakaalust riigihangetes. 

L-kategooria sõidukid peavad olema akutoitega elektrisõidukid. 
Raskesõidukid 

TK 1. Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus 
Sõiduautod ja kaubikud 
Sõidukipark peab järgmises osakaalus koosnema sõidukitest, mille 
heiteväärtus ei ületa 0 g/km: 

• osakaal, mis on 1,5 korda suurem keskkonnasõbralike sõidukite 
(läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud osakaalust 
riigihangetes. 

 
 
 
L-kategooria sõidukid peavad olema akutoitega elektrisõidukid. 
Raskesõidukid 

                                                           
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1161, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta 
(https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161/oj?locale=et). 
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Sõidukipark peab koosnema järgmises osakaalus sõidukitest, mis on 
varustatud ühega 3. kategooria põhikriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise 
täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all 
loetletud kõlblikest tehnoloogialahendustest: 
 

• osakaal, mis on 1,25 korda suurem keskkonnasõbralike 
sõidukite (läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud 
osakaalust riigihangetes. 

 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 
sõidukite loetelu ja nende CO2 heite tüübikinnituse (mida tõendavad 
vastavustunnistused). 

Sõidukipark peab koosnema järgmises osakaalus sõidukitest, mis on 
varustatud ühega 3. kategooria põhikriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise 
täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all 
loetletud kõlblikest tehnoloogialahendustest: 
 

• osakaal, mis on 1,5 korda suurem keskkonnasõbralike sõidukite 
(läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud osakaalust 
riigihangetes. 

 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 
sõidukite loetelu ja nende CO2 heite tüübikinnituse (mida tõendavad 
vastavustunnistused). 

TK 2. Õhusaasteainete heide 
TK 2.1 
Kuni 2024. aasta detsembrini:  
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro V ning 

• 2021: 64 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile 
Euro VI; 

• 2022: 72 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile 
Euro VI; 

• 2023: 80 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile 
Euro VI; 

• 2024: 88 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile 
Euro VI.  

Rakendatav tase vastab aastale, millal hange välja kuulutatakse. 
 

TK 2. Õhusaasteainete heide 
TK 2.1 
Kuni 2022. aasta detsembrini: 
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro V ning 

• 2021: 84 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI; 
• 2022: 92 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI. 

 
Rakendatav tase vastab aastale, millal hange välja kuulutatakse. 
 
Alates 2023. aasta jaanuarist:  
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro VI. 
Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud heitenormile Euro V või rangemale 
heitenormile vastavana, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud sama 
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Alates 2025. aasta jaanuarist:  
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro VI. 
Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud heitenormile Euro V või 
rangemale heitenormile vastavana, kuid tehnilise järeltöötlusega on 
saavutatud sama norm, tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 
Kuni 2026. aasta detsembrini: kõik teenuse osutamiseks kasutatavad 
sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid peavad vastama vähemalt 
heitenormile Euro 6c ning  
2021: 15 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile; 
2022: 30 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile; 
2023: 45 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile; 
2024: 60 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile;  
2025: 75 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile; 
2026: 90 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile.  
Alates 2027. aasta jaanuarist peavad kõik teenuse osutamiseks 
kasutatavad sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d. 
Kõik teenuse osutamiseks kasutatavad L-kategooria sõidukid peavad 
vastama vähemalt heitenormile Euro 5. 
 
TK 2.2. Õhukvaliteedi probleemidega linnapiirkondade puhul:  
väikesed tarbesõidukid ja L-kategooria sõidukid ei tohi eraldada 
summutitoru heitgaase. 

norm, tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 
Kuni 2025. aasta detsembrini: kõik teenuse osutamiseks kasutatavad 
sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid peavad vastama vähemalt heitenormile 
Euro 6c ning 
2021: 25 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile; 
2022: 40 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile; 
2023: 55 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile; 
2024: 70 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile;  
2025: 85 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab vastama 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile. 
Alates 2026. aasta jaanuarist peavad kõik teenuse osutamiseks kasutatavad 
sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt heitenormile 
Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile. 
Kõik teenuse osutamiseks kasutatavad L-kategooria sõidukid peavad 
vastama vähemalt heitenormile Euro 5. 
 
TK 2.2. Õhukvaliteedi probleemidega linnapiirkondade puhul:  
väikesed tarbesõidukid ja L-kategooria sõidukid ei tohi eraldada 
summutitoru heitgaase. 
Kui puudub laadimistaristu või oodatavad kasutustingimused nõuavad suurt 
sõiduulatust, peavad sõidukid üksnes tehniliselt suutma sõita summutitoru 
heitgaasideta, st väikese tarbesõidukiga peab saama summutitoru 
heitgaaside eraldumiseta läbida vähemalt 50 km. 
 
Tõendamine: pakkuja peab esitama sõidukite tehnilised dokumendid, kus 
heitenormid on kindlaks määratud, ning vajadusel linnakorralduskeskusega 
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Kui puudub laadimistaristu või oodatavad kasutustingimused 
nõuavad suurt sõiduulatust, peavad sõidukid üksnes tehniliselt 
suutma sõita summutitoru heitgaasideta, st väikese tarbesõidukiga 
peab saama summutitoru heitgaaside eraldumiseta läbida vähemalt 
50 km. 
 
Tõendamine: pakkuja peab esitama sõidukite tehnilised 
dokumendid, kus heitenormid on kindlaks määratud. Sõidukite 
puhul, mis vastavad eespool nimetatud normile pärast tehnilist 
täiustamist, tuleb võetud meetmed dokumenteerida ja lisada 
pakkumusse ning seda peab kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

sõlmitud partnerluslepingu. 
Sõidukite puhul, mis vastavad eespool nimetatud normile pärast tehnilist 
täiustamist, tuleb võetud meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse 
ning seda peab kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK 1. CO2 heide  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

NB! Avaliku sektori hankija märgib hanketeatesse, mis tüüpi sõidukeid teenuse osutamiseks vajatakse. 
Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite korral 
Punkte antakse pakkumustele, kus pakutakse teenuste osutamiseks sõidukiparki, milles kriteeriumile TK 1 vastavate sõidukite osakaal on 
kriteeriumis TK 1 esitatud osakaalust suurem; punkte antakse proportsionaalselt kriteeriumile TK 1 vastavate sõidukite osakaaluga. 

Busside korral 
Punkte antakse pakkumustele, kus pakutakse teenuste osutamiseks sõidukiparki, milles on teatav arv 3. kategooria põhikriteeriumis TK 1 osutatud 
ühe kõlbliku tehnoloogialahendusega varustatud sõidukeid. Avaliku sektori hankija võib selle arvu kindlaks määrata: i) protsendimäärana; 
ii) sõidukipargi sõidukite koguarvuna; iii) konkreetsete sõidukikategooriate või alamkategooriate arvuna või iv) kindlatel marsruutidel kasutatavate 
sõidukite arvuna. Täpsem teave on esitatud selgitavas märkuses. 

 
Tõendamine: pakkuja peab esitama sõidukipargi sõidukite loetelu sisaldava arvutustabeli, nende CO2 heite tüübikinnituse (mida tõendavad 
vastavustunnistused) ja/või busside puhul sõiduki tehnilise dokumendi, kus vastavad tehnoloogialahendused on loetletud. 

PHK 2. Õhusaasteainete heide  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul; ei kohaldata, kui kõikide sõidukite puhul on nõutav töötamine summutitoru heitgaasideta vastavalt tehnilisele 
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kirjeldusele TK 2.2.) 
Punkte antakse pakkumustele, milles pakutakse kas: 

(a). suuremat protsendimäära kui kehtestatud kriteeriumis TK 2;  
(b). sõiduautosid ja kaubikuid, millel on parem heitenäitaja kui ette nähtud heitenormiga Euro 6;  
(c). L-kategooria sõidukeid, millel on parem heitenäitaja kui ette nähtud heitenormiga Euro 5, või 
(d). maagaasiga töötavaid busse ja sõidukeid, mis suudavad sõita  heidet tekitamata (st sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid, mis suudavad sõita 

vähemalt 50 km summutitoru heitgaase eraldamata), pistikühendusega hübriidsõidukeid, akutoitega elektrisõidukeid busside ja L-kategooria 
sõidukite korral ning kütuseelemendiga sõidukeid busside korral. 

(Avaliku sektori hankija täpsustab, kui palju punkte antakse suurema protsendimäära, paremate näitajate ja summutitoru heitgaasideta sõidukite 
eest. Summutitoru heitgaasideta sõidukitele tuleb anda rohkem punkte kui sõidukitele, millel on parem heitenäitaja kui ette nähtud heitenormiga 
Euro 6/5, ja maagaasiga töötavatele bussidele.) 
Tõendamine: 
vt TK 2 eespool. 
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5.3 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 
Kombineeritud liikuvusteenused 
Kombineeritud liikuvusteenustega pakutakse mitmesuguseid kombineeritud liikuvusvõimalusi, mis tavaliselt hõlmavad ühistransporti ja jalgrataste 
renti. Kombineeritud liikuvusteenuste põhiomadus on suutlikkus vastata klientide sõiduvajadustele, kasutades kõige asjakohasemat ja tõhusamat 
transpordiliiki või nende kombinatsiooni. Liikuvuslahendusi optimeeritakse, et vähendada vahemaa ja reisija kohta tarbitava energia hulka 
(energiatarbimine [reisijakilomeetri kohta]). Selle eesmärgi saavutamiseks eelistatakse mootorita sõidukeid ja ühistransporti. Selleks et täita 
sõiduvajadusi kõige tõhusamal viisil, on seega oluline transpordi mitmeliigilisus ja ühendvedude võimalikkus. Liikuvusteenuse mitmeliigilisuse ja 
ühendvedude võimalikkuse hindamisel lähtutakse eri tüüpi transpordiliikidest, mida teenusega suudetakse pakkuda, ning kombinatsioonidest, mida 
on võimalik ühe sõidu raames kasutada. Transpordiliigid hõlmavad järgmist: erasõidukid, L-kategooria sõidukid, elektrijalgrattad, jalgrattad, 
ühistransport, ühisauto kasutamine jne. Kombineeritud liikuvusteenused on endiselt väga varajases arenguetapis. Sellist liiki teenustel on aga 
märkimisväärne potentsiaal edendada üleminekut mootorita transpordiliikidele ja ühistransporditeenustele. Seega on avaliku sektori hankijatel 
soovitatav uurida võimalust osta sobivate ettevõtjate olemasolul kombineeritud liikuvusteenuseid, selle asemel et osta muid liikuvusteenuseid, mille 
puhul ühendveod võimalikud ei ole. 
 

 
  



 

28 

6 ELI KESKKONNAHOIDLIKU RIIGIHANKE KRITEERIUMID RASKESÕIDUKITE OSTUKS VÕI 
LIISIMISEKS (3. KATEGOORIA) 

6.1 Reguleerimisese 

REGULEERIMISESE 
Määruse (EL) 2018/858 kohastele M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukite määratlustele vastavate, väikese keskkonnamõjuga raskesõidukite (st 
bussid ja veoautod, sh jäätmekogumissõidukid) ost või liisimine. 

 

6.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
Tähtis! Selle kategooria suhtes kohaldatakse ka sõidukikategooriate ühiskriteeriume (punkt 9). 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK 1. Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside 

heite vähendamiseks 
Sõidukid peavad olema varustatud ühega järgmistest 
tehnoloogialahendustest: 

• algseadmete valmistaja segakahekütuselised maagaasisõidukid, 
mille gaaskütuse energiategur kuumkäivitusega WHTC-
katsetsükli käigus on vähemalt 50 %*; 

• kõrgsurve otsesissepritsega maagaasisõidukid*; 
• spetsiaalsed maagaasisõidukid*; 
• täiselektrilised sõidukid; 
• pistikühendusega hübriidsõidukid**; 
• vesinikkütuseelemendiga sõidukid*. 

* Vesinikkütusega ja maagaasiga töötavate sõidukite puhul on 
kõlblikkuskriteeriumidele vastamiseks nõutav taastuvkütuse kasutamine 
teatavas miinimummääras (vt märkus allpool). 
** Praegu ei kasutata linnadevaheliste ja kaugsõidubusside puhul 

TK 1. Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside 
heite vähendamiseks 
Sõidukid peavad olema varustatud ühega järgmistest 
tehnoloogialahendustest: 

• täiselektrilised sõidukid; 
• vesinikkütuseelemendiga sõidukid*. 

* Vesinikkütusega töötavate sõidukite puhul on kõlblikkuskriteeriumidele 
vastamiseks nõutav taastuvkütuse kasutamine teatavas miinimummääras 
(vt märkus allpool). 
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pistikühendusega hübriidsõidukite tehnoloogiat ning ehkki selle tulevast 
kasutamist tasub kaaluda, ei ole praegu võimalik esitada selget 
kasutusstruktuuri.  
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kus need 
tehnoloogialahendused on märgitud. 
 
 
TK 2. Õhusaasteainete heite näitaja 
Sõidukid, mille tuletatud mass1 ületab 2 610 kg, peavad vastama 
heitenormile Euro VI kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 595/20092. 
Sõidukid, mille tuletatud mass1 ei ületa 2 610 kg, peavad vastama 
1. kategooria kriteeriumile TK 2 „Õhusaasteainete heite näitaja“. 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. Sõidukite puhul, mis 
vastavad eespool nimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb 
võetud meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 
kontrollima sõltumatu kolmas isik. 
 

TK 2. Õhusaasteainete heite näitaja  
Sõidukid, mille tuletatud mass1 ületab 2 610 kg, peavad olema heiteta 
sõidukid, st sõidukid, millel ei ole sisepõlemismootorit või mille 
sisepõlemismootor tekitab 1 kWh kohta heidet vähem kui 1 g CO2 
mõõdetuna vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) 
nr 595/2009, või 
sõidukid, mille tuletatud mass1 ei ületa 2 610 kg, peavad vastama 
1. kategooria kriteeriumile TK 2 „Õhusaasteainete heite näitaja“. 

 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. Sõidukite puhul, mis 
vastavad eespool nimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb 
võetud meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 
kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

 

TK 3. Abiseadmed  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

                                                           
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 595/2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heitmetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 ja direktiivi 

2007/46/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 2005/78/EÜ, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0595. 
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NB! Seda kriteeriumi kohaldatakse jäätmekogumissõidukite suhtes. 
Sõiduki heide abiseadmete (nt tihendaja, tõstuk jne, mille määrab kindlaks avaliku sektori hankija) eraldi mootoritest peavad vastama määruse 
(EL) 2016/16283 kohastele heite piirnormidele (V etapp). 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama kas tüübikinnitustunnistuse või sõltumatu labori väljastatud katsearuande kooskõlas määrusega (EL) 2016/1628. 
 
TK 4. Väljalasketorud (asukoht) 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Bussi väljalasketorud peavad asuma kas sõiduki tagaosas reisijatele mõeldud ukse vastasküljel või katusel. 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi. 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK 1. Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside 

heite vähendamiseks 
 
Punkte antakse sõidukitele, mis on varustatud ühega alljärgnevatest 
tehnoloogialahendustest: 

• täiselektriline sõiduk; 
• vesinikkütuseelemendiga sõiduk. 

 
Tõendamine: samad nõuded mis TK 1 puhul. 
 

 

 PHK 2. Kliimaseadmete gaasid 
Punkte antakse sõidukitele, mis on varustatud kliimaseadmega, milles 

                                                           
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) 

nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj. 
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kasutatava külmutusaine globaalse soojendamise potentsiaal CO2 suhtes 
ja 100 aasta jooksul on alla 150. 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama kliimaseadmes kasutatava külmutusgaasi 
nimetuse, valemi ja globaalse soojendamise potentsiaali. Kui kasutatakse 
gaasisegu (n arv gaase), arvutatakse globaalse soojendamise potentsiaal 
järgmiselt: 
GWP = Σ (aine X1 % × GWP (X1)) + (aine X2 % × GWP (X2)) + … 
(Aine Xn % × GWP (Xn)), 
kus % on massiosa, mille lubatud hälve on +/– 1 %. 
Gaaside globaalse soojendamise potentsiaal on esitatud määruse (EL) 
nr 517/2014 I ja II lisas (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.EST).   

PHK 3. Parem õhusaasteainete heite näitaja 
Punkte antakse heiteta sõidukitele, st sõidukid, millel ei ole 
sisepõlemismootorit või mille sisepõlemismootor tekitab 1 kWh kohta 
heidet vähem kui 1 g CO2 mõõdetuna vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 595/2009.  
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. Sõidukite puhul, mis 
vastavad eespool nimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb 
võetud meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 
kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

 

  
PHK 4. Abimootorite elektrifitseerimine 
Punkte antakse sõidukitele, mis on varustatud elektriliste abiseadmetega. 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on 
märgitud. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.EST
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.EST
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6.3 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 
TK 1. Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 
Tehnoloogialahenduste kõlblikkus 
Avaliku sektori hankijad võivad otsustada, et kütuseelemendiga sõidukeid käsitatakse kõlbliku tehnoloogialahendusena juhul, kui vähemalt 15 % 
sõiduki kasutatavast vesinikust moodustab kohapeal taastuvatest energiaallikatest toodetav vesinik. 
Avaliku sektori hankijad võivad otsustada, et algseadmete valmistaja segakahekütuselisi maagaasisõidukeid käsitatakse kõlbliku 
tehnoloogialahendusena juhul, kui vähemalt 60 % sõiduki kütusevajadusest katab taastuvatest energiaallikatest toodetud metaan. 
Avaliku sektori hankijad võivad otsustada, et kõrgsurve otsesissepritsega maagaasisõidukeid käsitatakse kõlbliku tehnoloogialahendusena juhul, kui 
vähemalt 20 % sõiduki kütusevajadusest katab taastuvatest energiaallikatest toodetud metaan. 
Avaliku sektori hankijad võivad otsustada, et spetsiaalseid maagaasisõidukeid käsitatakse kõlbliku tehnoloogialahendusena juhul, kui vähemalt 35 % 
sõiduki kütusevajadusest katab taastuvatest energiaallikatest toodetud metaan. 
 
Taastuvatest energiaallikatest toodetud metaan on biometaan ja sünteetiline metaan, mis toodetakse taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia ülejäägi abil, st üleliigse energiaga, mis tekib juhul, kui elektrienergiat toodetakse rohkem kui tarbitakse (elektri jõul gaasi tootmine). 
TK 2. Õhusaasteainete heide 
1 Tuletatud mass on töökorras sõiduki mass, mis on märgitud vastavustunnistusel ning millest on lahutatud juhi ühtne mass 75 kg ning millele on 
liidetud ühtne mass 100 kg. 
 

Teave akutoitega elektrisõidukite akude garantiitingimuste kehtestamiseks 
(Kui avaliku sektori hankija nõuab akutoitega elektrisõidukeid.) 
Aruande „ZeEUS eBus Report. An updated overview of electric buses in Europe“ kohaselt pakuvad LiFePO4-akude tarnijad tavaliselt 2–5aastast 
garantiiaega, kõige sagedamini 4–5 aastat. NMC-akude (ehk LiNiMnCoO2 (liitium-nikkel-mangaan-koobaltoksiid) akud) kohta on vähem teavet – 
nende garantiiaeg on 2–6 aastat. Liitiumtitanaatakudel on pikemad garantiiajad – kuni 15 aastat – ja grafeenist superkondensaatoritel 8–11 aastat. 
Mõni tarnija pakub olenevalt liisingulepingust spetsiaalset garantiid, mis võib hõlmata jõudluse jälgimist kokkulepitud aja jooksul. 
Lisaandmeid leiab aruandest „ZeEUS eBus Report. An updated overview of electric buses in Europe“: 
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf. 
 

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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Elektrisõidukite tehnoloogia areneb väga kiiresti ning akude vastupidavus ja usaldusväärsus on üha suurem. Seepärast peaks avaliku sektori asutus 
hanketeadet koostades kontrollima uusimat kättesaadavat teavet turul pakutavate lahenduste kohta. 
Samuti võivad avaliku sektori asutused anda pikemate garantiiperioodide eest punkte eraldiseisva pakkumuste hindamise kriteeriumi raames. 
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7 ELi KESKKONNAHOIDLIKU RIIGIHANKE KRITEERIUMID MAANTEETRANSPORDITEENUSTE 
ALLHANKEKS (4. KATEGOORIA) 

7.1 Reguleerimisese 

REGULEERIMISESE 
Avaliku sektori hankijate vastutusalasse kuuluvate alljärgnevate maanteetransporditeenuste allhange: 

• „bussiteenused“ või „avalikud transporditeenused“: nende teenuste all tuleks mõista määruse (EÜ) nr 1370/2007 kohaldamisalasse ja/või 
CPV koodi 60112000-6 (maantee ühistransporditeenused) alla kuuluvaid teenuseid; 

• „jäätmekogumisteenused“: teenused, mis kuuluvad CPV kategooriatesse „jäätmekogumisteenused“ (90511000-2) ja „jäätmeveoteenused“ 
(90512000-9); 

• „posti- ja kullerteenused“: nende teenuste all tuleks mõista rühma 641 („posti- ja kullerteenused“) kuuluvaid CPV kategooriate teenuseid, 
välja arvatud raudteepost, lennupost ja postivedu veetranspordiga. 
 

 

7.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
(Neid kriteeriume kohaldatakse üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki.) 
Tähtis! Selle kategooria suhtes kohaldatakse ka teenusekategooria ühiskriteeriume (punkt 10). 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK 1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks 
1. variant 
Sõidukipark peab koosnema järgmises osakaalus sõidukitest, mis on 
varustatud ühega 3. kategooria põhikriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise 
täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all 
loetletud kõlblikest tehnoloogialahendustest või vastavad 1. kategooria 
kriteeriumile TK 1 „Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus“: 
osakaal, mis on 1,25 korda suurem keskkonnasõbralike sõidukite 

TK 1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 
1. variant 
Postiteenuste ja jäätmekogumisteenuste puhul peab sõidukipark 
koosnema järgmises osakaalus sõidukitest, mis on varustatud ühega 
3. kategooria põhikriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise täiustamise 
võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all loetletud 
kõlblikest tehnoloogialahendustest või vastavad 1. kategooria 
kriteeriumile TK 1 „Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus“: 



 

35 

(läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud osakaalust riigihangetes. 
 
 
2. variant 
Teenindusvõrku tuleb täies ulatuses või osaliselt käitada sõidukitega, mis 
vastavad tehnilisele kirjeldusele alljärgneval viisil: 
– raskesõidukid peavad olema varustatud ühega 3. kategooria kriteeriumi 
TK 1 „Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks“ all loetletud kõlblikest tehnoloogialahendustest; 
Avaliku sektori asutused võivad tehnoloogialahenduse(d), mis on 
3. kategooria põhikriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise täiustamise 
võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ raames 
kõlblik(ud), määrata kindlaks ise või jätta selle (need) pakkuja 
otsustada. 
Samuti võib avaliku sektori hankija otsustada, kas teatavatel 
marsruutidel tuleb kasutada spetsiaalse(te) tehnoloogialahendus(t)ega 
sõidukeid. 
– sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid peavad vastama 
põhikriteeriumile TK 1 „Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus“. 
 
Tõendamine: 
samad nõuded nagu 3. kategooria kriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise 
täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ puhul; 
lisaks peab esitama kogu sõidukipargi loetelu ja tehnilised dokumendid. 

osakaal, mis on 1,5 korda suurem keskkonnasõbralike sõidukite 
(läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud osakaalust riigihangetes. 
 
Bussiteenuste puhul peab sõidukipark koosnema järgmises osakaalus 
sõidukitest, mis on varustatud ühega 3. kategooria lisakriteeriumi TK 1 
„Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks“ all loetletud heiteta tehnoloogialahendustest:  
 
osakaal, mis on 1,5 korda suurem keskkonnasõbralike sõidukite 
(läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud heiteta busside osakaalust 
riigihangetes. 
 
2. variant 
 
Teenindusvõrku tuleb täies ulatuses või osaliselt käitada sõidukitega, mis 
vastavad tehnilisele kirjeldusele alljärgneval viisil: 
– raskesõidukid peavad olema varustatud ühega 3. kategooria kriteeriumi 
TK 1 „Tehnoloogilise täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks“ all loetletud kõlblikest tehnoloogialahendustest; 
Avaliku sektori asutused võivad tehnoloogialahenduse(d), mis on 
3. kategooria põhikriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise täiustamise 
võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ raames 
kõlblik(ud), määrata kindlaks ise või jätta selle (need) pakkuja 
otsustada. 
Samuti võib avaliku sektori hankija otsustada, kas teatavatel 
marsruutidel tuleb kasutada spetsiaalse(te) tehnoloogialahendus(t)ega 
sõidukeid. 
– sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid peavad vastama lisakriteeriumile 
TK 1 „Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus“. 
 
Tõendamine: 
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samad nõuded nagu 3. kategooria kriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise 
täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ puhul; 
lisaks peab esitama kogu sõidukipargi loetelu ja tehnilised dokumendid. 

TK 2. Jalgrattalogistika  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

NB! Seda tehnilist kirjeldust kohaldatakse linnapiirkonnas saadetiste posti ja kulleri teel kättetoimetamiseks kasutatavate sõidukite suhtes. Samuti 
võivad avaliku sektori hankijad kindlaks määrata, mis liiki kättetoimetamisteenuste puhul tuleb kasutada jalgrattalogistikat (linnades, kus on sobiv 
linnataristu ja piisaval arvul jalgrattalogistikaga tegelevaid ettevõtjaid).  
Pakkuja peab teenuste osutamiseks pakkuma sõidukiparki, mis hõlmab jalgrattaid ja jalgrattahaagiseid; jalgrattad võivad olla elektrilise 
abimootoriga jalgrattad. Sellise korralduse eesmärk on vähendada mootorsõidukite kasutamist ja tagada viimase kilomeetri lahendus vastavalt heite 
vähendamise kavale, mis on ette nähtud teenusekategooriate ühiskriteeriumide alla kuuluva kriteeriumiga TK 1 „Keskkonnajuhtimismeetmed“. 
Selle kriteeriumi täitmiseks sobib partnerlus linnakorralduskeskusega, mille sõidukipark koosneb jalgratastest ja veojalgratastest. 
 
Tõendamine: pakkuja esitab teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi kirjelduse ning vajaduse korral ka linnakorralduskeskusega sõlmitud 
partnerluslepingu. 
TK 2. Rehvirõhu jälgimise süsteemid  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kõikidel sõidukitel peavad olema süsteemid, mis vastavad sõidukikategooriate ühiskriteeriumide all punktis 9.2 esitatud kriteeriumile TK 1 
„Rehvirõhu jälgimise süsteemid“. 

Tõendamine: 
samad nõuded nagu sõidukikategooriate ühiskriteeriumide all punktis 10.2 esitatud kriteeriumi TK 1 „Rehvirõhu jälgimise süsteemid“ puhul; lisaks 
peab esitama kogu sõidukipargi loetelu ja tehnilised dokumendid. 

TK 3. Sõiduki rehvid – veeretakistus  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kõikidel sõidukitel peavad olema rehvid, mis vastavad sõidukikategooriate ühiskriteeriumide all punktis 9.2 esitatud kriteeriumile TK 2 „Sõiduki 
rehvid – veeretakistus“. 
Tõendamine: 
samad nõuded nagu sõidukikategooriate ühiskriteeriumide all punktis 10.2 esitatud kriteeriumi TK 2 „Sõiduki rehvid – veeretakistus“ puhul; lisaks 
peab esitama kogu sõidukipargi loetelu ja tehnilised dokumendid. 
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TK 4. Kütused 
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

NB! Seda kriteeriumi kohaldatakse üksnes juhul, kui avaliku sektori hankija otsustab vastavalt 3. kategooria kriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise 
täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ (punkt 6.2) märkusele, et teatav tehnoloogialahendus on kõlblik, ja pakkuja 
pakub seda tehnoloogialahendust kriteeriumi TK 1 täitmiseks. Avaliku sektori hankija võib kehtestada suuremad taastuvkütuse kasutamise 
protsendimäärad vastavalt pakkumisele riigi või piirkondlikul turul. 
Taastuvkütuse osakaal peab vastama protsendimääradele, mis on esitatud 3. kategooria kriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise täiustamise võimalused 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ (punkt 6.2) märkuses. 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama tarnija(te)ga sõlmitud lepingu(te) koopia ning tootmise ja konkreetse toitesüsteemi kirjelduse ja tehnilised kirjeldused. 
TK 5. Õhusaasteainete heide 
TK 5.1 
Kuni 2024. aasta detsembrini: 
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro V ning 

• 2021: 64 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI; 
• 2022: 72 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI; 
• 2023: 80 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI; 
• 2024: 88 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI.  

Rakendatav tase vastab aastale, millal hange välja kuulutatakse. 
 
Alates 2025. aasta jaanuarist:  
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro VI. 
Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud heitenormile Euro V või rangemale 
heitenormile vastavana, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud sama 
norm, tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 
Kuni 2026. aasta detsembrini peavad kõik teenuse osutamiseks 

TK 5. Õhusaasteainete heide 
TK 5.1  
Kuni 2022. aasta detsembrini: 
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro V ning 

• 2021: 84 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI; 
• 2022: 92 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI. 

Rakendatav tase vastab aastale, millal hange välja kuulutatakse. 
 
Alates 2023. aasta jaanuarist:  
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro VI. 
Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud heitenormile Euro V või rangemale 
heitenormile vastavana, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud 
sama norm, tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 
Kuni 2025. aasta detsembrini peavad kõik teenuse osutamiseks 
kasutatavad väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt heitenormile 
Euro 6c ning 
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kasutatavad väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt heitenormile 
Euro 6c ning  

• 2021: 15 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2022: 30 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2023: 45 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2024: 60 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile;  

• 2025: 75 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2026: 90 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile.  

Alates 2027. aasta jaanuarist peavad kõik teenuse osutamiseks 
kasutatavad väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt heitenormile 
Euro 6d-TEMP või Euro 6d. 
Kõik teenuse osutamiseks kasutatavad L-kategooria sõidukid peavad 
vastama vähemalt heitenormile Euro 5. 
 
TK 5.2. Õhukvaliteedi probleemidega linnapiirkondade puhul:  
väikesed tarbesõidukid ja L-kategooria sõidukid ei tohi eraldada 

• 2021: 25 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2022: 40 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile: 

• 2023: 55 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2024: 70 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile;  

• 2025: 85 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile. 

Alates 2026. aasta jaanuarist peavad kõik teenuse osutamiseks 
kasutatavad sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile. 
Kõik teenuse osutamiseks kasutatavad L-kategooria sõidukid peavad 
vastama vähemalt heitenormile Euro 5. 
 
TK 5.2. Õhukvaliteedi probleemidega linnapiirkondade puhul:  
väikesed tarbesõidukid ja L-kategooria sõidukid ei tohi eraldada 
summutitoru heitgaase. 
Kui puudub laadimistaristu või oodatavad kasutustingimused nõuavad 
suurt sõiduulatust, peavad sõidukid vähemalt tehniliselt suutma sõita 
summutitoru heitgaasideta, st sõidukiga peab saama summutitoru 
heitgaaside eraldumiseta läbida vähemalt 50 km. 
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summutitoru heitgaase. 
Kui puudub laadimistaristu või oodatavad kasutustingimused nõuavad 
suurt sõiduulatust, peavad sõidukid vähemalt tehniliselt suutma sõita 
summutitoru heitgaasideta, st sõidukiga peab saama summutitoru 
heitgaaside eraldumiseta läbida vähemalt 50 km. 
 
Tõendamine: pakkuja peab esitama sõidukite tehnilised dokumendid, 
kus heitenormid on kindlaks määratud. Sõidukite puhul, mis vastavad 
eespool nimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud 
meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 
kontrollima sõltumatu kolmas isik. 
 
 
 
 
 

Tõendamine: pakkuja peab esitama sõiduki tehnilised dokumendid, kus 
heitenormid on kindlaks määratud, ning vajaduse korral 
linnakorralduskeskusega sõlmitud partnerluslepingu. 
Sõidukite puhul, mis vastavad eespool nimetatud normile pärast tehnilist 
täiustamist, tuleb võetud meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse 
ning seda peab kontrollima sõltumatu kolmas isik. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK 1. Tehnoloogilised võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Punkte antakse pakkumustele, milles pakutakse: 
1. variant: (kui see on kohaldatav) lepingu alusel kasutatavas sõidukipargis on sõidukite osakaal (%) suurem kui osutatud kriteeriumis TK 1 (vt 
eespool), proportsionaalselt kriteeriumis TK 1 esitatud osakaalu ületava osaga (vt eespool); 
2. variant: (kui see on kohaldatav) 3. kategooria põhikriteeriumile TK 1 vastavate sõidukitega käitatakse kriteeriumi TK 1 all (vt eespool) 
kehtestatust rohkem marsruute. 
 
Tõendamine: 
vt kriteerium TK 1 eespool. 
 

PHK 2. Õhusaasteainete heide  
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(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul; ei kohaldata, kui kõikide sõidukite puhul on nõutav töötamine summutitoru heitgaasideta 
vastavalt kriteeriumile TK 5.2.) 
Punkte antakse pakkumustele, milles pakutakse kas:  

(a). suuremat protsendimäära kui kriteeriumi TK 5 all (vt eespool) kehtestatud;  
(b). sõiduautosid ja kaubikuid, millel on parem heitenäitaja kui ette nähtud heitenormiga Euro 6; 
(c). L-kategooria sõidukeid, millel on parem heitenäitaja kui ette nähtud heitenormiga Euro 5, või 
(d). maagaasiga töötavaid busse ja sõidukeid, mis suudavad sõita heidet tekitamata (st sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid, mis suudavad sõita 

vähemalt 50 km summutitoru heitgaase eraldamata), pistikühendusega hübriidsõidukeid, akutoitega elektrisõidukeid busside ja L-kategooria 
sõidukite korral ning kütuseelemendiga sõidukeid busside korral. 

 
(Avaliku sektori hankija täpsustab, kui palju punkte antakse suurema protsendimäära, paremate näitajate ja summutitoru heitgaasideta sõidukite 
eest. Sõidukitele, mis suudavad sõita summutitoru heitgaase tekitamata, tuleb anda rohkem punkte kui sõidukitele, millel on parem heitenäitaja kui 
ette nähtud heitenormiga Euro 6/5, ja maagaasiga töötavatele raskesõidukitele.)  
 
Tõendamine: 
vt kriteerium TK 5 eespool. 

 

PHK 3. Abiseadmed  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

NB! Seda pakkumiste hindamise kriteeriumi kohaldatakse jäätmekogumisteenuste suhtes. 
Punkte antakse selliste sõidukite osakaalu põhjal, mis vastavad 3. kategooria kriteeriumile TK 3 „Abiseadmed“. 
 
Tõendamine: 
vt 3. kategooria kriteerium TK 3. 
 PHK 4. Müraemissioon 

Punkte antakse pakkumustele, milles pakutakse teenuste osutamiseks 
sõidukiparki, mis koosneb täies ulatuses sõidukikategooriate 
ühiskriteeriumide all punktis 9.2 esitatud kriteeriumile PHK 1 
„Sõiduki müra“ vastavatest sõidukitest. 
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Tõendamine: 
pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 
sõidukite loetelu ja nende vastavustunnistused. 
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7.3 Lepingu täitmise tingimused 
(Kohaldatavad üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki) 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
LTT 1. Uued sõidukid  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kui teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi sõiduk asendatakse, peab uus sõiduk aitama säilitada või parandada sõidukipargi 
kasvuhoonegaaside heite ja õhusaasteainete heitega seotud selliseid omadusi (koosseis ja kasutatavad tehnoloogialahendused), mida pakuti 
pakkumuses. 
Töövõtja peab sõidukipargi muudatuste kohta arvet ning teeb need andmed avaliku sektori hankijale kontrollimise eesmärgil kättesaadavaks. 
Hankija võib kehtestada nõuetele mittevastavuse korral kohaldatavad leppetrahvid. 

 

7.4 Selgitavad märkused 
Selgitavad märkused 

Marsruudi optimeerimine jäätmekogumisteenuste puhul 
 

Olemas on marsruudi optimeerimise süsteemid, mis sisaldavad arvutipõhist sõiduki marsruudi ja ajakava planeerimise (computerised vehicle 
routing and scheduling, CVRS) tehnoloogiat ning mille abil on võimalik vähendada kütusekulu 5–15 %. Nende süsteemide puhul võidakse kasutada: 

(a). mudeleid, mis prognoosivad prügikonteinerite täituvust jäätmete kogusest sõltuvate tasude süsteemide või sõidukitele paigaldatud 
kaalumissüsteemide abil saadud andmete põhjal; 

(b). prügikonteineritesse paigaldatud andureid, mis jälgivad prügikastide täituvuse andmeid reaalajas. 
 
Mõlemad tehnoloogialahendused on praeguse seisuga väljakujunenud ja turul kättesaadavad. Seepärast on avaliku sektori hankijal soovitatav 
uurida võimalusi nende marsruudi optimeerimise süsteemide kasutamiseks oma jäätmekogumissüsteemides. 
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44 

 

8 ELi KESKKONNAHOIDLIKU RIIGIHANKE KRITEERIUMID POSTI-, KULLERI- JA KOLIMISTEENUSTE 
OSTUKS (5. KATEGOORIA) 

8.1 Reguleerimisese 

REGULEERIMISESE 
Alljärgnevate väikese keskkonnamõjuga posti-, kulleri- ja kolimisteenuste hange (mitte allhange): 

- rühm 641 „posti- ja kullerteenused“, välja arvatud raudteepost, lennupost ja postivedu, 
- 79613000-4: töötajate ümberpaigutusteenused, 
- 63100000-0: lasti käitlemis- ja hoiuteenused, 
- 98392000-7: kolimisteenused. 

 

8.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
(Neid kriteeriume kohaldatakse üksnes juhul, kui ettevõtjad omavad või liisivad teenuste osutamiseks kasutatavat sõidukiparki.) 
Tähtis! Selle kategooria suhtes kohaldatakse ka teenusekategooria ühiskriteeriume (punkt 9). 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK 1. Tüübikinnitusekohase CO2 heite väärtus 
Sõiduautod ja kaubikud 
Sõidukipark peab koosnema sõidukitest, mille tüübikinnituskohase 
CO2 heite väärtus ei ületa järgmist väärtust: 

• kuni 31. detsembrini 2025: 50 (WLTP) 
• alates 1. jaanuarist 2026: 0 

Järgmises osakaalus: 
• osakaal, mis on 1,25 korda suurem keskkonnasõbralike 

sõidukite (läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud 

TK 1. Tüübikinnituskohase CO2 heite väärtus 
Sõiduautod ja kaubikud 
Sõidukipark peab järgmises osakaalus koosnema sõidukitest, mille 
heiteväärtus ei ületa 0 g/km: 

• osakaal, mis on 1,5 korda suurem keskkonnasõbralike sõidukite 
(läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud osakaalust 
riigihangetes. 

 
L-kategooria sõidukid peavad olema akutoitega elektrisõidukid. 
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osakaalust riigihangetes.  
 
L-kategooria sõidukid peavad olema akutoitega elektrisõidukid. 
Raskesõidukid 
Sõidukipark peab koosnema järgmises osakaalus sõidukitest, mis on 
varustatud ühega 3. kategooria põhikriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise 
täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all 
loetletud kõlblikest tehnoloogialahendustest: 
 
osakaal, mis on 1,25 korda suurem keskkonnasõbralike sõidukite 
(läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud osakaalust 
riigihangetes. 
Selle kriteeriumi täitmiseks sobib partnerlus linnakorralduskeskusega, 
mille sõidukipark vastab tehnilisele kirjeldusele. 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 
sõidukite loetelu ja nende CO2 heite tüübikinnituse (mida tõendavad 
vastavustunnistused). 

Raskesõidukid 
Sõidukipark peab koosnema järgmises osakaalus sõidukitest, mis on 
varustatud ühega 3. kategooria põhikriteeriumi TK 1 „Tehnoloogilise 
täiustamise võimalused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks“ all 
loetletud kõlblikest tehnoloogialahendustest: 
 
osakaal, mis on 1,5 korda suurem keskkonnasõbralike sõidukite 
(läbivaadatud) direktiivis riigi puhul sätestatud osakaalust riigihangetes. 
Selle kriteeriumi täitmiseks sobib partnerlus linnakorralduskeskusega, mille 
sõidukipark vastab tehnilisele kirjeldusele. 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi 
sõidukite loetelu ja nende CO2 heite tüübikinnituse (mida tõendavad 
vastavustunnistused). 

TK 2. Jalgrattalogistika  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

NB! Seda tehnilist kirjeldust kohaldatakse linnapiirkonnas saadetiste posti ja kulleri teel kättetoimetamiseks kasutatavate sõidukite suhtes. Samuti 
võivad avaliku sektori hankijad kindlaks määrata, mis liiki kättetoimetamisteenuste puhul tuleb kasutada jalgrattalogistikat (linnades, kus on sobiv 
linnataristu ja piisaval arvul jalgrattalogistikaga tegelevaid ettevõtjaid). 
Pakkuja peab teenuste osutamiseks pakkuma sõidukiparki, mis hõlmab jalgrattaid ja jalgrattahaagiseid; jalgrattad võivad olla elektrilise 
abimootoriga jalgrattad. Sellise korralduse eesmärk on vähendada mootorsõidukite kasutamist ja tagada viimase kilomeetri lahendus vastavalt heite 
vähendamise kavale, mis on ette nähtud teenusekategooriate ühiskriteeriumide alla kuuluva kriteeriumiga TK 1 „Keskkonnajuhtimismeetmed“ 
(punkt 10.2). 
Selle kriteeriumi täitmiseks sobib partnerlus linnakorralduskeskusega, mille sõidukipark koosneb jalgratastest ja veojalgratastest. 
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Tõendamine: pakkuja esitab teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi kirjelduse ning vajaduse korral ka linnakorralduskeskusega sõlmitud 
partnerluslepingu. 
 
TK 3. Õhusaasteainete heide 
TK 3.1 
Kuni 2024. aasta detsembrini:  
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro V ning 

• 2021: 64 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI; 
• 2022: 72 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI; 
• 2023: 80 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI; 
• 2024: 88 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI.  

Rakendatav tase vastab aastale, millal hange välja kuulutatakse. 
 
Alates 2025. aasta jaanuarist:  
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro VI. 
Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud heitenormile Euro V või rangemale 
heitenormile vastavana, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud sama 
norm, tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 
Kuni 2026. aasta detsembrini peavad kõik teenuse osutamiseks 
kasutatavad sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt 
heitenormile Euro 6c ning  

• 2021: 15 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2022: 30 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 

TK 3. Õhusaasteainete heide 
TK 3.1 
Kuni 2022. aasta detsembrini: 
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro V ning 

• 2021: 84 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI; 
• 2022: 92 % raskesõidukitest peab vastama heitenormile Euro VI. 

Rakendatav tase vastab aastale, millal hange välja kuulutatakse. 
 
Alates 2023. aasta jaanuarist:  
kõik teenuse osutamiseks kasutatavad raskesõidukid peavad vastama 
vähemalt heitenormile Euro VI. 
Kui sõidukid ei ole sertifitseeritud heitenormile Euro V või rangemale 
heitenormile vastavana, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud 
sama norm, tuleks see pakkumuses dokumenteerida. 
Kuni 2025. aasta detsembrini peavad kõik teenuse osutamiseks 
kasutatavad sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt 
heitenormile Euro 6c ning 

• 2021: 25 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2022: 40 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2023: 55 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
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normile; 
• 2023: 45 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 

vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2024: 60 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile;  

• 2025: 75 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2026: 90 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile.  

Alates 2027. aasta jaanuarist peavad kõik teenuse osutamiseks 
kasutatavad sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d. 
Kõik teenuse osutamiseks kasutatavad L-kategooria sõidukid peavad 
vastama vähemalt heitenormile Euro 5. 
TK 3.2. Õhukvaliteedi probleemidega linnapiirkondade puhul:  
väikesed tarbesõidukid ja L-kategooria sõidukid ei tohi eraldada 
summutitoru heitgaase. 
Kui puudub laadimistaristu või oodatavad kasutustingimused nõuavad 
suurt sõiduulatust, peavad sõidukid vähemalt tehniliselt suutma sõita 
summutitoru heitgaase tekitamata, st sõidukiga peab saama summutitoru 
heitgaaside eraldumiseta läbida vähemalt 50 km. 
 
Tõendamine: pakkuja peab esitama sõidukite tehnilised dokumendid, 
kus heitenormid on kindlaks määratud. Sõidukite puhul, mis vastavad 
eespool nimetatud normile pärast tehnilist täiustamist, tuleb võetud 

vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile; 

• 2024: 70 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile;  

• 2025: 85 % sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest peab 
vastama heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale 
normile. 

Alates 2026. aasta jaanuarist peavad kõik teenuse osutamiseks 
kasutatavad sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid vastama vähemalt 
heitenormile Euro 6d-TEMP või Euro 6d või uuemale normile. 
 
Kõik teenuse osutamiseks kasutatavad L-kategooria sõidukid peavad 
vastama vähemalt heitenormile Euro 5. 
TK 3.2. Õhukvaliteedi probleemidega linnapiirkondade puhul:  
väikesed tarbesõidukid ja L-kategooria sõidukid ei tohi eraldada 
summutitoru heitgaase. 
Kui puudub laadimistaristu või oodatavad kasutustingimused nõuavad 
suurt sõiduulatust, peavad sõidukid vähemalt tehniliselt suutma sõita 
summutitoru heitgaase tekitamata, st sõidukiga peab saama summutitoru 
heitgaaside eraldumiseta läbida vähemalt 50 km. 
 
Tõendamine: pakkuja peab esitama sõiduki tehnilised dokumendid, kus 
heitenormid on kindlaks määratud, ning vajaduse korral 
linnakorralduskeskusega sõlmitud partnerluslepingu. 
Sõidukite puhul, mis vastavad eespool nimetatud normile pärast tehnilist 
täiustamist, tuleb võetud meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse 
ning seda peab kontrollima sõltumatu kolmas isik. 
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meetmed dokumenteerida ja lisada pakkumusse ning seda peab 
kontrollima sõltumatu kolmas isik. 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
PHK 1. CO2 heide  
(Kohaldatav üksnes väikeste tarbesõidukite ja L-kategooria sõidukite puhul;  samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul.) 

Punkte antakse proportsionaalselt sellega, kui suure osa moodustavad väikeste tarbesõidukite pargist nõuetele vastavad sõidukid või raskesõidukite 
puhul kõlblike tehnoloogialahendustega varustatud sõidukid. 

• Väikeste tarbesõidukite ja L-kategooria sõidukite puhul antakse punkte proportsionaalselt osaga, mille võrra vastav osakaal väikeste 
tarbesõidukite pargist ületab kriteeriumi TK 1 all osutatud osakaalu. 

• Raskesõidukite puhul antakse punkte vastavalt 3. kategooria (raskesõidukite ost ja liisimine) kriteeriumi TK 1 all loetletud 
tehnoloogialahendustega sõidukite osakaalule. 

Tõendamine: pakkuja peab esitama teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi sõidukite loetelu ja nende CO2 heite tüübikinnituse (mida 
tõendavad vastavustunnistused). 

PHK 2. Õhusaasteainete heide  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul; ei kohaldata, kui kõikide sõidukite puhul on nõutav töötamine summutitoru heitgaasideta vastavalt kriteeriumile TK 1.2.) 

Punkte antakse pakkumustele, milles pakutakse kas:  
(a). suuremat protsendimäära kui kehtestatud kriteeriumis TK 3;  
(b). sõiduautosid ja kaubikuid, millel on parem heitenäitaja kui ette nähtud heitenormiga Euro 6;  
(c). L-kategooria sõidukeid, millel on parem heitenäitaja kui ette nähtud heitenormiga Euro 5, või 
(d). maagaasiga töötavaid busse ja sõidukeid, mis suudavad sõita heidet tekitamata (st sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid, mis suudavad sõita 

vähemalt 50 km summutitoru heitgaase eraldamata), pistikühendusega hübriidsõidukeid, akutoitega elektrisõidukeid busside ja L-kategooria 
sõidukite korral ning kütuseelemendiga sõidukeid busside korral. 

 
(Avaliku sektori hankija täpsustab, kui palju punkte antakse suurema protsendimäära, paremate näitajate ja summutitoru heitgaasideta sõidukite 
eest. Summutitoru heitgaasideta sõidukitele tuleb anda rohkem punkte kui sõidukitele, millel on parem heitenäitaja kui ette nähtud heitenormiga 
Euro 6/5, ja maagaasiga töötavatele bussidele.)  
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Tõendamine: 
vt kriteerium TK 3 eespool. 

 

9 SÕIDUKIKATEGOORIATE ÜHISKRITEERIUMID 
9.1 Reguleerimisese 

REGULEERIMISESE 
Järgmiste väikese keskkonnamõjuga maanteetranspordisõidukite ost: 

 „sõiduautod, väikesed tarbesõidukid ja L-kategooria sõidukid“; 
 „raskesõidukid“. 

 

9.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK 1. Rehvirõhu jälgimise süsteemid  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Väikesed tarbesõidukid ja raskesõidukid peavad olema varustatud rehvirõhu jälgimise süsteemidega, st süsteemidega, mis suudavad hinnata 
rehvirõhku või rõhu muutumist aja jooksul ning mis edastavad vastavat teavet kasutajale sõidu ajal; busside ja jäätmeveokite korral peavad need 
süsteemid edastama vastavat teavet käitaja asukohta. 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõidukite tehnilised dokumendid, kuhu see teave on märgitud. 
TK 2. Sõiduki rehvid – veeretakistus  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Sõidukid peavad olema varustatud rehvidega, mis vastavad kas punktile a või b. 
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a) Rehvid,  
1) millel on kõrgeim Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määruse (EL) 2020/740 (mis käsitleb rehvide kütusesäästlikkuse ja 

muude näitajate märgistamist)4 kohane kütusesäästlikkuse klass vastavalt veeretakistusele; 
ning 

2) millel on märjale teele vastava haardevõime klass A või B vastavalt samas määruses esitatud määratlusele ja kooskõlas selle artikli 11 
lõikega 2;  

VÕI 
b) protekteeritud rehvid. 

Tõendamine: 
pakkuja peab punkti a kohaste rehvide puhul esitama määrusele (EL) 2020/740 vastava rehvimärgise või punkti b kohaste rehvide (protekteeritud 
rehvid) puhul eeskirjale nr 108 (sõiduautod ja kaubikud) ja eeskirjale nr 109 (raskesõidukid) vastava tüübikinnitusteatise. 
TK 3. Sõidukispetsiifiline keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise teave  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
Sõidukid peavad olema varustatud keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise teabe/juhistega. Sisepõlemismootoriga sõidukite puhul peab sõiduki 
kasutusjuhend sisaldama suuniseid seoses varajase käiguvahetusega, püsikiiruse hoidmisega väikesel pöörlemissagedusel ja liiklusvoogude 
prognoosimisega. Hübriid- ja elektrisõidukite puhul tuleb esitada teave energiasäästliku regeneratiivpidurduse kohta. Pistikühendusega 
hübriidsõidukite ja ühe laadimisega sõiduulatust pikendava abiseadmega elektrisõidukite puhul peavad juhised hõlmama konkreetseid juhiseid selle 
kohta, kuidas maksimeerida elektri jõul sõidetavaid kilomeetreid. Selle teabe / need juhised võib esitada koolituste käigus (kui avaliku sektori asutus 
valib selle variandi, peab ta ette nägema pakutavate koolitustundide miinimumarvu). 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki tehnilise dokumendi, kuhu see teave on märgitud, või ettenähtud koolituste kirjelduse ja sisu. 
 
 
 

 TK 4. Rehvimüra 

                                                           
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/740, mis käsitleb rehvide kütusesäästlikkuse ja muude näitajate märgistamist ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1369 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009.  
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Sõidukid peavad olema varustatud: a) rehvidega, mille sõidumüraklass 
on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määruse 
(EL) 2020/740 (mis käsitleb rehvide kütusesäästlikkuse ja muude 
näitajate märgistamist) kohaselt A, või b) protekteeritud rehvidega. 
 
Tõendamine: pakkuja peab punkti a kohaste rehvide puhul esitama 
määrusele (EL) 2020/740 vastava rehvimärgise või punkti b kohaste 
rehvide (protekteeritud rehvid) puhul ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
eeskirja nr 109 1. lisale vastava tüübikinnitusteatise. 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
 PHK 1. Sõiduki müra 

Punkte antakse sõidukitele, mille müraemissioon vastab 3. etapi 
piirnormidele, mis on esitatud määruses (EL) nr 540/2014. 
Müraemissiooni katsetatakse kooskõlas määruse (EL) nr 540/2014 
II lisas kirjeldatud menetlusega. 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama sõiduki vastavustunnistuse. 
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10 TEENUSEKATEGOORIATE ÜHISKRITEERIUMID 

10.1 Reguleerimisese ja valikukriteeriumid 

REGULEERIMISESE 
Järgmiste väikese keskkonnamõjuga maanteetransporditeenuste ost: 

 „liikuvusteenused“, 
 „bussiteenused“, 
 „jäätmekogumisteenused“, 
 „posti-, kulleri- ja kolimisteenused“. 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

VALIKUKRITEERIUMID 
VK 1. Pakkuja pädevus  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

 
Pakkujal peavad olema asjakohased kogemused kummaski järgmises valdkonnas: 

- selliste olemasolevate tehnoloogialahenduste ja meetmete kindlakstegemine, hindamine ja rakendamine, mille abil on võimalik vähendada 
allikast ratasteni tekkivat kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heidet; 

- kasvuhoonegaaside heitkoguste seire ja aruandlusega seotud menetluste rakendamine. 
 
Tõendamine: 
tõendav teave ja viited viimasel viiel aastal täidetud asjakohaste (võimaluse korral sarnase mahuga) lepingute kohta, mis sisaldasid eespool loetletud 
elemente. 
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10.2 Tehnilised kirjeldused ja pakkumuste hindamise kriteeriumid 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
TK 1. Keskkonnajuhtimismeetmed  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Pakkujatel peab olema kirjalik menetlus, mille abil: 
1. jälgitakse teenusest tulenevat kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heidet ning registreeritakse vastavad andmed; kasutatavad näitajad peavad 
olema teenusest tulenev heide ja energiatarbimine nii koguarvestuses aasta kohta kui ka läbitud reisijakilomeetri/tonnkilomeetri/veoühiku kohta või 
väljendatuna muus ühikus, mis kajastab teenuse heitenäitajat; 
2. rakendatakse heite vähendamise kava, mis hõlmab kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heite vähendamiseks võetavaid meetmeid; 
3. hinnatakse heite vähendamise kava tulemusi näitajate muutuste jälgimise alusel ja kavaga ettenähtud meetmete rakendamist; 
4. võetakse meetmeid, et kõrvaldada võimalikud kõrvalekalded kavast või tegeleda suurenenud näitajatega ning neid edaspidi vältida, kui see on 
võimalik. 
 
Tõendamine: 
pakkuja peab esitama: 
1. menetluse kriteeriumi TK 1 all loetletud näitajate jälgimiseks ja registreerimiseks; 
2. heite vähendamise kava; 
3. hindamismenetluse, millega tagatakse heite vähendamise kava rakendamine; 
4. parandusmenetluse, mille abil kõrvaldatakse võimalikud hindamisel tuvastatud kõrvalekalded ja välditakse neid edaspidi, kui see on võimalik. 
Nõuetele vastavaks loetakse keskkonnajuhtimissüsteemid, mis on sertifitseeritud standardi ISO 14001 või EMASi alusel ja hõlmavad 
keskkonnaeesmärki vähendada teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heidet. Pakkuja peab esitama 
keskkonnapoliitika, mis sisaldab selle eesmärgi saavutamiseks võetud kohustusi, ning sertifitseerimisasutuse väljastatud sertifikaadi. 
 
NB! Avaliku sektori hankija võib anda punkte pakkumustele, mille puhul on keskkonnajuhtimismeetmeid märkimisväärselt täiustatud. 
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PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
 PHK 1. Määrdeõlid, hüdrovedelikud ja määrded 

Punkte antakse pakkumustele, mille puhul kasutatakse 
teenindussõidukite hoolduseks järgmisi tooteid: 

- taasrafineeritud määrdeõlid, st õlid, mis on valmistatud kasutatud 
ja õli algseks kasutusotstarbeks sobiva kvaliteedi taastamise 
protsessi läbinud õlidest; 

- hüdrovedelikud ja määrded, mis ei ole märgistatud tervise- ega 
keskkonnaohule viitavate ohulausetega; hüdrovedelikes ja 
määretes ei tohi selliste ainete kogusisaldus, mis ei ole 
biolagunevad ega bioakumuleeruvad, ületada 0,1 massiprotsenti. 

Tõendamine: pakkuja peab esitama kasutatavate määrdeõlide, 
hüdrovedelike ja määrete tehnilised dokumendid. Nõuetele vastavaks 
loetakse sellised hüdrovedelikud ja määrded, mis vastavad ELi 
ökomärgise või samaväärse I tüübi ökomärgise nõuetele, mis hõlmavad 
kriteeriumi PHK 1 all kehtestatud nõudeid. 

 

10.3 Lepingu täitmise tingimused 
 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

LEPINGU TÄITMISE TINGIMUSED 
LTT 1. Sõidukijuhtide koolitus  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

NB! Seda lepingu täitmise tingimust kohaldatakse üksnes siis, kui teenus hõlmab juhiteenust ning kui juhtidel ei pea olema sõidukijuhi kutseoskuse 
tunnistust (juhi kutsetunnistus) kooskõlas direktiiviga 2003/59/EÜ. 
Kõik lepingu kehtivuse ajal teenuse osutamises osalevad sõidukijuhid peavad korrapäraselt läbima keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise koolituse 
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tunnustatud asutuses, et suurendada kütusesäästu. 
 
Kõikidele lepingu raames töötavatele uutele töötajatele tuleb nelja nädala jooksul alates tööleasumisest tagada vähemalt 16-tunnine nõuetekohane 
koolitus ning kõikidele ülejäänud töötajatele tuleb vähemalt kord aastas tagada vähemalt neljatunnine täiendkoolitus eespool nimetatud teemal. 
Teenuseosutaja peab dokumenteerima ja avaliku sektori hankijale kord aastas teatama igale lepingu raames töötavale töötajale pakutud koolituse 
mahu (tundides) ja teema. 
 
Kõiki lepingu kehtivuse ajal teenuse osutamises osalevaid juhte tuleb korrapäraselt teavitada nende kütusesäästunäitajatest (vähemalt kord kuus). 
 
Iga-aastased töötajate koolituse andmed tuleb teha avaliku sektori hankijale kontrollimise eesmärgil kättesaadavaks. Hankija võib kehtestada 
nõuetele mittevastavuse korral kohaldatavad leppetrahvid. 

LTT 2. Keskkonnajuhtimismeetmed  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Lepingu kehtivuse ajal peab teenuseosutaja dokumenteerima alljärgneva tegevuse tulemused ja esitama nende kohta aruandeid: 
– näitajate seire; 
– vajaduse korral hindamine ning parandus- ja ennetusmeetmed. 
Seda tuleb teha kirjalike menetluste alusel, millele on osutatud kriteeriumi TK 1 „Keskkonnajuhtimismeetmed“ all. 
Need aruanded tuleb teha avaliku sektori hankijale kontrollimise eesmärgil kättesaadavaks. 
Avaliku sektori hankija võib kehtestada nõuetele mittevastavuse korral leppetrahvide kohaldamise eeskirjad ning preemiad juhuks, kui heite 
vähendamise kavaga kehtestatud eesmärgid ületatakse. 

LTT 3. Väikese viskoossusega määrdeõlid  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Välja arvatud juhul, kui sõiduki tootja soovitab muud tüüpi määrdeainet, peab töövõtja asendama teenust osutavate sõidukite määrdeained väikese 
viskoossusega mootorimäärdeõlidega. Väikese viskoossusega mootorimäärdeõlid on SAE viskoossusklassiga 0W30 või 5W30 või samaväärsed 
määrdeained. 
Töövõtja peab kasutatavate määrdeainete kohta arvet ning teeb need andmed avaliku sektori hankijale kättesaadavaks. 
LTT 4. Sõiduki rehvid – veeretakistus  
(Samad nõuded nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 
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Sõidukid peavad olema varustatud rehvidega, mis vastavad kas punktile a või b. 
a) Rehvid,  
• mis on kohandatud kavandatava kasutusala, kliimatingimuste ja nende paigutuse jaoks N2-, N3-, O3- ja O4-kategooria sõidukitel  

ning  
• millel on kõrgeim Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määruse (EL) 2020/740 (mis käsitleb rehvide kütusesäästlikkuse ja 

muude näitajate märgistamist) kohane kütusesäästlikkuse klass vastavalt veeretakistusele 
ning 

• millel on märjale teele vastava haardevõime klass A või B vastavalt samas määruses esitatud määratlusele ja kooskõlas selle artikli 11 
lõikega 2 

VÕI 
b) protekteeritud rehvid. 

Töövõtja peab kasutatavate rehvide kohta arvet ning teeb need andmed avaliku sektori hankijale kättesaadavaks.  
 

 LTT 5. Rehvimüra 
 
Töövõtja peab asendama teenust osutavate sõidukite kulunud rehvid 
järgmiste rehvidega:  

a) uued rehvid, mille sõidumüraklass on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. mai 2020. aasta määruse (EL) 2020/740 (mis 
käsitleb rehvide kütusesäästlikkuse ja muude näitajate 
märgistamist) kohaselt A, 

 
VÕI 

b) protekteeritud rehvid. 
Rehvimudeli sõidumüra peab olema katsetatud kooskõlas määruse 
(EL) 2020/740 I lisas esitatud menetlusega. 
 
Töövõtja peab kulunud rehvide asendamise kohta arvet ning teeb need 
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andmed avaliku sektori hankijale kättesaadavaks.  
 

10.4 Selgitavad märkused 

Selgitavad märkused 
LTT 3 „Väikese viskoossusega määrdeõlid“, LTT 4 „Sõiduki rehvid – veeretakistus“ ja LTT 5 „Rehvimüra“ 
Avaliku sektori hankija võib lisada need kriteeriumid sõidukihooldusteenustega seotud hanketeatesse. Samal ajal hõlmavad need kriteeriumid 
üksnes väikest osa hooldustegevusest ja neid ei saa käsitada ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumidena sõidukihooldusteenuste puhul. 
Avaliku sektori hankija võib kehtestada eeskirjad leppetrahvide kohaldamiseks erinevatele lepingu täitmise tingimustele mittevastavuse korral. 

LTT 4. Sõiduki rehvid – veeretakistus 
Energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) artiklis 6 ja III lisas, mis tuli siseriiklikku õigusesse üle võtta 2014. aasta juuniks, on avaliku sektori 
hankijatele sätestatud konkreetsed kohustused teatavate energiatõhusate seadmete hangeteks. Muu hulgas on nad kohustatud ostma üksnes rehve, 
mis 
„vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1222/2009 (rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta) määratletud kõrgeima kütusesäästlikkuse klassi kriteeriumidele. See nõue ei takista riigiasutustel ostmast rehve, 
mis vastavad kõrgeimale märghaardumise klassile ja välise veeremismüra klassile, kui see on vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud põhjustel“. 

See kohustus kehtib üksnes keskvalitsusele ja hankedirektiivides sätestatud piirmäärasid ületavatele ostudele. Lisaks peavad nõuded vastama 
kulutõhususe, majandusliku teostatavuse, üldise jätkusuutlikkuse, tehnilise sobivuse ja piisava konkurentsi põhimõtetele. Need tegurid võivad olla 
eri avaliku sektori hankijatel ja turgudel erinevad. Rohkem suuniseid energiatõhususe direktiivi artikli 6 ja III lisa kõnealuse aspekti tõlgendamise 
kohta seoses energiatõhusate toodete, teenuste ja hoonete hangetega keskvalitsusasutuste tasandil leiab komisjoni suunisdokumendist 
COM(2013) 762 final („Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: Komisjoni suunised energiatõhususe direktiivi rakendamise 
kohta“)1. 

Määrus (EÜ) nr 1222/2009 on asendatud määrusega (EL) 2020/740. 
1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex%3A52013DC0762. 
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Sõidukipargi koosseisu nõuded 
Kui avaliku sektori hankija nõuab, et teenuseosutaja sõidukipargist moodustaks teatava protsentuaalse osa CO2 või õhusaasteainete heitega seotud 
kriteeriumidele vastavad sõidukid, peaks ta kaaluma, milline on parim viis kontrollida nende kriteeriumide täitmist. Töövõtjatel võib olla tülikas 
esitada teavet selle kohta, mis sõidukeid mis vahemaadel ja päevadel kasutati, ning arvutada keskmine; samuti on avaliku sektori asutustel 
keeruline seda teavet kontrollida. Seega, kui avaliku sektori hankija leiab, et ei ole teostatav nõuda, et nõudele peavad vastama kõik sõidukid, võib 
ta ette näha, et konkreetsetel marsruutidel tohib kasutada üksnes nõudele vastavaid sõidukeid (nt õhukvaliteedi probleemidega piirkondades) või et 
nõudele peab vastama üks või mitu sõidukikategooriat. Need küsimused ei pruugi olla nii olulised avalike bussiteenuste ja jäätmekogumisteenuste 
allhanke puhul, kus teenuste osutamiseks kasutatava sõidukipargi tulemuslikkuse kontrollimist hõlbustab teenuste planeerimine ja jälgimine. 
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11 OLELUSRINGI KULUDE ARVESTAMINE 
 
Olelusringi kulude analüüs on meetod, millega hinnatakse vaadeldava tooterühma või teenuse kogukulu. Selles võetakse arvesse kõiki kulusid, mis on 
seotud ostu, kasutamise ja hooldusega ning tekitatud jäätmete kõrvaldamisega. Olelusringi kulude meetodiga hinnatakse projekti teostamisvariantide 
kogukulusid, et valida välja variant, mis võimaldab osta kõige väiksemate üldkuludega, ent siiski kvaliteetse ja otstarbekohase toote või teenuse või 
mõlemad. Olelusringi kulusid tuleks hinnata hanke varajases etapis. 
Pakkumuste hindamisel saab olelusringi kulude arvestamise abil kindlaks teha väikseimate kuludega pakkumuse. Õigupoolest võib olelusringi kulude 
arvestamine aidata asutustel hinnata nii toote või teenuse soetuskulusid (nt tooraine- ja tootmiskulud) kui ka muid kulusid, mille ostja enamasti välja 
selgitama ja arvutama peab (nt hoolduskulud, jooksvad kulud, kõrvaldamise ja ringlussevõtu kulud). Olelusringi kulude arvestamisel lisatakse sellised 
kulud müügihinnale, et teha kindlaks toote või teenuse hinnanguline kogukulu. 
Peale selle võetakse olelusringi kulude arvestamisel arvesse ka toote või teenuse olelusringi jooksul avalduvat keskkonna välismõju, kui seda on 
võimalik rahas väljendada. Olelusringi kulude arvestamine võimaldab saada põhjalikuma ülevaate teenuse kuludest selle olelusringi eri etappides, 
sealhulgas näiteks mitte üksnes kulutarvikute, lisaseadmete ja masinate kuludest, vaid ka teenuse osutamisega seotud kuludest (nt energiatarbimine 
tegevuse ajal) ja tööjõukuludest. 
Kulud, mida tuleb ostu majandusanalüüsis arvesse võtta, on ette nähtud direktiiviga 2014/24/EL riigihangete kohta. Lisateabe saamiseks vt tehniline 
aruanne. 
Avaliku sektori hankijad saavad keskkonnahoidlike riigihangetega ergutada ettevõtjaid arendama keskkonnahoidlikku tehnoloogiat. Mõnes 
teenustesektoris võib mõju olla eriti märkimisväärne, sest avaliku sektori hankijad valitsevad suurt osa turust (nt energiatõhusad hooned, avalikud 
transporditeenused, hoonehaldus). Lepingu olelusringi kogukulude arvessevõtmisega saab keskkonnahoidliku riigihanke abil hoida kokku raha ja 
ühtlasi säästa keskkonda. Kui hange on läbimõeldud, on võimalik hoida kokku materjali ja energiat, tekitada vähem jäätmeid ja saastet ning soodustada 
kestlikkust. 
Maanteetranspordi puhul hinnati olelusringi kulusid eri stsenaariumides, mis põhinesid teatavatel ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumidel: 

- 1. stsenaarium: elektribusside ja muude alternatiivsete tehnoloogialahendustega busside ost diiselbusside asemel teatava osa sõidukipargi puhul; 

- 2. stsenaarium: keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise koolitus posti- ja kulleriteenust osutavatele sõidukijuhtidele. 

Nende stsenaariumide kulusid võrreldi praeguste suundumuste jätkumise stsenaariumi (st ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriume ei kohaldata) 
kuludega. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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Hinnati järgmist liiki kulusid: 
a) omamise kogukulud: 

- soetuskulud 

- kütusekulud 

- hoolduskulud 

- kindlustuskulud 

- maksud 
b) välismõjuga seotud kulud: süsinikdioksiidi (CO2), lämmastikoksiidide (NOx), mitte-metaansete süsivesinike (NMHC) ja tahkete osakeste (PM) 

heide vastavalt keskkonnasõbralike sõidukite direktiivile (2009/33/EÜ). 
 

Nende stsenaariumide olelusringi kulude hindamisel jõuti alljärgnevatele järeldustele (vt üksikasjalikum teave tehnilises aruandes). 
1. stsenaarium: elektribusside ost diiselbusside asemel sõidukipargi teatava osa puhul. Analüüsist nähtub, et olelusringi kulude arvutusi 
mõjutavad suurel määral kütusemaksud. Kui võtta olelusringi kulude arvestamisel arvesse makse, on elektribusside kogukulu koos keskkonna 
välismõjuga seotud kuludega samal tasemel või väiksem kui diiselbussidel. Investeerimiskulud on võrreldes ülejäänud kuludega suhteliselt suured. 
Hoolduskulud on elektrisõidukite puhul eeldatavalt väiksemad, sest mootoris on vähem liikuvaid osi, vähem kulumist ja vähem komponente, mis 
purunevad. Kuna aga elektribusside tehnoloogia on veel kujunemisjärgus, on teatavad tehnilised rikked ootuspärased. Välismõjuga seotud kulud, mis 
hõlmavad elektrienergia tootmisest tuleneva heitega seotud kulusid, on oluliselt väiksemad. Peale selle tuleb rõhutada, et varustavatest elektrijaamadest 
eralduvad õhusaasteained välisõhku tavaliselt märkimisväärsel kõrgusel ja sageli hõredalt asustatud aladel. Heitmed segunevad suurte õhumassidega ja 
nende mõju õhukvaliteedi probleemidele linnapiirkondades on suhteliselt väike. Liikluses eralduvad heitmed aga madalamates õhukihtides ning need 
on linnapiirkondades peamine saasteallikas. Kuna elektrisõidukid ei tekita summutitoru heitgaase, on nende abil võimalik parandada õhukvaliteeti 
linnades. Lisaks väheneb elektrienergia tootmisega seotud kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heide järgnevatel aastakümnetel veelgi tänu sellele, et 
ELi elektrienergia allikate jaotuses võetakse meetmeid CO2 heite vähendamiseks. 
2. stsenaarium: keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise koolitus posti- ja kulleriteenust osutavatele sõidukijuhtidele. Tulemustest nähtub, et 
koolitus on kulude kokkuhoiuga võrreldes suhteliselt kulukas, pidades silmas töötundide kaotust ja õpetaja tasu. Suurema läbisõidu korral on see 
kriteerium soodsam ning lisaks on positiivse asjaoluna tõenäoline, et juhtide sõidukäitumine on parem, kui nad kasutavad oma eraautosid. 

  

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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11.1 Mõne väljapakutud kriteeriumi mõju kuludele 

 

Keskkonnahoidliku riigihanke 
kriteerium Hinnanguline mõju soetuskuludele Hinnanguline mõju sõiduki või teenuse 

olelusringi kuludele 

Elektribussid 

 
Elektribusside investeerimiskulud on võrreldes 
diiselbusside kuludega 55 % suuremad (IEA, 
20185; BNEF, 20186). 
TNO ja Civitas hindasid aruandes „Clean buses for 
your city“ (TNO Civitas, 2013)7 
vahelaadimistaristu maksumuseks 10 000 eurot 
bussi kohta, sh bussidepoodes ja marsruutidel 
bussipeatustes asuvad laadimiskohad.  
 

Sõiduki olelusringi kulu (koos maksudega) on 
ligikaudu 2,5–6 % väiksem tänu energiakulude 
ja keskkonnamõjuga seotud kulude 
vähenemisele. Kui makse mitte arvestada, siis 
elektribussidega olelusringi kulusid kokku ei 
hoita. 

Keskkonnasäästliku sõidukijuhtimise 
koolitus posti- ja kulleriteenust osutavatele 
sõidukijuhtidele 

Sõidukursuse hinnanguline kulu on 300–
1 000 eurot juhi kohta, mis hõlmab nii õpetaja tasu 
kui ka töötundide kaotust. 

Teenuse olelusringi kulu (koos maksudega) on 
ligikaudu 0,5 % ja 2 % väiksem tänu 
kütusetarbimise ja välismõjuga seotud kulude 
vähenemisele. 

(Vt täpsem teave tehnilises aruandes.) 
 

                                                           
5 IEA, 2018. „Global EV Outlook 2018“:;https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2018. 
6 BNEF, 2018. „Electric Buses in cities...“; https://about.bnef.com/blog/electric-buses-cities-driving-towards-cleaner-air-lower-co2/. 
7 „Clean buses for your city“; http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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