
 

Infrastruktuuri divisjoni hankeplaan 2020 
 
 

Hanke nimetus 
Hanke eseme 

kirjeldus 

Hanke 
eeldatav 

läbiviimise 
aeg (kvartal) 

Hanke-
menetluse liik 

Avaldamise 
koht 

Tallinna infrastruktuuri osakond     
VANASADAM     

Vanasadama kruiisiterminali 
omanikujärelevalve teenuse osutamine 

vt nimetust I kv Lihthange RH register 

Vanasadama 17. kai esiseina tugevdamine 
koos projekteerimisega 

Projekteerimis-
ehitustööd 

I kv Lihthange RH register 

Vanasadama D-terminali ümbritseva 
välisruumi ehitusprojekti koostamine ja 
autorijärelevalve tegemine 

Insenerosade ehitus-
projekti koostamine ja 
peaprojekteerija 
teenuse osutamine 
vastavalt maastiku-
arhitektuuri osa 
eelprojekti lahendusele 

I kv Lihthange RH register 

Vanasadama D- terminali esise 
liiklusprojekt (sh maastikuarhitektuur) 

vt nimetust I kv Lihthange RH register 

Vanasadama 3. kai uus tuubus Projekteerimis-
ehitustööd 

I kv Lihthange RH register 

Vanasadama 8. kai seina remont vt nimetust I kv Lihthange RH register 

Vanasadama 3. kai seina remont vt nimetust I kv Lihthange RH register 

Vanasadama ja Paldiski Lõunasadama iga-
aastased asfalteerimistööd 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama kai nr 1 – paalide vahelise 
käigutee, pollarite ja rattapiirete 
korrosioonitõrje ja värvimistööd 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebilehel 

Vanasadama 5. kai galerii ehitus Projekteerimis-
ehitustööd 

II kv Lihthange RH register 

Vanasadama 5. kai tuubuse ehitus Läbirääkimistega hange 
projekteerimiseks, 
valmistamiseks, 
paigaldamiseks 

II kv Lihthange RH register 

Vanasadama kaide nr 24 ja 25 tehnilised 
uuringud 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebilehel 

Vanasadama akvatooriumi 
remontsüvendustööd 

vt nimetust III kv Lihthange RH register 

Vanasadama D-terminali ümbritseva 
välisruumi ehitustööde tegemine 

vt nimetust III-IV kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

PALDISKI LÕUNASADAM 
 

    

Paldiski Lõunasadama 6. kai remont vt nimetust I kv Lihthange RH register 

Paldiski Lõunasadama 
kommunikatsioonikanalite 
rekonstrueerimine 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebilehel 

Paldiski Lõunasadama kai nr 3A – paalide 
vahelise käigutee konstruktsioonide 
korrosioonitõrje- ja värvimistööd 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebilehel 
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Hanke nimetus 
Hanke eseme 

kirjeldus 

Hanke 
eeldatav 

läbiviimise 
aeg (kvartal) 

Hanke-
menetluse liik 

Avaldamise 
koht 

Paldiski Lõunasadama raudtee 
pöörangute, sõidukohtade ja 
lukuühenduste remont 

vt nimetust II kv Lihthange RH register 

Paldiski Lõunasadama 4. kai  (koos 
rambiga) tehnilised uuringud 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebilehel 

SAAREMAA SADAM 
 

    

Saaremaa sadama kaide nr 1 ja 2 remont vt nimetust I kv Lihthange RH register 

Tallinna infrastruktuuri osakond-Tallinna 
hoolduse grupp 

    

Ehitus- ja tarbekaupade raamleping 2020-
2023 
Osa 1: Ehitus-, remondi- ja 
sisustuskaubad  

Raamleping  
3 pakkujaga 3 aastaks 

I kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

Ehitus- ja tarbekaupade raamleping 2020-
2023 
Osa 2: Tööriistad ja seadmed 
 

Raamleping 
3 pakkujaga 3 aastaks 

I kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

Ehitus- ja tarbekaupade raamleping 2020-
2023 
Osa 3: Kinnitustarvikud ja liitmikud 
 

Raamleping 
3 pakkujaga 3 aastaks 

I kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

Ehitus- ja tarbekaupade raamleping 2020-
2023 
Osa 4: Sanitaartarvikud 

Raamleping 
3 pakkujaga 3 aastaks 

I kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

Ehitus- ja tarbekaupade raamleping 2020-
2023 
Osa 5: Elektrikaubad ja tarvikud 

Raamleping  
3 pakkujaga 3 aastaks 

I kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

Hügieenipaber ja kätepesuvahend 
terminalidesse ja büroohoonetesse 2020-
2023 

Leping  
1 pakkujaga 3 aastaks 

I kv Lihthange RH register 

Vanasadama, Muuga sadama ja Paldiski 
Lõunasadama pori- ja 
disainvahetusvaipade rent 2020-2023 

Leping  
1 pakkujaga 3 aastaks 

I kv Lihthange RH register 

Vanasadama ja Paldiski Lõunasadama 
teekattemarkeerimistööd 2020-2023 

Leping  
1 pakkujaga 3 aastaks 

I kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadamasse teleskooptõstuki 
rentimine  

Teleskooptõstuki 
rentimine 
Vanasadamasse 
5 aastaks (vana 
rendiperiood lõpeb) 

II kv Lihthange RH register 
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Hanke nimetus 
Hanke eseme 

kirjeldus 

Hanke 
eeldatav 

läbiviimise 
aeg (kvartal) 

Hanke-
menetluse liik 

Avaldamise 
koht 

Vanasadama portaalkraana taastamine  Vanasadama 
portaalkraana Ganz 
konstruktsioonide 
kindlustamine ja 
värvimine 

II kv Lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadama kai nr 4 rambi 
korrosioonitõrje- ja värvimistööd 

Paldiski lõunasadama 
kaldarambi nr 4 
korrosioonitõrje- ja 
värvimistööd 

II kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama kai nr 5 tuubus nr 2 
reduktori remont 

Kai 5 tuubus nr 2 
reduktorite vahetus ja 
remont 

II kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama kai nr 5 ja 12 rampide 
pinnakatte taastamine 

Vanasadama kai nr 5 
kaldarambi ja kai nr 12 
külgrambi pinnakatte 
taastamine 

II kv Lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadamasse laadur-
ekskavaatori rentimine  

Paldiski 
Lõunasadamasse 
laadur-ekskavaatori 
rentimine 5 aastaks 
(vana rendiperiood 
lõpeb) 

III kv Lihthange RH register 

Vanasadama kai nr 7 tuubuse reduktorite 
ja  tõstekruvide vahetus 

7 kai tuubuse 
reduktorite ja  
tõstekruvide vahetus - 
töö 

III kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama kaide 5 ja 13 
hüdrosüsteemide õlivahetus 

5 ja 13 kai rampide 
hüdrosüsteemide 
õlivahetus 

III kv Lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadama kaide nr 2 ja 7 
vendritele amortisaatorite soetamine         

Paldiski lõunasadama 
kaide 2 ja 7 venritele 
amortisaatorite 
soetamine  

III kv Lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadama kai nr 4 kaldarambi 
hüdrosüsteemi voolikute asendamine 
roostevabast terasest torudega 
  

Kai 4 rampide 
hüdrovoolikute 
vahetus roostevabast 
terasest torudega.   

III kv Lihthange TS veebileht 

Majandusgrupp     

Töörõivaste ja töökaitsevahendite ost Raamleping 
töörõivaste ja 
töökaitsevahendite 
soetamiseks 36 kuud 

I kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

Transpordivahendite tarvikute ostmine Raamleping sõidukite 
ja muu tehnika  
tarvikute soetamiseks 
36 kuud 

I kv Lihthange RH register 

Toidukaupade ostmine Raamleping 
toidukaupade, 
köögitarvikute jm  
ostmiseks 36 kuud 

II kv Lihthange RH register 
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Hanke nimetus 
Hanke eseme 

kirjeldus 
(vastutav isik) 

Hanke 
eeldatav 

läbiviimise 
aeg (kvartal) 

Hanke-
menetluse liik 

Avaldamise 
koht 

Töörõivaste pesemine, hooldamine, 
parandamine 

Raamleping 
töörõivaste 
hooldamiseks 36 kuud 

II kv Lihthange TS veebileht 

Mootorkütuse ost Raamleping 
mootorikütuse 
hankimiseks 36 kuud 

II kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

Sõidukiliising  Raamleping 
sõidukiliisingu  
sõlmimiseks 24 kuud 

IV kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

 
MUUGA INFRASTRUKTUURI OSAKOND 

    

Muuga sadama kai nr 13 rambi 
rekonstrueerimine ja uute vendrite 
paigaldamine 

vt nimetust  I kv Lihthange RH register 

Muuga sadama haruraudteede hooldus 
(01.05.2020-30.04.2024)  

vt nimetust  I kv Lihthange RH register 

Muuga sadama kai nr 1A 
r/betoonkonstruktsioonide remont 

vt nimetust  I kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kai nr 3A esi, üla- ja 
alumise pinna paiksete vigastuste remont 
ja hüdroisolatsioon. 

vt nimetust  I kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kaidele nr 4, 11 ja 12  uue 
protektorivöö paigaldamine        

vt nimetust  I kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kaide nr 9/10 ja 9A/10A 
vaiade remont ning kai nr 9A/10A vaiade 
korrosioonikaitsetööd 

vt nimetust  I kv Lihthange RH register 

Muuga sadama kaide nr 11, 12, 13 
r/betoonkonstruktsioonide remont 

vt nimetust  I kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kaide 14, 15 katete 
remont 

vt nimetust  I kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kaide 6A,14, 15, 
Läänemuuli ehitustehnilise seisukorra 
uuringud 

vt nimetust  I kv Lihthange RH register 

Muuga sadama kai nr 6 avariitööd vt nimetust I kv Lihthange TS veebileht 
Muuga sadama kaide, sh kraanateede 
avariiremondi- ja tuukritööd 

vt nimetust  I-IV kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama teede remont vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama raudteede remont vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kaide nr 1/2  ja 3A 
põrkeprusside vahetamine 

vt nimetust  II kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kaide nr 3O ja 3W 
veepealsete terasest 
kandekonstruktsioonide korrosioonikaitse 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kai nr 8 torude ja tagala 
kaevude puhastamine 

vt nimetust II  kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kai nr 17 esiseina taguse 
tühemiku täitmine pollari 17-2 juures 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 
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Hanke nimetus 
Hanke eseme 

kirjeldus 
 

Hanke 
eeldatav 

läbiviimise 
aeg (kvartal) 

Hanke-
menetluse liik 

Avaldamise 
koht 

Muuga sadama slipi juures süvendustööd  
ja kaitsemuuli tegemine 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama ala välisviidandus vt nimetust III kv Lihthange TS veebileht 

Muuga hoolduse grupp 
 

    

Vendrite tarnimine Muuga sadamale vt nimetust I kv Lihthange TS veebileht 

Kahe silindriline painutuspink  
(Muuga sadam) 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

ENERGEETIKAOSAKOND –  
VANASADAM 

    

Vanasadama ja Muuga sadama Na 
platsivalgustuse ja tänavavalgustuse 
vahetus LED valgustite vastu 

vt nimetust I kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama C-terminali rikkis 
jahutusseadme vahetus süsteemi 
ümberehitusena 

vt nimetust I kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama D-terminali 
generaatorseadme hooldus 

220 kVA, 400 V 
generaatorseadme 
igakuine ja 
töötundide põhine 
hooldus 

I kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama PM-2,3,9,21 prožektorite ja 
nende elektrikaablite vahetus, PM-2,9,21 
juhtimisskeemi integreerimine 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama peaveemõõdusõlmede 
ühendamine SCADA-sse ja vanade 
modemite vahetus 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Sadama 25-1 Piksekaitse ja maandus 
katuse masti jaoks 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama kaugküttetorustiku 
siibrikambri TK-6 rek 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Elektriarvestite hange vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Piksekaitse süsteemide kontroll 
(Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski 
Lõunasadam) 

vt nimetust III kv Lihthange TS veebileht 

ENERGEETIKAOSAKOND –  
MUUGA SADAM 

    

Muuga sadama välisvalgustuse kilpide 
renoveerimine kaugjuhtimiseks 

vt nimetust I kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama veepumpla nr 3/ RO 
membraanide  TFB 50 filtrite 
täitematerjali vahetus 

vt nimetust I kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadamas Hoidla tee veetorustiku 
rekonstrueerimine 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadamas valgustusmastidel M86-
93 (Kaid 31,32,33) liiteseadmete vahetus 
ja ümbertõstmine (1000W-30tk) 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 
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Hanke nimetus 
Hanke eseme 

kirjeldus 
 

Hanke 
eeldatav 

läbiviimise 
aeg (kvartal) 

Hanke-
menetluse liik 

Avaldamise 
koht 

Muuga sadamas A-pääslas varikatuse 
valgustite- ja välisvalgustuse asendamine 
LED-valgustitega  

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

ENERGEETIKAOSAKOND –  
PALDISKI LÕUNASADAM 

vt nimetust    

Paldiski Lõunasadamas kai 2 kahe 
kraanakilbi ja kahe laevakilbi asendus ja 
vundamendi taastamine 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadamas reisiterminali 
esise ja Rae põik TV Na valgustite asendus 
LED -valgustitega 

vt nimetust II kv Lihthange TS veebileht 

ARENDUSOSAKOND 
 

    

Vanasadama A-terminali esise liikluse 
modelleerimine 

A-terminali alal 
Masterplanis ette 
nähtud promenaadi, 
trammi trassi ja 
parkimisalade tehniline 
lahendus ja 
teostatavusuuring 

II kv Lihthange TS veebileht 

Muuga sadama uus pääsla  Muuga sadamas 
täiendava  pääsla 
vajaduse ja asukoha 
välja selgitamine  

II kv Lihthange TS veebileht 

OHUTUSE OSAKOND 
 

    

Muuga sadamas kemikaalide käitlemisega 
seotud riskianalüüsi ajakohastamine ja 
täiendamine 

vt nimetust I kv Lihthange TS veebileht 

Turvateenus 2020-2025 vt nimetust I-II kv Rahvusvaheline 
hange 

RH register 

KBRT tuvastuse käsiseadme soetamine vt nimetust I-II kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama Loodeosa tiibväravate 
vahetus kiirvoldikväravate vastu 

vt nimetust I-II kv Lihthange TS veebileht 

Vanasadama Lõunaosa 2. ametikäigu 
ümberehitus 

vt nimetust I-II kv Lihthange TS veebileht 

Muuga A-pääsla automaatradade 
väravate ja tõkkepuude vahetus, 
interaktiivsete tabloode paigaldus 

vt nimetust I-II kv Lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadama pääslate 
tiibväravate vahetus voldikväravate vastu 

vt nimetust I-II kv Lihthange TS veebileht 

Automaatse 
tuletõrjesignalisatsioonisüsteemi hooldus 

Hankeleping  
3 aastaks 

III kv Lihthange TS veebileht 

 
 


