
 

 
 
 
 

INFRASTRUKTUURI DIVISJONI HANKEPLAAN 2021 
 
 

Hanke nimetus Hanke eseme 
kirjeldus 

Hanke 
eeldatav 
läbiviimise 
aeg 

Hanke- 
menetluse liik 

Avaldamise 
koht 

Tallinna infrastruktuuri osakonna hanked  
VANASADAM 

    

Vanasadama kai nr 17 esiseina tugevdamine 
koos projekteerimisega 

projekteerimine/ 
ehitamine 

I kvartal lihthange RH register 

D-terminaliga piirneva välisruumi 5,2 ha 
rekonstrueerimine (TWIN-PORT 4)  

projekteerimine/ 
ehitamine 

I kvartal rahvusvaheline 
hange 

RH register 

Vanasadama kai nr 8 seina remont vt nimetust I kvartal lihthange RH register 
Vanasadamas iga-aastased 
asfalteerimistööd 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadama kail nr 12 tuubuse tee rööpa 
osaline väljavahetamine 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadama kai nr 1 – paalide vaheliste 
ühendussildade värvimistööd 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadama kaide nr 24 ja 25 tehnilised 
uuringud 

vt nimetust III kvartal lihthange TS veebileht 

Tallinna infrastruktuuri osakonna hanked 
PALDISKI LÕUNASADAM 

    

Paldiski Lõunasadama kai nr 6 remont vt nimetust I kvartal lihthange RH register 
Paldiski Lõunasadama kaile nr 2 täiendava 
tornpollari projekteerimine ja 
väljaehitamine 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadamas iga-aastased 
asfalteerimistööd 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadama raudtee remont vt nimetust II kvartal lihthange RH register 
Paldiski Lõunasadama kai nr 3A – paalide 
vahelise ühendussildade värvimistööd 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadama kai nr 1 – paalide 
vahelise ühendussildade värvimistööd 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht  

Paldiski Lõunasadama kai nr 7 – paalide 
vahelise ühendussildade värvimistööd 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadama kai nr 4 tehnilised 
uuringud 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Tallinna infrastruktuuri osakonna Tallinna 
hoolduse grupi hanked 

    

Paldiski lõunasadama kai nr 4 kaldarambi 
hüdrosilindrite vahetus 

hüdrosilindrite 
soetamine koos 
paigaldusega 

I kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadama kruiisiterminali 
pesemisruumide ja wc-de tualetitarvikute 
teenuse hange 

Leping  
1 pakkujaga  
3 aastaks  

II kvartal lihthange TS veebileht 

Vendrite ja vendrielementide soetamine 
Vanasadamasse ja Muuga sadamasse 

vt nimetust III kvartal lihthange RH register 

Vanasadama kaide nr 5 ja 12 rampide 
pinnakatte taastamine 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 
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Teleskooplaaduri ost  vt nimetust III kvartal lihthange  RH register 
Vanasadama kai nr 12 tuubuse nr 1 
tõstereduktorite hooldusremont  

vt nimetust III kvartal lihthange TS veebileht 

Remonttööd AS Tallinna Sadam hoonetes 
Sadama tn 25 ja Uus-Sadama tn 19-3  

vt nimetust III kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadama territooriumi haljastuse 
hooldus 2022-2026 

Leping  
1 pakkujaga  
4 aastaks 

IV kvartal lihthange RH register 

Majandusgrupi hange     

Vanasadama kruiisiterminali sisustuse 
soetamine 

vt nimetust I kvartal lihthange RH register 

Muuga infrastruktuuri osakonna hanked     

Muuga sadamas Koorma tn laiendus - parkla 
ehitus  vt nimetust I kvartal lihthange RH register 

Muuga sadama kai nr 12 rekonstrueerimine 
ja kaide nr 11, 12 ja 13 remont 

vt nimetust I kvartal lihthange RH register  

Muuga sadama kai nr 13 rambi 
rekonstrueerimine II etapp - II korrus 

vt nimetust I-II kvartal lihthange RH register 

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

vt nimetust I kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kai nr 9A/10A vaiade 
korrosioonikaitse vt nimetust I kvartal lihthange RH register 

Muuga sadama kai nr 12 ankrutõmbide 
remont ja korrosioonikaitse 

vt nimetust I kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kaile nr 13 protektorivöö 
paigaldamine 

vt nimetust I kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kai nr 13 r/b koorikvaiade 
kandevõime taastamine  

vt nimetust I kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama rajatiste ehitustehnilise 
seisukorra uuringud 

vt nimetust I kvartal lihthange RH register 

Muuga sadama kai nr 13 tornpollarite 
projekteerimis-ehitushange 

vt nimetust I kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama teede remont koos 
abilaevastiku platsi remondiga 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama raudteede remont vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama kai nr 9/10 toruvaiade 
korrosioonikaitsekatte taastamine 
veepealses osas ja kahe toruvaia remont 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama valgustusmastide 
korrosioonikaitse 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 
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Muuga sadamas Lasti tee 8 asuva 
olemasoleva büroohoone 
rekonstrueerimise ja Lasti tee 8 uue töökoja 
projekteerimistööde tegemine 

vt nimetust III kvartal lihthange RH register 

Muuga sadama tuletõrjedepoo remont vt nimetust III kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama haldusjuhi hange     
Muuga sadama ala välisviidandus vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 
Energeetika osakonna hanked 
Elekter 

    

Vanasadamas, Muuga sadamas ja Paldiski 
Lõunasadamas Na tänavavalgustite 
asendamine LED valgustite vastu 

vt nimetust I kvartal lihthange RH register 

Kaugloetavate GPRS elektriarvestite ost 
Vanasadamasse 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadamas kai nr 17 kahe laevakilbi 
vundamentide rekonstrueerimine 

Vanasadamas 17. 
kai laevakilpide 
LS-9 ja LS-11 
vundamentide 
rekonstrueerimi-
ne ja tõstmine 

II kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadamas 10 kV kaabli asendamine 
tehnotunnelis 

10kV kaabellini 
„KJP3-
AJ15“ (2xASB-10-
3x185) 
asendamine 
tehnotunnelis AJ-
15 juures 

II kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadamas 0,4 kV kaabli lisamine 
kraankilpide vahele 
 

Kaidel nr 5,6  
0,4kV lisakaablite 
(4x240mm2) 
paigaldus 
kraanakilpide 
vahel 

II kvartal lihthange TS veebileht 

Vansadamas prožektormastide (4 tk) 
renoveerimine ja juhtimissüsteemi 
integreerimine 

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

III kvartal lihthange TS veebileht 

Paldiski Lõunasadamas kai nr 2 kahe 
laevakilbi ja kraanakilbi asendus ja 
vundamentide rekonstrueerimine 
 

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

III kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadamas välisvalgustuskilpide 
üleviimine kaugjuhtimiseks 

vt nimetust III kvartal lihthange TS veebileht 

AS Tallinna Sadam elektrienergia ostmine 
aastateks 2022, 2023, 2024 

vt nimetust IV kvartal rahvusvaheline 
hange 

RH register 
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Energeetika osakonna hanked 
Vesi/kanalisatsioon 

    

Vanasadamas kruiisilaevade 
reoveetorustikuga ühendamise teenus 

vt nimetust I kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadamas ja Muuga sadamas pumplate 
vanade modemite vahetus ja VS 
peaveemõõdusõlmede ühendamine SCADA-
sse 

vt nimetust I kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadamas veepumpla nr 2  
automatiseerimine 

vt nimetust I kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama merevee veetrassi ehitus Kai 31,32,33 
tuletõrje merevee 
hüdrantide 
ühendus tul. 
Merevee 
pumplaga 

I kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadama Hoidla tee veetorustiku 
rekonstrueerimine 

vt nimetust II kvartal lihthange TS veebileht 

Kloreerimisseadme ost Vanasadamasse Veevõrgu 
mobiilne kloori 
doseerimisseade 

III kvartal lihthange TS veebileht 

Energeetika osakonna hanked 
Küte, ventilatsioon, jahutus 

    

Vanasadamas C-terminali rikkis 
jahutusseadme vahetus süsteemi 
ümberehitusena 

vt nimetust III kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadamas (Sadama tn 25) peamaja 
kolme ventilatsiooniseadme sisu 
rekonstrueerimine 

vt nimetust III kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadamas (Sadama tn 25) peamaja ja A-
terminali juhtautomaatika kontrolleri 
väljavahetus 

Kontrollerite 
vahetus, 
programmeerimi-
ne ja Siemens 
Desigo CC 
SCADAga 
ühendamine 

III kvartal lihthange TS veebileht 

Ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hooldus Vanasadama, 
Muuga sadama, 
Paldiski 
Lõunasadama, 
Saarema sadama 
hoonete 
ventilatsiooni- ja 
jahutusseadmete 
hooldus 

IV kvartal rahvusvaheline 
hange 

RH register 
 

Muuga sadamas Vilja 3 küttesüsteemi 
remont 

vt nimetust IV kvartal lihthange TS veebileht 

AS Tallinna Sadam maagaasi ostmine 
aastateks 2022, 2023, 2024 

vt nimetust IV kvartal lihthange RH register 

Projektijuhtimise osakonna hanked 
 

    

D-terminali välisruumi ehitusprojekti 
ekspertiis 

D-terminali 
ümbritseva ala 
rekonstrueerimis-
tööde 

I kvartal lihthange TS veebileht 
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põhiprojekti 
ekspertiis 

Vanasadama kruiisiterminali tööprojekti 
ekspertiis 

 I kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadama kai nr 5 galerii juurdeehituse 
tööprojekti ekspertiis  

 III kvartal lihthange TS veebileht 

Arendusosakonna hange 
 

    

Euroopa Liidu rahastusvooru CEF2 
projektitaotlus 

Konsultandi 
leidmine Euroopa 
Liidu 
rahastusvooru 
CEF2 
projektitaotluse 
(ingliskeelne) ette 
valmistamiseks, 
koostamiseks ja 
komisjonides 
tutvustamiseks   

III kvartal lihthange  TS veebileht 

Ohutusosakonna hanked 
 

    

Kaardilugejate vahetus Vanasadamas, 
Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas 

Vanatüübiliste 
(ProxPoint) 
kaardilugejate 
vahetus ja 
täiendavate 
lugejate 
paigaldamine 

III kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadama loodeosa tiibväravate vahetus 
kiirvoldikväravate vastu 

Vanasadamas 
vanade 
tiibväravate 
vahetus uute 
voldikväravate 
vastu 

III kvartal lihthange RH register 

Valvesüsteemide remont Muuga sadama 
alajaamades ja pumplates 

Alajaamade (7tk) 
ja pumplate (3 tk) 
ATS ja 
valvesüsteemi 
remont 

III kvartal lihthange TS veebileht 

Vanasadama lõunaosa 2. ametikäigu 
ümberehitus 

Paigaldatakse ühe 
voldivärava 
asemele kaks 
väiksemat väravat 
koos 
ohutussaarega 

III kvartal lihthange TS veebileht 

Muuga sadamasse LED tabloode ost ja 
paigaldamine   

vt nimetust III kvartal lihthange RH register 

Läbipääsusüsteem Muuga sadama kaidele 
nr 31, 32 ja 33 

Paigaldatakse 
läbipääsusüsteem 
Muuga sadama 
kaidele 31-33 
ligipääsuks  

III kvartal lihthange TS veebileht 

LNG punkerdamise ohutusjuhend LNG 
punkerdamise 
ohutusjuhendi 
koostamine 

III kvartal lihthange TS veebileht 
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Jalgratta turnikee paigaldus Vanasadama 
lõunaosas 

Paigaldatakse 
lõunaosa autode 
check-in 
pääslasse rajale 
14 jalgratta 
turnikee 

IV kvartal lihthange TS veebileht 

Vahuaine soetamine Muuga sadamasse Soetatakse uus 
kustutusvaht 
Muuga 
päästekomando 
kasutuses 
olevasse 
vahukonteinerisse 

IV kvartal lihthange RH register 

 

 
 
 


