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MAGNUS-VALDEMAR SAAR
RKIK peadirektor 

Eessõna

Hoiad käes Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse 
2023. aasta kaitseinvesteeringute kommenteeritud 
väljaannet. Seekordne versioon ja lähemad investee-
rimis aastad on erilised mitmel põhjusel: Euroopasse 
on tagasi tulnud sõda, kaitse-eelarve on esimest 
korda ületanud miljardi euro piiri ja kaitsematerjalide 
turul on üle pika aja nõudlus ületanud pakkumise. 
Tormilisele ajale vastavalt võib oodata, et muutusi 
kaitseinvesteeringute plaanis tuleb mitmeid ja see-
tõttu soovitan kasutada ka meie värskenduskuuri 
läbinud kodulehte www.kaitseinvesteeringud.ee, kus 
on väljas reaalajas täienev hankeplaan.

RKIKi missiooniks on tagada, et iga kaitsesse inves-
teeritud euro tooks tagasi võimalikult palju kaitse-
võimet. Lisaks sellele on muutunud julgeoleku-
olukorras erakordselt oluline ka kiirus – oleme 
pühendunud, et realiseerida projektid, läbi mille 
on kaitsevõimes võimalik teha suur hüpe kiiresti 
– väljendame seda numbrikombinatsiooniga 
24.02.2024 – see on Vaba riigi aastapäev täpselt 
2 aastat peale Venemaa provotseerimata kallaletungi 
oma naabrile. Nagu kindral Herem on kirjutanud: „/…/
meil pole õigust alahinnata Venemaa agressiivsust ka 
tulevikus ja pole ka mingit alust arvata, et venelaste 
kaotus Ukrainas oleks lõpp meid varitsevale ohule.“ 
Seega teeme kõik endast oleneva, et varustuse ja 
varude kättesaadavuse mõttes oleks Kaitsevägi 
valmis.

Ambitsioon on luua ja arendada välja kiireim ja 
tõhusaim tarneahel. Parimas tarneahelas on alati 
kõigis kategooriates parimad tarnijad – kett on 
nii tugev, kui on tema nõrgim lüli. See tõttu on kõik 
teenuse  pakkujad, tootjad, tarnijad ja ehitajad meile 
eriti olulised. Me ootame oma tarnijatelt alati parimat 
sooritust ja väärtustame enda inimestes rangust 
nõuetele vastavuse kontrollimisel – olgu tarne-
aegadest kinnipidamisel, kvaliteedi tagamisel või 
väärtus pakkumusest kinnipidamisel, väljendugu see 
väärtus siis võimekuses, kiiruses, soodsuses või muu-
des aspektides.

http://www.kaitseinvesteeringud.ee
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kaitseinvesteeringute 

maht

2022 

400 mln €

2023 

600 mln €

Järgmiste aastate üks keskseid väljakutseid 
saab olema projektide arvu kiire kasv ja kaitse-
investeeringute mahu tõus. 2022. aastal oli 
kaitseinvesteeringute maht napilt alla 400 miljoni 
euro, 2023. aastal kasvab see juba ligi 600 miljoni 
euroni ning jätkab enam-vähem samas tempos kasvu 
eeldatavasti ka järgmistel aastatel. Miljardi euro piiri 
ületamist võib ennustada kümnendi lõpuks. Niisiis, 
kuidas me hoiame ära või võidame järgmise sõja? 

Si vis pacem, para bellum. 

Valmistume sõjaks ja tagame riigikaitseks kõik 
vajaliku … ikka teie abiga, kallid tarnijad!

Autor: 
Magnus-Valdemar Saar, 

Riigi Kaitseinvesteeringute 
Keskuse peadirektor
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KATRI RAUDSEPP
RKIK üldosakonna juhataja

KAITSEKULUD ning 

uued võimearendused 

Sõda Ukrainas tuli enamikele NATO ja EL riikidele 
kainestava šokina, kardinaalselt halvenenud 
julge  oleku olukord sundis riike ümber hindama ja 
tugevdama nii individuaalset riigikaitset kui kogu 
transatlantilist kaitsevalmidust. Alliansi kontekstis 
tähendab see heidutushoiakult üleminekut tugev-
datud kaitse hoiakule Balti riikides ja NATO idatiival.

Eesti, tulenevalt heast olukorrateadlikkusest ning 
julgetest ja kiiretest otsusprotsessidest, oli esimeste 
seas nii Ukraina toetamisel militaarvarustusega kui 
kaitsekulude olulise suurendamisega oma kaitse-
võime tugevdamiseks. Vabariigi Valitsus otsustas 
2022. aastal kolm mastaapset sõjalise kaitse 
tugevdus paketti.

• Jaanuaris 339,5 miljonit eurot peamiselt laskemoona laovarude suurendamiseks 
perioodil 2022–2025.

• Märtsis 476,8 miljonit eurot kriitiliste võimete täiendamiseks perioodil 2022–
2025, millega arendatakse lühimaa õhutõrjet, tankitõrjet, kaudtulevõimet, 
olukorra teadlikkust, ehitatakse täiendav taristu liitlaste vastuvõtmiseks ning 
suuren datakse Kaitseliidu liikmeskonda.

• Septembris riigieelarvestrateegia koostamisel otsustati täiendavalt eraldada 
435,1 miljonit eurot keskmaa õhutõrje soetamiseks ja liitlaste taristu loomiseks.

Enamik lisainvesteeringutest materialiseerub kaitsevõimeks läbi RKIKi 
riigihangete, kus hetkel on juba käimas või kohe algamas mitmed erinevad suured 
võimearenduste hanked. Näiteks hangime:
• keskmaa õhutõrje koos elutsükli ja toetava taristuga
• mitmikraketiheitjad HIMARS koos elutsükli ja toetava taristuga
• lühimaa õhutõrjesüsteemid
• varitsevat õhuründemoona (loitering munition)
• tõhustame mereseiret, rannikukaitset ja miiniveeskamisvõimet
• täiendavad 155mm liikurhaubitsad, uued soomukid, rivisõidukid jm eritehnika
• esmakordselt oleme EL Rahurahastu rakendajaks ja teostame riigihankeid 

Moldovale
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771,6

   2,12%

1098,2

  2,85%

1317,4

3,26%

1154,4

2,74%

1078,6

2,46%

Kaitsekulud (mln)        % SKP-st

Tööjõukulud 20%

Kaitseotstarbelise varustuse hanked 54%

Muud tegevuskulud ja investeeringud 21%

Taristuinvesteeringud 5%

KAITSEKULUD NATO MEETODI JÄRGI NING OSAKAAL SKP-st

KAITSEKULUDE JAOTUS

Kinnitatud riigieelarvestrateegia 2023–2026 
perioodil ületavad kaitsekulud keskmiselt 2,8% 
SKPst, millest üle poole ehk 58,5% (üle 2,5 miljardi 
euro) on planeeritud kaitsevaldkonna hangeteks ja 
arendusteks. Mõlemal juhul on tegemist erakordselt 
suure osa kaaluga, nii Eesti kui kogu maailma mõistes. 
Arvestades varasemat statistikat, kus kaitse-
valdkonna investeeringutest ja majandamiskuludest 
üle poole jõuab tagasi Eesti majandusse, tasub 
pakku jatel RKIKi riigihangetel silma peal hoida – 
hanked.kaitseinvesteeringud.ee

Autor: 
Katri Raudsepp, 

RKIK üldosakonna juhataja. 

2022

2023

2024

2025

2026
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IVAR JANSON
RKIK hangete osakonna 
juhataja

TARNEKINDLUS

Kui sõda Ukrainas valla pääses, siis ühe kõlava 
teemana kerkis üles tarnekindlus. SOS (Security 
of Supply) oli pea iga endast lugupidava julgeoleku 
teemasid käsitleva mõttekoja TOP3 teema. Riikide 
reaktsioonid olid väga erinevad ja kohati ka 
äärmuslikud. Räägiti EL hankedirektiivist ja kuidas 
see takistab riikidel tõhusalt hankimist. Räägiti 
toormaterjali tarne ahelatest ja sellega seotud 
riskidest. Räägiti ühishankimiset, kui võimalusest 
tagada relva süsteemide koostalitusvõime ja 
asendatavus ning räägiti palju turumajanduse regu-
lee rimisest ja majan dusse sekkumisest. 

Neid kõiki ettepanekuid koos käsitledes on üks kõrvalmõju kindel: protektsionismi 
kasv kaitsetööstuses ehk eelistatakse kodumaist ja kannataks konkurents*. 
Eesti riigil ja eelkõige ekspordile orienteeritud Eesti kaitsetööstusel nendest 
ettepanekutest paraku midagi võita ei ole ning seepärast ka meie tarnekindluse 
põhi mõtted tõenäoliselt eristuvad meie regiooni partnerite omadest. Miks nii?

Esiti me võiks aru saada, et mida meil sõja ajal üldse on vaja. Ennekõike on meil 
vaja laskemoona, et relvad laseksid. Lisaks kütust, et sõidukid liiguksid ning toitu, 
et sõduri oleks kõht täis. Kui sõda kestab pikemat aega, siis lisanduvad sinna 
juurde purunenud relvade ja sõidukite asendamine uutega, purunenud relvade ja 
sõidukite remont, ravimid ja muu meditsiinivarustus ning hooajaline erivarustus 
(nt soe riietus, generaatorid jne).

Eesti on väikeriik ning Eesti kontekstis tarnekindluse põhimõtete koostamisel 
peame võtma arvesse mitmeid aspekte. Esiteks on Eesti kaitsetööstus väga 
väike ja killustatud ning meie oma tööstus saaks katta vaid väga väikese osa 
meie kogu vajadusest. Me peame arvestama, et meie jaoks kriitilise tähtsusega 
kaitsematerjali tarneahel on globaalne.

Teiseks, regionaalse konflikti korral me suure tõenäosusega konkureerime 
teiste riikidega samade tootmismahtude üle. See tähendab, et meie enda varud 
peavadki olema pigem suured ning alternatiivid peavad olema kättesaadavad.

Kokkuvõttes on meie tarnekinlduse põhilisteks postulaatideks mitmekesistamine, 
standardiseerimine, koostöö ja jätkusuutlikkuse tagamine.
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Mitmekesistamise puhul peab olema rohkem kui üks tarnija samale tootele. 
Selleks on oluline konkurentsi võimendamine hangetel, mis tagab parema hinna ja 
tarneaja ning aitab minimaliseerida ühe pakkujaga hankeid, et ei tekiks olukorda, 
kus kriitilise tähtsusega kaitseotstarbeist toodet on võimeline tarnima vaid üks 
tarnija. Lisaks majanduslikule soodsusele annab konkurents meile ka erinevad 
tarneahelad. Konkurentsi soodustame peamiselt läbi vajaduste konsolideerimise 
ja toote standardiseerimise.

Standardiseerimisel soovime soetada riiulitooteid, kus püüame oma nõudeid 
kohandada standartootele vastavaks. Sh väldime eritellimusi ning suuri modifi-
katsioone. Oluliseks on ka sama toote laialdane regionaalne ja rahvusvaheline 
kasutajaklubi - ostame tooteid, mis on laialdaselt teistes riikides juba kasutuses ja 
kättesaadavad.

Meie jaoks on oluline koostöö. Soetame relvasüsteeme, mille puhul saame 
regio naalsete partneritega vahetada laskemoona ja asendada relvasüsteeme. 
Oleme regionaalsed liidrid ühishangete korraldamisel, kus lepitakse kokku 
ühistes nõuetes, mis loob eelduse samade süsteemide kasutamiseks regioonis. 
Ühishanked võimaldavad mitmekordistada lepingute mahtusid ning seeläbi saada 
paremad tingimused. Oluliseks on ka riskide jagamine tootjatega, kus võimalik 
ajatame suured tellimused pikema perioodi peale ning hajutame sellega tarnija 
tootmisriske.

Hoiame jätkusuutlikke ja optimaalseid varusid nii enda kui ka meie partnerite 
juures. Hindame aktiivselt ja pidevalt võimalikke riske tarneahelas, et vältida 
„illusiooni” tarnekindlusest. Selleks kontrollime põhjalikult meie lepingupartnerite 
tarneahelaid (sh alltöövõtjaid) ning püüame sealt tuvastada võimalikke riske 
kriisiolukorra puhuks. 

Ka tarnijad saavad panustada meie tarnekindlusesse standardiseerides oma 
tooteid, olla avatud ning aktiivselt jälgida ja informeerida meid võimalikest 
riskidest oma tarneahelas. Oluline on omada mõistlikku laovaru ning ressursse, 
et oleks võimalik kriisiolukordades kiirelt reageerida ja oma tootmisvõimalusi 
kohandada vastavaks muutunud nõudlusolukorrale.

Autor: 
Ivar Janson,

RKIK hankeosakonna juht
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RAMIL LIPP
relvastuse kategooriajuht

„Suuremateks eesmärkideks relvastuse kategoorias on 

tagada õigeaegsed tarned ning teha seda säästlikult. 

Ukraina sõda on meile õpetanud, kui oluline on 

varustus kindluse tagamine laskemoona tarnimisel. Selle 

saavutamiseks peame oma tarneahelaid mitmekesistama ja 

sõlmima pikaajalisi raamlepinguid mitmete tootjatega.“

RELVASTUSE 

KATEGOORIA

Relvastuse kategooriasse kuuluvad:
• laskemoon
• relvastus käsitulirelvadest kuni haubitsate ja raketi-

heitjateni koos elutsükliga
• pioneerivahendid – kõik materjalid, mis on lõhka-

misega seotud
• simulatsiooni ja matkevahendid
• optroonika/optika- ja mõõtevahendid/vaatlus-

vahendid
• sihtmärgid ja -süsteemid

Suurekaliibriline laskemoon (35mm, 40mm ala-
kaliibriline, 155mm) / 500 mln € / 2023
Eesmärgiks on tagada mitmekesised võimalused 
laskemoona varude kasvatamiseks. 

Muud tulirelvade tarvikud ja lisaseadmed / 
80 mln € / 2023
Eesmärgiks on seada sisse tarneahel tulirelvade 
lisatarvikute ja seadmete soetamiseks.

Varitsev õhuründemoon / 200 mln € / 2023
Eesmärgiks on leida partnerid erinevate varitsevate 
õhuründelahenduste soetamiseks.

Relvastuse 

kategooria 

järgneva viie 

aasta hangete 

eeldatav maht 

on 

2,5 miljardit 

eurot. 

2023.–2024. aasta olulisemad hanked
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Suurekaliibriline laskemoon 500 mln €

Muud tulirelvade tarvikud ja lisaseadmed 80 mln €

Varitsev õhuründemoon 200 mln €

Kaudtuletoetuses kasutatavad simulaatorid 3 mln € 

Teisaldatav röntgen 1,2 mln €

Laskemoonajääkide utiliseerimine 1 mln € 

Elektrooniline õppelaeng 4 mln €

Optiliste sihikute elutsükkel 9 mln €

2023.-2024. AASTA OLULISEMAD HANKED

Kaudtuletoetuses kasutatavad simulaatorid / 
3 mln € / 2023 
Eesmärgiks on leida riistvaraline lahendus, mis oleks 
integreeritud VBS4 tarkvaraga. 

Teisaldatav röntgen / 1,2 mln € / 2023
Eesmärk on leida partnerid demineerimisvahendite 
ja teisaldatavate röntgenseadmete komponentide 
soetamiseks.

Laskemoonajääkide utiliseerimine / 1 mln € / 2023
Eesmärk on leida lahendused Kaitseväe laskemoona-
jääkide utiliseerimiseks ja kahjutustamiseks. 

Elektrooniline õppelaeng / 4 mln € / 2023
Eesmärk tagada kaitseväele õppevahendid ja 
simulat sioonilahendused lõhkamistööde väljaõppeks.  

Optiliste sihikute elutsükkel / 9 mln € / 2023
Eesmärk leida raamlepingupartnerid erinevate opti-
liste vahendite elutsükli tagamiseks. 

• Kaudtuletoetuses 
kasu  tatavad simulat-
siooni vahendid 

• Robot PackBot 510 
• Teisaldatav röntgen
• Pommiülikonnad
• Laskemoonajääkide 

utiliseerimine
• Õhutõrje tulejuhtimis-

süsteem
• Tankitõrje
• Elektrooniline 

õppelaeng
• Optiliste sihikute 

elutsükkel
• 12,7 mm snaipripüssid

• Automaatrelvad 

2023

2024



10

SIDE JA RADARITE 

KATEGOORIA

Kategooria alla kuuluvad:
• side- ja navigatsioonisüsteemid (sh IT varad)
• õhuseiresüsteemid ja radarid
• mereväe side- ja seiresüsteemid 
• õhutõrjesüsteemid (keskmaa ja kaugmaa)
• lennu-ja merenavigatsioonikaardid
• teisaldatavad elektripaigaldised
• foto, video- ja audiotehnika
• julgeoleku- ja turvalisuse seadmed
• kõige eelneva elutsükkel

PRIIT SOOSAAR
side ja radarite kategooriajuht

„Kategooria peamiseks eesmärgiks on tagada oma 

valdkondade kuluefektiivne ja jätkusuutlik arendamine. 

Üks prioriteetsemaid projekte on keskmaa õhutõrje 

projekt, mille osas sõlmime lepingu 2023. aasta 

esimeses pooles. Lisaks sellele jätkame mitmekihilise 

õhuseire kontseptsiooni arendamise ja rakendamisega 

ning alustame uute taktikaliste militaarsete 

raadiojaamade (Software Defined Radio SDR) hankega.”

Militaarsete raadiojaamade soetamine / 150 MEUR/ 
2023
Hanke eesmärgiks on soetada kõigile kaitseväe 
üksustele uued ja kaasaegsed SDR raadiojaamad 
(sh käsi- kui ka autojaamad)

Mereseireradarite soetamine / 30 MEUR / 2023
Eesmärgiks on soetada uued meresireradarid 
olukorrateadlikkuse tõstmiseks merel ja selle 
lähiümbruses.

Side ja 

radarite 

kategooria 

hangete 

eeldatav maht 

on 1 miljard 

eurot.

2023.–2025. aasta olulisemad hanked
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Militaarsete raadiojaamade soetamine 

150 mln €

Mereseireradarite soetamine 30 mln €

Masinate sidelahenduste arendus ja 

-väljaehitamine 30 mln €

Merelise raadio- ja andmeside võrgu 

seadmete soetamine

2023.-2024. AASTA OLULISEMAD HANKED

• Foto/video/audio 
tarvikute ja seadmete 
ostmine (sh rent) koos 
remont ja hooldus-
teenustega

• Sõidukit ja konteiner-
lahenduste side-
lahenduste arendus ja 
väljaehitamine

• Mereseireradarite 
hange

• Militaarsed raadio-
jaamad

• Strateegilise sidevõrgu 
hooldus ja remonttööd

• Infotehnoloogiliste 
komponentide 
ja lisaseadmete, 
mobiil telefonide ja 
lisatarvikute ostmine

• Küberväljaõpe

• Lennuvälja lennu-
kontrollid

• IT taristu
• Infosüsteemide 

turbetestimised

• Elektrigeneraatorid ja 
koormuspingid

• Raadiojaama 
võimendid ja 
lisavarustus

Masinate sidelahenduste arendus ja -väljaehitamine / 
30 mln € / 2023
Eesmärgiks on kaitseväes kasutuses olevate sõidu-
kite (sh militaarsõidukite), konteinerlahenduste 
ja soetamisel olevate masinate (sh 
konteinerlahendused) sidelahenduste arendus ja –
väljaehitamine.

Merelise raadio- ja andmeside võrgu seadmete 
soetamine / 2024 
Eesmärgiks on NATO liikmesriikides kasutatava 
mere lise raadio- ja andmeside võrgu seadmete 
soetamine, hoolduste, kontrollide ning remontide 
teostamine.

2023

2024

2025
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SÕIDUKITE, TEHNIKA 

JA LOGISTIKA 

KATEGOORIA 

Sõidukite, tehnika ja logistika kategooriasse 
kuuluvad: 
• maismaasõidukid ja eritehnika ostmine ja rentimine
• maismaasõidukite remont, hooldus ning varuosad 

ostmine
• kütused, gaasid ja autokeemia
• tööriistad ja töökodade tarvikud
• transport
• tõkestusvahendid

ERKO SEPRI 
sõidukite, tehnika ja logistika 
kategooriajuht

„Sõidukite kategooriasse on lisandunud mitmeid uusi 

valdkondi tööstuslikest tõkestusvahenditest kuni 

logistikaga seotud teenusteni. Eesmärk on täiendada 

ja parendada kõiki kategooriaga seotud teenuseid, 

viies selle jaoks läbi professionaalseid ja kestvaid 

riigihankeid. 2023. aasta raskuspunktiks on 

kindlasti uute ratassõidukite hange ja uute teenuste 

integreerimine kategooriasse.“

Sõidukite, 

tehnika ja 

kategooria 

järgneva viie 

aasta hangete 

eeldatav maht 

on ligikaudu 

1 miljard.

Militaar-ratassõidukid / 693 mln €/ 2023
Hanke eesmärk on sõlmida mõlemas hanke osas 
raamleping kahe pakkujaga sõidukite soetamiseks 
ning soetatud sõidukite järjepidevaks remont- ja 
hooldustöödeks ning varuosade soetamiseks. 

Kütuste, gaaside ja kütuse lisandite ostmine ning 
kütusega seotud teenuste tellimine / 178 mln € / 
2023
Hanke eesmärk on luua lepingulised tingimused 
kütuste, gaaside, kütuse lisandite, denaturaliseeritud 
piirituse ja kütustega seotud teenuste tellimiseks 

2023.–2025. aasta olulisemad hanked 
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2023.-2024. AASTA OLULISEMAD HANKED

O ja R kategooria haagised / 32 mln € / 2023
Eesmärgiks on luua pikemaajalised lepingud O ja R kategooria haagiste 
hankimiseks. 

N kategooria sõidukid / 25 mln € / 2023
Eesmärgiks on luua pikemaajalised lepingud N kategooria veoautode hankimiseks 
erinevates konfiguratsioonides. 

Ladustamise teenus / 20 mln € / 2023 
Eesmärgiks on leida koostööpartner, kes ladustab, komplekteerib, väljastab ja 
vajadusel transpordib materjale etteantud punkti. 

Konteinerid ja pealisehitused / 10 mln € / 2023
Eesmärgiks on luua pikemaajalised lepingud erinevate konteinerlahenduste ja 
veomasinate pealisehitiste hankimiseks. 

Maismaasõidukite remonditöökodade kulu- ja remondimaterjalid / 9,75 mln € / 
2023
Eesmärgiks on sõlmida raamleping, et soetada käsitööriistu, millega varustatakse 
töökodasid, täiendatakse tööriistakomplekte nii sõidukitel kui ka kohtkindlatel 
seadmetel. 

Rasketehnika ostmine / 9,5 mln € / 2023 
Hanke eesmärk on luua pikemaajalised lepingulised tingimused erineva 
rasketehnika soetamiseks koos nende elutsükli toega.

Militaar-ratassõidukid 693 mln €

Kütuste, gaaside ja kütuse lisandite ostmine ning 

kütusega seotud teenuste tellimine 178 mln €

O ja R kategooria haagised 32 mln €

N kategooria sõidukid 25 mln €

Ladustamise teenus 20 mln €

Konteinerid ja pealisehitused 10 mln €

Maismaasõidukite remonditöökodade kulu- ja 

remondimaterjalid 9,75 mln €

Rasketehnika ostmine / 9,5 mln €
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2023

• Militaar-ratassõidukid 
• Õhusõidukite tugisõidukite ostmine 
• Maismaasõidukite remonditöökodade kulu- ja 

remondimaterjalid 
• Kütuste, gaaside ja kütuse lisandite ostmine ning 

kütusega seotud teenuste tellimine
• Lennuvälja hooldus- ja päästesõidukite remont ja 

hooldus 
• O ja R kategooria haagised 
• Tõsteteenuse rent 
• Istmete, istmekatete ja pimenduskatete soetamine 

ja hooldus 
• Rajapuhastusmasin sahaga
• Ladustamise teenus
• Pääste- ja tuletõrjeautode ostmine
• Metallitoodete ostmine
• Mobiilse kütuselabori soetamine
• Lennuvälja eritehnika ostmine 
• Maismaasõidukite pesulateenus
• Sõidukite kindlustusteenus
• Tööjõurendi teenus
• N kategooria sõidukite ostmine
• Konteinerite ja pealisehituste ostmine

• Tõstukite ostmine, rentimine, hooldus ja remont 
• Rahvusvaheline ja Eesti sisene kolimisteenus 
• Lennuvälja eritehnika remont ja hooldus 
• Ratastraktorite ja nende agregaatide soetamine
• L kategooria sõidukite ostmine

2024
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2025

• Tentide valmistamine, koormakatete soetamine 
ja hooldus

• Tankimisseadmete hooldus ja remont 
• Maismaasõidukite akude ostmine 
• Autojuhtide rentimise teenus



16

MAIA PRUNT
taristu ja teenuste 
kategooriajuht

„Kategooria eesmärk on arendada ja parendada 

kategoorias läbiviidavate riigihangete kvaliteeti, 

et need oleksid konkurentsisoosivad, võimalustelt 

mitmekülgsed ja muutustele kohanevad.“

Taristu ja 

teenuste 

kategooria 

järgneva viie 

aasta hangete 

eeldatav maht 

on ligikaudu 

50 miljonit. 

2023.–2025. aasta olulisemad hanked 

TARISTU JA TEENUSTE 

KATEGOORIA

Taristu ja teenuste kategooria kuuluvad:
• erinevad tööriistad
• toitlustusinventar
• kütte- ja kliimaseadmed
• olmeelektroonika
• teisaldatavad ehitised
• mööbel ning kinnisvara korrashoiuks vajalikud 

tooted ja teenused.
• igapäeva elu toetava tooted ja teenused nagu 

kontoritarbed 
• reisikorraldus ning erinevad sotsiaalteenused.

Rehabilitatsiooni ja taastusravi / 750 000 € / 2023
Hanke eesmärgiks on rehabilitatsiooni ja taastusravi 
teenuste tagamine, mis on suunatud teenistus- 
või tööülesannete täitmisel vigastada saanud, 
haigestunud ja/või püsivalt töövõimetuks tunnistatud 
isiku toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul.

Jäätmekäitlus / 1 mln € / 2023
Hanke eesmärgiks on jäätmekäitlusteenuse 
tagamine, mis sisaldab konteinerite renti ja jäätmete 
käitlusteenust.

Spaa teenus / 500 000 € / 2023
Hanke eesmärgiks on spaa teenuse tagamine 
Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele ning nende 
pereliikmetele.
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Kaitseväe kinnistute väliterritooriumi korrashoid / 
4,2 mln € / 2023–2024
Hanke eesmärk on teenuse osutaja leidmine 
Kaitseministeeriumi valitsemisala territooriumitel 
järgnevaks: 
• lumevalvega mehhaniseeritud lumekoristus
• mehhaniseeritud lumekoristus
• libedusetõrje
• lume äravedu
• kojameheteenus
• niitmine ja trimmerdamine;
• umbrohutõrje
• aednikuteenus
• arboristiteenus
• võsalõikus
• teede, platside harjamine/puhastamine 

mehhaniseeritult
• katuste puhastamine ja vihmaveesüsteemide 

puhastamine

Rehabilitatsiooni ja taastusravi 750 000 €

Jäätmekäitlus 1 mln € 

Spaa teenus 500 000 €

Kaitseväe kinnistute väliterritooriumi 

korrashoid 4,2 mln € 

2023.-2024. AASTA OLULISEMAD HANKED
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• Majapidamistarvete 
ostmine 

• Välikäimlate rent ja 
hooldus

• Elektrialased 
koolitused 

• Siseriiklik- ja 
rahvusvaheline 
kolimisteenus 

• Ehitus- ja korrashoiu 
tagamiseks vajalike 
materjalide ostmine 

• Nõrkvoolusüsteemid 
• Sisejulgeoleku 

valdkonna 
täiendkoolitused

2023

• Rehabilitatsioon ja 
taastusravi 

• Spordiinventar 
• Jäätmekäitlus 
• Spaa teenus
• Meditsiinimööbel
• Köögimööbli ja 

integreeritud tehnika 
ostmine 

• Reisi- ja 
tervisekindlustus 

• Erialatekstide 
tõlkimine 

• Kahjurite tõrje 
• Kaitseväe kinnistute 

väliterritooriumi 
korrashoid 

• Kasarmumööbel
• Turvateenus

2024
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ÕHU-, VEE- JA 

LAHINGSÕIDUKITE 

KATEGOORIA

Õhu- vee- ja lahingsõidukite kategooriasse kuuluvad: 
• soomustatud sõidukid ja tehnika (ratassoomukid, 

lahingumasinad, liikursuurtükid, toetussoomukid)
• seirelennukid ja vaatlusdroonid
• miinijahtimis-, patrull- ja toetuslaevad
• kaatrid, skuutrid ja mootorpaadid
• mehitamata süsteemid
• eelnimetatud sõidukite remont, hooldus ja 

varuosad

2023.–2025. aasta olulisemad hanked

KARMO SAAR
Õhu-, vee- ja lahingsõidukite 
kategooriajuht

„2023. aastal saab olema riigikaitse võimete 

arendamisel tempokas. Kategooria jaoks keskseteks 

tegevusteks on uute soomustransportööride, patrull- 

ja toetuslaevade soetamine, toetustankide ja jalaväe 

lahingumasinate moderniseerimine ning olemasolevate 

platvormide elutsükli haldus.“

Õhu-, vee- ja 

lahingsõidukite 

kategooria 

järgneva viie 

aasta hangete 

eeldatav maht 

on 500 miljonit 

eurot.

Soomustransportöörid / 220 mln € / 2023
Eesmärk on soetada soomustransportöörid, et 
soomustada 2. jalaväebrigaad.

Soomustehnika remont ja hooldus / 200 mln € / 
2023
Eesmärk on sõlmida raamleping, et konsolideerida 
soomustehnika elutsükli haldus.

Avamere patrull-laev / 23 mln € / 2023
Eesmärk on soetada patrull-laev, mis on 
võimeline täitma reostustõrje, merepiirvalve ja 
lahingsüsteemide transportimise ülesandeid.
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Soomustransportöörid 220 mln €

Soomustehnika remont ja hooldus 200 mln €

Avamere patrull-laev 23 mln €

Ranniku patrull-laev 6 mln €

Miinijahtimislaevade uuendamine 15 mln €

2023.-2025. AASTA OLULISEMAD HANKED

2023

• Soomustehnika 
remont ja hooldus 

• Jalaväe lahingu-
masinate modernisee-
rimine 

• Toetustankide 
moderni seerimine 

• Miinitraalid pioneeri-
tankidele 

• Reaktiivdemineerimis-
seadmed 

• Lennukite remont ja 
hooldus

• Mehitamata õhu-
sõidukite soetamine 

• Mereväe laevade 
dokkimine 

• Veesõidukite remont ja 
hooldus 

• Mehitamata keskmaa 
õhusõidukite 
soetamine

• Barokambrite remont 
ja hooldus

• Jalaväe lahingumasi-
nate moderniseerimine

• Mehitamata õhu-
sõidukite soetamine

• Toetustankide moder-
niseerimine

• Liikursuurtüki laske-
tegevuse matkeseade

Ranniku patrull-laev / 6 mln € / 2023
Eesmärk on soetada laev, mis on võimeline täitma 
merepiirvalve ja rannikukaitse ülesandeid.

Miinijahtimislaevade uuendamine / 15 mln € / 2023
Eesmärk on laevade seadmete ja süsteemide 
asendamine või parendamine, et säilitada laevadele 
pandud ülesannete täitmise võimekused. 

2024

2025
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SÕDURIVARUSTUSE 

JA ELUTOETUSE 

KATEGOORIA

Sõdurivarustuse ja elutoetuse kateooriasse kuuluvad: 
• riide- ja erivarustus
• isikukaitsevahendid
• meditsiinitarvikud
• välisteenistusvarustus, sh sõjaväepolitsei varustus
• toitlustamine ja toiduained

ROBERT KÄSPER
sõdurivarustuse ja elutoetuse 
kategooriajuht

2023.–2025. aasta olulisemad hanked

„Kategooria järgmiste aastate eesmärk on tagada kogu 

kataloogi lõikes materjalide ja teenuste kättesaadavus 

ning tarnekindlus. Põhirõhk on välihaiglate soetamisel, 

sõdurite ballistilise kaitse lahendustel ning 

arendustegevusel varustuse kaasajastamisel.“

Sõdurivarustuse 

ja elutoetuse 

kategooria 

järgneva viie 

aasta hangete 

eeldatav maht 

on 325 miljonit 

eurot.

Taktikaline kandesüsteem / 40 mln € / 2023
Eesmärgiks on leida teenusepartnerid, kes on 
võimelised tootma ning tarnima taktikaliste 
kandesüsteemide komplekte. 

Mobiilne välihaigla / 150 mln € / 2023
Eesmärk on sõlmida raamleping mobiilsete 
välihaiglate ning -sidumispunktide soetamiseks ja 
elutsükli tagamiseks koos võimalike uuenduste ning 
väljaõppega.

Ballistilised kiivrid ja lisadetailid / 17,5 mln € / 2023
Eesmärk on sõlmida raamleping soetamaks erinevaid 
ballistilise kaitsega kiivreid ning sellega seonduvad 
lisavarustust. 
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Taktikaline kandesüsteem 40 mln €

Mobiilne välihaigla 150 mln € 

Ballistilised kiivrid ja lisadetailid 

17,5 mln €

Toitlustusteenus ja catering 25 mln €

Ravimid 6 mln €

2023.-2024. AASTA OLULISEMAD HANKED

2023

2024

2025

Toitlustusteenus ja catering / 25 mln € / 2023
Eesmärk on leida teenusepartnereid, kes on 
võimelised pakkuma toitlustus- ning cateringi 
teenust.

Ravimid / 6 mln € / 2023
Eesmärk on sõlmida raamleping partneritega, kes 
on võimelised tarnima erinevaid ravimeid ning 
meditsiinilisi kuluvahendeid. 

• Ballistilised kiivrid ja 
lisadetailid 

• Riigikaitselaagrite 
varustuse ladustamine 
ning hooldus 

• Mobiilne välihaigla 
• Toitlustusteenus ja 

catering 
• Saapad ja muud 

jalanõud 
• Taktikaline 

kandesüsteem 
• Lipud ja liputarvikud 
• Trikotaažtooted 
• Ravimid
• Meditsiiniseadmete 

ostmine- ning 
hooldusteenus 

• Sümboolikaga meened 
ja kingitused 

• Meditsiiniteenus 
• Riide ja erivarustuse 

remont ja 
hooldusteenus 

• TBK kaitse- ja konta-
mineerimis vahendid 

• Masintikitud ning muu 
sümboolika 

• Töörõivaste rent 
• Liikuluskorraldus-

vahendite soetamine
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Millised on taristu 

järgmise nelja-viie 

aasta eesmärgid ja 

suunad

Oleme täna seisus, kus lähima 4-5 aastal on kaitse-
valdkonna taristu arendamise eelarve nii aastate 
kogu mina, kui ka üksikaastast lähtuvalt suurem, 
kui eales varem ning selleks, et kõike seda edukalt 
juhtida on taristu märksõnadeks efektiivsus, 
optimaalsus ja automatiseerimine. Lähi mineviku 
volatiilsus taristu valdkonnas on suunanud meid 
otsima lahendusi, mis tagavad parema aluse 
planeerimiseks ja arendamiseks koos efektiivsuse ja 
kokkuhoiu kasvuga.  

HEILIKA REINVART 
RKIK taristuosakonna juhataja

Taristu vaates tähendab efektiivsus insenertehnilise kompetentsi kasvu ja 
oskusteabe võimendamist. Selle kaudu saame planeerimisel ja projekteerimisel 
olla tark tellija ja anda partnerile kvaliteetseid sisendeid, mis tagavad hilisema aja 
ja raha kokkuhoiu. Seetõttu täiendame oma koosseisu mitmete veel puuduolevate 
ekspertidega. 

Hoonete kuluefektiivsuse kasvatamiseks oleme planeerimas kahes suurima 
energiatarbimisega linnakus päikeseelektrijaamade rajamist. Lähiajal viime selleks 
läbi analüüsid, et kaardistada päikeseelektrijaamade mahu vajadust ning viime läbi 
eeltööd jaamade rajamiseks. Arvestades viimaste aastate energiahindade tõusu 
on see üks olulisemaid samme meie kinnisvara ülalpidamiskulude haldamisel. 

Optimaalsus planeerimisel ja projekteerimisel toob kaasa säästu ja kokkuhoiu 
nii ehitamisel kui hilisemas elutsükli faasis. Oleme valitsemisalas lähtunud 
põhimõttest, et vähem on rohkem. Vähem raha betooni tähendab rohkem 
raha heidutuseks ja Kaitseväe võimete arendamiseks. Samuti saavutame 
seeläbi parima pinnakasutuse, mis võimaldab kokku hoida korrashoiukuludelt 
(energiakulu, koristusteenus, seisukorra säilitamine). 

Automatiseerimine hoonete tehnoseadmete ja haldussüsteemides, s.h kaug-
lugemise rakendamine ja lihtsasti käsitletava ülevaate saamine, mis täidab 
kahte eesmärki. Esiteks vabastame halduse käsitööst ja vähendame inimtekkest 
tulenevaid vigu ning teiseks tuvastame ja kõrvaldame anomaaliad.  
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Kõikide eelnevate suundade üheks põhiliseks ees-
märgiks on, et kasutame vahendeid tõhusalt ja 
saavutame sellest tulenevalt eduelamuse, mis hoiab 
kokku vahendeid ja laseb neid kasutada parimal 
teadaoleval viisil.  

Järgneva viie aasta taristu arendamise raskuskese 
on seotud uute võimete arendamise ja liitlaste 
kohal oleku kasvust tingitud taristuvajadusega. 
Põhifookuses on Lõuna-Eesti, sealhulgas liitlaste 
ajutise vastuvõtuala arendamine, uue linnaku 
planeerimine ja Raadi linnaku täiendamine ning 
Lääne-Eesti, Ämari linnak, mille netopinna mahud 
kasvavad viie aasta jooksul arvestataval määral. 

2023–2026 taristu investeeringute maht on enam 
kui 240 miljonit eurot, mille rahastus tuleb Eesti riigi 
eelarvest. Sellele lisanduvad veel välisvahendid, 
millega koos on taristu investeeringute kogumaht ligi 
300 miljonit eurot.

Autor: 
Heilika Reinvart

RKIK taristuosakonna juhataja
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LÄÄNE PORTFELL

Lääne taristuportfelli suurimad sõjaväelinnakud 
on Ämaris ning Paldiskis, kuid erinevaid alasid, kus 
paiknevad sidemastid, radarijaam, laokompleksid 
jne jagub kogu Lääne-Eesti maa-alale ja ka saartele. 
Portfelli olemasolevate hoonete suletud netopind on 
kokku 124 000m2 ning territooriumeid summaarselt 
1500 ha. 

MARIO METSOJA, 
lääne portfellijuht

Lääne portfelli 2023–2026 aastate 

kinnitatud investeeringute maht 

on 123,5 miljonit eurot.

“Suurimad investeeringud on seotud Ämari linnakuga. 

2023. aastal lõppevad mitmed olulised projekteerimised 

ning alustame ehitushangetega. Mahukam neist on Ämari 

lennuvälja, liiklusala ning perrooni remont.”

2023. aasta taristu hanked 

Lääne portfellis on:

• Ämari lennuraja, liiklusala ja perrooni remont
• Ämari tehnilise taristu ehitus
• Ämari hooldus- ja õppegaraaž
• Ämari ajateenijate kasarmute ehitus
• Ämari veoautode varjualuste ehitus
• Ämari toitlustuskompleksi ehitus
• Ämari tehnovõrkude laiendused
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NELE GERBERSON, 
põhja portfellijuht 

Põhja portfelli 2023–2026 aastate 

kinnitatud investeeringute maht on 

22 miljonit eurot. 

„Järgnevatel aastatel on peamine tähelepanu suunatud 

amortiseerunud taristu renoveerimisele. Lisaks 

investeerime uue taristu rajamisse, mis tagab 

kasutajatele paremad võimalused oma ülesannete ja 

eesmärkide täitmiseks ning on hetkel kasutusel 

olevast taristust ökonoomsem ja funktsionaalsem.“

PÕHJA PORTFELL

Põhja portfelli kuuluvad peamiselt Tallinnas ja 
Harjumaal paiknevad Eesti kaitseväe kasutuses 
olevad objektid ja linnakud. Portfelli kuuluvad näiteks 
Kaitseministeerium, Kaitseväe Peastaap ja Filtri 
linnak. 

Territooriumite pindala on ca 50 ha. Hoonete ja 
ehitiste suletud netopind on kokku ca 120 000 m2 .

• Filtri linnaku administratiivhoone ehitustööd / 2023 
• Jägala linnaku mõisahoone katuse vahetus / 2023 
• Juhkentali administratiivhoone projekteerimine-ehitus / 2023
• Merepäästehoone projekteerimine / 2023
• Merepäästehoone ehitustööd / 2024
• Rahumäe administratiivhoone ehitustööd / 2023–2024 
• Naissaare elektrifitseerimine / 2023–2024 
• Väikelaevade taristu rajamine miinisadamasse / 2023–2024 
• Lainemurdja rekonstrueerimine / 2027+ 
• Rahumäe linnaku arendused / 2027+ 
• Riigikaitsemaja projekteerimine-ehitus / 2027+ 
• Jägala veoautode varjualune ja ladu / 2027+

2023.–2027+ aastate 

investeeringuprojektid
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2023.–2027+ aastate 

investeeringuprojektid

• Tapa linnaku liitlaste taristu täiendamine / 2023–2024
• Tapa linnaku tehnika varjualuste ehitus / 2024–2025
• Tapa linnaku välipesula rajamine / 2025
• Nurmsi väljaõppe kompleksi ehitamine / 2023
• Jõhvi linnaku moonahoidlate ehitus / 2023–2024
• Jõhvi linnaku universaalhalli ehitus / 2024–2025
• Tapa linnaku kasarmute ehitus / 2027+ 
• Tapa linnaku hooldus ja õppegaraažid / 2027+ 
• Tapa linnaku päikeseelektrijaam / 2027+

KIRDE PORTFELL

Kirde portfelli kuuluvad Eesti Kaitseväe kasutuses 
olevad objektid Lääne-Virumaast kuni Narva linna ja 
Kesk-Eestini.

Kirde portfelli kuulub ka Eesti suurim sõjaväelinnak 
Tapal. Territooriumi pindala on 858 ha. Hoonete 
ja ehitiste suletud netopind on suurusjärgus 
250 000 m2.

Kirde portfelli 2023–2026 aastate 

kinnitatud investeeringute maht on 

29 miljonit eurot. 

“Meie põhifookuses on jätkuvalt Tapa linnaku 

arendamine ja seda eelkõige suurenenud liitlasvägede 

taristuvajadusest lähtuvalt. Samuti on töös Tapa 

linnakusse päikesepargi rajamise eelanalüüs ja 

investeeringuvajaduse hinnastamine, et optimeerida 

linnaku tarbimiskulusid.”
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2023.–2027+ aastate 

investeeringuprojektid

• Taara konteinerlinnak / 2023
• Raadi konteinerlinnak / 2023
• Lahingukooli hoone Raadil / 2023
• Uue lõunalinnaku projekteerimine / 2023
• Meeri linnaku projekteerimis-ehitustööd / 2024
• Luunja linnaku laienduse projekteerimis-ehitustööd / 2024
• Hoiustushoone kaitseväe tehnikale / 2024
• Tartu riigikaitsemaja / 2027+
• Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse hoone Raadil / 

2027+

MART SALUSAAR
lõuna portfellijuht

LÕUNA PORTFELL

Lõuna portfelli kuuluv territoorium ulatub Kesk-
Eestist Kagu-Eesti ja riigi lõunapiirini. Lõuna portfelli 
kuuluvad teiste seas Taara linnak Võrus ning Raadi 
linnak Tartus. Territooriumite pindala on 287 ha ning 
hoonete suletud netopind on kokku 100 035 m² . 

Lõuna portfelli 2023–2026 aastate 

kinnitatud investeeringute maht 

kokku on 48,5 miljonit eurot. 

“Suurimateks väljakutseteks on uute linnakute 

rajamine Meerile ja Tsiatsungõlmaale ning liitlaste 

vastuvõtmisega seotud taristu arendamisel. Lisaks 

alustatakse ka Kaitseväe Akadeemia õppekeskkonna 

parendamisega Raadi linnakus.”
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HARJUTUSVÄLJADE 

PORTFELL

Harjutusväljade portfelli hallata on üle 
32 000 ha väljaõppealasid, mille hulka kuuluvad 
seitse harjutusvälja Eesti erinevates piirkondades. 
Lisaks väjaõppealadele on portfellis üle 90 hoone ja 
rajatise. 

Portfelli peamiseks ülesandeks on arendada ja 
hooldada väljaõppealasid, koordineerida väljaõpet 
ning tagada väljaõppe ajal ohutus.

ELARI KALMARU 
harjutusväljade portfellijuht

2023.–2024. aastate 

investeeringuprojektid

• Valga maantee ja Sõmerpalu ühendustee
• Nursipalu harjutusvälja teeninduslinnaku projekteerimine ja ehitus
• Kaitseväe keskpolügooni soomusmanööverlaskeväli 
• Kaitseväe keskpolügooni tulejuhtimistorn

“Lähimate aastate suurimateks väljakutseteks on 

harjutusväljade arendamine sellisele tasemele, et 

tagatud oleks meie uutele kaitsevõimetele head 

harjutustingimused.”

Harjutusväljade portfelli 2023–2026 

aastate kinnitatud investeeringute 

maht on 54,5 miljonit eurot.
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• Paldiski linnakus uue 
toitlustuskompleksi 
tööle rakendamine

• Ämari linnakus 
toitlustuskompleksi 
võimekuse tõstmine 

• Lõuna-Eestis 
planeeritava linnaku 
toitlustusvõimekuse 
arendamine

TOITLUSTUSTEENUSE 

PORTFELL

Toitlustusteenuse portfelli ülesanne on teenuse 
arendamine, koordineerimine ja korraldus 9 erinevas 
asukohapunktides üle Eesti sh Mereväe laevadel. 
Portfellis on kokku ligikaudu 200 meeskonnaliiget, 
kes tagavad toitlustust 3 korda päevas sooja toiduga 
kokku 5000-le ajateenijale, teenistujale ning liitlasele.

Jätkame toitlustuskorralduse osas olulises mahus 
tarbitava ressursi analüüsiga, et saavutada veelgi 
tõhusam kulude kokkuhoid ja ülevaade. Toitlusta-
mise planeerimine on tagatud läbi toitlustustarkvara 
BUUM, kus on üle 2000 kasutuses oleva retsepti. 

AGNE SILDE 
toitlustusteenuse portfellijuht 

Toitlustuse portfelli viie aasta 

maht on 45 miljonit eurot. 

“Toitlustuse portfelli järgmiste aastate peamine 

fookus on toitlustusmahtude ja võimekuste 

kasvatamine erakorraliseks teenuse tagamiseks nii 

toitlustuskompleksides kui ka lisapindadel.”

2023.–2024. aastate suurimad väljakutsed
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KESKKONNAHOID JA RIIGIKAITSE

Kaitseministeeriumi valitsemisala asutused puutuvad keskkonnaküsimustega 
kokku pea igas valdkonnas, nii hangetes, taristu arendamisel, kasutamisel ja selle 
korrashoius kui ka Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe korraldamisel, sh toetus-
teenuste tagamisel. Seetõttu on oluline teada ja vähendada oma tegevuste mõju 
keskkonnale ja panustada valitsemisala keskkonna-, kliima- ja energiajulgeoleku 
eesmärkide saavutamisse. 

Oma tegevustes lähtume valitsemisalas välja töötatud keskkonnasuunistest 
ja keskkonnajuhtimise põhimõtetest, mis tähendab, et mõtleme ja tegutseme 
pideva parendamise suunal ning tegeleme süsteemselt keskkonna aspektidega, et 
tegutseda teadlikult, vähendada keskkonnamõju ja kulusid, hoida kokku ressursse 
ja mis kõige tähtsam – mõelda julgelt ja suurelt:

• Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonna- ja kliimapoliitika alusel suuname 
keskkonnategevusi eesmärgipäraselt seitsmes valitsemisala keskkonna-
valdkonnas: keskkonnateadlikkus; ressursitõhusus; bioloogiline mitmekesisus 
ja maakasutus; välisõhk, müra ja vibratsioon; vesi ja pinnas; jäätmed ja ring-
majandus; kemikaalid ja ohtlikud ained. 

• Kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste 
uuringuga töötati välja riigikaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje hinda-
mis metoodika, keskendudes energia- ja veetarbimisele, jäätmetele, hangetele 
ja keskkonnateadlikkusele, millele toetudes saame analüüsida valitsemisala 
süsiniku- ja ressursikasutuse jalajälge ja leida võimalusi selle vähendamiseks.

• Kaitseministeeriumi valitsemisala energiasäästukavaga suuname valitsemisala 
asutusi ja töötajaid elektri- ja soojusenergiat kokku hoidma, sh veetarbimist 
ja jäätmeteket vähendama. Panustame nii üheskoos ressursside ja keskkonna 
säästmisele.  

• Keskkonnateadlikkuse programmiga viime keskkonnaalased teadmised 
kõikide valitsemisala töötajate ja teenistujateni, ajateenijateni ja liitlasüksuste 
teenistujateni ikka eesmärgiga  vähendada valitsemisala keskkonnamõju, hoida 
kokku kulusid ning suunata inimesi keskkonnahoidlikult tegutsema. 

• Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumite uuringuga vaatasime otsa 
30-le oma hangitavale teenusele ja tootele, et turuanalüüsi põhjal töötada 
välja keskkonnahoidlikud kriteeriumid, mis tagavad võimalikult väikse hinna-
kallinemise juures võimalikult suure kasvu keskkonnahoidlikkuses, mida 
tulevaste toodete-teenuste hankimisel võimalusel rakendada. 

• Tähelepanu suuname suuremate sammudega ka ringmajanduse valdkonnale 
ning ressursside jätkusuutlikule kasutamisele ja planeerimisele.

Autorid: RKIK keskkonnaspetsialistid Helari Buht ja Katrina Utsar
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