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Keskkonnahoidlikud ja 

ringsed hanked – mis ja 

milleks?
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Päevakava

13.00 – 13.30 Sissejuhatus: keskkonnahoidlikud ja ringsed hanked –

mis ja milleks? Harri Moora, SEI Tallinn

13.30 – 13.45 Tallinna linna kogemus ringhangete korraldamisel. 

Liina Kanarbik, Tallinna Strateegiakeskus

13.45 – 14.15 Keskkonnahoidlike hangete edendamine – mis tehtud ja 

plaanis? Karen Silts, Keskkonnaministeerium

14.15 – 14.30 Ringhangete probleemistik suurtel ehitushangetel. 

Ingrid Lai, Rail Baltic Estonia

14.30 – 14.45 Projekti CircPro raames välja töötatud keskkonnahoidlike ja 

ringhangete käsiraamatu tutvustamine. 

Harri Moora, SEI Tallinn

14.45 – 15.00 Arutelu
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CircPro projekt –

nutikad ringhanked

CircPro projekti eesmärk on toetada üleminekut 

ringmajandusele ning edendada ringmajandust toetavate 

otsuste tegemist läbi ringhangete laiema rakendamise

• Poliitikameetmete ja ringhangete meetmete kogumine 

ja analüüs

• Kogemuste vahetamine EL liikmesriikide vahel

• Seminarid huvirühmadele

• Riiklikud suunised ja sihid (tegevuskava) ringhangete 

edendamiseks

• Abivahendid ja juhised
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Millest me räägime?

Rohelised hanked
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KVALITEET!!!

Keskkonnahoidlikud ja ringsed hanked
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Keskkonnahoidlikud hanked – eesmärgid ja 

erinevad tasandid

Süsteemi 

tasand

Tarnija 

tasand

Toote 

tasand

Avaliku sektori organisatsiooni 

strateegiline eesmärk

Hanked
Kriteeriumite valik

• Keskkonnahoidlike hangete eesmärk ei ole 
lihtsalt vajalikke tooteid ja teenuseid osta

• Läbi hangete saab avalik sektor mõjutada 
peale pakutavate toodete ka turgu laiemalt 
(nii tarnijaid kui ka kogu toote/
teenusesüsteemi) 

• Hanked mõjutavad seda, kui jätkusuutlik on 
meie ühiskond ja majandussüsteem

• Oluline, et kõik avaliku sektori 
organisatsioonid teadvustavad ja ka 
sõnastavad strateegilised eesmärgid, millele 
nende hanked peavad kaasa aitama

JÄTKUSUUTLIK ÜHISKOND 

JA MAJANDUS

MIKS?

KUIDAS?

MIDA?
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Keskkonnahoidlikud hanked – erinevad 

lähenemisviisid
INNOVATSIOON
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Süsinikuneutraalne ja ringne 

majandussüsteem – kuidas edasi?

• Täna valitsev lineaarne ehk 

”tooda-kasuta-hülga” 

majandusmudel, mis põhineb 

odaval toormel ja raiskaval 

tarbimisel, on selgelt oma aja ära 

elanud

• Me oleme kiiresti jõudmas punkti, 

kus selline majandamine pole 

enam jätkusuutlik 

• Vajame nii tarbijatena (ostjatena) 

kui tootjatena (pakkujatena) uut 

lähenemist
Allikas: dreamstime.com
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Lineaarne majandus versus 

ringmajandus

LINEAARNE MAJANDUS

RING-

MAJANDUS

RINGLUSSEVÕTU

MAJANDUS
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Ringhangete rakendamise näited

Poliitiline ja õiguslik raamistik

Toetusskeemid

Toote 

tasand

Tarnija 

tasand

Süsteemi 

tasand

Tarbekaubad

Vajalik alus ringhangete

edendamiseks!!!

Ringhangete läbiviimine – vajaduse hindamine ja sobiva toote/teenuse haankimine

Tüüpilised valdkonnad

Ehitus Mööbel EnergiaTransport

Pädevus/oskused
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Näited – poliitiline ja õiguslik raamistik

Suurem osa EL riike on püstitanud 

konkreetsed eesmärgid ja sihid 

keskkonnahoidlike riigihangete 

edendamiseks
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Näited – poliitiline ja õiguslik raamistik

Soome – kestlike hangete põhimõtted 

(SDG raamistikust lähtuvalt)
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Näited – riiklikud ja piirkondlikud 

toetusskeemid

Green Deal Holland

Piirkondlik koostöövõrgustik ringhangete 

edendamiseks ja läbiviimiseks

Näidishanked, kokkulepped, koolitused, nõustamised, 

juhendmaterjalid

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/comm

itments/green-deal-circular-procurement

Soome hangete toetusskeem

Omavalitsuste tugiorganisatsioon

Kestlike ja innovaatiliste hangete tugiorganisatsioon

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/commitments/green-deal-circular-procurement
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Näited – toote tasand

Kontoripaberi hange

• Tüüpiline kõige lihtsam ringhanke 

näide

• Hanke kriteerium: kontoripaber on 

valmistatud vähemalt 75% 

ringlussevõetud paberist 

regenereeritud kiust
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Näited – toote tasand

Kopenhaagen, Taani

• Kasutatud telliste 

korduskasutamine 

koolihoonete 

renoveerimisel

• Hanke kriteerium: 

Välisseinte ehitusel 

korduskasutada kasutatud 

telliseid. 
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Näited – uued teenused
Sodankylä, Soome

Kestlikele põhimõtetele 

vastava toiduteenuse 

hankimine 

Hanke kriteeriumid: 
• Mahetoidu osakaal vähemalt 

50%

• Pakendijäätmete vähendamise 

meetmed

• Lühikese tarneahelaga 

(väikese süsiniku jalajäljega) 

toidutoore

• Taimse toidu olemasolu nõue
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Näited – uued ja innovatiivsed tooted

Ökomärgisega lasteaed, Hyvinkää, 

Soome

• Ökomärgis Põhjamaade Luik

• Eriline fookus energiatõhususel ja 

kemikaalide (ohtlike ainete) vabade 

materjalide kasutamisel

• http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_

upload/Procura__case_studies/Procuraplu

s_case_study_Hyvink%C3%A4%C3%A4.p

df

http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura__case_studies/Procuraplus_case_study_Hyvink%C3%A4%C3%A4.pdf
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Näited – uued ja innovaatilised 

tooted ja teenused

Hollandi valitsuse mööbli ühishange

• 4R põhimõtted:

• Mööbli kasutusea pikendamine

• Korduskasutada olemasolevat mööblit 

ja nende osi

• Kasutada ringseid materjale 

• Materjalide ringlussevõtt

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/docum

ents/documents/reportcircularcategoryenoktob

er2016.pdf

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/reportcircularcategoryenoktober2016.pdf
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Näited – toote asemel teenus

Haapsalu staadioni kunstmuruväljaku 

kasutusrent

• Eesmärk hankida kunstmuru koos 

paigaldusega kasutusrendi tingimuses

• Väljaku uuendamise hanke võitis 2017. 

aastal Keskkonnasõbralikuks Ettevõtteks 

kuulutatud Advanced Sports Installations

Europe, kes eemaldas 5265-ruutmeetriselt 

väljakult vana kunstmuru ja paigaldas 

seejärel uue katte

• Lepinguklausel: hankelepingu lõppemisel 

on pakkuja kohustus kunstmurukate 

eemaldada ja käidelda mujal 

taaspaigaldamise või ümbertöötlemise 

(ringlussevõtu) teel
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Näited – toote asemel teenus

Hollandi keskkonnaministeeriumi 

ametnike vormirõivaste liisimine 

• Eesmärk hankida ringsetest materjalidest 

(ringlusse võetud tekstiilist) rõivad 

ametnikele

• Vormirõivad liisiti – nõuded: sobivus ja 

kvaliteet, tagada kastatud rõivaste 

ringlussevõtt ja uute vormirõivaste tootmine

• http://www.rebus.eu.com/wp-

content/uploads/2017/05/REBus-Case-

Study-RWS-Workwear.pdf

http://www.rebus.eu.com/wp-content/uploads/2017/05/REBus-Case-Study-RWS-Workwear.pdf
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Näited – toote asemel teenus 

(uus teenus)

Autode jagamisteenus Lappeenranta 

linnas

• Eesmärk vähendada transpordist tulenevat 

keskkonnamõju ja kasutada autosid 

intensiivsemalt

• Autode jagamisteenus linnavalitsuse 

ametnikele tööajal, muudel aegadel autod 

vabad kasutamiseks muudele isikutele

• Uus teenus (3 pakkujat)
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Näited – uued ärimudelid ja 

koostöövormid

Energiatootmise koostööskeemid 

(renewable energy cooperative 

partnerships)

• Laialt levinud Põhjamaades (omavalitsuse 

initsiatiivil loodud koostööpõhised mudelid)

• Soojatootmine koostöös kohalike 

põllupidajatega

• Ühised päikesepaneelide ostmised ja 

energiatootmine
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Keskkonnahoidlike ja ringsete 

hangete juhend

www.ringhanked.ee
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Keskkonnahoidlike ja 

ringhangete juhend


