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• Euroopa Komisjon on andnud välja eestikeelse KHR 
riigihangete käsiraamatu, et aidata avaliku sektori 
asutustel keskkonnahoidlikke riigihankeid edukalt 
kavandada ja ellu viia. 

• Suurt rõhku on pööratud õigusraamistikust 
tulenevatele eeskirjadele ja põhimõtetele, mida tuleb 
riigihankelepingute sõlmimisel järgida. 

• Keskkonnaeesmärke on võimalik täita ka olemasoleva 
õigusraamistiku piires.

Keskkonnahoidlik ostmine, 3. väljaanne -
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_
et.pdf
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Keskkonnahoidlik ostmine



• Mondo ja Keskkonnaõiguse Keskuse juhend, 2018
• Juhis annab soovitusi ja näiteid selle kohta, kuidas 

riigihankeid hankemenetluse eri etappides
keskkonnasäästlikumaks ja õiglasemaks muuta
– Näide 1: omavalitsuse kontoriruumide koristusleping 

(keskkonnahoidlik hange)
– Näide 2:  toitlustusteenus koolile (õiglane kaubandus)

https://www.fairtrade.ee/images/teabekogu/mondo-
riigihangete-juhis-2304.pdf

Module name + number 3

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonna-
hoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks
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Innovaatiliste riigihangete juhendid
Innovatiivsete hangete juhend
• Inglisekeelne Euroopa Komisjoni juhend, 2018
• Palju praktilisi näiteid 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29261

Innovatsioonihangete juhend
• Eestikeelne, väljaandja EAS, 2016
• Juhend sisaldab selgitusi, soovitusi ja näiteid selle kohta, 

kuidas innovatiivseid lahendusi hankida, ning 
hankeprotsessi etappide ja tegevuste kirjeldust. Juhendi 
abil juhatatakse avaliku sektori hankija läbi kogu 
protsessi.   

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Rii
gihangete_poliitika/juhised/eas_innohangete_juhend.pdf



• Väljaandja: ICLEI (rahvusvaheline kohalikke omavalitusi 
jätkusuutlikkusele suunav organisatsioon), 2016

• Käsiraamat annab ülevaate sellest, mis jätkusuutlik hange on, 
kuidas seda on võimalik rakendada ning millised on sellega seotud  
kulud ja tulud. 

• Procura+ on ICLEI poolt algatanud jätkusuutlikke hankeid toetava 
kampaania, mille eesmärk on motiveerida kohalikke omavalitsusi 
jätkusuutlikke hankeid läbi viima

• Procura+ võrgustikku kuuluvad Euroopa riigiasutused ja kohalikud 
omavalitsused, kes tegutsevad säästva ja uuendusliku hankimise 
valdkonnas.

3. väljaanne -
http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Manual/Procur
aplus_Manual_Third_Edition.pdf
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Procura+ käsiraamat



Ringhangete juhend
• Väljaandja: Euroopa Komisjon, 2017
• Juhend annab ülevaate ringhangete põhimõtetest ning toob 

mitmeid näiteid juba ellu viidud ringhangetest
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/CP_European_Commissi
on_Brochure_webversion_small.pdf

Ringhange 8 sammuga
• Inglisekeelne juhend, Copper8, 2018
https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2018/10/Circular-
Procurement-in-8-steps-Ebook.pdf
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Ringhangete juhend



• Omavalitsused saavad vähendada ohtlike ainete koormust 
linnakeskkonnas - näiteks arvestades ohtlike ainetega toodete ja 
teenuste ostmisel.

• Inglisekeelne juhend on koostatud NonHazCity projekti raames, 
2018

• Juhendi annab taustteavet põhjustest, miks omavalitsused 
peaksid vähendama ohtlikke aineid riigihangetes ja annab 
näpunäiteid kommunikatsiooni ja strateegia välja töötamiseks. 
Lisaks tutvustab juhis konkreetseid tööriistu ohtlike ainete 
vähendamiseks ja kirjeldab nende kasutamist (sh turudialoog, 
ettevalmistatud kemikaalide kriteeriumid, prioriteetsete ainete 
loend ja ökomärgised)

http://nonhazcity.eu/wp-content/uploads/2019/04/TC-chemical-
smart-procurement_181218_-ilovepdf-compressed-ilovepdf-
compressed.pdf
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Kemikaalidega arvestavad riigihanked



KHR kriteeriumid
• EL keskkonnahoidlikud kriteeriumid on välja töötatud selleks, et 

aidata hangetesse keskkonnahoidlikke nõudeid sisse viia
• Kriteeriumid 19 sektorile, sh eesti keeles
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Heade tavade näited
• Alates 2010. aastast on Euroopa Komisjon kokku kogunud ja 

propageerinud keskkonnahoidlike riigihangete parimaid 
näiteid, et näidata, kuidas erinevad Euroopa riigiasutused on 
riigihanke või hankemenetluse edukalt keskkonnahoidlikus 
muutnud. 

• Näited on paljudest erinevatest sektoritest ning lisaks 
kirjeldustele on toodud ka nö „õppetunnid“.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm
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KHR kriteeriumid ja head näited


