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Keskkonnahoidlikud 
hanked – 7 nippi

22.02.2023

Erki Fels, vandeadvokaat



• Kogemus ehitus, transpordi, IT, tervishoiu, 

energeetika, julgeolekuhangetes ning 

struktuuritoetuste vaidlustes

• Koostanud lepinguid ja alusdokumente Eesti 

kalleimates ja mahukamates riigihangetes

• RHS kommenteeritud väljaande üks autor

• Koostöös Keskkonnaagentuuri ja –ministeeriumiga 

projekti „Keskkonnahoidlikud riigihanked“ eestvedaja

• Tartu Ülikoolis õigusliku argumentatsiooni seminari 

juhendaja

Erki Fels 
riigihangete valdkonna juht, vandeadvokaat

4



• Eraldi menetlusliiki ei ole

• Keskkonnahoidlikkus sõltub 

RHAD tingimustest

Keskkonnahoidlik 
riigihange





Vaata KeM
määrust nr 
35



Kohaldub 4 toote/teenuse ostmisel
https://www.riigiteataja.ee/akt/102072021013

https://www.riigiteataja.ee/akt/102072021013


Vaata 
öko-
märgiseid



• Koristamine

• Kostmeetika ja hügieen

• Elektroonikatooted

• Paberitooted

• Mööbel ja madratsid

• Kattematerjalid

• Värvid ja lakid

• Kasvusubstraadid, 

mullaparandusained ja multš

• Riietus ja tekstiil

• Turism

• Määrdeained

• Väljatöötamisel: finantstooted, 

toidutooted, sööt, büroohooned

EL ökomärgise tooterühmad



Vähemalt 40% hoone 
valgustusest kuulub 
vähemalt klassi A 
(komisjoni määruse nr 
874/2012 VI lisa alusel)

Kriteerium 8 –

energiatõhus valgustus

KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/175, millega 

kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid 

majutusettevõtetele





Keskmine vee 
vooluhulk duššide
puhul ei ületa 7 l/min 
ja vannitoa kraanide
(v.a vannikraanid) 
puhul 6 l/min.

Kriteerium 42 – tõhus sanitaartehnika



Vaata Ecolabel
Index, mis sisaldab 
hetkel 456 märgist 

Mitte üksnes Lilleke. 

Ökomärgised on sadu.

https://www.ecolabelindex.com/ecolabels/

https://www.ecolabelindex.com/ecolabels/














Mis võiksid olla 
RHAD tingimused?

Mänguväljakud

https://www.nordic-ecolabel.org/product-

groups/group/?productGroupCode=073

https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=073
https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/?productGroupCode=073






Euroopa 
abi-
materjalid



Uuri Euroopa 
Komisjoni 
lehekülge:

https://ec.europa.eu/environment
/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


• Andmekeskused, serveriruumid ja 

pilveteenused

• Tervishoius kasutatavad elektri- ja 

elektroonikaseadmed

• Elektrienergia

• Kujutise reprodutseerimise

seadmed

Kategooriad (1)



• Kontorihoonete projekteerimine, 

ehitamine ja haldamine

• Värvid, lakid ja teekattemärgistus

• Avaliku ruumi korrashoid

• Teede projekteerimine, ehitamine ja 

hooldus

• Teevalgustus ja foorid

• Maanteetransport

Kategooriad (2)



• Sanitaartehnilised kraanitarvikud

• Tekstiilitooted- ja teenused

• WC-potid ja pissuaarid

• Reoveetaristu

• Vesikütteseadmed

• Toidukaubad, -teenused ja 

müügiautomaadid

Kategooriad (3)



Avaliku ruumi 
korrashoid



Jäätõrje- ja 
lumekoristusvahendid
peavad sisaldama
vähem kui 1 % 
kloriidiiooni

Jäätõrje- ja lumekoristusvahendid 



Ei sadestu kergesti. Ei ole 

biolagunev. Väga 

mobiiline aine, mis 

mõjutab pinnast, 

põhjavett ja taimestikku

Miks



Ükski jäätõrje- ega 
lumekoristusvahend ei tohi olla 
ägedalt mürgine, metalle 
söövitav, mürgine sihtelundi 
suhtes, hingamisteid või nahka 
sensibiliseeriv, kantserogeenne, 
mutageenne, 
reproduktiivtoksiline ega 
keskkonnale ohtlik kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1272/2008. 

Jäätõrje- ja lumekoristusvahendid 



Vahend ei tohi kuuluda nendesse 

kategooriatesse: 



Toit



Järgmised toidu- ja 
joogikaubad [lisab
hankija] peavad
vastama määrusele 
(EL) 2018/848.

Mahetoit



Määruse art 33 – EL 

mahepõllumajandusliku

tootmise logo võib 

kasutada määrusele 

vastavate toodete 

märgistamisel ja 

reklaamimisel



Munad ei tohi olla 
märgistatud EL 
määruse nr
589/2008 koodiga 3

Munad 



1

„Vabalt 
peetavate 
kanade 
munad”

2

„Õrrekanade 
munad”

3

„Puuris 
peetavate 
kanade 
munad”



Vaata 
keskkonna-
mõju



1. Sõidukid

2. Kontori IT

3. Koristamine

4. Mööbel

Kus on 
keskkonnamõju



• Põllumajanduses kasutatav energia

• Maakasutuse muutumine

• Bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemine

• Mulla viljakuse vähenemine

• Väetiste ja taimekaitsevahendite 

tootmine

• Põllumajanduses tekkivate 

saasteainete, näiteks metaani või 

nitritite heide

Toit



• CO2 ja kasvuhoonegaaside heide

• Tähtede nähtavuse kadu

• Öise eluviisiga liikide elutegevuse 

häirimine

• Puudulik ressursitõhusus juhtudel, mil 

tooted või komponendid vajavad 

väljavahetamist enne tööea lõppu, nt 

madalama kvaliteediga LED-kiipide 

kasutamise, parandustööde keerukuse 

või halva paigalduse tõttu

Tänavavalgustus



siis oskan sihtida täpsemini 

ja 

väldin vähese mõjuga 

nõudeid, mille täitmine-

kontrollimine on ajakulukas, 

kallis, ebaefektiivne

Kui tean 
keskkonnamõju



• Parema valgusviljakusega lambid

• Hämardite ja mõõturite kasutamine, et 

tagada energiatarbe optimeerimine

• Valgustite ülespoole suunatud valguse 

osatähtsus 0,0%; 97% kogu valgusest 

langeb allasuunas vertikaaljoone suhtes 

75,5 nurga all

• Sinise valguse osakaalu piirmäärade 

kehtestamine

• Parandamisevõimalus ja garantii

Tänavavalgustus



kui tõhusalt muundab valgusallikas energiat 

silmaga nähtavaks kiirguseks. Hõõglamp 

muundab küll peaaegu kogu tarbitava energia 

elektromagnetkiirguseks, kuid valguse osa 

moodustab sellest umbes 4%, valdav osa 

energiast eraldub infrapunakiirgusena

Valgusviljakus



Pakkujatele, kes suudavad
pakkuda valgusteid, mis
ületavad TK-s kindlaks
määratud minimaalse
valgusviljakuse, antakse kuni
X punkti.

Maksimumpunktid (X) antakse kõige suurema
valgusviljakusega pakkumusele; proportsionaalselt
antakse punktid teistele pakkujatele, kelle
valgusallikad või valgustid ületavad TK 
miinimumnõudeid, kuid ei küündi suurima 
valgusviljakusega pakkumuseni



Turu-
uuring



• Ei tea, mida RHAD-i kirjutada

• Ei tea, kuidas sõnastada

• Ei tea, kas üldse pakutakse

• Ei tea, kui palju kallimaks läheb

• Tahaks teavitada turuosalisi 

eesseisvast hankest

Miks?



Turu-uuringu käigus võib 
hankija konsulteerida 
ettevõtjatega. 

Nõuandeid võib kasutada 
riigihanke kavandamisel ja 
korraldamisel tingimusel, et see 
ei moonuta konkurentsi.

Tagada tuleb võrdne kohtlemine 
ja läbipaistvus.

RHS § 10



• Esita turu-uuringu teave RHAD-s 

– nii küsimused kui vastused

• Määra piisav tähtaeg, et turu-

uuringus osalejal ei tekiks „ajaline 

eelis“

• Turu-uuringus osaleja 

kõrvaldamine reeglina kõne alla ei 

tule

Kuidas



Teiste 
kogemus



https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search-links

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search-links


Taastuvenergia. Pakkuja kinnitab, 
et hankijale ja ostjatele müüdav 
elektrienergia on igal kuul toodetud 
vähemalt 100 % ulatuses 
elektrituruseaduse §-s 57 toodud 
tähenduses taastuvatest 
energiaallikatest. 

Hankija nõudmisel on pakkuja valmis 
taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri päritolu ja kogust 
tõendama.

Elektrienergia ostmine Tartu linnale

01.01.2023-31.12.2023 (251784)



Kui pakkuja osutab 
mahetoitlustamist, 
omistatakse pakkumusele 10 
väärtuspunkti.

Kui pakkuja tegeleb mahetoitlustamisega, peab 
ta olema teavitanud Põllumajandus- ja 
Toiduametit mahetoitlustamise osutamisest ja 
kantud Põllumajandus- ja Toiduameti 
järelevalve infosüsteemi või omama muu 
samaväärse ametiasutuse poolt väljastatud 
luba, mis tõendab et pakkuja võib osutada 
riigihanke objektiks olevat teenuse raames 
mahetoitlustust. 

Catering teenus, vr 250571



Töö teostaja peab täitma 
raamlepingu lisaks olevat 
juhendit „RMK 
keskkonnanõuded 
metsatöödel“, eelkõige 
keskkonna säästmise, 
teenuse operatiivse 
tellimise ja osutamise 
aspektist

Võsasaetööd, vr 250227  



• Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada 

spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis 

välistavad üle- ja möödavalamist

• Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike 

jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb 

hoida ilmastiku- ning lekkekindlates 

anumates või pakendites

• Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, 

peavad tööobjektil olema esmased 

keskkonnareostuse tõrjevahendid: labidas, 

20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast 

või saepuru ja kogumisnõu kasutatud 

absorbendi kogumiseks

Mida juhend nõuab
https://media.rmk.ee/files/rmk_keskkonnanouded_metsatoodel.pdf

https://media.rmk.ee/files/rmk_keskkonnanouded_metsatoodel.pdf


Toodete valmistamisel kasutatud 
põhimaterjalis ei ole lubatud 
kasutada lubamatuid ja 
tervistkahjustavaid kemikaale, 
nagu asovärvid, kantserogeenseid 
ja allergiaid tekitavaid 
värvaineid.

Tingimusele vastavuse tõendamiseks peab 
pakkumuse koosseisus esitama tehnilises 
kirjelduses esitatud nõuetele vastava 
põhimaterjali osas OEKO-TEX® STANDARD 
100 sertifikaadi või samaväärse sertifikaadi.

Kudumite ostmine, vr 248743  



one of the world's best-known labels 

for textiles tested for harmful 

substances

STANDARD 100 by OEKO-TEX®



Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et 
teeb töö keskkonnasäästlikul viisil, järgides 
keskkonnaohutusnõudeid, sh korraldab 
jäätmete liigiti kogumise ja suunab 
ringkäitlusesse ja võimalusel kasutab 
keskkonnasäästlikku tehnikat.

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka 
keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu 
sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle 
kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning 
tellijapoolsetele juhistele.

Põhja tn rekonstrueerimine,Tori vald, Sindi linn; vr 
251634

Vanasadama kai kaldajaama 

automaatse pingeregulaatori 

paigaldamine, vr 251321



Pakkuja peab müntide 
vermimiseprotsessis 
kasutama vähemalt 50% 
taastuvatest allikatest 
pärinevat energiat või seda 
elektrit, mis on saadud suure 
tõhususega koostoime teel, 
nagu on määratletud 
direktiivis EL 2018/2001.

Hõbedast meenemündi hange

(Eesti taluperenaine ja -

peremees), vr 250033



Ole 
mõistlik



Võimalikult
lai toidu valik, 
mitmekülgne
ja valikute
rohke



Kõrgeim
mahe-
tooraine %



Toidu
serveerimine
lauale 1-3. 
klassile



Erki Fels
Vandeadvokaat

erki.fels@pwc.com

+372 5349 3777

mailto:erki.fels@pwc.com
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Environment

Koolitusprogrammi kontakt: 

Sandra Oisalu (Balti Keskkonnafoorum)

Sandra.oisalu@bef.ee

Kai Klein (Balti Keskkonnafoorum)

kai.klein@bef.ee
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