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Eessõna
Riigikaitse eesseisvaks keskseks küsimuseks
on, kuidas me võidame järgmise sõja? Igaühel
on siin oma roll – luureasutused tagavad eelhoiatuse,
Kaitsevägi sõjalise valmisoleku ning koostöös liitlastega
tagatakse heidutus. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
(RKIK) eesmärgiks on tagada, et iga riigikaitsesse
investeeritud euro tooks tagasi võimalikult
palju kaitsevõimet. Olgu selleks ehitamine,
Magnus-Valdemar Saar
võimearendused, riigikaitseks vajalike materjalide
RKIK direktor
tootmine ja tarnimine või muude vajalike teenuste
osutamine - väärtust loome üksnes koostöös partneritega, kellele mõeldes
antud kogumik koostatud on.

Side ja radarid: 300 MEUR

1

8
Elutoetus: 140 MEUR

2

Soomustehnika: 330 MEUR

3

Mere- ja õhuvägi: 200 MEUR

4

Relvastus: 590 MEUR

5

Sõdur: 65 MEUR

6

Sõidukid: 220 MEUR

7

Taristu: 280 MEUR
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KATEGOORIATE
5 AASTA MAHUD

6

Meie keskseks funktsiooniks on partnerite leidmine – seda nii ehituseks
kui ka teenuste ja materjalide tagamiseks. Peamiselt leiame oma partnerid
läbi riigihanke läbiviimise protsessi, mis hoiab keskuse igapäevaelu peamiselt
just hankeplaani ümber. Meie jaoks on eriti oluline, et kõigil potentsiaalsetel
partneritel ja pakkujatel oleks ühtemoodi hea ligipääs meie hankeplaanile,
mille tõttu oleme otsustanud koondada oma järgmise kolme aasta plaanid siia
jaotusmaterjali. Loodan, et selline lähenemine leiab kõigi seas sooja vastuvõtu.
Kõige ajakohasema info ja uudised meie tegemiste kohta leiab alati meie kodulehelt
www.kaitseinvesteeringud.ee.

Põhja
taristuportfell
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Investeeringute teostamiseks rakendame portfelli- ja kategooriajuhtimise mudelit.
See tähendab, et igal maalapil, linnakul ja hoonel on oma vastutav portfellijuht ja
igal konkreetsel materjalil on oma kindel koht valitsemisala ostukataloogis ning
seeläbi ka kindel kategooriajuht. Kokku on meil neli regionaalset ja kaks funktsionaalset portfelli. Materjalide ja teenuste tagamisel oleme jaganud oma kataloogi
kaheksaks kategooriaks.

Kirde
taristuportfell

Harjutusväljade
portfell
Toitlustusteenuste
portfell

3
5
4

2022. aasta on meie jaoks märgiline. RKIK tähistab oma viiendat tegevusaastat,
riigikaitsesse tehtavad investeeringud hakkavad lähenema 400 miljoni euroni aastas
ning 1. jaanuaril 2022 lisandunud toitlustamise funktsioon kahekordistas RKIK
personali arvu, jõudes ligi neljasaja töötajani.
Lisaks sellele on maailma majanduses toimunud oluline käiguvahetus – stabiilne
olukord ja ülepakkumine on asendunud suhteliselt kiire inflatsiooni, pikkade
tarneaegade ja toorainete kättesaadavuse probleemidega.
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Lääne
taristuportfell

Lõuna
taristuportfell
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Kaitseministeeriumi
valitsemisala kesksed
küsimused
Kaitseministeeriumi tegevusplaan jagab järgmise sõja
võitmise kaheksaks ühtmoodi oluliseks tegevussuunaks, millest igaühel on oma keskne küsimus.

Peamine töövõit ei ole valitsemisala uue strateegiadokumendi juures mitte küsimuste ja eesmärkide sõnastamine, vaid põhjalik mõõdikusüsteem. Mõõdikusüsteem
laseb senisest täpsemalt mõista, kus me oleme, kuidas areneme ning millised
sammud aitavad kiiresti parandada olukorda ükskõik millisel tegevusliinil.
Autor: Katri Raudsepp, RKIK üldosakonna juhataja

Sõja võitmise võti peitub kaitsetahtes. Kaitsetahte
arendamisel on eesmärgiks muuta riigikaitse kodaniku
Katri Raudsepp
identiteedi lahutamatuks osaks. Seda mitte ainult
RKIK üldosakonna juhataja
reservväelase jaoks, vaid ka omavalitsuste, ettevõtete,
iga leibkonna ja üksiku kodanikuni välja. Peamiseks küsimuseks on, kuidas
kasvatada ühiskonna toetust riigikaitsele? Riigikaitsesse panustamine peab
muutuma harjumuspäraseks ja loomulikuks nagu valimas käimine või talgutel
osalemine.
Kaitsetahte arendamise üks olulisemaid komponente on omakorda tõhus ja kõrge
moraaliga rahvavägi. Kuna kaitsevägi on ka täna oluliste võimetega olemas, on selle
teema keskseteks küsimusteks, kuidas tõhusalt juurde toota väge, kuidas
saada riigikaitsesse parimad inimesed ning kuidas sama raha eest saada
rohkem? Tuues paralleele ettevõtlusega on küsimus tootmises, inimestes ja
tarneahelas.
Kriisi puhkedes on oluline alustada oma tegevustega õigel ajal ning õiges kohas.
Seega on siin kaks olulist küsimust, millele tuleb vastused leida: millal vastane
meid ründab ning kuidas vägi võimalikult kiiresti mobiliseerida?
Kaitseminister on seadnud eesmärgiks kiirendada ettenähtud kaitsevalmiduse
saavutamist kaks korda – mõistagi on jutt tundidest, mitte nädalatest ja kuudest.
Olles ajaloo ühe võimsama sõjalise liidu liige on küsimus sõjalisest kaitsest loomulikult laiem kui ainult meie enda võimekused. Seetõttu on kollektiivkaitsel meie
strateegias oluline koht. Oluline küsimus on, kuidas saada liitlased meile
võimalikult kiiresti appi? See tähendab seda, et on olemas läbiharjutatud kaitseplaanid ning liitlaste vankumatu valmidus meid toetada.
Lõpuks, kuid võib-olla kõige olulisemana, on meie ettevalmistuste peamine eesmärk
hoida ära sõda – see tähendab vastast heidutada. Heidutuse keskne küsimus on,
kuidas mõjutada vastast kallaletungi edasi lükkama või agressiivsetest
kavatsustest loobuma. See tegevusliin on paljuski kombinatsioon kõigest
eelnevast, aga ka majanduslikest, diplomaatilistest ja poliitilistest meetmetest,
mida saame rakendada ise ning koos liitlastega.
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Riigikaitse arengukava 2022-2031
Värskelt kinnitatud riigikaitse arengukava on riigikaitse keskne võimeplaneerimise
dokument, mis lähtudes ohustsenaariumidest tuvastab järgmise kümne aasta
vajalikud ning riigi võimalustega kooskõlas olevad mittesõjalised ja sõjalised
võimearendused.
Arengukava elluviimise tulemusena on riigil parem valmisolek julgeolekuohtude
ennetamiseks, võimaliku agressori heidutuseks ja riigi kaitseks. Riigikaitse
arengukava koostamisel lähtutakse põhimõttest, et Kaitseväe sõjaaja
struktuur ja sellesse kuuluvad üksused peavad planeerimisperioodi
lõpuks olema täielikult mehitatud, välja õpetatud, varustatud ja
varudega tagatud.
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Tööjõukulud 29%

1

Muud tegevuskulud ja investeeringud 29%

2

Kaitseotstarbeline varustuse hanked 29%

3

4
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RKAK 2031
KULUDE JAOTUS

3
Taristuinvesteeringud 3%

4

Käibemaks 10%

5
2

VÕIMEARENDUSE PRIORITEEDID
✓ Suurendame Kaitseväe sõjaaja struktuuri 26 700-ni.

2% SKPST ISESEISVA KAITSEVÕIME RAHASTAMISEKS (MLN €) 2021. A PIKA
MAJANDUSPROGNOOSI KOHASELT JHV

✓ Suurendame ja reorganiseerime maakaitsestruktuuri.
✓ Loome mitmelasuliste raketiheitjate üksuse.
✓ Suurendame kaudtulevõimet.
✓ Soetame ratassoomukid ka 2. jalaväebrigaadi manööverüksustele.
✓ Suurendame maakaitse- ja jalaväeüksuste tankitõrjevõimet.
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✓ Merekaitse tõhustamiseks hangime pikamaa laevatõrjeraketid ning meremiinid.
✓ Arendame mereolukorra teadlikkuse ja mereoperatsioonide juhtimise võimet.
RIIGIKAITSE STRATEEGILINE JUHTIMINE

✓ Täiendame õhuseire- ja õhutõrjesüsteemi.
✓ Jätkame luure ja eelhoiatuse arendamist.
✓ Suurendame Kaitseväe juhtimis- ja sidevõimet.
Planeerimisperioodil viiakse lisaks uutele võimearendustele ellu mitmed võime
uuenduse programmid, sealhulgas Kaitseväe rivisõidukite väljavahetamine, toetus
tankide uuendamine, CV9035 lahingmasinate moderniseerimine, pioneeritehnika
väljavahetamine, tankitõrjerelvade Carl Gustav M2 ja 90 mm tankitõrjekahurite
ning kuulipildujate jm relvasüsteemide väljavahetamine. Olulise osa hangetest
moodustab laskemoonavarude uuendamine ja täiendamine.
Olulise osa Kaitseväe tegevuses moodustab järjekindel olemasolevate võimete
hoidmine ja uuendamine, et tagada kõikide üksuste jätkusuutlikkus ning pidev
lahinguvalmidus.
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Strateegiline
vaade

Pikk
ajaraam
10 aastat

Kesk-pikk
ajaraam
4 aastat

Lühike
ajaraam
1 aasta

Eesti 2035
Julgeolekupoliitika
alused

Riigikaitse
arengukava
(RKAK)

Kaitseministeeriumi
valitsemisala arengukava
(KMAK) sisend riigi
eelarvestrateegiasse

Asutuste aastased
eelarved ja tööplaanid

Riigi strateegilised ja
riigikaitse eesmärgid

Mida on vaja luua?
Mida võimalik/loome?

Kuidas plaane järgmise 4
aasta vältel ressurssidega
tagatult ellu viia?

RIIGIKOGU

VALITSUS

KAITSEMINISTER

ASUTUSE JUHT

Autor: Kalle Teras, Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonnajuhataja asetäitja
kaitseinvesteeringud.ee
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Väikeriigi kaalutluskohad
innovatsiooni hankimisel
kaitsevaldkonnas

Samuti väliskeskkonna kiiretest muutustest tulenevalt võib tekkida lisavajadus uute
innovaatiliste toodete ja teenuste järele, mis võimaldavad Kaitseväel kulutõhusalt ja
tulemuslikumalt reageerida uutele ohtudele. Heaks näiteks siinkohal on droonitõrje
võimekused, kus küpseid lahendusi turul on veel vähe, kuid oht on väga reaalne ja karjuv.

Väikese riigi kaitsevaldkonna hanked ja innovatsioon –
on juba eos omavahel vastuolus. Miks nii?

Mida meie kui hankija saame täna teha, et võimaldada innovaatilisi lahendusi?

Kui arendatavaid kaitsevõimeid on pea sama palju
kui suurriikidel, siis mahuefekt paratamatult puudub
ja otsuseid tehakse eelkõige lähtuvalt hinnast.
Ivar Janson
Selleks, et õnnestuks saada parim hind, on
RKIK hangete osakonna juhataja
vaja konkurentsi, mis omakorda on sõltuv
mahust. Tehniliste nõuete arendamisel üldjuhul ei lähtuta kõige
innovaatilisemast tootest, vaid konkurentsi tagamise vajadusest.
Eelistatakse fikseeritud hinnaga lepinguid avatud ja kulupõhistele
arenduslepingutele. Sellest tulevalt soetatakse tooteid, mis:
• täidavad funktsiooni minimaalsel vajalikul tasemel;
• on saadaval nö riiulitootena ehk puudub vajadus toodet edasi arendada;
• on oma töökindlust juba turul tõestanud.
Väikese riigi sõjavägi on motiveeritud soetama odavaid, töökindlaid ja laia kasutajabaasiga fikseeritud hinnaga riiulitooteid konkurentsipõhiselt turult.

Aga ka väikesel riigil on probleeme, mis vajavad innovaatilisi lahendusi. Üks oluline
mõjutaja on kindlasti inimressursi kättesaadavuse piiratus, mis pärsib tulevikus
Kaitseväe kasvu. Seega tooted ja teenused, mis suudavad Kaitseväele
vajalikke funktsioone automatiseerida ja teostada mehitamata, on
kindlasti tuleviku seisukohalt olulised. Samuti lahendused, mis võimaldavad
toodete elutsüklikulusid vähendada ja kokku hoida, tekitades võimaluse lisa
investeeringuteks. Näiteks tooted, mis kuluvad vähem, mida on võimalik pikemalt
säilitada või odavamalt taastada. Lisaks elutsüklikulude vähendamisele on oluline,
et toodet või teenust saab võimalikult lihtsalt moderniseerida, mis eeldab toodete
standardiseerimist ja avatud arhitektuuri. Järjest enam tuleb mõelda ka sellele,
mis saab tootest peale kasutamise lõppu. Selleks on vaja efektiivseid lahendusi, mis
võimaldavad elukaare lõpus olevat kaitsematerjali utiliseerida ja uuesti väärindada.
Kaitsevägi on jõudnud ajajärku, kus palju 90-ndate alguses ostetud kaitsematerjali
on jõudnud oma elukaare lõppu. Meie huvi on, et seda materjali saaks utiliseerida
võimalikult loodussäästlikul moel ja võimalusega taaskasutada.

9
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• Hankida seal, kus võimalik väljundipõhiselt – kirjeldada vajalikku mõju, mitte
niivõrd tehnilisi üksikasju.
• Korraldada läbirääkimistega hankemenetlusi, mis võimaldavad hankijal
tehniliste nõuete osas läbi rääkida.
• Kehtestada nõuded toodete sooritus-, opereerimis- ja koostalitusvõimele ning
töötingimustele (vastandina detailsete nõuete kehtestamisele tootes kasutatavatele materjalidele, konstruktsioonile ja disainile).
• Kaasuda rahvusvahelistesse arendusprojektidesse, mis võimaldab toodete
arenduskulusid jagada mitme kasutajariigi vahel.
• Hinnata hanke käigus lisaks soetuse kulule ka elutsükli kulusid.
• Pakkuda võimalusi innovaatiliste toodete funktsionaalseks testimiseks ning
seeläbi tõsta ka hankija tehnilist ja turuteadlikkust.
Mida pakkuja saaks omalt poolt ära teha, et uued lahendused jõuaksid kaitse
valdkonna hangetesse?
• Osaleda aktiivselt hankija poolt läbiviidavatel turu-uuringutel ja läbi
rääkimistel ning teha ettepanekuid nõuete kehtestamiseks, mis võimaldaks
innovaatilistel ja kulutõhusatel toodetel ning teenustel konkurentsis püsida.
• Hoida üleval konkurentsil põhinevat vaimu ning luua tingimused, et toodet
oleks võimalik hiljem mõistliku hinnaga ülal pidada ja moderniseerida.
• Osaleda rahvusvahelistel tootearenduse programmides ning seeläbi panustada
Euroopa ja NATO ühisarendustesse ja standardite koostamisse.
• Aktiivselt osaleda uute standardite väljaarendamises ja nende rakendamises.
• Osaleda Kaitseministeeriumi poolt korraldataval arendustoetuste konkursil ning
seeläbi saada lisavahendeid innovaatiliste toodete turule toomiseks.
Autor: Ivar Janson, RKIK hangete osakonna juhataja

kaitseinvesteeringud.ee
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RELVASTUSE
KATEGOORIA
Kategooria alla kuulub muuhulgas:
 Relvastus
 Lahingumoon
 Vaatlus- ja mõõtmisvahendid
 Pioneeri- ja TBK vahendid
„Relvastuse kategoorias on oluline konsolideerida
mahtusid ja vajadusi ning seeläbi suurendada meie
relvastuse kategooriajuht
hangete atraktiivsust ja konkurentsi. Iga niiviisi
säästetud euro saame tagasi riigikaitse arendamisse suunata. Ma hindan kõrgelt
usaldusväärseid partnereid, kes tarnivad õigeaegselt kvaliteetseid tooteid
ja teenuseid.“
Ramil Lipp

Relvastuse kategooria viie aasta maht on 590 miljonit eurot.

2022.-2023. AASTA OLULISIMAD HANKED
76mm ja 35mm laskemoon / 2022 / 50 MEUR
76 mm suitsugranaadid ja 35mm laskemoon Bushmaster III automaatkahurile.

Termosihikud, öövaatlusvahendid, -sihikud ja lisaseadmed / 2022 / 30 MEUR
Sihikud ja vaatlusseadmed, mis põhinevad nii valgusvõimendusel kui ka
termooptilisel tehnilisel lahendusel.

Tulirelvade sihtimisseadmed ja vaatlusvahendid / 2022 / 25 MEUR
Vaatlusvahendid ja erinevad sihtimisseadmed, nende lisavahendid ja -varustus ning
hilisem elutsükli tagamine varuosade ja remondi- ja hooldusteenusega.

Õhutõrje lendav mehitamata sihtmärk/ 2022 / 15 MEUR
Õhutõrje kahurite ja rakettide lendavad mehitamata sihtmärgid koos lennutamise
teenusega. Lennu kõlbulike lennukite remont ja taastamine.

Tankitõrjemiinid ja sütikud / 2023
Tankitõrjemiinid koos erinevate sütikutega.

2022
76mm ja 35mm laskemoon
aasta 2022
Termosihikud,
öövaatlusvahendid, -sihikud ja
lisaseadmed
aasta 2022
Tulirelvade sihtimisseadmed ja
vaatlusvahendid
aasta 2022
Transpordikastid
aasta 2022
8,6mm snaipripüss ning lisavarustus
aasta 2022
7,62 mm kuulipilduja
MOD-1 komplekt
aasta 2022
Erinevad lõhkeained ja vajalikud
lõhkematerjalid
aasta 2022
Binoklid ja vaatlusvahendid
aasta 2022
Raskerelvade kalibreerimissead
aasta 2022
Elektrooniline õppelaeng
aasta 2023
Suure- ja väikesekaliibriline laskemoon
aasta 2024

Muud käsitulirelvade tarvikud
ja lisaseadmed
aasta 2022
Õhutõrjekahurite elutsükkel
aasta 2022
5,56mm Negev ja 5,56mm Galil elutsükli
tagamine
aasta 2022
Õhutõrjekahurite elutsükkel
aasta 2022
Snaipripüssi meeskonna
varustuse komplekt
aasta 2022
Õhutõrje lendav mehitamata sihtmärk
aasta 2022
Signaal- ja pürotehnilised vahendid
aasta 2022
Optiliste sihikute elutsükkel
aasta 2022
Käsigranaadi sütikud - RGD5 ja F1
aasta 2022
Muud laengud
aasta 2022
Tankitõrjemiinid ja sütikud
aasta 2023

2024
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SIDE JA RADARI
KATEGOORIA

2022

Kategooria alla kuulub muuhulgas:
 Side- ja navigatsioonisüsteemid,
teisaldatavad elektripaigaldised, imitaatorid,
kõige eelneva elutsükkel
 Õhuseiresüsteemid ja radarid
 Õhu- ja mereväe sidesüsteemid
 Õhutõrjesüsteemid
Priit Soosaar

side ja radari kategooriajuht

„Kategooria peamiseks eesmärgiks on tagada
kaitseministeeriumi valitsemisala IKT efektiivne ja jätkusuutlik arendamine.
Selleks tuleb hangetel suurendada konkurentsi, algatada läbimõeldud
hankeprojekte ja tagada nende efektiivne juhtimine.“
Side ja radari kategooria viie aasta maht on 300 miljonit eurot.

2022. AASTA OLULISIMAD HANKED
Mastilahenduste ostmine koos elutsüklihaldusega / 2022 / 10 MEUR
Erinevate mastilahenduste (st uued ja kasutatud mastilahendused) soetamine
vastavalt militaarsetele vajadustele.

Küberturvalisuse, andmeturbe ja kõrgkäideldavuse lahendused,
sealhulgas riist- ja tarkvara soetamine / 2022
Info- ja küberturbealased tooted, teenused ja lahendused, sealhulgas tootjapoolne
riist- ja tarkvara tugi ning pakkujapoolne hooldusteenus koos valdkonnapõhise
koolitusteenusega.

Võrguseadmete ja serverite soetus / 2022
Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele soetatavad võrguseadmete ja
serverlahenduste soetamine.

Sideinstallatsioonid
aasta 2022
Erinevad mastilahendused
koos elutsükliga
aasta 2022
Küberturvalisuse
ja andmeturbe lahendused
aasta 2022
Võrguseadmed ja
serverid
aasta 2022
TEMPEST seadmed, lisatarvikud
ja elutsükli tagamine
aasta 2022
IT Taristu
aasta 2024
Sidemoodulid MIL ja COTS
aasta 2024
Militaarsideseadmed
aasta 2024

Elektroonikakomponendid ja
elektritarvikud
aasta 2022
Andmemassiivi hankimine
aasta 2022
Peakomplektid koos elutsükliga
aasta 2022
Kommertstarkvara koos tehnilise toega
aasta 2022
Tarkvaraarenduse terviklahendus
aasta 2022
Küberväljaõpe
aasta 2024
Traatsidevarustus koos lisavarustusega
aasta 2024
Navigeerimis- ja
positsioneerimisseadmed
aasta 2024

Sideinstallatsioonide teostamine
aasta 2024

TEMPEST seadmed ja lisatarvikud / 2022
Soetatakse TEMPEST seadmeid (nt arvutid, monitorid, dataprojektorid jms) koos
elutsükli halduse ja hooldusega.

2024
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SÕIDUKITE KATEGOORIA
Kategooria alla kuulub muuhulgas:

2022

 Maismaasõidukid ja eritehnika
 Sõidukite remont, hooldus ning varuosad
 Kütused ja autokeemia
 Tööriistad ja töökodade tarvikud
„Minu eesmärk on, et kõik kategooriaga seotud
teenused oleks kaetud tänapäevaste lepingutega,
Toomas Kalda
mis on saadud läbi professionaalselt läbi viidud
sõidukite kategooriajuht
riigihangete. Järgmiste aastate raskuspunktiks on
kindlasti uute ratassõidukite hanke.“
Sõidukite kategooria viie aasta maht on 220 miljonit eurot.

2022. AASTA OLULISIMAD HANKED
Militaar-ratassõidukid / 2022 / 693 MEUR
Hanke eesmärk on sõlmida mõlemas hanke osas raamleping ühe pakkujaga
sõidukite soetamiseks ning soetatud sõidukite järjepidevaks remont- ja
hooldustöödeks ning varuosade soetamiseks.

Kaitseväe sõidukite varuosade soetamine / 2022 / 30 MEUR
Riigihanke eesmärk on sõlmida raamleping, et tagada Kaitseväe sõidukitele
vajalikud varuosad.

Eriotstarbeliste ratassõidukite soetamine / 2022 / 54 MEUR
Riigihanke eesmärk on sõlmida raamleping, et soetada Kaitseväele eriotstarbelisi
ratassõidukeid nagu näiteks naasteveokid ja liikurnoolkraana.

Eriotstarbeliste haagiste soetamine / 2022 / 5 MEUR
Riigihanke eesmärk on sõlmida raamleping, et soetada kolme erinevat tüüpi
haagiseid, aga vajadusel ka teisi samaväärseid tooteid raamlepinguperioodi jooksul.
Soetusvajadus: kütusetankur-poolhaagised, poolhaagiseid kandevõimega 20 tonni
ja poolhaagiseid kandevõimega kuni 30 tonni. Vajadusel ostame ühe haagise ka
RKIK harjutusväljade vajadusteks.

Militaar-ratassõidukid
aasta 2022
Eriotstarbelised ratassõidukid
aasta 2022
Kaitseväe sõidukite varuosad
aasta 2022
Lennukikütuse tankimine Eesti
lennujaamades
aasta 2022
Erinevad tsiviilsõidukid
aasta 2022
Maismaasõidukite väli- ja
sisepesuteenused
aasta 2023
Eritehnika
aasta 2024

Maismaasõidukite remont ja
hooldus
aasta 2022
Reisibussid
aasta 2022
Kergsõidukite ja nende agregaatide
remondi ja hooldusteenus
aasta 2022
Harjutusväljade eritehnika rentimine
aasta 2023
Eriotstarbelised
haagised
aasta 2023
Õlid ja määrdeained
aasta 2024

Maismaasõidukite värvid ja
värvitarvikud
aasta 2024

2024
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SOOMUSTEHNIKA
KATEGOORIA
Kategooria alla kuulub muuhulgas:

Karmo Saar

 Soomustatud sõidukid ja tehnika (ratassoomukid,
lahingumasinad, toetustankid, liikursuurtükid,
toetussoomukid)
 Soomustatud sõidukite remont, hooldus ja
varuosad
 Mehitamata maismaasüsteemid

soomustehnika kategooriajuht

„Lähitulevikus on kavas suurendada oluliselt
Kaitseväe soomustehnika parki ning sellega seoses on ka vajadus tagada vajalik
tööstusbaas masinate remondiks ja hoolduseks. Hangete korraldamisel tahame
tõhusalt kasutada konkurentsi ning olla oma töös läbipaistavad ja usaldusväärsed
partnerid. Samu väärtusi otsime ka oma koostööpartneritelt.“
Soomustehnika kategooria viie aasta maht on 330 miljonit eurot.

2022. AASTA OLULISIMAD HANKED
Soomustehnika remondi-hoolduse hange / 2022 / 200 MEUR
Eesmärk on sõlmida 10-aastane raamleping kuni kolme soomustehnika remondi,
hoolduse ja ümberehituse teenuse pakkujaga, kes oleks võimelised pakkuma
kvaliteetset teenust kõigile relvastuses olevatele soomustehnika platvormidele.

Reaktiivdemineerimisseade / 2022
Eesmärk on sõlmida raamleping rektiivdemineerimisseadmete tarnimiseks, mis
võimaldaks rajada läbipääse jalaväe ja tankitõrje tõketest.

6x6 Soomustransportöörid (APC) / 2022
Eesmärk on sõlmida pikaajaline raamleping 6x6 sillavalemiga ratassoomukite
soetamiseks, eesmärgiga soomustada 2. Jalaväebrigaadi manööverüksus.

4x4 Soomustransportöörid (APC) / 2022
Eesmärk on sõlmida pikaajaline raamleping 4x4 sillavalemiga ratassoomukite
soetamiseks, eesmärgiga soomustada 2. Jalaväebrigaadi manööverüksus.

17
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MERE- JA ÕHUVÄE
KATEGOORIA

2022

Kategooria alla kuulub muuhulgas:
 Õhu- ja meresõidukid, sh remont,
hooldus ja varuosad
 Mehitamata õhu- ja meresõidukid
 Õhu- ja mereväe relvasüsteemid
„Järgmistel aastatel keskendume peamiselt elutsükli
Heiki Ivask
tagamiseks vajalike teenuste, vahendite, varustuse ja
mere- ja õhuväe kategooriajuht
seadmete hankimisele ning sõidukite asendamisele.
Eesmärk on tagada aluste kõrge saadavus ja sõidukite asendamisel võtta
kasutusele uusi tehnoloogiad, mis vähendavad mõju keskkonnale ning loovad
Kaitseväele uusi võimekusi.“
Mere- ja õhuväe kategooria viie aasta maht on 200 miljonit eurot.

2022. AASTA OLULISIMAD HANKED
Mereväe laevade varuosade soetamine / 2022 / 5 MEUR
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping 4 aastaks laevade elektri, mehhaaniliste ja
teki süsteemide, seadmete ning varuosade elukaarepõhise asendamise, hoolduse ja
remondi tarvikute soetamiseks.

Õhusõidukite rent / 2022 / 4 MEUR
Hange käsitleb vähemalt kahe bizjet tüüpi reaktiivlennuki samaaegset rentimist,
mille abil Kaitsevägi viib Euroopa Liidu NATO liikmesriikide õhuruumis läbi õhuväe
sihitajate ja taktikaliste õhutulejuhtide koolitust ning teostab reisijate transporti.

Mereväe laevade elukaare pikendamine / 2022
Miinijahtijate elukaare lõpus olevate laeva jõu-, sõu- ja abisüsteemide parendamine
ning vajadusel asendamine.

Mereväe laevad ja varuosad
aasta 2022
Õhusõiduki pääste- ja tuletõrjeautod
aasta 2022
Laevade tuletõrje-, pääste- ja
tõstevarustuse kontroll, sertifitseerimine
ja remont
aasta 2022
Laevade tõsteseadmete ning
hüdraulikasüsteemide remont
aasta 2022
Barokamber
aasta 2022
Komposiitmaterjalist laevakorpuste ning
paadimootorite remont
aasta 2023
Diiselmootorite remont- ja hooldustööd
aasta 2023
Sügavuslaengud
aasta 2024
Merendusalane tasemeõpe ja
koolitused mereväe põhikursusele
aasta 2024

Miinijahtijate elukaare pikendamine
aasta 2022
Mereväe laevade dokkimine
ja remonttööd dokis
aasta 2022
Lennuvälja eritehnika
aasta 2022
Lennukite varuosad, seadmete,
agregaatide, varustuse remont
aasta 2022
Lennukiivrid ja hooldusseadmed
aasta 2022
Suruõhukompressorite remont
aasta 2023
Õhusõidukite rent
aasta 2023
Mehitamata lennuvahendid
aasta 2024
Barokambrite remont
aasta 2024
Meresideseadmed
aasta 2024

Lennuvälja eritehnika / 2022 / 3 MEUR
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping 4 aastaks vähemalt kahe lennuvälja
päästeautode soetamiseks ja nende elutsükli toetuse tagamiseks.

2024
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TARISTU KATEGOORIA
Kategooria alla kuulub muuhulgas:
 Masinad, tööriistad, toitlustusinventar,
nõrkvool, turvavarustus, CIMIC teenused, kütte- ja
kliimaseadmed, olmeelektroonia, ruumide rent
 Kinnisvara korrashoiuga soetud teenused
 Kindlustusmaterjalid, tõkestus- ja
kindlustusmaterjalid, teisaldatavad ja ajutised ehitised
Erko Sepri

„Järgnevatel aastatel hangime peamiselt taristuga
seotud teenuseid, kuid investeerime ka julgeolekusse
ja taristu vastupidavusse kriiside korral.“
taristu kategooriajuht

Taristu kategooria viie aasta maht on 280 miljonit eurot.

2022. AASTA OLULISIMAD HANKED
Traattõkked ja metallist tõkked / 2022
Hanke eesmärk on leida koostööpartnerid, kes tarnivad või toodavad ja tarnivad
traattõkkeid ja metallist tõkkeid RKIK poolt etteantud tehnilise kirjelduse ja
jooniste alusel.

Raudbetoon-, betoontoodete ning betooni ostmine / 2022
Hanke eesmärk on leida koostööpartnerid, kes toodavad ja tarnivad betoonist
tõkkeid RKIK poolt etteantud tehnilise kirjelduse ja jooniste alusel.

Laskemoonajääkide utiliseerimine / 2022
Riigihanke eesmärk on leida ja sõlmida leping koostööpartneriga, kes utiliseerib
harjutusväljadel tekkinud laskemoona jäägid (metall, kips, betoone, puit jne)
keskonnasõbralikult.

2022

Teehoolde- ja remonditeenus
ning materjal
aasta 2022
Elektripaigaldiste
hooldus ja remont
aasta 2022
Laskemoonajääkide
utiliseerimine
aasta 2022
Jõusaaliseadmete ja spordiinventari ost
ja hooldus
aasta 2022
Aiatehnika ostmine,
hooldus ja remont
aasta 2022
Tulekustutussüsteemide kontroll ja
hooldus
aasta 2022
Riigilipud ja liputarvikud
aasta 2023
Tööstuslikud gaasid
aasta 2023

Eritüüpi kindlustus- ja tõkkevahendid
aasta 2022
Jäätõrjevahendid
aasta 2022
Ventilatsioonisüsteemide remont
aasta 2022
Küttepuude, saepurugraanulid ja
puitmaterjalid
aasta 2022
Vee-ja kanalisatsioonisüsteemide remont
aasta 2022
Tööriistade ja remondivahendite
komplektide ostmine
aasta 2022
Tööstluslikud pesumasinad ja kuivatid
aasta 2023
Tõsteseadmed
aasta 2023
Köögiseadmed
aasta 2023

Jäätmekäitlus
aasta 2023

2023
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ELUTOETUSE
KATEGOORIA

2022

Kategooria alla kuulub muuhulgas:
 Transpordi- ja ladustamisteenused
 Kontoritarbed, koolitusteenused, trükised
 Toiduained ja toiduvarud, teadus- ja arendustegevus
 Meditsiinivarustus ja ravimid
„Elutoetuse kategooria teenuste ja toodete spekter
Maia Prunt
on väga lai. Seetõttu on kategooria peamiseks
elutoetuse kategooriajuht
eesmärgiks hangete efektiivne ja konkurentsi soosiv
läbiviimine ning seeläbi vähendada halduskoormust ja optimeerida kulusid.“
Elutoetuse kategooria viie aasta maht on 140 miljonit.

2022.-2024. AASTATE OLULISIMAD HANKED
Reisikorralduse teenuse / 2022 / 9 MEUR
Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele rahvusvahelise ja vajadusel siseriikliku
reisikorraldusteenuse tagamine (sh piletite, majutusteenuse, reisikindlustuste jms
vahendamine, vormistamine ja müük).

Erinevad ekspertiisid ja konsultatsioonid / 2022 / 2 MEUR
Erinevate valdkondade ekspertiisid (näiteks ehitusekspertiisid) ja
konsultatsiooniteenused (näiteks erinevate hangete tehniliste kirjelduste
nõustamine ja koostamine).

Meditsiiniseadmete ostmine ja hooldus / 2023 / 2 MEUR
Meditsiiniseadmete ja –tarvikute soetamine ning hooldamine.

Ravimid / 2023 / 6 MEUR
Meditsiiniseadmete ja –tarvikute soetamine ning hooldamine.

Meditsiiniteenus / 2024 / 1,5 MEUR

Reisikorralduse teenus
aasta 2022
Rahvusvahelised ja
siseriiklikud saadetised
aasta 2022
Kantseleitarbed
aasta 2022
Konverentsiteenindus
aasta 2022
Meditsiiniseadmete
ostmine ja hooldus
aasta 2023
Ravimid
aasta 2023
Olmekonteinerite rent
aasta 2024
Konteinerite rent
aasta 2024
Strateegiline kommunikatsioon
ja turundus
aasta 2024
Täiendkoolitused
aasta 2024

Erinevad ekspertiisid ja konsultatsioonid
aasta 2022
IT-alased täiendkoolitused
aasta 2022
Reisi- ja tervisekindlustus
aasta 2022
Eesti- ja võõrkeelsed teavikud ning
perioodika
aasta 2022
Cateringteenuse tellimine
aasta 2023
Sõidukijuhtide koolitus
aasta 2024
Meditsiiniteenus
aasta 2024
Postiteenus
aasta 2024
Trükiteenused
aasta 2024
Elektrialased koolitused
aasta 2024

Teenus Kaitseväe struktuuriüksustele, et tagada kliinilise töö kvaliteet ja teenuste
kättesaadavus.

2024
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SÕDURI KATEGOORIA
Kategooria alla kuulub muuhulgas:

2022

 Riide- ja erivarustus
 Isikukaitsevahendid
 Väliteenistusvarustus
„Minu eesmärk on pakkuda Eesti sõdurile hästi
kokkutöötavat, usaldusväärset ja sooritusvõimelist
varustust väiksema võimaliku kuluga. Sõduri
Robert Käsper
kategooria eripära on see, et lisaks oma materjalide
sõduri kategooriajuht
tarneahela juhtimisele panustatakse palju ka
varustuse arendusse koostöös ülikoolide ja teiste väliste partneritega.“
Sõduri kategooria viie aasta maht on 65 miljonit eurot.

2022.-2024. AASTATE OLULISIMAD HANKED
Vormirõivaste tootmine / 2022 / 10 MEUR
Sõduri üks olulisemaid varustuse elemente on vormiriietus ning antud hanke
eesmärk on leida koostööpartnerid, kes toodaksid erinevaid Kaitseväes kasutuses
olevaid vormikomplekte järgneva nelja aasta jooksul.

Talvised maskeerimisülikonnad / 2022 / 2 MEUR
Oleme arendanud talvised maskeerimisülikonnad funktsionaalsemaks ning
kaasaegseks, hanke eesmärk on leida koostööpartnerid, kes tarniksid Kaitseväele
antud maskeerimiselemente järgneva nelja aasta jooksul.

Pressvormiga toodetud meened, sümboolika ning aumärgid / 2022 / 750 000 EUR
Hanke eesmärk on leida koostööpartnerid, kes on võimelised tootma erinevaid
meeneid, sümboolikaga kingitusi ning aumärke Kaitseministeeriumi valitsemisala
allasutustele.

Talvised maskeerimisülikonnad
aasta 2022
Baretid
aasta 2022
Vormikomplektide tootmine
aasta 2022
Õmblustarvikud
aasta 2022
Ballistilised kiivrid ja lisadetailid
aasta 2023
Taktikaline kandesüsteem
aasta 2024
Riide- ja erivarustuste ning saabaste
hooldus ja parandusteenus
aasta 2024
Magamiskotid
aasta 2024

Moondamisvahendid
aasta 2022
Töörõivad ja isikukaitsevahendid
aasta 2022
Pressvormiga toodetud meenemündid,
seinakilbid jm tooted
aasta 2022
Kiivrialused mütsid ja torusallid
aasta 2023
Sümboolikaga meened ja kingitused
aasta 2024
T-särgid, fliisid ning soe aluspesu
aasta 2024
Embleemid, nimesildid ning tikitud
pagunid
aasta 2024
Eriotstarbelised rõivad ja varustus
aasta 2024

Saapad ja muud jalanõud / 2024 / 4 MEUR
Hanke eesmärk on leida koostööpartnerid, kes on võimelised tootma erinevaid
meeneid, sümboolikaga kingitusi ning aumärke Kaitseministeeriumi valitsemisala
allasutustele.

2024
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Kuidas RKIK hankeid korraldab?
RKIK pakub keskset hankekorraldusteenust Kaitseministeeriumi
valitsemisala asutustele. See tähendab, et RKIK korraldab Kaitseministeeriumi
valitsemisalas sisseostetavate toodete ja teenuste kättesaadavuse tagamiseks
konsolideeritud keskseid ja ühishankeid. Samuti teeme hangetealast koostööd
teiste siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning riikidega,
nt ühishangete vormis.
Meie peamine klient on Kaitsevägi. Varustame Kaitseväge kogu Eesti
sõjaliseks riigikaitseks vajaliku relvastuse, varustuse, taristu ja
teenustega. See tähendab, et ostame kõike alates sõduri vormist ja saabastest kuni
keerukate laevade, soomukite, relva- ja sidesüsteemide ning Kaitseväe linnakute ja
harjutusväljade ehitustöödeni.
• Korraldame ca 170 hanget aastas

HANKEMENETLUS

LEPINGU TÄITMINE

Sõjaline vajadus Kaitseväelt

Tehniliste nõuete defineerimine

Turu-uuring ja omamiskulu analüüs

Ühishankimise võimaluste
otsimine

Sobiva menetlusliigi valik ja
valikukriteeriumite
määratlemine

Pakkumuste esitamine

Pakkuja valik ja pakkumuste
hindamine

Vajadusel läbirääkimine

Lepingu sõlmimine

Lepingu haldamine

lepingu kasutamise korraldamine,
sh ostutellimuste tegemine ja tarnete
kulgemise monitoorimine

Kaebuste lahendamine

Tarnijate hindamine

• Haldame ca 500 raamlepingut ja enam kui 10 dünaamilist hankesüsteemi, mis
hõlmavad üle 800 tarnija

Autor: Eerika Riks, RKIK hanke- ja ostubüroo juht

• Meie hallatavate lepingute ja dünaamiliste hankesüsteemide tehingute
aastakäive on üle 400 mln € aastas

Millele riigihankes osalemiseks
pakkumust koostades tähelepanu
pöörata?

Hangete tulemusena sõlmitakse üldjuhul raamlepingud, mille alt asutused
saavad lepingupartneritelt kas RKIK-i kaudu või vahetult ostutellimusi teha.
Raamlepingud kehtivad enamasti 4- või 7-aastat ning on suunatud pikaajaliste ja
usalduslike partnerlussuhete loomisele. Turul pakutavate letitoodete ja -teenuste
(nt toiduained, töörõivad, mootorsõidukijuhtide koolitamine) hankimisel oleme
liikunud tasapisi ka raamlepingutele alternatiivsete dünaamiliste hankesüsteemide
loomisele. Dünaamiline hankesüsteem võimaldab hoida turu hankeeseme osas
ostude jaoks pidevalt avatuna, kuna pakkumisest huvitatud tarnijad võivad
hankesüsteemiga jooksvalt liituda selle kehtivusaja jooksul.
Hankimisel lähtume EL riigihanke direktiividest ja riigihangete seadusest ning
meie hanked on võimalikult suures ulatuses avatud konkureerivatele
pakkumustele, mis tähendab, et üldjuhul küsime konkureerivaid pakkumusi
ka väljapoole riigihangete regulatsiooni kohaldamisala jäävates hangetes.
Kohaldatavad erandid jäävad eelkõige riigisaladuse ja riigi oluliste julgeolekuhuvide
valdkonda. Avatud konkurents võimaldab leida kõige võimekamad tarnijad, kes
pakuvad eelnevalt defineeritud funktsionaalseid miinimumnõudeid täitvaid parima
hinna ja kvaliteedi suhtega lahendusi.
• Meie hangetest üle 70% on avalikult väljakuulutatava riigihanke menetlusega
• Meie hangetele esitatakse keskmiselt 4,1 pakkumust. Ühe pakkumusega hankeid
on alla 10%
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Riigihangete seaduse eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite
läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine
ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel. Hankija peab
riigihangete planeerimisel ja korraldamisel arvestama sotsiaalsete kaalutluste,
innovatsiooni rakendamise ning keskkonnasäästlike lahendustega.
Riigihangete korraldamise üldpõhimõtted on: läbipaistvus, kontrollitavus,
proportsionaalsus, võrdne kohtlemine, kriteeriumite asjakohasus ja põhjendatus,
konkurentsi efektiivne ärakasutamine, avalike vahendite kaudu konkurentsi
moonutamise keeld, konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine, säästlikkus
ja otstarbekus, parima hinna ja kvaliteedi suhte alusel lepingu sõlmimine ning
riigihanke läbiviimine mõistliku aja jooksul.
Kõiki neid põhimõtteid järgides koostab hankija riigihanke alusdokumendid, kus
kirjeldab hankeeseme ning sätestab kõik olulised nõuded pakkujale ja pakkumusele.
Pakkumust ettevalmistades on oluline, et pakkuja jälgiks, missuguseid andmeid
ja dokumente on hankija seatud tingimustele vastavuse tõendamiseks nõudnud,
ja need siis ka pakkumuse koosseisus esitaks. Reeglina ei ole tingimuslikud
pakkumused lubatud. Pakkuja peab pakkumuses esitama need andmed ja
kaitseinvesteeringud.ee
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dokumendid, mis riigihanke alusdokumentides küsitud on. Sageli ei piisa üksnes
tingimuse sissejuhatava lause lugemisest, vaid tuleb tutvuda ka tingimuse pikema
lahtikirjutusega, kust võivaid tuleneda nüansid, mis aitavad korrektset pakkumust
koostada.
Kui tegemist on sama hankeesemega hankemenetlusega, milles pakkuja juba ka
eelmistel kordadel osalenud on, siis uue hanke puhul ei pruugi hankija sätestada
samu tingimusi, mis eelmise hanke korral. Seetõttu on äärmisel oluline iga uue
hanke puhul tutvuda põhjalikult just selle hanke tingimustega.
Paraku juhtub vahel ka nii, et hankija koostatud riigihanke alusdokumentides
on ebakõlasid. Hankija on väga tänulik, kui enne pakkumuste esitamise tähtaega
hankija tähelepanu neile juhitakse, mis teeb võimalikuks alusdokumentide
puudused enne pakkumuste esitamise tähtaega kõrvaldada. Korrektsete
alusdokumentide alusel on ka pakkujatel lihtsam pakkumust esitada.
Iga pakkuja jaoks on ilmselt oluline, et hankemenetluses osalemisel tagaks hankija
pakkumuses sisalduva pakkuja ärisaladuse konfidentsiaalsuse. Et hankija saaks
seda tagada, on oluline, et pakkuja pakkumust koostades märgiks pakkumuses
milline teave on pakkuja ärisaladus ning ka põhjendaks teabe ärisaladuseks
määramist. Siinjuures tuleb arvestada, et ärisaladusena ei või märkida pakkumuse
maksumust ega osamaksumusi, kui neid arvestatakse pakkumuste hindamisel, ega
muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid
numbriliste näitajate väärtusi, kuivõrd need kuuluvad avaldamisele osaliselt
kõikidele hankemenetluses osalejatele pakkumuste avamisel ja osaliselt vastavaks
tunnistatud pakkujatele pärast eduka pakkumuse tegemise otsust hankija poolt.
Korrektselt teabe ärisaladusena märgistamine tagab selle, et pakkuja vastav teave
saladuseks jääbki.
Samamoodi ootab hankija ka pakkujatelt, et hankija poolt pakkujatele
hankemenetluse kestel väljastatud teave, mis on märgistatud kui asutusesiseseks
kasutamiseks mõeldud teave, jääb üksnes pakkuja käsutusse ning pakkuja ei avalda
seda pakkumuse esitamisega mitteseotud isikutele. See teave on mõeldud pakkujale
üksnes pakkumuse esitamiseks ja lepingu täitmiseks.
Autor: Merle Vilu, RKIK õigusvaldkonna juht
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Riigi Kaitse
investeeringute Keskuse
taristu osakond
Taristuosakonna põhiülesanne on tagada,
et riigikaitseks oleks kättesaadav vajalik,
toimiv ja ohutu taristu madalaima võimaliku
kuluga. Selleks me planeerime uusi arendusi
ja korraldame planeeringute koostamist,
Heilika Reinvart
projekteerimist ning ehitamist, samuti
RKIK taristuosakonna juhataja
kinnisvara efektiivset haldamist, ostu ning
müüki. Vajadusel korraldame katastrimõõdistamisi ja rendihankeid ning seisame
selle eest, et arendus- ja ehitustegevus oleks kooskõlas keskkonnanõuetega.
Taristu osakond paikneb üle terve Eesti – linnakutes ja harjutusväljadel, kus ta teeb
kõik selleks, et kõik taristupõhised teenused oleksid Kaitseväele võimalikult väikese
vaevaga ja mugavalt kättesaadavad. Selle mõõga teravikus on haldusgrupid, kes
korraldavad kinnisvara elutsüklit parimal viisil ning tunnevad iga objekti hingeelu.
Lisaks sellele kannab taristu osakond Kaitseinvesteeringute keskuse ja terve
riigikaitse valdkonna põhilist insenertehnilist kompetentsi nii ehitus kui ka
tooteinseneride näol. Insenertehnilises büroos töötab kokku üle kolmekümne
erineva inseneri ja ehituseksperdi. Lisaks korraldab insenertehniline büroo ka
riigivara käsutamist ja haldab tehnilisi andmeid, projektipanka ja geoinfot.
Taristu arendamise järgmise 4-5 aasta plaanid näevad ette ehitusmahtude
järkjärgulise vähenemise ning keskendumise taristu tõhusale ülalpidamisele
ning keskkonnasõbralikele lahendustele. Ühtlasi hakkab kätte jõudma esimeste
taristuobjektide eluea keskpaik, mis tähendab, et vähehaaval tuleb hakata tegelema
tehnosüsteemide kaasajastamise, energiatõhususe parandamise ja muude sarnaste
rekonstrueerimistegevustega.
Taristu paremaks haldamiseks on Eesti jagatud neljaks regionaalseks portfelliks
ning kaheks funktsionaalseks portfelliks. Portfelli efektiivse arendamise ja
korraldamise eest vastutab portfellijuht.
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LÄÄNE PORTFELL

PÕHJA PORTFELL

Lääne taristuportfelli alla kuuluvad geograafilises
mõttes Eesti Kaitseväe kasutuses olevad Eesti
läänepoolsed objektid ja linnakud Pärnust Paldiskini.
Kirde portfelli kuulub ka Ämari lennubaasi linnak koos
lennuväljaga.

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

Territooriumite pindala on 1400 ha, millel on kokku
üle 160 hoone ja 120 rajatise. Hoonete ja ehitiste
pindala on kokku ca 135 000 m2.
Mario Metsoja
lääne portfellijuht

Lääne portfelli viie aasta maht on 84 miljonit eurot.

2022.-2023. AASTATE INVESTEERINGUPROJEKTID
Ämari lennubaasi lennuraja rekonstrueerimise projekteerimine / 2022
Ämari lennubaasi universaalhalli ja sõdurikodu kunstikonkurss / 2022
Paldiski linnaku toitlustuskompleksi projekteerimine ja ehitus / 2022
Paldiski linnaku kasarmu ja toitlustuskompleksi kunstikonkurss / 2022
Ämari lennubaasi lennuraja rekonstrueerimine / 2023
Ämari toitlustuskompleksi juurdeehitus / 2023
Ämari lennubaasi toitlustuskompleksi kunstikonkurss / 2023
Raadi linnaku meditsiini konteinerite ümberehitus / 2023

33

kaitseinvesteeringud.ee

Territooriumite pindala on 34 ha. Hoonete ja ehitiste pindala on kokku ca 120 000 m2.
Lääne portfelli viie aasta maht on 50 miljonit eurot.

2022.-2023. AASTATE INVESTEERINGUPROJEKTID
Filtri linnaku administratiivhoone ehitustööd / 2022
Miinisadama administratiivhoone ümberehitustööd / 2022
Miinisadama administratiivhoone projekteerimistööd / 2022
Filtri linnaku garaaž-varjualuse ehitustööd / 2022
Jägala linnaku PVC hallide katete vahetus / 2022
Jägala linnaku mõisahoone katuse vahetus / 2022
Riigikaitsemaja projekteerimine / 2022
Riigikaitsemaja ehitustööd / 2023
Riigikaitsemaja kunstikonkurss / 2023
Filtri 12 K01 ehitustööd / 2023
Juhkentali administratiivhoone projekteerimine-ehitus / 2023
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KIRDE PORTFELL

LÕUNA 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.

Lõuna portfelli kuuluv territoorium ulatub
Kesk-Eestist Kagu-Eesti ja riigi lõunapiirini. Lõuna
portfelli kuulub teiste seas Taara linnak Võrus ning
Raadi linnak Tartus.

Territooriumi pindala on 858 ha. Hoonete ja ehitiste
pindala on suurusjärgus 247 448 m2.

Territooriumite pindala on 287 ha ning hoonete
pindala on kokku 98 335 m2.

Randel Lipp

kirde portfellijuht
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Mart Salusaar

lõuna portfellijuht

Kirde portfelli viie aasta maht on 40 miljonit eurot.

Lõuna portfelli viie aasta maht on 78 miljonit eurot.

2022. AASTA INVESTEERINGUPROJEKTID

2022. AASTA INVESTEERINGUPROJEKTID

Jõhvi linnaku moonahoidlate ehitus / 2022
Raskerelvade remonditöökoja ehitus / 2022
Kellavere radariposti rekonstrueerimine ja õhuseiredivisjoni positsiooni
projekteerimine-ehitus / 2022
Jõhvi linnaku universaalhalli ehitustööd / 2022
Tapa linnaku kasarmute remonttööd / 2022
Jõhvi linnaku kasarmu remonttööd / 2022
Jõhvi linnaku detailplaneering / 2022
Tapa linnaku laienduse detailplaneering / 2022
Tapa linnaku päikesepargi rajamine / 2022

Tartu riigikaitsemaja projekteerimine / 2022
Tartu tegevväelaste kasarmu projekteerimine / 2022
Õhuseiredivisjoni radaripositsiooni projekteerimine / 2022
Paldiski linnaku kasarmu ja toitlustuskompleksi kunstikonkurss / 2022
Raadi linnaku Kaitseväe hoonete projekteerimine ja ehitus / 2022
Võru linnaku universaalhalli kunstikonkurss / 2022
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HARJUTUSVÄLJADE
PORTFELL

TOITLUSTUSTEENUSE
PORTFELL

Harjutusväljade portfelli hallata on 32 000 ha
väljaõppealasid ning ligi 90 hoonet ning rajatist.

Toitlustuse portfellis tagab teenust iganädalaselt
üle 200 töötaja.

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

RKIK-l on üle eesti 9 toitlustuskompleksi, kus
pakutakse sooja toitu kolm korda päevas ning
lisaks kaks vahepala 5000-le Kaitseväe ajateenijale,
teenistujale ning liitlasüksuse sõdurile.

Lähimate aastate suurimateks eesmärkideks on
Kaitseväe Keskpolügooni soomusmanööverlaskevälja,
harjutusväljade portfellijuht
kahe statsionaarse pardalarelvade laskevälja ning uue
tulejuhtimistorni väljaehitamine. Järgmise aasta esimeses pooles valmib polügooni
lõunaosas Rabasaare linnavõitluslinnak ning Jõhvi sõjaväelinnaku ja Sirgala
harjutusvälja vaheline ühendustee.
Elari Kalmaru

Jätkame menüü mitmekesistamisega, et pakkuda
rikkalikku toiduvalikut ka eritoitlastele. Menüüde
planeerimisel ja koostamisel arvestame hooajalisusega, et pakkuda kodumaise
päritoluga toorainet, mis moodustab igapäevasest toidulauast ca 75 %.
Agne Silde

toitlustusteenuse portfellijuht

Kogu toitlustamise planeerimine käib läbi toitlustustarkvara BUUM, milles on
üle 2000 retsepti.

Harjutusväljade portfelli viie aasta maht on 35 miljonit eurot.

2022.-2023. AASTATE INVESTEERINGUPROJEKTID
Kaitseväe Keskpolügooni soomusmanööver laskevälja ja tee ehitustööd / 2022
Kaitseväe Keskpolügooni tulejuhtimistorni ehitustööd/ 2022
Soodla harjutusvälja riigi eriplaneering / 2022
Läsna linnaku tehnikavarjualuste ehitustööd / 2022
Kaitseväe Keskpolügooni soomukilasketiirude ehitustööd / 2023
Kikepera harjutusvälja väljaõppetaristu projekteerimine ja ehitustööd / 2023

Toitlustusteenuse viie aasta maht on 50 miljonit eurot.

2022. AASTA SUURIMAD VÄLJAKUTSED
Paldiski linnaku uue toitlustuskompleksi sisseseade hankimine,
tagamine sh köögimeeskonna aktiivne värbamine.
Taara linnaku toitlustuskompleksi suuremahulised remonttööd.
2022-2023. aastatel loome koostöös kaitseväega välitoitlustamise
korralduse, mis omakorda loob uued alused varude hankimiseks
ja tagamiseks.

HV
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Kaitsetööstuse arendamine
Riigi strateegiliseks sihiks kaitsetööstuse arendamisel on toetada peamiselt
ekspordile suunatud ettevõtteid, mis toetavad riigi kaitsevõimet ja varustuskindlust,
on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ja kõrge arendustasemega, panustades
ka tarkade töökohtade loomisesse.
Kaitseministeeriumi tegevused kaitsetööstuse arendamisel on suunatud
Eesti ettevõtete tootearenduse, innovatsiooni ja ekspordi toetamisele.
2030. aastaks soovime sektorit kasvatada nii palju, et kaitsetööstuse
müügitulust vähemalt 70% moodustaks eksport.

60%
EESTI KAITSE-EELARVE INVESTEERINGUTEST JA MAJANDUSKULUDEST
JÕUDIS EESTI MAJANDUSSE:

207 MLN EUROT JA 2390 ETTEVÕTET

KAITSEMINISTEERIUMI TUGI ETTEVÕTETELE:
✓ Äridiplomaatia edendamine kõrgetasemelistel visiitidel ja kaitsetööstusnäitustel rahvusvaheliste kontaktide loomiseks.
✓ Rahvusvaheliste ühisprojektide algatamine eesmärgiga soodustada koostööd
ja müüa Eesti kaitsetööstuse tooteid.
✓ Euroopa Kaitsefondis teemade valiku sõnastamine Eesti huvides, aidates
ettevõtetel ja ülikoolidel kaasata välisraha teadus-arendusprojektide jaoks ja
projektides osalemine vastavalt Eesti kaitsevõime arendusprioriteetidele.
Kaitsetööstuse arendusprojektide konkursi info on leitav Kaitse
ministeeriumi kodulehelt märksõnaga kaitsetööstuse arendustoetused
www.kaitseministeerium.ee
✓ Iga-aastase kaitsetööstuse arendusprojektide konkursi korraldamine uut
toodete arendamiseks ja riigikaitse lahenduste populariseerimiseks tsiviilturule orienteeritud ettevõtete seas.
✓ Kaitsevägi toetab vastavalt võimalustele ettevõtteid sõjalise ekspertiisiga
toodete arendamisel, testimisel ja sertifitseerimisel.
✓ Kaitseinnovatsiooni toetamine, osaledes NATO DIANA kiirendivõrgustiku ja
testkeskuste loomisel.
✓ Kaitsetööstuse rahvusvaheliste suurürituste korraldamine Eesti ettevõtete
koostöö- ja ekspordivõimaluste suurendamiseks.
✓ Koostöö strateegilise partneri Eesti Kaitsetööstuse Liiduga ja teiste mini
steeriumidega kaitsetööstuse arengu toetamiseks.
Autor: Eneli Saabas, Kaitseministeeriumi kaitsetööstuspoliitika juht
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1
Eesti Kaitsetööstuse Liidu toetus 16%

1

4

Eesti kaitsetööstuse
arendusprojektide konkurss 59%

2

KAITSEMINISTEERIUMI
TUGI EESTI KAITSETÖÖSTUSE ARENDAMISEKS
2011-2021 CA 5 MLN
EUROT

3

Innovatsioonivõistlused ja väiksemad
projektid 1%

3

Euroopa Kaitsefondi projektide
kaasrahastus 24%

4
2
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Kuidas rahastatakse
kaitsetehnoloogiate teadus- ja
arendustegevusi?
Euroopa Kaitsefond on Euroopa Liidu uus kaitsetehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse rahastamise meede (aastatel 2021-2027 8 mld eurot, sellest 1/3 teadusuuringuteks ja 2/3 arendusprojektideks). Eesmärgiks on toetada liikmesriikide
ühist võimearendust, tõsta Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsivõimet, soodustada innovatsiooni ning ettevõtete ja teadusasutuste
piiriülest koostööd. Toetatakse tehnoloogiate arendamist alusuuringutest
turukõlbulike toodeteni. Toetuseid jagatakse iga-aastaste taotlusvoorude alusel.
Rahastatavad teemad, nende funktsionaalsed kirjeldused ja eelarved lepitakse
kokku Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide poolt.
Kaitseministeerium esindab Eestit Euroopa kaitsefondi juhtimisel ning koordi
neerib Eesti osalejate toetamist Euroopa kaitsefondi rahastatavates tegevustes.
Eesmärgiks on aidata kaasata Eesti ettevõtete ja ülikoolide tootearendusse ning
teadusuuringusse investeeringuid, soodustada ettevõtete ja ülikoolide rahvusvaheliste koostöökontaktide loomist ning jõuda Euroopa kaitsefondi projektil tulemusel
lahendusteni, mis toetavad Eesti riigikaitset. Kaitseministeerium on senini Eesti
osalejaid toetanud kokku 1,2 mln euro ulatuses kaasfinantseeringuga ning lisaks
panustanud projektide elluviimisesse lõppkasutaja ootuste määratlemise ja lahenduste testimise näol. Viimase kahe aasta jooksul on Eesti ettevõtted Euroopa
kaitsefondi pilootprogrammist tehnoloogiate arendamiseks kaasanud 16 mln euro
väärtuses toetuseid.
Autor: Janter Saar, Kaitseministeeriumi Euroopa Kaitsefondi programmijuht

Kaitstud riik, kaitstud keskkond
Keskkonnaga on riigikaitses tegeletud üle 10 aasta. Kui algusaastatel olid fookuses
tegevuste keskkonnaload ja metsas käitumise reeglid, siis viimased 5-6 aastat on
tegeletud valdkonnaga süvitsi. 2021. aasta oli riigikaitse keskkonnasuunal väga
produktiivne – valmis täienenud Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonna- ja
kliimapoliitika ning uudsena kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle
vähendamise võimaluste uuring.
KIRSA VÕI SOOMUK? Kaitsesektori jalajälg ja selle mudel on mitmetahuline. Kõige
selgema osa jalajäljest moodustavad näitajad, mida on võimalik teisendada CO2
tonnideks ehk ekvivalendiks. Kaitseministeeriumi valitsemisalas moodustas süsinikujäljest 52% elektri tarbimine, 39% mootorikütuse tarbimine ja 9% soojusenergia.
Teise ulatuse ehk ressursijalajälje moodustavad vee tarbimine ning jäätmed, mille
osas saab välja tuua, et küllaltki suur hulk olmejäätmeid jõuab taas- või koduskasutusse.
PISTIKHÜBRIIDIGA SÕTTA? Peame tõdema, et väiksem CO2 heide ei vii meid igal
ajahetkel rindejoonele. Sõjamasinad ei ole veel jõudnud aega, et saaksime
kindla südamega vana hea diisli asendada. Küll aga ei kehti see majandussõidukite kohta! Kaitsesektoril saavad olla ambitsioonikaid keskkonnaeesmärgid – need tuleb teadlikult teistesse tegevustesse integreerida. Näiteks
saame me juba praegu ehitada paremaid hooneid, hoida kokku elektri- ja soojusenergiat, vett. Olla tark ostja, mõelda toodete ja teenuste elutsüklile. Vähendada jäätmeteket, suunata jäätmeid taaskasutusse või kasutada materjale ringselt.
JALAJÄLG VÕI SAAPAMUSTER? Põhjus, miks nimetada praegust jalajälge saapamustriks on see, et mudelis ei ole arvestatud mitme olulise aspektiga nagu näiteks
maakasutus, lähetused või keskkonnahoidlikud hanked. Viimane ei ole meile tegelikult võõras. Rohelisi hankeid oleme osades tootegruppides teinud juba arvestav
arv kordi. Haarde laiendamist takistab tihti turg, mis ei ole koheselt valmis küsitud
keskkonnanõuetele vastavat toodet pakkuma või vastavust tõendama. Olles Eesti
suurimaid hankijaid saame me seda muuta, küsides ja juhtides turgu nii, et toodete
elutsükli tundmine toormest kuni jäätmeni saaks pakkujate südameasjaks.
Autor: Merilin Kalmaru, RKIK keskkonnajuht
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