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EPBD ja energiamärgis

Hoone energiamärgis (EPBD)

• Kehtiv regulatsioon, ligi dekaad

• Uued ja oluliselt rekonstrueeritavad hooned

• Ehitusloa, ehitisteatise taotlusel

• ETA – arvutuslik (simulatsioon)

• Kehtib 2 aastat

• Olemasolevad hooned

• Rentimisel, müümisel

• KEK – tarbimisandmete kohane

• Kehtib 10 aastat



2021. aastal 
veel toimumas

• EPBD direktiiv ülevaatamine

• CO2 kaasamine, kliimamuutuste
mõju;

• miinimumnõuded
renoveerimisele;

• käsitlusala;

• ühtlustatud vormid;

• andmed ja aruandlus;

• suunised-hoovad-toetused.



Ehitise olelusringi mõju

https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en



Taust ja hetkeseis

Hooned ~36% KHG heitest EL-is, Eestis:

• Kasutusaegne energiatarve ~40% EL-i energiatarbest

• Hoonete energiatõhusus on prioriteet

• Hoonefondi uuenemine (<1%/a) → 

renoveerimine oluline (hetkel ~1%/a)

Eesti Arhitektide Liidu kuraatornäitus 2018 „Liginull“.



Taust ja hetkeseis

Hoonete energiatõhususe direktiiv (EPBD) on senini keskendunud kasutusaegse 

energiatõhususe tagamisele

• Energiatõhususe kasv → 

osakaalu vähenemine → 

olelusringi muud etapid

Eesti Arhitektide Liidu kuraatornäitus 2018 „Liginull“.



Olelusring e. elukaar

file://riik.sise/yld/MKM$/Ehitus- ja elamuosakond/Oma/04 Keskkond/CO2/Pohjamaade_info/Low carbon construction in Finland 2020-01-30.pdf


Põhjamaad – uusehituse jalajälje nõuded

Andmebaaside arendus

Meetodite väljatöötamine

Deklareerimisnõuete jõustumine (sh potentsiaalsed miinimumnõuded)



https://www.lifecyclecenter.se/nordic-building-lca-comparison/



https://www.lifecyclecenter.se/nordic-building-lca-comparison/





E5. Lähtutakse ringmajanduse põhimõtetest

Iga ehitatava objekti planeerimisel, projekteerimisel ja ehitamisel on
arvestatud ehitise eluringi. Ehitusprotsess ja ehitatud objekt on loodus- ja
energiasäästlik ning jätkusuutlik. Ehitised on taaskasutavad ja paindlikud, see
tähendab, et neid saab nii demonteerida kui ümber ehitada ning nende
funktsionaalsus on muudetav. Ehitisi ja elukeskkondi planeeritakse selliselt, et
need oleksid hiljem vajadustele kohandatavad. Elamufondi haldamine on
kulutõhus. Rõhku pannakse renoveerimisele.

Tegevus 5.1: Jätkusuutliku ehitamise põhimõtete juurutamine
• Väljund: kommunikatsioonikava; jätkusuutliku ehitamise rakkerühma 

kokkukutsumine; jätkusuutliku ehituse visioonidokument (sh kajastatakse nii 
ringmajanduse põhimõtete rakendamist kui ka uusi innovaatilisi lahendusi 
kliimamuutuste leevendamiseks ning samas ka hoonete ehitamisel selliselt, et 
arvesse on võetud ka muutuvaid kliimatingimusi ja vajadusi kliimamuutustega 
kohaneda), sektori ettepanekud õppekavade täiendamiseks; kvaliteetse ruumi 
aluspõhimõtete juurutamiseks vajalik taseme- ja täiendõppe korraldus.

• Eestvedaja/kaasatavad:  MKM / RAM, KUM, HTM, KEM, Era, KOVid

EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS KAARDISTATI 5 TEGEVUST

EESMÄRGI KIRJELDUS

Tegevus 5.2: Ringmajanduse printsiipide juurutamine
• Väljund: ehitusjäätmete sisalduse kaardistus ja nende taaskasutatavuse hinnang; 

pilootprojektid (materjalide taaskasutus; ümbertöötlustehas); ehitusjäätmete
riiklik reeglistik; väärtuslike hoonete taaskasutamise soodustamine, hoone
eluringi pikkuse hinnang ja regulatsioonide muutus; digitaalsete lahenduste 
rakendamine uus-, taas- ja korduvkasutuse lihtsustamiseks

• Eestvedaja/kaasatavad: MKM / KEM, KUM, valdkonnaga seotud haridusasutused

Tegevus 5.3: Ruumiliste digiteisikute arendamine selliselt, et nad aitaksid paremini
mõista ehitustegevuse ja kliimaeesmärkide täitmise omavahelisi seoseid
• Väljund: IT-lahendused ja erasektori rakendused e-ehituse platvormil
• Eestvedaja/kaasatavad:  MKM / KEM, Era, valdkonnaga seotud haridusasutused

Tegevus 5.4: Ehitise eluringi mõju hindamismetoodika välja töötamine ja 
juurutamine
• Väljund: Kasvuhoonegaaside eelarve metoodika ja riiklikud hoonete 

kliimamõju regulatsioonid; planeeringute juhendi täiendamine; kogumõju 
arvutamise metoodika

• Eestvedaja/kaasatavad:  MKM / KEM, valdkonnaga seotud haridusasutused

Tegevus 5.5: Uuenduslike finantsmehhanismide väljatöötamine ja rakendamine
• Väljund: uuring kasvuhoonegaaside kauplemissüsteemi osas; toetusmeetme

ettepanek
• Eestvedaja/kaasatavad:  MKM / KEM



Uuring ehituse süsinikujalajälje hindamisprintsiipide rakendamiseks 
Eestis*

Eeskujud

• Riikide keskkonnamõju hindamise praktikad

Keskkonnamõju hindamise käsitlusala

• Indikaatorid, olelusringi etapid, hoone tüübid ja osad, klassifitseerimine

Eeldused kestlikuma ehituse loomiseks

• Taustauuring, andmebaas, tööriist, poliitika, soodustused, toetused

Innovatsioon

• Mõõdetud kohalike / prognoositavate väärtuste kaasamine

• Laiem käsitlus?

Seosed

• Suhe muude valdkonda puudutavate metoodikatega, ringmajandusega

* Ehituse süsinikujalajälje hindamisprintsiipide uuring: https://mkm.ee/et/uudised/aas-hoonete-susinikujalajaljega-arvestamine-peab-saama-ehituse-lahutamatuks-osaks

https://mkm.ee/et/uudised/aas-hoonete-susinikujalajaljega-arvestamine-peab-saama-ehituse-lahutamatuks-osaks


Uuringu oodatavad tulemused

• Printsiibid ehitiste keskkonnamõju hindamiseks

• Ligipääsetav põhimaterjalide CO2-jalajälje andmebaas

• ‘Keskmised’ ehitusmaterjalid

• Toodete EPD-de lisamise võimekus

• Süsinikujalajälje arvutuse tööriista prototüüp

• Eri disainlahenduste olelusringi võrreldavus

• Poliitilised suunised riigile



Kuhu liigume?

Hoone energiamärgis (EPBD)

Hoone süsinikumärgis?

Regulatsioon?



Tänan tähelepanu 
eest!

Erkki Seinre

erkki.seinre@mkm.ee
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