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EHITISTE
ENERGIATÕHUSUSE
PARANDAMINE

hitiste energiatõhusust puudutava uue ELi
direktiiviga, (1) mille sätted kõik liikmesriigid peavad
sisse viima oma seadusandlusse jaanuariks 2006,

püütakse tagada, et ühtsed ehitusstandardid kogu
Euroopas rõhutaksid energiatarbimise minimeerimist. See
võimaldaks vähendada ehitiste ja hoonete energiatarvet igal pool
Euroopas, nõudmata suuri lisakulutusi, ning samaaegselt
tunduvalt suurendada kasutajate mugavust. Need abinõud
puudutavad põhimõtteliselt kõiki energiatarbijaid ja on samas ka
tähtsaks osaks EL strateegias Kyoto protokollist tulenevate
kohustuste täitmiseks. Selle õigusakti alusel:

• kohaldatakse kõikides EL liikmesriikides ehitiste
energiatõhususe arvutamise ühtne metoodika, võttes arvesse
kohalikke kliimatingimusi;

• liikmesriigid kehtestavad energiatõhususe miinimumnõuded,
mida kohaldatakse nii uutele ehitistele kui ka suurte
olemasolevate ehitiste laiaulatuslikul rekonstrueerimisel. Paljud
neist nõuetest põhinevad kas olemasolevatel või uutel
kavandatavatel Euroopa normidel;

• ehitiste sertifitseerimissüsteem kergendab tunduvalt
energiatarbimise jälgimist nii omanike, üürnike kui ka
kasutajate poolt; 

• teatud nimivõimsusi ületavaid kuumaveekatlaid ja
kliimaseadmeid kontrollitakse regulaarselt, et määrata kindlaks
nende energeetiline efektiivsus ja kasvuhoonegaaside
emissioon.

Uuringute tulemused näitavad, et aastaks 2010 võiks
energiatarbimist vähendada rohkem kui viiendiku praegusest
energiatarbimisest, kohaldades rangemaid norme nii uutele
ehitistele kui ka olemasolevatele ja rekonstrueeritavatele
ehitistele. See aitaks suurel määral kaasa Kyoto protokolli
eesmärkide saavutamisele ega nõuaks erilisi muudatusi meie
harjunud eluviisis. Tulemused sõltuvad loomulikult sellest, kui
hästi me suudame direktiivi nõudeid rakendada ja täita. 

EHITISTE
ENERGIAKASUTUSE
VÄHENDAMINE

urooplased peaksid kasutama vähem energiat.
Energia tarbimine suureneb siiski pidevalt, samuti
meie sõltuvus mujalt imporditavast naftast ja

gaasist. Kyoto protokolli sätete kohaselt oleme
võtnud endale kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside
emissiooni 1990. a tasemelt aastateks 2008–2012 8% võrra,
millest lähtuvalt peaksime vähendama nafta, gaasi ja kivisöe
kasutamist. 

Euroopa Komisjon avaldas 2000. aastal Rohelise Raamatu, kus
on esitatud strateegia nende kahe probleemi lahendamiseks.
Ehkki üleminek kodumaiste taastuvate energiaallikate kasvavale
kasutamisele aitab vähendada saasteainete emissioone ja
energia importi, peaksid ka kõik tarbijad pingutama, et
vastavalt oma võimalustele säästa energiat. 

Transport ja tööstus on mõlemad suured energiatarbijad. Ent
siiski on meie ehitiste ja hoonete energiatarve ligikaudu 40%
kogu Euroopa energiatarbimisest. Valgustus-, kütte- ja
kliimaseadmed ning soe vesi meie kodudes, töökohtades ja
vabaaja veetmise paikades – kõik see nõuab rohkem energiat
kui transport või tööstus.

• Kaks kolmandikku Euroopa ehitistes ja hoonetes tarbitavast
energiast langeb kodumajapidamiste arvele;
kodumajapidamistes tarbitava energia hulk kasvab
sealjuures pidevalt, sest seoses elatustaseme tõusuga
kasutatakse üha enam mitmesuguseid kliimaseadmeid ja
küttesüsteeme. 

• Kümme miljonit kuumaveekatelt Euroopa kodudes on üle 20
aasta vanad; nende asendamine uutega aitaks säästa 5%
kütteks kulutatavast energiast. 

• Ehitiste ja hoonete valgustamiseks kuluks 30–50% vähem
energiat, kui kontorites ning äri- ja vabaaja ruumides
kasutataks energiasäästlikumaid valgustussüsteeme ja
tehnoloogiaid.

• Pool kliimaseadmete poolt tarbitava energiahulga
eeldatavast tõusust (eeldatavalt tarbimine kahekordistub
aastaks 2020) oleks võimalik säästa, kehtestades
seadmetele kõrgemate energiasäästu nõuetega standardid. 

Euroopa Komisjoni energia ja transpordi peadirektoraat töötab välja ja
viib ellu poliitikat nendes omavahel tihedalt seotud valdkondades.
2000. aasta Rohelises Raamatus "Energiavarustuskindlust käsitlev
Euroopa strateegia" analüüsiti Euroopa struktuurilisi nõrkusi:
energiatarbimine kasvab ning samaaegselt muutume üha rohkem
sõltuvaks Euroopa Liidu välistest energiaallikatest. Samal ajal peab
Euroopa Liit Kyoto protokollist tulenevate kohustuste täitmiseks
vähendama kasvuhoonegaaside emissiooni. Rohelises Raamatus on
tutvustatud strateegiaid, mis aitaksid vähendada energiatarbimist
Euroopas, suurendades samas selle kasutamise efektiivsust ning
võttes kasutusele taastuvaid energiaallikaid. Ehitiste energiatõhususe
parandamine on selle strateegia rakendamisel ülioluline.
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TULEVIKUSUUNAD

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad uues direktiivis sisalduvad
nõuded sisse viima oma seadusandlusesse 2006. a jaanuariks.
Selleks ettevalmistusi tehes kohtuvad liikmesriikide
spetsialistid ja ametnikud regulaarselt, vahetamaks
informatsiooni ja edendamaks koostööd ühtsete
energiatõhususe mõõtmisstandardite ja normide
väljatöötamisel. Lisateavet võib saada:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html

Euroopa Komisjon abistab erinevaid huvigruppe ettevõetud
meetmetest teavitamisel. Direktiivi rakendamist toetab
spetsiaalselt ka programm “Ratsionaalne energiatarbimine
Euroopas” (2003–2006). Vaata:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm

Kontakt:
Euroopa Komisjon
Energia ja transpordi peadirektoraat
Üksus D.1 – Regulatsioonipoliitika ning uute energiaallikate 
ja nõudluse reguleerimise edendamine
B-1049 Brüssel
E-post: TREN-building-directive@cec.eu.int
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(1) Direktiiv 2002/91/EÜ, EÜT L 1, 4.1.2003.
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ENERGIATÕHUSUSE
MÕÕTMINE

hitiste energiatõhususe mõõtmiseks
töötatakse välja ühtne metoodika, mis
pakub selget ja võrreldavat teavet ehitiste

tegeliku energiakasutuse kohta ning tagab
samade miinimumnõuete rakendamise kogu
Euroopas. Arvesse võetakse kõik energiatarbimist
mõjutavad tegurid, samas kui ehitised klassifitsee-
ritakse nende liigi, suuruse ja kasutusotstarbe järgi
(elamud, kontorihooned, koolid jne).

Ehitise energiatõhususe mõõtmine hõlmab selliseid
aspekte nagu soojusisolatsioon, küttesüsteemid,
kliimaseadmed, loomulik õhuvahetus ning loomulik
valgustus ja passiivne päikeseküte. 

Positiivse aspektina võib käsitleda päikese-
energiasüsteemide, kaugkütte ning soojuse ja elektri
koostootmise kasutamist. 

Kuna kliimatingimused Euroopa eri osades on väga
erinevad, siis võetakse energiatõhususe mõõtmisel
alati arvesse kohalikud kliimatingimused ning
keskkonnaolud. 

REGULAARNE ÜLEVAATUS

iikmesriigid kehtestavad kuumaveekatelde
ja kliimaseadmete regulaarse ülevaatus-
süsteemi suuremates kodumajapidamistes,

paljukorterilistes elamutes ning ärihoonetes ja
ühiskondlikes hoonetes, kus valesti seadistatud
seadmed võivad põhjustada liigset energiatarbimist ja
süsinikdioksiidi emissiooni. 

Regulaarset ülevaatust nõutakse taastumatutel vedel-
või tahkekütustel töötavate üle 20 kW
nimivõimsusega kuumaveekatelde puhul.
Samasugused üle 100 kW nimivõimsusega
kuumaveekatlad peavad läbima ülevaatuse vähemalt
iga kahe aasta järel ning gaasikatelde puhul võib
seda aega pikendada kuni nelja aastani.

Üle 20 kW nimivõimsusega kütteseadmetele, mis on
üle 15 aasta vanad, tehakse üldine ülevaatus. Selle
ülevaatuse alusel antakse kasutajatele nõu kas
seadme asendamiseks või muude muudatuste ja
alternatiivsete lahenduste kohta.

Ka kõik üle 12 kW nimivõimsusega kliimaseadmed
peavad läbima regulaarse ülevaatuse.

ENERGIATÕHUSUSE
SERTIFIKAAT

elleks, et võimalikud tulevased omanikud
või üürnikud saaksid rohkem teavet ehitise
või korteri eeldatavate ekspluatatsioo-

nikulude kohta, peavad müüjad või
üürileandjad esitama neile ka viimase ja kehtiva
energiatõhususe sertifikaadi.

Kui ostjad ning tulevased üürnikud on ehitise või
korteri tegelikust olukorrast teadlikud, on ka ehitajad
ja üürileandjad rohkem huvitatud energiasäästlikest
lahendustest ja tehnoloogiatest hoones, mis
omakorda alandab ka ekspluatatsioonikulusid.

Selleks, et energiatõhususe sertifikaatide võrdlemine
oleks võimalik, peavad iga riigi vastavad ametkonnad
esitama neis ka asjakohased energiatõhususe
kontrollnäitajad. Sertifikaat peab sisaldama ka
ettepanekuid ja soovitusi energiatõhususe
parandamiseks.

Suuremates ehitistes (üle 1000 m2), mida inimesed
regulaarselt külastavad, peavad energiatõhususe
sertifikaadid olema nähtaval kohal, et inimestel tekiks
parem ülevaade sellest, milline on energiasäästualane
olukord näiteks nende kohaliku omavalitsuse piires.
Ka andmed ruumide soovitusliku ja tegeliku
sisetemperatuuri kohta võiksid olla nähtaval kohal.

STANDARDITE
KOHALDAMINE

uroopa Liidu liikmesriigid kehtestavad nii
uute kui ka olemasolevate ehitiste
erinevatele kategooriatele energiatõhususe

miinimumväärtused, milledes arvestatakse
kohalikke kliimatingimusi ja mida regulaarselt läbi
vaadatakse. 

Energiatõhususe standardeid kohaldatakse kõikidele
uutele ehitistele alates 2006. aasta jaanuarist. Peale
selle tuleb kõigi suuremate ehitiste puhul (üle 1000 m2)
teha enne ehitustööde algust täielik tasuvusuuring,
mille käigus tehakse kindlaks võimalused
alternatiivsete kütte- ja energiavarustussüsteemide
kasutamiseks. 

Ka olemasolevate üle 1000 m2 ehitiste energiatõhusust
tuleb parandada laiaulatuslike rekonstrueerimistööde
käigus. Selliste ehitiste energiatõhusust tuleb
parandada vastavalt rahvuslikele standarditele niivõrd,
kuivõrd see on tehniliselt ja majanduslikult tasuv ning
vajalik vastavalt siseriiklikele energiatõhususe
miinimumväärtustele. 

Teatavad ehitised, nagu näiteks ajaloolised
mälestusmärgid, kirikud, ajutised ehitised,
põllumajandushooned ja suvilad, võidakse nende
standardite kohaldamisest vabastada.
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