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ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid kontorihoonete projekteerimise, ehitamise ja 

haldamise puhul 

 
 

1 SISSEJUHATUS 
 

ELi keskkonnahoidlike riigihangete (edaspidi „ELi KHR“) kriteeriumide eesmärk on hõlbustada riigi ametiasutustel väiksema keskkonnamõjuga toodete, teenuste ja tööde 

ostmist. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud viisil, mis võimaldab konkreetsel asutusel need asjakohasel juhul oma 

pakkumisdokumentidesse lülitada. Käesolevas dokumendis esitatakse tooterühma „kontorihooned“ jaoks välja töötatud ELi KHRi kriteeriumid. Seda toetab juhenddokument, 

milles esitatakse juhised KHRi kriteeriumikogumi tõhusaks lõimimiseks hankeprotsessi. Lisatud tehnilises taustaruandes on esitatud täiendavaid selgitusi nende kriteeriumide 

valimise põhjuste kohta ja viited lisateabele. 

Kriteeriumid on jaotatud valiku kriteeriumideks, tehnilisteks kirjeldusteks, pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja lepingu täitmise klausliteks. Iga kriteeriumikogumi 

puhul saab valida kahe sihttaseme vahel: 

  põhikriteeriumid on välja töötatud keskkonnahoidlike riigihangete lihtsaks kohaldamiseks, keskendudes toote keskkonnatoime peamistele valdkondadele ja 

ettevõtjate halduskulude võimalikule vähendamisele;  

  lisakriteeriumide puhul võetakse arvesse rohkem keskkonnatoime aspekte või keskkonnahoidlikkuse kõrgemat taset. Neid kriteeriume kasutavad ametiasutused, kes 

soovivad keskkonna- ja innovatsioonieesmärkide toetamisel kaugemale minna. 

Tuleks meeles pidada, et kontorihoonetega seotud hange on eriti keerukas teema, mis tähendab, et keskkonnakriteeriumidega arvestamine nii põhi- kui ka lisaeesmärkide 

tasemel nõuab – standardlahendustega võrreldes – põhjalikumat oskusteavet, rohkem jõupingutusi nõuetele vastavuse tõendamiseks, ning vähemalt mõne kriteeriumi puhul ja 

sõltuvalt hankeviisist ning projekteerimisrühma ja töövõtjate kogemusest, suuremaid esialgseid kapitalimahutusi. 

Samal ajal kui KHR on vabatahtlik vahend, on tähtis rõhutada, et on olemas muud ELi õigusaktid, mis reguleerivad kontorihoonete keskkonnatoimet siduvate kohustuste 

kaudu. Näiteks energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artikliga 6
1
 kohustatakse liikmesriike tagama, et keskvalitsused soetavad üksnes suure energiatõhususega tooteid, 

teenuseid ja hooneid, niivõrd kui see on kooskõlas kulutõhususe, majandusliku teostatavuse, üldise jätkusuutlikkuse, tehnilise sobivuse ja piisava konkurentsi põhimõtetega.  

                                                           
1 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse 

kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).
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1.1 Mõisted ja reguleerimisala 
 

Käesolevat KHRi kriteeriumikogumit kohaldatakse kontorihoonete hankeprotsessi suhtes, kaasa arvatud hoonete projekteerimine, ehitusplatsi ettevalmistamine, ehitamine, 

teenindamine ja jooksev haldamine. Kriteeriumide kohaldamisel tähendab tooterühm „kontorihooned” ehitisi, kus toimub peamiselt haldus- ja kontoritegevus. Kontorihoonet 

määratletakse järgmiselt 

„Hoone, mille esmane ülesanne on pakkuda haldus-, finants-, kutsealaste või klienditeenuste osutamise ruume. Kontoriruumid peavad moodustama olulise osa 

hoone kogupinnast. Hoone võib sisaldada ka muud tüüpi ruume, nagu koosolekuruumid, õppeklassid, töötajatele ette nähtud või tehnilised ruumid“. 

Hooned, milles asuvad kontorid, kuuluvad liikmesriikides eriplaneerimist nõudvatesse klassidesse. Mõiste „oluline“ võib liikmesriigiti erineda, kuid hõlmab tavapäraselt 50–

80 % hoonest. KHRi kriteeriumid ei laiene parkimisaladele, mis jäävad väljapoole hoone füüsilist jalajälge või territooriumi. Kohaldatavate kriteeriumide raames käsitletakse 

ka kontorihoonete olulist renoveerimist. Sellist renoveerimist määratletakse hoonete energiatõhususe direktiivis 2010/31/EL järgmiselt:  

a) hoone välispiirete või tehnosüsteemide renoveerimisega seotud kulud on suuremad kui 25 % hoone väärtusest, välja arvatud selle maa väärtus, millel hoone 

asub; või  

b) renoveeritakse rohkem kui 25 % hoone välispiirete pindalast. 

Käesolev kriteeriumikogum sisaldab soovitusi, mida kohaldatakse nii olemasolevate hoonete renoveerimise kui ka uute hoonete ehitamise suhtes. Kriteeriume toetavad 

suunised, mis käsitlevad uue või renoveeritud kontorihoone arendus- või hankeprotsessi. Suunistes eristatakse selle protsessi järgmiseid etappe:  

- ettevalmistav analüüs ja teostatavusuuring; 

- detailne projekt ja lubade taotlemine; 

- ehitusdetailide eemaldamine, lammutamine ja ehitusplatsi ettevalmistustööd; 

- hoone ehitus- või olulised renoveerimistööd; 

- energiasüsteemide paigaldamine ja energiateenuste osutamine; 

- ehituse lõpetamine ja hoone üleandmine; 

- kinnisvara juhtimine; 

- kasutusele võtmise järgne hindamine. 

Ametliku hankega seotud protsessi konkreetsed etapid, mille kriteeriumid sätestatakse selle dokumendiga, on määratud kindlaks punktis 1.2. 

Direktiivi 2012/27/EL kohaselt määratletakse energiateenused
2
 kui: 
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Sealsamas 1.
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„füüsiline kasu, teenus või kaup, mis saadakse energia kombineerimisel energiatõhusa tehnoloogia või tegevusega, mis võib hõlmata teenuse osutamiseks vajalikke 

toiminguid, hooldust ja kontrolli, mida tehakse lepingu alusel ja mille puhul on tõestatud, et tavaolukorras viib see kontrollitava ja mõõdetava või hinnatava 

energiatõhususe paranemiseni või primaarenergia säästmiseni“. 

Seoses kontorihoonete suhtes kohaldatavate KHRi kriteeriumidega keskendub energiateenuste hange esmajärjekorras kontorihoonete varustamisele vähese CO2-heitega või 

heitevaba energiaga, mida pakuvad sellised energiateenuse osutajad nagu energiateenuse ettevõtjad, või energiatõhususe lepingutele direktiivi 2012/27/EL tähenduses.  

Kinnisvara juhtimine on standardi EN 15221
3
 kohaselt määratletud järgmiselt: 

„organisatsiooni protsesside integreerimine, et säilitada ja arendada kokkulepitud teenuseid, mis toetavad ning täiustavad põhitegevuse efektiivsust“. 

Nende kriteeriumide tähenduses viitab „põhitegevus“ kontorihoone kasutamisele standardi EN 15221 mõistes peamiselt „ruumi ja taristuna“, mis hõlmab tööruumide, 

töökohtade, tehnilise taristu ja IKT süsteemide haldamisega seotud tegevust. 

Iga kõnealuse tegevuse kohta on esitatud keskkonnakriteeriumid. Kriteeriumid käsitlevad kontorihoonete kõige olulisemaid keskkonnatoimeid, mis on seotud energia 

tarbimise tõttu hoone kasutamise ajal ja ressursside kasutamise tõttu ehitusmaterjalide tootmiseks tekkivate kasvuhoonegaaside heitega. Neid mõjutavad omakorda hoone 

haldamine, kasutusiga ja kasutuskõlblikkus. Seepärast käsitletakse ka muid tegureid, mis mõjutavad hoone kasutusiga ja kasutusviise, nagu näiteks tervisliku sisekeskkonna 

loomine.  

Üldiselt keskenduvad kriteeriumid pigem kontorihoonele kui süsteemile, mitte aga üksikutele komponentidele. Olgu märgitud, et olemas on eraldi KHRi kriteeriumid, mida 

on võimalik kasutada hoone eri komponentidega seotud hangete puhul. Suuniste koostamise ajal olid ELi KHRi kriteeriumid
4
 kehtestatud järgmiste asjakohaste 

komponentide kohta: 

- seinapaneelid;  

- soojuse ja energia koostootmissüsteemid, 

- veepõhised küttesüsteemid,  

- sisevalgustus; 

- kraanid ja dušisegistid,  

- WC-potid ja pissuaarid; 

Ehkki käesolevad kriteeriumid töötati välja konkreetselt kontorihoonete jaoks, võib mitmeid nõudeid eeskujuks võtta ka muud liiki hoonetega seotud hangete puhul. 

 

1.2 Keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumide kohaldamine kontorihoone kavandamise, ehitamise ja hoolduse 

suhtes 
 

                                                           
3 

EN 15221 sari, Facility management (Kinnisvarakeskkonna juhtimine), 2006. aasta oktoobri versioon.
 

4 
Vt Euroopa Komisjon, Keskkonnahoidlik riigihange, keskkonna peadirektoraat, http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
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Vähendatud keskkonnamõjuga kontorihoone projekteerimine ja hanke korraldamine on nii uusehitise kui ka olulise renoveerimise korral keeruline protsess. Nagu rõhutatakse 

SCI (Sustainable Construction and Innovation through Procurement – jätkusuutlik ehitus ja innovatsioon riigihangete kaudu) võrgustiku suunistes Euroopa riigiasutustele,
5
 

võivad hanke vorm ja KHRi kriteeriumide hankeprotsessi lülitamise viis avaldada tulemusele märkimisväärset mõju.  

Uue kontorihoone ehitusprotsess või kontori oluline renoveerimine koosneb konkreetselt järjestatud hanketoimingutest, millega on seotud lepingud. Kõnealune 

hanketoimingute järjestus võib avaldada tulemusele märkimisväärset mõju. Selle põhjuseks on asjaolu, et iga lepingu liik loob selged vastastikused seosed hankija, hoone 

projekteerimisrühma, töövõtjate ning tulevaste kasutajate ja kinnisvarajuhtide vahel. Lisaks sellele on neil kõigil oma eelised ja puudused parandatud keskkonnatoimega 

hoone hanke korraldamise puhul.  

Olenevalt kokkulepitud hankeviisist on võimalik mõne lepingu sõlmimine samade töövõtjatega, kuid enamasti lähenetakse neile eraldi. Teatavaid lepinguid võib ühitada 

projekteerimis- ja ehitus- või projekteerimis-, ehitus- ja halduskokkulepetega, mis hõlmavad üksikasjaliku projekteerimisprotsessi, peamise ehituslepingu, energiateenuste 

sisseseadmise või osutamise ja isegi kinnisvara juhtimise, mida võib koordineerida üks töövõtja. 

Seepärast on tähtis välja selgitada hanketoimingute järjestuse sõlmpunktid, kuhu on võimalik sisse viia KHRi kriteeriumid. Seda silmas pidades on need kriteeriumid 

korraldatud viisil, mis kajastab kõige tavapärasemaid hanketoiminguid ja nendele on lisatud juhenddokument, milles pakutakse üldist laadi nõuandeid selle kohta, kuidas ja 

kus KHRi kriteeriumid sellesse protsessi sisse viia. Dokumendis esitatakse kogu ELis rakendatud projektide käigus saadud kogemustest lähtudes soovitused hankejärjestuse 

korralduse kohta, nii et see aitaks jõuda kõige paremate tulemusteni, antakse ülevaade teemadest, mida tuleks arvesse võtta protsessi olulistes etappides ja pakutakse 

konkreetseid ekspertteadmisi, mis võivad toetada paremate tulemuste saavutamist. 

Esitatud kriteeriume kohaldatakse uute või renoveeritavate kontorihoonete hankeprotsessi järgmistes etappides. Etappide kindlaksmääramisel arvestati sellega, kus toimub 

ametlik hange või kus on vajalik järelevalve: 

A. projekteerimisrühma ja töövõtjate valimine 

B. detailprojekti ja tõhususe nõuded 

C. ehitusdetailide eemaldamise, lammutamise ja ehitusplatsi ettevalmistamise tööd 

D. hoone ehitamine või oluline renoveerimine 

E. energiasüsteemide paigaldamine või energiateenuste tarnimine 

F. ehituse lõpetamine ja hoone üleandmine 

G. kinnisvara juhtimine 

Olenevalt projekti sihttasemest ja hankija kogemusest ei tarvitse kõik käesolevatesse kriteeriumidesse lülitatud KHRi kriteeriumid tingimata asjakohased olla. Peale selle, kui 

võtta arvesse eelistatud järjestust hangete puhul, võib kõige õigem olla käsitleda kriteeriume seoses konkreetsete etappidega. Mõne tegevuse jaoks võib sõlmida eraldi 

lepingud, mis nõuavad oma kriteeriumide arvestamist.  

                                                           
5 

SCI võrgustik (2013) Procuring innovative and sustainable construction A guide for European public authorities (Innovaatilise ja jätkusuutliku ehitusega seotud riigihanked – suunised 

Euroopa riigiasutustele), www.sci-network.eu.
 



 

6 

 

Soovitatav on projekti strateegilised keskkonnaeesmärgid ja sihttasemed kindlaks määrata projekti algstaadiumis, lähtudes KHRi kriteeriumikogumist. KHRi kriteeriumide 

kasutuselevõtu optimaalsed etapid tuleks kindlaks määrata kohe pärast hankeviisi kohta otsuse vastuvõtmist. Igal juhul soovitatakse tungivalt hõlmata KHRi kriteeriumid nii 

projekti organisatsioonisisesesse kavandamisse kui ka hankeprotsessi võimalikult varajases etapis, et tagada soovitud tulemused ja saavutada hinna ja kvaliteedi parim suhe.  

 

1.3 Peamised keskkonnamõjud 
 

1.3.1 Kontorihoonete kõige olulisemad keskkonnamõjud 

Üle kogu Euroopa kontorihoonete kohta kogutud andmete kohaselt on nende kõige olulisem keskkonnamõju seotud energia kasutamisega tööajal. Kõige olulisemad mõjurid 

on valgustus, küte, jahutus ja ventilatsioon. Nende osakaal muutub eelkõige seoses hoone soojapidavusega ja asukohaga kliimavööndis. See näitab, kui tähtis on arvesse võtta 

hoone üldist energiatõhusust, mis võib hõlmata puhtama energia tootmise võimaluse.  

Ehitusmaterjalide tootmine põhjustab tähtsuselt järgmise keskkonnamõju. See on seotud loodusvarade kasutamisega ja heitega ning ökosüsteemile avaldatava mõjuga, mida 

põhjustab toorme kaevandamine, töötlemine ja vedu. Ressursikasutust mõjutab ehitusmaterjalide tootmisel, tegelikel ehitustöödel ja lammutamisprotsessis tekkivate jäätmete 

kogus, mis võib moodustada vägagi suure osa ehitusplatsi üldisest materjalivoost. See asjaolu rõhutab ressursitõhususe kavandamise ja täpsustamise tähtsust, kusjuures kõige 

olulisemad hoone ehitusdetailid, millele tuleks keskenduda, on põrandad, katus, karkass ja välisseinad. Seepärast võib ehitusmaterjalide ja -toodete, samuti kogu hoone 

ehitusdetailide ringlussevõtt ja korduskasutamine kaasa aidata keskkonnamõju vähendamisele ja ringmajanduse arendamisele.  

Sellega seoses tuleb suuremahuliste ja raskete ehitusmaterjalide puhul arvesse võtta mõju, mis tuleneb (loodusliku, ringlussevõetud või teisese) toorme veost tootmiskohta. 

Selliseid materjale veetakse tavaliselt veoautoga, mille tagajärjel tekib kütuse põhjustatud heide, mis on materjalide tootmisel tekkinud heitest üldiselt suurem või 

samaväärne. Kui selliseid materjale veetakse kaugemale kui 25 km, võivad veo käigus tekkinud heitkogused oluliselt suurendada hoone peamiste ehitusdetailide tootmisetapi 

keskkonnamõju. Veoga seotud heite võimalik vähendamine võib edendada vähese mõjuga transpordiliikide kasutamist, juhul kui vedada materjale rongi või laevaga. Lõpuks, 

ehitus- ja lammutusjäätmetest eraldatud ringlussevõetud materjalide kasutamine võib kaasa aidata selliste materjalide turu väljaarendamisele, kooskõlas ELi ringmajanduse 

eesmärkidega, ja täiendavalt tõhustada loodusvarade kasutamist.  

 

Veel üks tegur, millega tuleb arvestada, on hoone ja selle ehitusdetailide eluiga, mida vahel nimetatakse ka kasutuseaks. Üldiselt, mida pikem on hoone peamiste 

konstruktsioonielementide eluiga, seda väiksem on nendega seonduv olelusringi keskkonnamõju. Selle eelduseks on siiski tingimus, et kasutusea üldisel käsitlemisel seatakse 

esikohale hoone kui terviku olelusringi energiatõhusus (arvestades nii ehitusmaterjalide kasutus- kui ka tootmisetappi). Hankija jaoks, kes on huvitatud hoone eluea 

pikendamisest, on lisaks muule oluline saada projekt, mis hõlbustaks hoone ja selle konstruktsiooniosade kohandamist kasutusea lõppedes.  

Muud tegurid võivad samuti kasutusiga mõjutada. Näiteks hoone kujundamine tervisliku ja meeldiva töökeskkonnana võib aidata pikendada kasutusiga ja minimeerida 

renoveerimisvajadust. Samuti on tõendatud, et tervislikus, hea siseõhu kvaliteediga ja päevavalgustusega hoones on töötajate tööviljakus suurem ja haiguste tõttu puudutakse 

töölt vähem. 

Looduspõhiste lahenduste kasutusele võtmine, nagu näiteks haljaskatused ja -seinad, elusloodusega alad hoovides ja terrassidel, säästvad äravoolusüsteemid linnapiirkonnas 

ja tänavatel kasvavad puud, võib anda mitmeid eeliseid (lisaks elurikkuse toetamisele). Nende seas on sademevee äravoolu piiramine, soojusliku kasuteguri suurendamine 

loodusliku jahutuse abil, siseõhu kvaliteedi parandamine ning töökeskkonna muutmine ligitõmbavamaks ja tootlikumaks. 
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1.3.2 Kuidas vähendada ehitusmaterjalide olelusringi mõju 

Nagu eespool märgitud, on ehitusmaterjalidel keskkonnale suur mõju. Kriteeriumid annavad hankijatele ja pakkujatele rea võimalusi selle mõju hindamiseks ja väiksema 

mõjuga ehitusdetailide valikuks. 

Kriteeriumid võimaldavad materjalide olelusringi mõju üldiselt hinnata, aidates pakkujatel ja nende projekteerimisrühmadel otsustada, kuidas olukorda parandada. 

Kriteeriumid on tehniliselt nõudlikud, mis teeb need eriti sobivaks kõrgemate sihttasemetega projektide jaoks, mida rakendavad kogenud projekteerimisrühmad. Teatavaid 

kriteeriume kohaldatakse ainult hoone olelusringi konkreetsetel etappidel. Nende eesmärk on edendada konkreetset mõju vähendavaid meetmeid ja sellega seoses täiustada 

asjakohaste erimaterjalide valikuvõimalusi. Need kriteeriumid on tehniliselt vähenõudlikumad ja võivad paremini sobida madalamate sihttasemetega projektide ja väiksemate 

kogemustega projekteerimisrühmade puhul.  

Hankijatele kättesaadavad pakkumuste hindamise kriteeriumid on esitatud sihttasemete ja tehnilise keerukuse alanevas järjekorras. 

1. Olelusringi hindamine: hindamise teostamine (vt lisakriteerium 10.1). See nõuab pakkujatelt hoone peamiste ehitusdetailide olelusringi mõjude hindamist. 

2. Toote keskkonnadeklaratsioonid: toote keskkonnadeklaratsioonide andmete koondamine (vt põhikriteerium 10.1). Juhul kui kasutatakse toote 

keskkonnadeklaratsiooni kriteeriumi, tuleb näidata hoone peamiste ehitusdetailide koguheide süsinikdioksiid-ekvivalentides (globaalse soojendamise potentsiaal) (vt 

kriteerium 8.2). 

3. Materjali ringlussevõtmise ja korduskasutamise nõue: selle kohaselt nõutakse pakkujatelt selliste materjalide kasutamist, mille kohta kehtivad betooni ja müüritise 

puhul ringlussevõtmise ja korduskasutamise miinimumnõuded (vt kriteerium 10.2). 

4. Raskete materjalide veoga seotud heitkoguste vähendamise nõue: sellega ergutatakse betooni või müüritise jaoks kasutatavate täitematerjalide veol tekkiva CO2 heite 

vähendamist (kriteerium 10.3). 

Kui hankija otsustab ergutada materjali ringlussevõtmist või korduskasutamist (punkt 3) või veoga seotud heite vähendamist (punkt 4), peaks ta kaaluma selliste 

kriteeriumide kehtestamist, mille puhul võetakse arvesse kohaliku ehitusmaterjalide turu konkreetseid tingimusi. Keskkonnamõjuga seotud järeleandmiste vältimiseks 

soovitatakse ühendada materjalide ringlusse võtmist ja korduskasutamist ning veoga seotud heite vähendamist käsitlevad nõuded. Kahe kriteeriumi suhteline osakaal peaks 

tagama tõhusa konkurentsi võimalike tarnijate vahel, julgustades samal ajal korraldama keskkonnale üldiselt kasulikumaid hankeid.  

Pakkumiskutse puhul valitud sihttase sõltub hankija teadmistest ja kogemustest, projekti ulatusest ja võimalike pakkujate kogemustel põhinevatest otsustest. Hankija peab 

hoolikalt tasakaalustama erinevad keskkonnaalased ja keskkonnaga mitte seotud pakkumuste hindamise kriteeriumid ja need pakkumiskutses selgesõnaliselt esitama.
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Kontorihoonete olelusringi peamised keskkonda mõjutavad 

tegurid 

ja peamised keskkonnamõju liigid 

 ELi kavandatud lähenemisviis kontorihoonete KHRile 

 

Peamised keskkonda mõjutavad tegurid 

 Hoone kasutamisega ning lähtekohast hoonesse ja tagasi 

kulgemisega kaasnev primaarenergia tarbimine ja 

kasvuhoonegaaside heitkogused 

 Ehitusmaterjalide valmistamise ja veoga kaasnev 

loodusvarade vähenemine, tootmiseks kasutatud energia ja 

heitkogused 

 Jäätmeteke hoone ehitusplatsi ettevalmistamise, ehituse, 

kasutamise ja lammutamise käigus 

 Siseõhu kvaliteedi halvenemine ehitustoodetes sisalduvate 

ohtlike ainete õhkuheite ja tahkete osakeste välisõhuga 

sissesattumise tõttu  

 Kohaliku keskkonna saastumine ja kohaliku õhu kvaliteedi 

halvenemine hoone juurde saabumiseks ja hoone juurest 

lahkumiseks kasutatavatest sõidukitest pärineva heite tõttu 

 Vee tarbimine hoone kasutamise ajal 

Olelusringi peamised keskkonnamõju liigid ja ressursikasutuse 

parameetrid: 

 Toote olelusringi vältel peetakse kõige olulisemaks järgmisi 

keskkonnamõju liike: globaalse soojendamise potentsiaal, 

hapestumine, taastuvate ja mittetaastuvate primaarenergia 

allikate kasutamine, ökotoksiline mõju, inimest mõjutav 

toksilisus, eutrofeerumine, abiootiliste ressursside 

kahanemine ja vee tarbimine, teiseste ja korduskasutatud 

materjalide ja jäätmematerjali voogude kasutamine 

 

  

 Projekteerimine ja ehitamine viisil, mis tagab suure energiatõhususe ja 

seonduvalt CO2 madalad heitkogused 

 Suure kasuteguriga ja taastuvenergia tehnoloogial põhinevate seadmete 

paigaldamine, mis kasutavad ära kohaomased energiatarbimise ja CO2 

heitkoguste vähendamise võimalused  

 Projekt ja tehnilised kirjeldused tootmisega seotud mõju ja 

ehitusmaterjalidega seotud ressursikasutuse vähendamiseks 

 Projekt ja tehnilised kirjeldused, nõuded ja tööde juhtimine ehitamise ja 

lammutamise käigus vähe jäätmeid tekitaval viisil ja ehitustoodete või 

materjalide kasutamine, milles on suur osakaal ringlussevõetud või 

korduskasutatud materjalil 

 Siseviimistluse ja muude viimistlustööde nõuded, mis minimeerivad ohtliku 

heite sattumist siseõhku 

 Ventilatsiooni projekteerimine tervisliku õhu tagamiseks ja välisõhu saaste 

sisselaskmise minimeerimiseks 

 Vee kokkuhoiu tehnoloogiate kirjeldus ja seadmed 

 Füüsikaliste ja elektrooniliste süsteemide paigaldamine, mis järjekindlalt 

toetaksid kinnisvarajuhtide ja valdajate võimalikult vähest energiakasutust, 

veekasutust ja jäätmeteket 

 Töötajate liikumiskava rakendamine, kaasa arvatud taristu, mis toetab 

elektrisõidukite ja jalgrataste kasutamist, et vähendada transpordiga seotud 

kütusekasutust ja CO2 heitkoguseid 
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2 KONTORIHOONE PROJEKTEERIMISE, EHITAMISE JA HALDAMISEGA SEOTUD KHR 

KRITEERIUMID 

A. Projekteerimisrühma ja töövõtjate valik 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

SISU 

Uute kontorihoonete ehitamine, mis vastavad energiatõhususe ja keskkonnatoime kõrgetele standarditele 

või 

olemasolevate kontorihoonete oluline renoveerimine, et viia hooned vastavusse energiatõhususe ja keskkonnatoime kõrgete standarditega 

Valiku kriteeriumid 

Neid kriteeriume on võimalik kasutada eelvaliku menetluses, kui hankija korraldab konkursi projektijuhi ja/või projekteerimisrühma teenuste hankimiseks. Kogemust tõendavate teostatud 

projektide arv ja maht peaks olema proportsionaalne hankemenetlusega seotud projekti näitajatega. Uute, väiksemate kogemustega ettevõtjate pakkuma innustamiseks võib korraldada 

ideekonkursse, ehkki riski tasakaalustamiseks võib esitada nõude, et projekteerimisrühma kuuluks kogenud asjatundlik nõustaja.  

A1 Projektijuhi pädevus  

Projektijuhil on asjakohane pädevus ja kogemus igas järgmises valdkonnas, mille eest ta võib 

lepingu kohaselt olla vastutav (valige konkreetse lepingu jaoks asjakohane variant): 

– ehituslepingutega seotud projektide juhtimine, mille puhul kliendi kehtestatud 

keskkonnatoime nõuded täideti või ületati; 

– selliste keskkonnatehnoloogiate ja projekteerimisalaste kindlaksmääramine ja rakendamine, 

mis on vajalikud keskkonnatoime parandamiseks ja kvaliteedi saavutamiseks; 

– osalemine projektide täitmisega seotud keskkonnatehnoloogiate finantshindamises ja 

uuenduste kavandamises.  

Tõendamine:  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse projekti heaks töötama 

hakkavate isikute CVd. 

A1 Projektijuhi pädevus  

Projektijuhil on asjakohane pädevus ja kogemus igas järgmises valdkonnas, mille eest ta võib 

lepingu kohaselt olla vastutav (valige konkreetse lepingu jaoks asjakohane variant): 

– ehituslepingutega seotud projektide juhtimine, mille puhul kliendi kehtestatud 

keskkonnatoime nõuded täideti või ületati; 

– selliste keskkonnatehnoloogiate ja projekteerimisalaste kindlaksmääramine ja rakendamine, 

mis on vajalikud keskkonnatoime parandamiseks ja kvaliteedi saavutamiseks; 

– osalemine projektide täitmisega seotud keskkonnatehnoloogiate finantshindamises ja 

uuenduste kavandamises;  

– projektide teostamine, mis hõlmavad hoonete keskkonnatoime hindamist, kasutades mitmel 

kriteeriumil põhinevaid hoonete hindamise, aruandluse ja sertifitseerimiskavasid;  

– terviklike hindamisvahendite kasutamine parandatud keskkonnatoimega hoonete 

projekteerimise, hindamise ja tehnilise kirjeldamise puhul, kaasa arvatud kasutusea 

kogukulude ja olelusringi hindamine. 

Tõendamine  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 
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mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse projekti heaks töötama 

hakkavate isikute CVd. 

 

A2. Projekteerimisrühma pädevus  

Arhitektil, konsultandil ja/või projekteerimisrühmade ühendusel on asjakohane pädevus ja 

kogemus igas allpool kirjeldatud valdkonnas, mille eest nad lepingu kohaselt vastutavad 

(valige konkreetse lepingu puhul asjakohane variant): 

– ehituslepingute haldamine, millega saavutati ehitusseadustiku miinimumnõuetest kaugemale 

minev keskkonnatoime (näidake, kas tegemist on riiklike, piirkondlike, kohalike või muude 

nõuetega) järgmiste aspektide osas (täiendada elementidega, mida hankija peab tähtsaks ja 

mida allpool ei kajastata); 

– hoone energiatõhus välispiire ja teenuste kavandamine uusehitus- või renoveerimisprojektide 

jaoks (valige asjakohane variant), mis võimaluse korral hõlmab teostatud projektide raames 

mõõdetud energiatõhususe näitajad m2 kohta, võttes arvesse kütte-, jahutus-, valgustus-, 

veesoojendus- ja lisaseadmed; hoone energiaseiresüsteemide paigaldamine, nende 

tööpõhimõtete selgitamine kinnisvarajuhtidele ja nende kasutamine hoonete 

energiakasutusviiside kindlaks tegemiseks; 

– veetõhusate teenuste kava, kaasa arvatud teostatud projektide raames mõõdetud veekasutus 

töötaja kohta; 

– vähese keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide kirjeldus, hange ja paigaldamine. Lisage viide 

toodete keskkonnadeklaratsioonidele kooskõlas standarditega ISO 14025 või EN 15804. 

– töötajate liikumiskavade väljatöötamine ja rakendamine, kaasa arvatud taristu vähese heitega 

sõidukite ja jalgrataste jaoks 

Rõhutage nende valdkondade puhul asjakohast projektialast kogemust ja pidevat kutsealast 

arengut.  

Hankija võib nõuda võimalikult väikest lepingute arvu, olenevalt projekti laadist. 

Tõendamine  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse projekti heaks töötama 

hakkavate isikute CVd. 

 

A2. Projekteerimisrühma pädevus  

Arhitektil, konsultandil ja/või projekteerimisrühmade ühendusel on asjakohane pädevus ja 

kogemus igas allpool kirjeldatud valdkonnas, mille eest nad lepingu kohaselt vastutavad 

(valige konkreetse lepingu puhul asjakohane variant): 

– ehituslepingute haldamine, millega saavutati ehitusseadustiku miinimumnõuetest kaugemale 

minev keskkonnatoime (näidake, kas tegemist on riiklike, piirkondlike, kohalike või muude 

nõuetega) järgmiste aspektide osas (täiendage elementidega, mida hankija peab tähtsaks ja 

mida allpool ei kajastata); 

– hoone energiatõhus välispiire ja teenuste kavandamine uusehitus- või renoveerimisprojektide 

jaoks (valige asjakohane variant), mis võimaluse korral hõlmab teostatud projektide raames 

mõõdetud energiatõhususe näitajad m2 kohta, võttes arvesse kütte-, jahutus-, valgustus-, 

veesoojendus- ja lisaseadmed; 

– taastuvatest ja/või kõrge tõhususega allikatest energia tootmiseks ette nähtud seadmete 

kirjeldus ja kavandamine; 

– hoone energiaseiresüsteemide paigaldamine, nende tööpõhimõtete selgitamine hoone 

valdajatele ja nende kasutamine energiakasutusviiside kindlakstegemiseks hoonetes; 

– veetõhusate teenuste kava, kaasa arvatud teostatud projektide raames mõõdetud veekasutus 

töötaja kohta; 

– bioklimaatiline arhitektuur ja passiivse energiakasutuse kavandamine tõhusa soojus- ja 

nägemismugavuse tagamiseks, looduslik õhu puhastamine jne; 

– hoonete keskkonnatoime hindamine, kasutades mitmel kriteeriumil põhinevaid hoonete 

hindamis- ja sertifitseerimiskavasid;  

– vähese keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide kirjeldus, hange ja paigaldamine. Lisage viide 

toodete keskkonnadeklaratsioonidele kooskõlas standarditega ISO 14025 või EN 15804.  

– terviklike hindamisvahendite kasutamine parandatud keskkonnatoimega hoonete 

projekteerimisel, hindamisel ja kirjeldamisel, kaasa arvatud kasutusea kogukulude ja 

olelusringi hindamine. Võrdlusuuringud kooskõlas standarditega ISO 14040/14044 või EN 

15978.  

– päevavalgustuse ja valgusräiguse, soojusmugavuse ja siseõhu kvaliteediga seotud 

projekteerimine, tehnilised kirjeldused ja seire; 

– töötajate liikumiskavade väljatöötamine ja rakendamine, kaasa arvatud taristu vähese heitega 
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sõidukite ja jalgrataste jaoks  

Rõhutatakse asjakohast projektialast kogemust ja pidevat kutsealast arengut seoses nende 

valdkondadega.  

Hankija võib nõuda võimalikult väikest lepingute arvu, olenevalt projekti laadist. 

Tõendamine:  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse projekti heaks töötama 

hakkavate isikute CVd. 

A3. Peamise ehitustöövõtja ja spetsialistidest töövõtjate pädevus.  

Neid kriteeriume võib kasutada eelvaliku menetluses, kui korraldatakse konkurss peamise 

töövõtja või spetsialistidest töövõtjate, näiteks lammutajate, energiateenuse ettevõtjate 

leidmiseks.  

Ehitustöövõtjal peavad olema asjakohane pädevus ja ehituslepingute täitmise kogemus, mille 

puhul on tõestatud keskkonnatoime parandamine.  

Kriteerium A1 on seoses projekteerimis- ja ehituslepingutega asjakohane ka palgatud 

projekteerimisrühma puhul. 

Asjakohaste kogemusvaldkondade hulka kuulub (asjakohane projekti ja valitud KHR 

kriteeriumide seisukohast): 

– hoone energiatõhus välispiire ja teenuste kavandamine uusehitus- või renoveerimisprojektide 

jaoks (valige asjakohane variant), kaasa arvatud (võimaluse korral) teostatud projektide puhul 

mõõdetud energianõudlus m2, mis hõlmab nii kütte-, jahutus-, valgustus-, veesoojendus- kui ka 

lisaseadmed. Seda kohaldatakse uusehituse ja/või renoveerimisprojektide kontekstis (valige 

asjakohane variant); 

– hoone energiaseiresüsteemide paigaldamine ja nende tööpõhimõtete selgitamine 

kinnisvarajuhtidele; 

– veetõhusate teenuste kavandamine, kaasa arvatud teostatud projektide korral mõõdetud 

veekasutus töötaja kohta; 

– vähese keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide hankimine, paigaldamine ja vastavuse 

tõendamine;  

– lammutus- ja ehitusplatsi jäätmekorralduskavade edukas rakendamine, et minimeerida 

jäätmeteket. Väljaspool tegevuskohta töötlemise võimalused ja vastavad teadmised. 

Tõendamine  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse projekti heaks töötama 

A3. Peamise ehitustöövõtja ja spetsialistidest töövõtjate pädevus. 

Neid kriteeriume võib kasutada eelvaliku menetluses, kui korraldatakse konkurss peamise 

töövõtja või spetsialistidest töövõtjate, näiteks lammutajate, energiateenuse ettevõtjate 

leidmiseks.  

Ehitustöövõtjal peab olema asjakohane pädevus ja ehituslepingute täitmise kogemus, mille 

puhul on tõestatud keskkonnatoime parandamine.  

Kriteerium A1 on seoses projekteerimis- ja ehituslepingutega asjakohane ka palgatud 

projekteerimisrühma puhul. 

Asjakohaste kogemusvaldkondade hulka kuulub (asjakohane projekti ja valitud KHR 

kriteeriumide seisukohast): 

– hoone energiatõhus välispiire ja teenuste kavandamine, kaasa arvatud teostatud projektide 

raames (võimaluse korral) mõõdetud energianõudlus m2 kohta, mis hõlmab kütte-, jahutus-, 

valgustus-, veesoojendus- ja lisaseadmed. Seda kohaldatakse uusehituse ja/või 

renoveerimisprojektide kontekstis (valige asjakohane variant); 

– taastuv- ja/või suure tõhususega energia tootmisseadmete paigaldamine, töökorda seadmine 

ja (asjakohasel juhul) pidev käitamine/hooldus; 

– hoone energiaseiresüsteemide paigaldamine ja nende tööpõhimõtete selgitamine 

kinnisvarajuhtidele; 

– veetõhusate teenuste kavandamine, kaasa arvatud teostatud projektide korral mõõdetud 

veekasutus töötaja kohta; 

– funktsionaalsete passiivsete konstruktsioonielementide kavandamine, et tagada vähene 

energiakasutus ja hea soojus- ja valgustusmugavus, jne; nagu tõendavad asustusjärgsed 

uuringud; 

– vähese keskkonnamõjuga ehitusmaterjalide hankimine, paigaldamine ja vastavuse 

tõendamine; Tarneahela juhtimine, et tagada vastavus hoone hindamis- ja 

sertifitseerimissüsteemidega ning toetada modelleeritud ressursitõhususe strateegiaid; 
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hakkavate isikute CVd. – lammutamiskoha jäätmekorralduskavade edukas rakendamine, et minimeerida jäätmeteket. 

Väljaspool tegevuskohta töötlemise võimalused ja vastavad teadmised. 

– konstruktsioonide paigaldamine, mis võimaldavad lahendada päevavalgustuse ja klaasimise, 

soojusmugavuse ja siseõhu kvaliteediga seotud probleeme 

Tõendamine  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Seda toetavad: 

 kolmandate isikute auditeerimise,  

 asustusjärgse auditeerimise,  

 kasutusea kogukulude ja olelusringi analüüsi ja/või  

 seire tulemusel saadud tõendusmaterjalid ja andmed  

Sellele lisatakse projekti heaks töötama hakkavate isikute CVd. 

A4. Projekteerimise, ehitamise ja haldamisega tegelevate töövõtjate ja 

kinnisvaraarendajate pädevus 

Neid kriteeriume võib kasutada eelvaliku menetluses hoonet projekteerivate, ehitavate ja 

haldavate töövõtjate (edaspidi „PEHi töövõtjad“) või hoonet haldavate kinnisvaraarendajate 

leidmiseks.  

Töövõtjal peab olema asjakohane pädevus ja kogemus kontorihoonete ehitamise ja haldamise 

alal, mille korral on tõestatud keskkonnatoime parandamine. Kriteerium A1 on asjakohane ka 

palgatud projekteerimisrühma puhul. 

Asjakohaste kogemusvaldkondade hulka kuulub (asjakohane projekti ja valitud KHR 

kriteeriumide seisukohast): 

– projekteerimisrühmade juhtimine, et saada kontorihoonete ehitamiseks vajalikud load ja 

teostada ehitustööd, mis vastavad kliendi toimivusnõuetele, kaasa arvatud PEHi kokkulepete 

alusel;  

 – parandatud keskkonnatoimega kontorihoonete ehituse peamiste, sealhulgas PEHi 

kokkulepetega hõlmatud, töövõtjate juhtimine; 

– pidev kinnisvara juhtimine, et optimeerida kontorihoone keskkonnatoimet, kaasa arvatud 

hoone energiajärelevalvesüsteemide kasutamine, lepingute sõlmimine energeetikajuhtidega ja 

toimivuse pidev jälgimine/tulemustest teatamine; 

Tõendamine  

Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse projekti heaks töötama 

A4. PEHi töövõtjate ja kinnisvaraarendajate pädevus 

Need kriteeriumid võivad kuuluda eelvaliku menetluse nõuete hulka, mille alusel valitakse 

PEHi töövõtjad, kes hoone projekteerivad, ehitavad ja seda haldavad või kinnisvara 

arendajad, kes hoonet haldama hakkavad.  

Töövõtjal peab olema asjakohane pädevus ja kogemus kontorihoonete ehitamise ja haldamise 

alal, mille korral on tõestatud keskkonnatoime parandamine. Kriteerium A1 on asjakohane ka 

palgatud projekteerimisrühma puhul. 

Asjakohaste kogemusvaldkondade hulka kuulub (asjakohane projekti ja valitud KHRi 

kriteeriumide seisukohast): 

– projekteerimisrühmade juhtimine, et saada kontorihoonete ehitamiseks vajalikud load ja 

teostada ehitustööd, mis vastavad kliendi toimivusnõuetele, kaasa arvatud PEHi kokkulepete 

alusel;  

– kontorihoonet ehitavate peamiste töövõtjate juhtimine, et parandada keskkonnatoimet, kaasa 

arvatud PEHi kokkulepete alusel; 

– projekteerimisrühmade ja/või peamiste töövõtjate juhtimine, et saada hinnang hoone 

hindamise mitmel kriteeriumil põhineva korra ja sertifitseerimiskavade kohaselt; 

– pidev kinnisvara juhtimine, et optimeerida kontorihoone keskkonnatoimet, kaasa arvatud 

hoone energiajärelevalvesüsteemide kasutamine, lepingute sõlmimine energeetikajuhtidega ja 

toimivuse pidev jälgimine/tulemustest teatamine; 

Tõendamine  
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hakkavate isikute CVd. Teabe ja viidete kujul esitatud tõendusmaterjal viimase 5 aasta asjakohaste lepingute kohta, 

mille raames eespool kirjeldatud tegevus ellu viidi. Sellele lisatakse projekti heaks töötama 

hakkavate isikute CVd ja teave nende asjakohase projektialase kogemuse kohta. 

 

A5. Energiajuhtimissüsteem 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Need kriteeriumid võivad kuuluda eelvaliku menetluse nõuete hulka kontorihoone arendaja ja/või halduri (kinnisvarajuhi) leidmiseks.  

PEHi töövõtjal või kinnisvara arendajal, kes hakkab hoonet haldama, peab olema tõendatud kogemus seoses energiajuhtimissüsteemi rakendamisega kohapeal, nagu ISO 50001 või samaväärne 

standard, mis on osa kinnisvara juhtimise korraldusest. 

Tõendamine  

PEHi töövõtja või kinnisvara arendaja esitab juhtimissüsteemi sertifikaadid objektide kohta, mida ta haldab või on hallanud viimase kolme aasta jooksul.  

 

Selgitavad märkused 

- Nõustajate, projekteerimisrühmade ja töövõtjate hindamiseks on vaja kogenud hindamiskomisjoni. Otstarbekas võib olla välisekspertide kaasamine, mis võib 

hõlmata projektijuhi määramist, ja komisjoni moodustamist, kellel on teadmised ja kogemus konkureerivate töövõtjate kogemuse hindamiseks. Valikukriteeriumide 

1 ja 2 juures esitatud nimekirjad on soovituslikud ja neid tuleks kohandada vastavalt projekti ja hankeetapi asjaoludele.  

- Riigihankedirektiivide reformi paketis,
6,
 
7
 (mis avaldati 2014. aasta märtsis Euroopa Liidu Teatajas nr 28 ja mille liikmesriigid peavad 24 kuu jooksul üle võtma), on 

selgesõnaliselt sätestatud (direktiivi 2014/24/EL artikkel 66), et lepingut täitma määratud töötajate töökorraldus, kvalifikatsioon ja kogemus (kui töötajate 

kvalifikatsioon võib oluliselt mõjutada lepingu täitmise kvaliteeti) võib olla lepingu sõlmimise kriteeriumiks. Keerukate lepingute puhul, nagu näiteks 

ehituslepingud, võib üldiselt eeldada, et projektijuhtide, projekteerimisrühma, spetsialistist nõustajate ja töövõtjate kvaliteet võib avaldada olulist mõju projekti 

täitmisele. Palun arvestage sellega, et teenuse osutaja või töövõtja või ettevõtja haldustöötajate haridus- ja kutsealast kvalifikatsiooni võib hankemenetluses hinnata 

ainult üks kord, seda kas valiku etapis või lepingu sõlmimise kriteeriumina (direktiivi 2014/24/EL 2. osa XII lisa). 

 

                                                           
6 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.
  

7 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17.
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B. Detailprojekt ja toimivustaseme nõuded 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

B1. Energiatõhususe miinimumnõuded  

Seda teemat on soovitatav arutada kohaliku ehitusjärelevalve pädeva asutusega, kes suudab 

anda juhiseid kõige asjakohasemate tõhususnäitajate kohta, mida kasutada. 

Kontorihoone arvutatud energiatõhusus peab vastama järgmistele nõuetele, mida võib 

kehtestada seoses energiatõhususe või -kuluga. 

Esimene võimalus: energiatõhusus: 

o uusehitusprojektide puhul, C klassi energiamärgis või kolmekordne kWh/m2 

künnisväärtus8 kõrgeima klassi puhul või maksimaalselt 135 kWh/m2 (olenevalt 

sellest, milline väärtus on kõige rangem);  

olulise renoveerimise korral, energiamärgise klass D või neljakordne künnisväärtus 

kWh/m2 kõrgeima klassi puhul või maksimaalselt 170 kWh/m2 (olenevalt sellest, 

milline väärtus on kõige rangem). 

Teine võimalus: Kuluoptimaalne energiatõhusus  

 

o Uusehitus- ja oluliste renoveerimisprojektide korral, kuluoptimaalne primaarenergia 

nõudlus avaliku sektori kontorihoone puhul, väljendatud kWh/m2 ja arvutatud 

komisjoni delegeeritud määrusega nr 244/2012 kehtestatud metoodika kohaselt.  

Juhul kui riiklik miinimumnõue on siin sätestatud nõuetest rangem, lähtutakse lepingu 

sõlmimisel selle kriteeriumi asemel kriteeriumist 8.1, et innustada kulutõhusa energiatarbe 

edasist parandamist. 

Tõendamine 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab teabe, mis 

näitab, et kohalikule ehituslubasid väljastavale ja ehitusjärelevalvega tegelevale asutusele 

esitatav hoone projekt vastab KHR nõuetele.  

Selles näidatakse hoone energiatõhusus, mis on arvutatud EN 15603 või samaväärse standardi, 

B1. Energiatõhususe miinimumnõuded  

Seda teemat on soovitatav arutada kohaliku ehitusjärelevalve pädeva asutusega, kes suudab 

anda juhiseid kõige asjakohasemate tõhususnäitajate kohta, mida kasutada. 

Kontorihoone arvutatud energiatõhusus peab vastama järgmistele nõuetele:  

o uusehitusprojektide korral B klassi energiamärgis või kahekordne künnisväärtus8 

kWh/m2 kõrgeima klassi puhul või maksimaalselt 100 kWh/m2 (olenevalt sellest, 

milline väärtus on kõige rangem);  

o olulise renoveerimise korral C klassi energiamärgis või kolmekordne künnisväärtus8 

kõrgeima klassi puhul või maksimaalselt 135 kWh/m2 (olenevalt sellest, milline 

väärtus on kõige rangem). 

Juhul kui riiklik miinimumnõue või alates 31. detsembrist 2018 liginullenergiahoonete kohta 

kehtiv riiklik nõue on rangem kui eespool esitatud nõuded, kasutatakse selle asemel lepingu 

sõlmimise kriteeriumi B8.1, et innustada kulutõhusa energiatõhususe edasist parandamist ja 

põhjalikku renoveerimist. Kasutatakse ka tehnilist kirjeldust B9, et nõuda vähese 

süsinikdioksiidiheitega ja heitevabade energiatehnoloogiate rakendamist. 

Kütte- ja jahutustõhususe taseme kinnitamiseks kasutatakse dünaamilist soojussimulatsiooni 

mudelit, mis on kooskõlas ISO 13790 tunnipõhise meetodiga või samaväärse standardi 

meetodiga. Olulise renoveerimise puhul kasutatakse hoone vaadeldavaid ehitusdetaile 

kajastavaid sisendandmeid.  

Tõendamine 

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab järgmise teabe, 

et tõendada kohalikule ehituslube väljastavale ja ehitusjärelevalvega tegelevale asutusele 

esitatava hoone projekti vastavust KHR nõuetele. 

Selles näidatakse hoone energiatõhusus, mis on arvutatud EN 15603 või samaväärse standardi, 

või hoone asukohas kehtiva riikliku arvutusmeetodi kohaselt. Seda peavad kinnitama 

ISO 13790 või samaväärse standardi kohaselt saadud modelleerimistulemused. 

Arvutused kinnitab pädev asutus6 või hoone hindaja, kellel on ametlik õigus kasutada 

                                                           
8 

Osutatud künnisväärtus näitab kõige suuremat energianõudlust (väljendatud kWh/m2) mis on energiamärgise klassi puhul lubatud.  
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või hoone asukohas kehtiva riikliku arvutusmeetodi kohaselt. Lisaks esitatakse 

kuluoptimaalsuse arvutus vastavalt nimetatud metoodikale. Arvutused kinnitab pädev asutus9 

või hoone hindaja, kellel on ametlik õigus metoodikat kasutada. 

 

 

asjakohast metoodikat ja arvutusmeetodeid. 

B2. Valgustuse juhtsüsteemid 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Lampide ja valgustusprojekti hanke korraldamisel soovitatakse lähtuda sisevalgustust käsitlevatest ELi KHRi kriteeriumidest. 

Kui liikmesriigis puuduvad valgustuse juhtsüsteemide miinimumnõuded või nende kasutamist ei võeta riikliku arvutamismeetodi puhul arvesse, paigaldatakse kohalolekuandurid kooskõlas 

tehnilise kirjeldusega 3.2.3, mis käsitleb ELi KHRi kriteeriume sisevalgustuse puhul (avaldatud 2012. aastal). ELi KHRi kriteeriumid sisevalgustuse puhul asuvad järgmisel aadressil: 

http://EÜ.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf 

Lisaks on valdajatel võimalik hoone kohalike alade või ruumide valgustussüsteeme reguleerida või välja lülitada.  

Tõendamine  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab paigaldatavate valgustuse juhtsüsteemide tehnilised kirjeldused. Kasutuselevõtmise ja üleandmisega seotud 

tõendamist käsitletakse F3 jaos.  

B3. Hoone energiajuhtimissüsteem 

Hoone energiajuhtimissüsteem tuleb paigaldada ja töökorda seada viisil, mis võimaldab 

kasutajatel ja kinnisvarajuhtidel saada reaalajas teavet hoone energiakasutuse kohta võrku 

ühendatud andurite ja energiaarvestite kaudu, mis mõõdavad energiakasutust vähemalt iga 

poole tunni järel.  

Kasutajaliides võimaldab kasutajatel ja kinnisvarajuhtidel hoone energiakasutuse teavet 

analüüsida ning alla laadida ilma põhjaliku väljaõppeta.  

Hoone peamisi toimivustasemeid, täpsemalt valgustust, kütet, jahutust, on võimalik kontrollida 

lihtsalt kohandatavate süsteemide abil.  

Tõendamine  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab 

energiajuhtimissüsteemi tehnilised kirjeldused, kaasa arvatud andmed kasutajaliidese kohta. 

Lisaks esitatakse selgitus teabe kuvamise, edastamise ja vähemalt kinnisvara- ja/või 

energiajuhtidele kättesaadavaks tegemise kohta.  

 

B3. Hoone energiajuhtimissüsteem 

Hoone energiajuhtimissüsteem tuleb paigaldada ja töökorda seada viisil, mis võimaldab 

kasutajatel ja kinnisvarajuhtidel saada reaalajas teavet hoone energiakasutuse kohta võrku 

ühendatud andurite ja energiaarvestite kaudu, mis mõõdavad energiakasutust vähemalt iga 

poole tunni järel.  

Kasutajaliides võimaldab kasutajatel ja kinnisvarajuhtidel hoone energiakasutuse teavet 

analüüsida ning alla laadida ilma põhjaliku väljaõppeta. Kasutajatel peab samuti olema hoone 

alade mugavustingimuste kohandamise võimalus. 

Hoone peamisi toimivustasemeid, täpsemalt seoses valgustuse, kütte, jahutusega on võimalik 

kontrollida lihtsalt kohandatavate süsteemide abil. Lisaks sellele võimaldab süsteem:  

- analüüsida ja reguleerida hoone eri osade energiakasutust (vähemalt kütte, jahutuse, 

valgustuse osas); 

- optimeerida hoone toimivustasemeid vastavalt sise- ja väliskeskkonna tingimustele, 

ja; 

- teha kindlaks kavandatud toimivustasemetest kõrvalekallete põhjused.  

                                                           
9 

Pädev asutus on riiklik, piirkondlik või kohalik organ, mille ülesandeks on sõltumatult kontrollida hoonete minimaalsete energiatõhususe nõuete täitmist, energiamärgiseid ja teha 

ehituskontrolle.
  

http://eü.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf
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Tõendamine  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab 

energiajuhtimissüsteemi tehnilised kirjeldused, kaasa arvatud andmed kasutajaliidese kohta. 

Lisaks esitatakse selgitus teabe kuvamise, edastamise ja vähemalt kinnisvara- ja/või 

energiajuhtidele kättesaadavaks tegemise kohta.  

B4. Vähese CO2-heitega või -heiteta energiaallikad 

Kui hoone asukoht võimaldab ühendust suure kasuteguriga ja kulutõhusate alternatiivsete 

energiasüsteemidega, tuleb kavandada hoone energiasüsteemide ühendamine sellise taristuga.  

Tõendamine  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja teeb kindlaks taristu 

olemasolu ja selgitab välja, kas hoone ühendamine taristuga oleks keskkonnale kasulik. 

Primaarenergia sääst esitatakse arvandmetena.  

 

  

B4. Vähese CO2-heitega või -heiteta energiaallikad 

Vähemalt 10 % hoone primaarenergianõudlusest tarnitakse/toodetakse kohalike 

taastuvenergiaallikate või suure kasuteguriga ja kulutõhusate alternatiivsete süsteemide abil, 

mis on paigaldatud hoone territooriumile või mida kasutatakse ühiselt teiste hoonetega.  

Miinimumnõuded võivad erineda, olenevalt kohalikest tingimustest. Seda võib kajastada viitega 

kohalikule planeerimispoliitikale ja/või ehituskoha hindamisuuringule. 

Tõendamine  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab paigaldatavate 

energiasüsteemide projektid ja joonised koos arvutustega modelleeritud energiatootmise ja 

hoone primaarenergiakasutusse lisanduva puhaskoguse kohta.  

B5. Töötajate liikumiskava ja taristu 

Töötajate liikumiskava kriteeriumi võib kombineerida lepingu sõlmimise kriteeriumiga, mis on 

seotud kava kvaliteedi hindamisega. 

Töötajate liikumiskava töötatakse välja, pidades nõu hoone hankijaga, kohaliku 

planeerimisasutuse ja asjakohaste taristu pakkujatega. Kavas määratakse kindlaks konkreetsed 

meetmed, mis võivad, võttes arvesse kohalikke olusid, vähendada isiklike autode kasutamise 

vajadust hoone juurde ja koju tagasi sõiduks ning edendada säästvamaid transpordiliike, kaasa 

arvatud jalgrattasõit ja jalgsi käimine, avalik transport, vähese heitega sõidukid ja autode 

ühiskasutus.  

Hoone projektis nähakse ette vähemalt turvaline ja kergesti ligipääsetav katusealune 

jalgrattahoidla. Alade arv tuleks kindlaks määrata kooskõlas kohalike standarditega või hoone 

hindamiskavaga, võttes arvesse võimalikku kavandatud suurenemist töötajate liikumiskava 

rakendamise järel. 

Tõendamine  

Projekteerimisrühmad või töövõtjad esitavad hoone plaanid, milles näidatakse ära 

elektrisõidukite ja jalgrataste hoidla(d) ning seonduvad kavandatud teeninduspunktid. Lisaks 

esitatakse eeldused hindamaks hoidlate vajadust. Projekteerimisrühmad või töövõtjad esitavad 

töötajate liikumiskava kirjelduse.  

B5. Töötajate liikumiskava ja taristu 

Töötajate liikumiskava kriteeriumi võib kombineerida pakkumuste hindamise kriteeriumidega, 

mis on seotud kava kvaliteedi hindamisega. 

Töötajate liikumiskava töötatakse välja, pidades nõu hankijaga, kohaliku planeerimisasutuse ja 

asjakohaste taristu pakkujatega. Kavas määratakse kindlaks konkreetsed meetmed, mis võivad, 

võttes arvesse kohalikke olusid, vähendada isiklike autode kasutamise vajadust hoone juurde ja 

koju tagasi sõiduks ning edendada säästvamaid transpordiliike, kaasa arvatud jalgrattasõit ja 

jalgsi käimine, avalik transport, vähese heitega sõidukid ja autode ühiskasutus.  

Projektis nähakse ette vähemalt järgmiste transpordiliikide hoidla ja taristu: 

 elektrisõidukid: eraldi parkimisalad koos vajalike akulaadimispunktidega; 

 jalgrataste hoidmine: turvaline ja kergesti ligipääsetav katusealune jalgrattahoidla 
koos elektrijalgrataste akulaadimispunktiga.  

Mõlemal juhul tuleks alade arvu kindlaks määramisel lähtuda kohalikest standarditest või 

hoone hindamiskava nõuetest. 

Tõendamine  

Projekteerimisrühmad või töövõtjad esitavad hoone plaanid, milles näidatakse ära 

elektrisõidukite ja jalgrataste hoidla(d) ja seonduvad kavandatud teeninduspunktid. Lisaks 
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esitatakse eeldused hindamaks hoidlate vajadust. Projekteerimisrühmad või töövõtjad esitavad 

töötajate liikumiskava kirjelduse.  

B5. Ringlusse võetavate jäätmete ladustamine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Hoones või hoone territooriumil nähakse ette eraldi ladustamisala, et hõlbustada valdajatel ringlusse võetavate materjalide ja kasutuskõlbmatuks muutunud toodete sorteerimist (seoses F5 jaos 

esitatud nõuetega).  

Jäätmete kogumiskoha (-kohtade) suurus kavandatakse eeldatud kasutamistaseme põhjal, et mahutada piisav arv konteinereid võimalikult suure ringlussevõtu saavutamiseks ja samaaegseks 

jäätmejääkide käitlemiseks.  

Tõendamine  

Projekteerimisrühmad või töövõtjad esitavad hoone plaanid, kus on näidatud jäätmete kogumiseks ja sorteerimiseks ettenähtud ala(d), ning samuti eeldused hindamaks alade vajadust. 

B6. Veesäästuseadmed 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Kõik sanitaarsõlmedes ja köögis kasutatavad veeseadmed peavad olema varustatud veetõhusate lisaseadmetega, mis vastavad kraanide, segistite ja duššide ning tualettruumide ja loputusega 

pissuaaride kohta kehtestatud kriteeriumidele:. 

ELi KHRi kriteeriumid kraanide, segistite ja duššide kohta: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/EN.pdf.  

ELi KHRi kriteeriumid tualettruumide ja pissuaaride kohta: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_en.pdf.  

Tõendamine  

Vt asjakohaseid ELi KHRi kriteeriume käsitlevaid dokumente 

B7.1 Soojusmugavuse tingimused 

Siseruumide temperatuuri kavandatud väärtused (ruumi madalaim temperatuur talvel, ruumi 

kõrgeim temperatuur suvel) kontorihoone puhul peavad vastama vähemalt II kategooriale 

kooskõlas EN 15251 või samaväärse standardiga. Mehaanilise jahutusega hoonete puhul 

võetakse aluseks A1 lisa ja passiivse jahutusega hoonete puhul A2 lisa. 

Tõendamine  

Projekteerimisrühmad või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab ruumi 

temperatuuride modelleerimisandmed. 

B7.1 Soojusmugavuse tingimused 

Siseruumide temperatuuri kavandatud väärtused (ruumi madalaim temperatuur talvel, ruumi 

kõrgeim temperatuur suvel) kontorihoone puhul peavad vastama vähemalt I kategooriale 

kooskõlas EN 15251 või samaväärse standardiga. Mehaanilise jahutusega hoonete puhul 

võetakse aluseks A1 lisa ja passiivse jahutusega hoonete puhul A2 lisa.  

Nõuetele vastavust tõendatakse dünaamilise soojussimulatsiooni mudeli abil, mis on teostatud 

kooskõlas ISO 13790 tunnipõhise arvutusmeetodiga või samaväärse standardi meetodiga.  

Tõendamine  

Projekteerimisrühmad või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab ruumi 

temperatuuride modelleerimisandmed. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_en.pdf
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B7.2 Päevavalgustus ja valgusräiguse kontroll 

Kasutatava büroopinna puhul saavutatakse 80 % kasutatava põrandapinna kohta keskmine 

päevavalgustegur välisfassaadide puhul 1,5 % ja sisefassaadide puhul 0,7 %. Mõlemat väärtust 

mõõdetakse tööpinna kõrgusel, mille määratleb hankija.  

Hoones asuvad kohad, mis võivad olla tundlikud valgusräiguse suhtes, tehakse kindlaks, ning 

täpsustatakse kontrollimeetmed, et pimestamist nendes kohtades otseselt või kaudselt piirata.  

Tõendamine  

Projekteerimisrühmad või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitavad 

modelleerimisandmed päevavalgustuse tingimuste ja pimestamise näitajate kohta koos 

valgusräiguse kontrollimise strateegiaga.  

 

 

B7.2 Päevavalgustus ja valgusräiguse kontroll 

Dünaamilise modelleerimise abil tõendatakse, et aasta jooksul saavutab kasutatav kontoriruum 

vähemalt 55 % töötundide kohta  

- päevavalguse kestvuse valgustustihedusega 300 luksi tööpinnal ja 

- päevavalgusräiguse tõenäolise väärtuse 40% kohtadel, kus valgustustihedus ületab 

1000 luksi (ilma päiksekaitsevahendite paigaldamiseta). 

Mõlemat väärtust mõõdetakse tööpinna kõrgusel, mille määratleb hankija. Päevavalgusräiguse 

tõenäosust mõõdetakse aknavaate korral silmade kõrgusel.  

Tõendamine  

Projekteerimisrühmad või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitavad aasta 

modelleerimisandmetel põhineva päevavalgustuse ja räigustasemete kokkuvõtliku aruande.  

B7.3 Ventilatsioon ja õhukvaliteet 

Ventilatsioonisüsteem kavandatakse nii, et oleks tagatud siseõhu kvaliteet IDA 2 standardi EN 

15251 või samaväärse standardi kohaselt.  

Halva välisõhukvaliteediga kohtades kavandatakse hoone ventilatsioonisüsteemid nii, et need 

tagaksid büroode varustamise puhta õhuga vastavalt järgmisele kriteeriumile:  

- fassaadile või sellisele fassaadile, mida mõjutavad tiheda liiklusega teed (ITTs 

kirjeldatud teed), ei kavandata ühtki õhu sisselaskeava. Juhul kui selline lähenemine 

ei ole võimalik, peaks ava asetsema maapinnast võimalikult kõrgel. Lisaks sellele 

peab projekt olema kooskõlas standardi EN 13779 juhisega A2.2; 

- ventilatsioonisüsteemide filtrid peavad vastama standardi EN 13779 tabelis A.5 

esitatud kirjeldustele või samaväärse standardi nõuetele. 

Halb õhukvaliteet on standardi EN 13779 kohaselt 2. või 3. klassi välisõhk. 

Tõendamine  

Projekteerimisrühm või PEHi töövõtja tõendab, et hoone vastab EN 15251 või samaväärse 

standardi kohastele siseõhukvaliteedi nõuetele. Vajalik on esitada ventilatsioonteenuste 

joonised ja plaanid, milles näidatakse ära õhu sisselaskeavade asukohad. Need esitatakse 

detailprojekti etapis ja lõpetamisel. Need sisaldavad ka kohaliku omavalitsuse kohaliku 

õhuseire andmeid, mille alusel liigitatakse koht standardi EN 13779 kohaselt.  

B7.3 Ventilatsioon ja õhukvaliteet 

Ventilatsioonisüsteem kavandatakse nii, et oleks tagatud siseõhu kvaliteet IDA 1 standardi EN 

15251 või samaväärse standardi kohaselt. 

Halva välisõhukvaliteediga kohtades kavandatakse hoone ventilatsioonisüsteemid nii, et need 

tagaksid büroode varustamise puhta õhuga vastavalt järgmisele kriteeriumile: 

- õhu sisselaskeavad asuvad vähemalt 20 meetri10 kaugusel halva õhukvaliteedi 

allikatest (nagu allpool määratletud). Juhul kui see ei ole võimalik, peaks ava 

asetsema maapinnast võimalikult kõrgel. Lisaks sellele peab projekt olema kooskõlas 

standardi EN 13779 juhisega A2.2;. 

- Ventilatsioonisüsteemide filtrid peavad vastama standardi EN 13779 tabelis A.5 

esitatud kirjeldustele või samaväärse standardi nõuetele.  

Halb õhukvaliteet on standardi EN 13779 kohaselt 2. või 3. klassi välisõhk. 

Tõendamine  

Projekteerimisrühm või PEHi töövõtja tõendab, et hoone vastab EN 15251 või samaväärse 

standardi kohastele siseõhukvaliteedi nõuetele. Vajalik on esitada ventilatsioonteenuste 

joonised ja plaanid, milles näidatakse ära õhu sisselaskeavade asukohad. Need esitatakse 

detailprojekti etapis ja lõpetamisel. Need sisaldavad ka kohaliku omavalitsuse kohaliku 

õhuseire andmeid, mille alusel liigitatakse koht standardi EN 13779 kohaselt. 

                                                           
10 

See peaks olema geomeetriline vahemaa, mis on mõõdetud ühiskondliku ala pindade ja hoone vahel, mitte lineaarse vahemaana punktist punktini. Raalprojekteerimise (CAD) puhul 

nimetatakse seda mõnikord mitmekordseks või segmenteeritud või murdjooneks.
 



 

19 

 

Pakkumuste hindamise kriteeriumid 

B8.1 Energiatõhususe miinimumnõuded  

See kriteerium täiendab kriteeriumi B1 nõudeid ja innustab energiatõhususe saavutamisel 

nendest kaugemale minema. 

Hankija annab punkte kriteeriumile B1 vastava hoone energiatõhususe modelleeritud 

paranemisele. Selle aluseks võib olla energiatõhususe hinnang või astmeline paranemine 

sammuga 15 kWh/m2. 

Tõendamine  

Vt kriteerium B1. 

 

B8.1 Energiatõhususe miinimumnõuded  

See kriteerium täiendab kriteeriumi B1 nõudeid ja innustab energiatõhususe saavutamisel 

nendest kaugemale minema. 

Hankija annab punkte vastavalt hoone energiatõhususe modelleeritud paranemisele kas: 

o proportsionaalselt sellega, kui lähedal on esitatud kavandamismeetodid liikmesriikide 

riiklikele liginullenergianõuetele, väljendatuna kWh/m2, või juhul kui need ei ole 

määratletud, 

o siis võrreldes esitatud projekte, milles on riiklikest miinimumnõuetest lähtudes 

näidatud primaarenergia nõudlus: 

i) renoveeritud hoonete korral: kuni 100 kWh/m2 

ii) uusehituse korral: kuni 60 kWh/m2 

Neid punkte võib anda astmelise paranemise korral sammuga 15 kWh/m2. Kõikidel juhtudel 

annavad tõhusustaseme saavutamiseks kasutatud meetmete kombinatsioonid tulemuseks 

positiivse nüüdispuhasväärtuse, kui avaliku sektori kontorihoone kuluoptimaalseks 

arvutusmetoodikaks on valitud komisjoni delegeeritud määruse nr 244/2012 kohane metoodika.  

Tõendamine  

Vt kriteerium B1. 

B8.2 Hoone olelusringi globaalse soojendamise potentsiaal  

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Punkte antakse, kui pakkumuste hindamise kriteerium B10.1 toodete keskkonnadeklaratsioonide kohta on pakkumismenetlusega hõlmatud. Hoone prognoositud energiatõhususe globaalse 

soojendamise potentsiaal11 arvutatakse kriteeriumi B10.1. kohase kasutusea kohta. B1 ja B10.1 alusel saadud globaalse soojendamise potentsiaali väärtused liidetakse. Punkte antakse kõige 

madalama globaalse soojenemise kogupotentsiaaliga pakkujatele.  

Tõendamine  

Tõhususe kriteeriumidele B1 ja B10.1 vastavuse kontrollimisel saadud andmeid kasutatakse globaalse soojendamise potentsiaali arvutamiseks. Need andmed ja arvutused esitatakse kokkuvõtte 

kujul.  

 B9. Vähese CO2-heitega või -heiteta energiaallikad 

See kriteerium täiendab kriteeriumi B4 nõudeid ja innustab energiatõhususe saavutamisel 

nendest kaugemale minema. 

                                                           
11 

Kui B1 tulemus on väljendatud kWh, arvutatakse see ümber globaalse soojendamise potentsiaaliks elektritootmise ja kütuste kasutamisega seotud heitekoefitsientide abil, mis on täpsustatud 

toote keskkonnadeklaratsiooni süsteemi tootekategooria reeglites.
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Hankija annab punkte proportsionaalselt hoone täiendava primaarenergia nõudluse 

rahuldamiseks taastuvatest kohalikest energiaallikatest tarnitud või toodetud energia või suure 

kasuteguriga alternatiivsüsteemide paigaldamise eest hoone territooriumile või nende 

ühiskasutuse eest muude hoonetega.  

Tõendamine  

Projekteerimisrühm (ideekonkursi korral) või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja 

esitab paigaldatavate energiasüsteemide projektid ja joonised koos arvutustega nende 

modelleeritud energiatootmise ja hoone primaarenergiakasutusse suunatavate puhaskoguste 

kohta. 

 

B10.1 Hoone peamiste ehitusdetailide tõhusustase: toote keskkonnadeklaratsioonide 

andmete koondamine 

Seda kriteeriumi kasutatakse kombinatsioonis lepingu sõlmimise põhikriteeriumiga B8. 

Energiatõhususe miinimumnõuded, selleks et võtta arvesse hoone kasutusetappi. 

Seda kriteeriumi võib kohaldada ainult juhul, kui on olemas võrdlusaluse hoonega seotud 

töömahtude loetelu,12 mis esitatakse pakkujatele võrdlusalusena või juhul, kui erinevate 

pakkujate projekte on vaja konkurentsiprotsessi käigus võrrelda. 

1. lisa sätete kohaselt antakse hankeprotsessi jooksul täiendavaid tehnilisi juhiseid (toote 

keskkonnadeklaratsiooni võimalus).  

Olelusringi hinnangus täpsustatud tehniline hindaja aitab pakkumismenetlust ette valmistada ja 

viib läbi pakkumuste kriitilise läbivaatuse. 

Hankija annab punkte hoone peamiste ehitusdetailide olelusringi tõhusustaseme paranemise 

põhjal, võrreldes seda tabelis toodud võrdlusaluse hoone andmetega või teiste konkureerivate 

projektidega. See toimub esimese valikuvõimaluse kohaselt (toote keskkonnadeklaratsioonide 

alusel), nagu kirjeldatakse allpool. Võrdluse alus ja kasutatav valikuvõimalus täpsustatakse 

pakkumiskutses.  

Tabel. Hoone hinnatavad ehitusdetailid 

Uusehitis Renoveerimine 

 Vundament ja nulltsükkel  

 Kandekarkass, kaasa arvatud talad, 

postid ja plaadid 

 Välisseinad, välisvooderdus ja 

isolatsioon 

 Põrandad ja laed 

 Välisseinad, välisvooderdus ja 

isolatsioon 

 Katuse uuendamine ja isolatsioon 

 Aknad 

Juhul kui nähakse ette lisapõrandad või 

hoone laiendused, mille ulatus on suurem 

B10.1 Hoone peamiste ehitusdetailide tõhusus: olelusringi hindamine 

Selle kriteeriumi kasutamise korral kohaldatakse lepingu sõlmimise põhikriteeriumi B8. 

Energiatõhususe miinimumnõudeid ei kasutata, et vältida hoone kasutusetapi kahekordset 

arvestamist. 

Seda kriteeriumi võib kohaldada ainult juhul, kui pakkujatele esitatakse võrdlusalusena 

töömahtude loetelu8 või kui erinevate pakkujate esitatud projekte konkursi käigus võrreldakse. 

Hankemenetluse ajal järgitakse täiendavaid tehnilisi suuniseid vastavalt 2. lisa sätetele 

(olelusringi hindamise valikuvõimalused).  

Olelusringi hindamisele spetsialiseerunud tehniline hindaja aitab pakkumismenetlust ette 

valmistada ja vaatab pakkumused kriitiliselt läbi. 

Hankija annab punkte tabelis b loetletud hoone peamiste ehitusdetailide olelusringi tõhususe 

paranemise alusel, võrreldes seda võrdlusaluse hoone näitajatega või teiste konkureerivate 

projektidega. See toimub 2. valikuvõimaluse alusel (olelusringi hindamise põhjal), nagu 

näidatakse allpool. Võrdluse alus ja kasutatav valikuvõimalus täpsustatakse pakkumiskutses.  

Tabel b. Hinnatavad ehitusdetailid 

Uusehitis Renoveerimine 

 Vundament ja nulltsükkel  

 Kandekarkass, kaasa arvatud talad, 

postid ja plaadid 

 Välisseinad, välisvooderdus ja 

isolatsioon 

 Põrandad ja laed 

 Siseseinad 

 Aknad 

 Välisseinad, välisvooderdus ja 

isolatsioon 

 Katuse uuendamine ja isolatsioon 

 Aknad 

Juhul kui nähakse ette lisapõrandad või 

hoone laiendused, mille ulatus on suurem 

kui 25 % olemasolevast kasutatavast 

põrandapinnast, kohaldatakse uusehituse 

                                                           
12 

Töömahtude loeteluks nimetatakse „loetelu, milles antakse lepingu alusel tehtavate tööde üksikasjalikud määratlevad kirjeldused ja konkreetsed kogused“ (RICS 2011).
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 Siseseinad 

 Aknad 

 Katused 

kui 25 % olemasolevast kasutatavast 

põrandapinnast, kohaldatakse uusehituse 

elementide loetelu. 

 

Tõhusustaset hinnatakse toote keskkonnadeklaratsioonide alusel, mis vastavad standardite ISO 

14025 või EN 15804 nõuetele. Pakkumiskutses täpsustatakse, milline järgmisest kolmest 

meetodist tuleb valida hindamiseks: 

(i) Lihtsustatud valikuvõimalus: globaalse soojendamise potentsiaali tulemusnäitajate 

summeerimine iga ehitusdetaili puhul, väljendatuna süsinikdioksiid-ekvivalentides;  

(ii) tulemusnäitajate valikuvõimalus: toote keskkonnadeklaratsiooni omadusnäitajate 

summeerimine (olelusringi tulemusnäitajad) iga ehitusdetaili puhul, või  

(iii) punktiarvestuse või liigitamise valikuvõimalus: toote keskkonnadeklaratsiooni 

kaalutud punktide või liigituse (tavaliselt arvuline hinnang või tähtedega tähistatud 

liigitus) summeerimine iga ehitusdetaili puhul. 

Toote keskkonnadeklaratsioonidega seotud13 tootekategooria reeglid täpsustatakse 

pakkumiskutses ja kõik pakkujad koondavad toote keskkonnadeklaratsioonide andmed, 

lähtudes tootekategooria reeglitest, mis vastavad standardite ISO 14025 või EN 15804 nõuetele. 

Kasutatakse ainult kolmanda isiku kontrollitud tootekategooria reegleid. See hõlmab ka 

lähteandmete kontrollimist. 

Teatavad liikmesriigid võivad olla juba kehtestanud ehituslubade väljastamise nõuded ja 

seonduvad reeglid, mille kohaselt tuleb esitada globaalse soojendamise potentsiaal; sellisel 

juhul esitavad pakkujad deklaratsiooni nende reeglite alusel. Normaliseerimine ja kaalumine 

ehitusdetailide hindamiseks või liigitamiseks on lubatud, juhul kui on kehtestatud riiklikud 

tootekategooria reeglid, mis toetavad ehituslubade nõudeid või hoone hindamis- ja 

sertifitseerimiskava.  

Juhul kui enne peamise töövõtja leidmiseks korraldatavat hanget teostatakse toote 

keskkonnadeklaratsioonidel põhinev analüüs, esitab projekteerimisrühm hankijale peamiste 

kasutatud tehniliste eelduste kokkuvõtte viisil, mis võimaldab neid lisada tehnilisele 

kirjeldusele. 

Tõendamine  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab kavandatud 

projekti materjalide loetelu ja toote keskkonnadeklaratsiooni tulemused, mis teatatakse 

standardite ISO 14025 või EN 15804 nõuete kohaselt. Võrdlust võrdlusaluse hoonega 

kirjeldatakse kokkuvõtlikus tehnilises aruandes, milles võrreldakse kavandatud 

 Katused elementide loetelu. 

 

Tõhusust hinnatakse hoone olelusringi hindamise teel standardi ISO 14040/14044 või EN 

15978 nõuete kohaselt. Pakkumiskutses täpsustatakse, millist järgmist meetodit tuleb 

hindamiseks kasutada: 

(i) mõjukategooriaga seotud näitajad: Iga indikaatori summeeritud omadusnäitajad, mille 

saamiseks on kasutatud olelusringi täpsustatud hindamismeetodit; 

(ii) olelusringi hindamisvahendi abil saadud punktisumma: üks punktisumma, mis on välja 

arvutatud riigi ametiasutuste kasutatava riikliku või piirkondliku hoone olelusringi 

hindamisvahendi abil; 

(iii) hoone hindamiskava kohane olelusringi hindamise punktisumma: normaliseeritud ja 

kaalutud punktiarvestus, mis on tuletatud riikliku või piirkondliku hoone olelusringi 

hindamisel põhinevast kriteeriumist, mida ametiasutused kasutavad hindamis- ja 

sertifitseerimiskava raames. 

Metoodika sisaldab igal juhul vähemalt 2. lisas sätestatud olelusringi mõjukategooria näitajaid. 

Juhul kui enne peamise töövõtja hanget teostatakse olelusringi hindamise analüüs, esitab 

projekteerimisrühm hankijale peamiste kasutatud tehniliste eelduste kokkuvõtte viisil, mis 

võimaldab neid lisada tehnilisele kirjeldusele. 

Tõendamine  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab kavandatud 

projekti materjalide loetelu ja olelusringi hindamise tulemused, mis teatatakse standardite ISO 

14044 või EN 15978 kohaselt. Võrdlust võrdlusaluse hoonega kirjeldatakse kokkuvõtlikus 

tehnilises aruandes, milles võrreldakse kavandatud projekteerimisvõimalust (-võimalusi) ja 

arvutatakse paranemispotentsiaal. Tehnilises aruandes kirjeldatakse, kuidas on käsitletud 

„lahendamist vajavaid tehnilisi punkte“ (vastavalt 2. lisa sätetele). 

Juhul kui kasutatakse hoone hindamis- ja sertifitseerimissüsteemi kaudu saadud tulemusi, peab 

pakkuja akrediteeritud hindaja need kinnitama kooskõlas süsteemis kasutatud metoodikaga.  

Hankijate määratud olelusringi tehniline hindaja vaatab tehnilise aruande kriitiliselt läbi. 

Kriitilise läbivaatamise korral järgitakse 3. lisas esitatud suuniseid.  

                                                           
13 

Tootekategooria reegleid tuleb järgida iga toote keskkonnadeklaratsiooni koostamisel kava raames. Reeglid määravad ära selle, kuidas teostada olelusringi hindamist ja kontrollimist iga toote 

puhul järjepidevust tagaval viisil.
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projekteerimisvõimalust (-võimalusi) ja arvutatakse paranemispotentsiaal. Tehnilises aruandes 

kirjeldatakse, kuidas on käsitletud „lahendamist vajavaid tehnilisi punkte“ (vastavalt 1. lisa 

sätetele). 

Juhul kui kasutatakse hoone hindamis- ja sertifitseerimissüsteemi kaudu saadud tulemusi, peab 

pakkuja akrediteeritud hindaja need kinnitama kooskõlas süsteemis kasutatud metoodikaga.  

Hankijate määratud olelusringi tehniline hindaja vaatab tehnilise aruande kriitiliselt läbi. 

Kriitilise läbivaatamise korral järgitakse 3. lisas esitatud suuniseid.  

B10.2 Ringlusmaterjali kasutamine betooni ja müüritise koostises  

Seda kriteeriumi kasutatakse juhul, kui kõik pakkujad peavad kavandama betooni ja müüritise 

struktuuri lahendused. Seda soovitatakse kaaluda kombinatsioonis kriteeriumiga B10.3, kuid 

jätta kasutamata, kui valitakse kriteerium B10.114. 

Seda kriteeriumi kohaldatakse kontorihoonete suhtes, millel on betoonkarkass, 

plokkmüüritisseinad ning täidis- ja müüritis- ja sise- ja välisseinad.  

Hankija annab punkte pakkujatele, kes kasutavad tabelis c esitatud peamiste ehitusdetailide 

koguväärtusest vähemalt 15 % ulatuses15 ringlusmaterjali ja/või kõrvalsaadusi.  

Materjali minimaalse sisalduse nõuet võib suurendada, kui kokkulepe projekteerimisrühmaga 

saavutatakse enne peamise töövõtja leidmiseks korraldatavat hanget. 

Tabel c. Hõlmatavad ehitusdetailid  

Uusehitis Renoveerimine 

 Kandekarkass, kaasa arvatud talad, 

postid ja plaadid 

 Välisseinad  

 Põrandad ja laed 

 Siseseinad 

 Katused 

 Vundament ja nulltsükkel 

 Välisseinad  

 Siseseinad 

 Katuse uuendamine  

Juhul kui nähakse ette lisapõrandad või 

hoone laiendused, mille ulatus on suurem 

kui 25 % olemasolevast kasutatavast 

põrandapinnast, kohaldatakse uusehituse 

elementide loetelu. 

Ringlusmaterjal arvutatakse ringlussevõetud materjalide ja/või kõrvalsaaduste keskmise 

ainesisalduse alusel vastavalt sellele, kuidas need toodetakse ja ehitusplatsile tarnitakse (kui see 

on asjakohane):  

- iga valmissegu partii korral, millest tehakse tarneid ehitusplatsile, kooskõlas EN 

B10.2 Ringlussevõetud või korduskasutatud materjal betooni ja müüritise koostises  

Seda kriteeriumi kasutatakse juhul, kui kõik pakkujad peavad kavandama betooni ja müüritise 

struktuuri lahendused. Seda soovitatakse kaaluda ühenduses koos kriteeriumiga B10.3, kuid 

jätta kasutamata, kui valitakse kriteerium B10.1
10

. 

Seda kriteeriumi kohaldatakse kontorihoonete suhtes, millel on betoonkarkass, 

plokkmüüritisseinad ning täidis- ja müüritis- ja sise- ja välisseinad.  

Hankija annab punkte pakkujatele, kes kasutavad ringlusmaterjali, korduskasutatud materjali 

ja/või kõrvalsaadusi
11

 tabelis d esitatud peamiste ehitusdetailide koguväärtusest 30 % ulatuses 

või rohkem.  

Materjali minimaalse sisalduse nõuet võib suurendada, kui kokkulepe projekteerimisrühmaga 

saavutatakse enne peamise töövõtja leidmiseks korraldatavat hanget. 

Hankija võib otsustada eraldada rohkem punkte materjalide korduskasutamise eest vastavalt 

kohalikele tingimustele. See võib hõlmata projektide eelistamist, milles nähakse ette 

olemasoleva hoone algse kandetarindi korduskasutamine.  

Tabel d. Hõlmatavad ehitusdetailid  

Uusehitis Renoveerimine 

 Kandekarkass, kaasa arvatud talad, 

postid ja plaadid 

 Välisseinad  

 Põrandad ja laed 

 Siseseinad 

 Katused 

 Vundament ja nulltsükkel 

 Välisseinad  

 Siseseinad 

 Katuse uuendamine  

Juhul kui nähakse ette lisapõrandad või 

hoone laiendused, mille ulatus ületab 25 % 

olemasolevast kasutatavast põrandapinnast, 

kohaldatakse uusehitise elementide loetelu. 

 

                                                           
14 

Kui konkreetsed kohalikud tingimused ja planeerimispoliitika toetab ringlussevõetud materjali kasutamist, võib hankija iga juhtumi korral eraldi hinnata ringlusmaterjali kriteeriumi lisamise 

võimalust pakkumismenetlusele üldise kriteeriumi B10.1 kõrval (toote keskkonnadeklaratsioon/olelusringi hindamine). Eeldused ja olelusringi andmiku andmed, mis on seotud ringlussevõetud 

materjalide tootmis- ja ehitusetapiga, on vaja lisada kriteeriumile B10.1 antud vastusele.
  

15 
Kõrvalsaadus on jäätmete raamdirektiivi artiklis määratletud kui aine või ese, „mis on saadud sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks eesmärgiks ei ole antud eseme tootmine…..“.
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12620 (betooni koostisosad) ja EN 206 (betoon) või samaväärsete standarditega; 

- aasta arvestuses tööstuslikult toodetud paneelide, sammaste, plokkide ja 

tarielementide korral koos väidetava materjalisisaldusega, kooskõlas EN 12620 

(betooni koostisosad) ja EN 206 (betoon) või samaväärsete standarditega;  

Tõendamine Peamiseks töövõtjaks kandideerivad pakkujad, projekteeriv ja ehitav töövõtja või 

PEHi töövõtja teevad ettepaneku kogu ringlusmaterjali kohta, näidates arvuliselt ära kogu 

ringlusmaterjali proportsionaalse sisalduse konkreetsete ehitusdetailide üldises koguväärtuses, 

lähtudes ehitustoote valmistaja(te) esitatud teabest.  

Peamiseks töövõtjaks kandideerivad pakkujad, projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja 

kirjeldavad, kuidas üldine väärtus arvutati ja tõendati, lisades vähemalt partiid puudutavad 

dokumendid, tehase tootmisohjet käsitlevad dokumendid ja tarnedokumendid, ning näitavad, 

kuidas korraldatakse ehitusetapis kolmanda isiku teostatav sõltumatu tehniline järelevalve. 

Nende ehitusdetailide tellimist ja ehitusplatsile tarnimist kontrollib hiljem peamine 

ehitustöövõtja (vt D6 jagu). 

Ringlusmaterjal või korduskasutatud materjal arvutatakse ringlussevõetud materjalide ja/või 

kõrvalsaaduste keskmise ainesisalduse alusel vastavalt sellele, kuidas need toodetakse ja 

ehitusplatsile tarnitakse (kui see on asjakohane):  

- iga valmissegu partii korral, millest tehakse tarneid ehitusplatsile, kooskõlas EN 

12620 (betooni täitematerjalid) ja EN 206 (betoon) või samaväärsete standarditega; 

- aasta arvestuses tööstuslikult valmistatud paneelide, sammaste, plokkide ja 

tarielementide korral koos väidetava materjalisisaldusega, kooskõlas EN 12620 

(betooni täitematerjalid) ja EN 206 (betoon) või samaväärsete standarditega;  

- kõigi korduskasutatud toodete puhul, koos kinnitusega nende päritolu kohta. 

Tõendamine Peamiseks töövõtjaks kandideerivad pakkujad või projekteeriv ja ehitav töövõtja 

või PEHi töövõtja teevad ettepaneku kogu ringlusmaterjali kohta, näidates arvuliselt kogu 

ringlussevõetud või korduskasutatud materjali proportsionaalset sisaldust konkreetsete 

ehitusdetailide üldises koguväärtuses, lähtudes ehitustoote valmistaja(te) esitatud teabest.  

Peamiseks töövõtjaks kandideerivad pakkujad, projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja 

kirjeldavad, kuidas üldine väärtus arvutati ja tõendati, lisades vähemalt partiid puudutavad 

dokumendid, tehase tootmisohjet käsitlevad dokumendid ja tarnedokumendid, ning näitavad, 

kuidas korraldatakse ehitusetapis kolmanda isiku teostatav sõltumatu tehniline järelevalve. 

Nende ehitusdetailide tellimist ja ehitusplatsile tarnimist kontrollib hiljem peamine 

ehitustöövõtja (vt D6 jagu). 

B10.3 Tõhususnõuded seoses täitematerjalide transpordi käigus tekkivate CO2 heitkogustega  

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Juhul kui kohaldatakse kriteeriumi B10.1, tuleks osutatud kriteerium kõrvale jätta. Üldise keskkonnakasu huvides soovitatakse selle kriteeriumi rakendamist kaaluda ühenduses kriteeriumiga 

B10.2. Selle juures tuleks alati lähtuda kohalikest turutingimustest ning pakkumiskutses esitada ja selgesõnaliselt täpsustada kahe kriteeriumi kaalumine, mis tagab tõhusa konkurentsi ja aitab 

välja valida pakkumised, mis kindlustavad parima üldise keskkonnatoime.  

Punkte antakse proportsionaalselt CO2 heitkoguste vähendamisega täitematerjalide tonni kohta,16 mida kasutatakse tabelis e loetletud peamiste ehitusdetailide tootmiseks. Pakkumiskutses 

täpsustatakse veo käigus tekkivate CO2 heitkoguste arvutamise meetod ja vahend. Teatud liikmesriikides võivad juba olemas olla ehituslubade andmise nõuded ja seonduvad vahendid, mida on 

võimalik kasutada veoga seotud süsinikdioksiid-ekvivalentide arvutamiseks, ning sellisel juhul esitavad pakkujad nende reeglite alusel arvutatud heitkogused.  

Hankija võib määrata CO2 heitkoguste maksimaalse sihtarvu transporditud täitematerjalide tonni kohta projekteerimisrühma esitatud teabe alusel. See lisatakse koos nende eelduste ja reeglitega 

peamise töövõtja pakkumiskutsele. 

Tabel e. Hõlmatud ehitusdetailid  

Uusehitis Renoveerimine 

 Kandekarkass, kaasa arvatud talad, postid ja plaadid  Välisseinad 

                                                           
16 

Täitematerjalideks võivad olla: i) looduslikud materjalid (nagu näiteks liiv, kruus, purustatud kivi), ii) ringlussevõetud täitematerjalid (nagu näiteks ehitus- ja lammutamisjäätmetest eraldatud 

materjalid) ja iii) teisesed täitematerjalid (nagu näiteks tööstusprotsessidest pärinev räbu ja tuhk)
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 Välisseinad,  

 Põrandad ja laed 

 Siseseinad 

 Katused 

 Vundament ja nulltsükkel 

 Siseseinad 

 Katuse uuendamine 

Juhul kui nähakse ette lisapõrandad või hoone laiendused, mille ulatus on suurem kui 25 % 

olemasolevast kasutatavast põrandapinnast, kohaldatakse uusehituse elementide loetelu. 

 

Tõendamine  

Projekteeriv ja ehitav pakkuja või PEHi pakkuja esitab hinnangulise CO2 heitkoguste näitaja täitematerjalide tonni kohta, mida kasutatakse kindlaksmääratud ehitusdetailides, kasutades 

pakkumiskutses näidatud arvutusmeetodit. Täpsustatakse transpordiliik (-liigid) ja iga transpordiliigi heitekoefitsient korrutatakse töömahtude loetelus sätestatud asjakohaste materjalikogustega.  

 

 

C. Ehitusdetailide eemaldamine, lammutamine ja ehitusplatsi ettevalmistamine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

C1. Lammutamisjäätmete audit ja käitluskava 

Vähemalt 55 % mitteohtlike jäätmete massist, mis tekkisid lammutamise ja ehitusdetailide 

eemaldamise käigus, mitte arvestades kaeve- ja tagasitäitetöid, valmistatakse ette 

korduskasutuseks, ringlussevõtuks ja materjali utiliseerimise muudeks vormideks. See hõlmab:  

(i) hoone peamistest ehituskonstruktsioonidest saadud puitu, klaasi, metalli, telliseid, 

kive, keraamilist ja betoonmaterjali;  

(ii) viimistluselemendid ja muud kui konstruktsioonielemendid, sealhulgas uksed ja 

nende raamid, põrandaplaadid, laeplaadid, kipspaneelid, plastprofiilid, 

isolatsioonimaterjalid, aknaraamid, aknaklaas, telliskivid, betoon plokkide ja 

tarielementide kujul, sarrusevardad.  

Töövõtja teostab lammutamise/ehitusdetailide eemaldamise eelse auditi, et välja selgitada, mida 

saab korduskasutada, ringlusse võtta või muud moodi utiliseerida. Audit sisaldab järgmist: 

(i) ohtlike jäätmete (kaasa arvatud elektroonikaromud), mille puhul võib olla vajalik 

spetsialistide teostatav käitlemine ja töötlemine, või lammutamise käigus tekkida 

võivate heitkoguste kindlakstegemine ja seonduv riskihindamine; 

(ii) töömahtude loetelu erinevate ehitusmaterjalide ja toodete lõikes;  

(iii) korduskasutamise ja ringlussevõtu potentsiaali protsentuaalne hinnang, mille aluseks on 

ettepanekud lammutamisprotsessis kasutatavate liigiti kogumise süsteemide kohta.  

Kindlaks tehtud materjalid, tooted ja tarielemendid kantakse lammutamisega seotud 

C1. Lammutamisjäätmete audit ja käitluskava 

Vähemalt 80 % mitteohtlike jäätmete massist, mis tekkisid lammutamise ja ehitusdetailide 

eemaldamise käigus, ja mitte arvestades kaeve- ja tagasitäitetöid, valmistatakse ette 

korduskasutamiseks, ringlussevõtuks. See hõlmab järgmist:  

(i) hoone peamistest ehituskonstruktsioonidest saadud puit, klaas, metall, tellised, 

keraamiline ja betoonmaterjal,  

(ii) viimistluselemendid ja muud kui konstruktsioonielemendid, sealhulgas uksed ja 

nende raamid, põrandaplaadid, laeplaadid, kipspaneelid, plastprofiilid, 

isolatsioonimaterjalid, aknaraamid, aknaklaas, telliskivid, betoon plokkide ja 

tarielementide kujul, sarrusevardad.  

Töövõtja teostab lammutamise/ehitusdetailide eemaldamise eelse auditi, et välja selgitada, mida 

saab korduskasutada, ringlusse võtta. Audit sisaldab järgmist: 

(i) ohtlike jäätmete (kaasa arvatud elektroonikaromud), mille puhul võib olla vajalik 

spetsialistide teostatav käitlemine või töötlemine, või lammutamise käigus tekkida 

võivate heitkoguste kindlakstegemine ja seonduv riskihindamine; 

(ii) töömahtude loetelu erinevate ehitusmaterjalide ja toodete lõikes;  

(iii) korduskasutamise ja ringlussevõtu potentsiaali protsentuaalne hinnang, mille aluseks on 

ettepanekud lammutamisprotsessis kasutatavate liigiti kogumise süsteemide kohta.  

Kindlaks tehtud materjalid, tooted ja tarielemendid kantakse lammutamisega seotud 
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töömahtude loetellu.  

Tõendamine  

Juhtiv ehitustöövõtja, projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab 

lammutamisele/ehitusdetailide eemaldamisele eelneva auditi, mis sisaldab täpsustatud teavet.  

Jäätmetekke jälgimiseks ja selle üle arvepidamiseks kasutatakse süsteemi. Jäätmete ja 

kõrvaldamisele kuuluvate jäätmematerjalide saadetiste sihtkohta kulgemist jälgitakse 

saatelehtede ja arvete abil. Seireandmed esitatakse hankijale.  

töömahtude loetellu.  

Tõendamine  

Juhtiv ehitustöövõtja, projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab 

lammutamisele/ehitusdetailide eemaldamisele eelneva auditi, mis sisaldab täpsustatud teavet.  

Jäätmetekke jälgimiseks ja selle üle arvepidamiseks kasutatakse süsteemi. Jäätmete ja 

kõrvaldamisele kuuluvate jäätmematerjalide saadetiste sihtkohta kulgemist jälgitakse 

saatelehtede ja arvete abil. Seireandmed esitatakse hankijale.  
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D. Hoone ehitamine või oluline renoveerimine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED  

D1. Juhtiva ehitustöövõtja seadusliku puitmaterjali hange 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Lepingu alusel tarnitud puit või puittooted17 peavad määruse (EL) 995/2010 (ELi puidumäärus) kohaselt olema seaduslikult ülestöötatud.  

See tehniline kirjeldus tuleks ühendada lepingu täitmise klausliga D7 kohaselt. 

Tõendamine  

Juhtiv töövõtja esitab hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks järgmise teabe: 

– ettevõtjad või kauplejad (nagu on määratletud määruses (EL) nr 995/2010), kes tarnivad hoone ehitamiseks kasutatavat puitu ja puittooteid;  

– ettevõtja (ettevõtjad), kes esimesena toob (toovad) ELi turule hoone ehitamiseks kasutatava puidu ja puittooted, esitab (esitavad) kooskõlas (ELi) 2010. aasta määruse nr 995 artikli 6 lõike 1 

punktidega b ja c tõendid ohu hindamise ja maandamise menetluste, vajaduse korral ka vahendite kohta, mille abil mõjutada tarneahelas allpool asuvaid kauplejaid tagama jälgitavust, kooskõlas 

(ELi) 2010. aasta määruse nr 995 artikliga 5. 

 

D2. Hoone energiasüsteemide paigaldamine ja töökorda seadmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Olenevalt hankeviisist võib seda kohaldada ka süsteemide suhtes, mille on paigaldanud kolmandast isikust energiateenuseid osutav töövõtja (vt E jagu). 

Järgmised süsteemid projekteeritakse, paigaldatakse ja seatakse töökorda kooskõlas kokkulepitud projektide ja kirjeldustega: 

- küte, jahutus ja ventilatsioon  

- madala ja nullsüsinikdioksiidiheitega energiatehnoloogiad 

- hoone energiajuhtimissüsteem 

- valgustuskontroll.  

Iga süsteemi puhul viiakse läbi toimivuse ja tõhususe katse, kaasa arvatud toimivuse mõõtmine. 

Kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid peavad vastama EN 12599 või samaväärse standardi nõuetele, ning muude paigaldatud süsteemide puhul asjakohasele kohaldatavale EN, ISO või 

riiklikule standardile, või nendega samaväärsele standardile.  

Tõendamine  

Peamine ehitustöövõtja või PEHi töövõtja kirjeldab toimivus- ja tõhususkatset ning kohustub selle läbi viima, et tagada süsteemide toimimine vastavalt kavandatud parameetritele. 

                                                           
17 

ELi puidumääruse kohaldamisalasse jääva puidu ja puittoodete korral
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D3. Jäätmekäitlus ehitusplatsil 

Jäätmeteke ehitamise ja renoveerimise ajal, jättes välja lammutamisjäätmed, ei tohi ületada 11 

tonni 100 m2 kontori siseruumide põranda kogupinna kohta. 

Ehitusplatsi jäätmekäitluskava koostatakse enne töö alustamist ehitusplatsil. Kavaga 

kehtestatakse ehitusplatsil materjalide liigiti kogumise süsteemid korduskasutamiseks, 

ringlussevõtuks ja muus vormis utiliseerimiseks. Ehitusplatsi jäätmekäitluskava hõlmab 

järgmist:  

(i) ehitustooted, mis kuuluvad hoone peamiste ehitusdetailide hulka, sealhulgas puit, klaas, 

metall, telliskivid, keraamilised, betoon- ja püsijäätmed, samuti seonduvad 

pakendimaterjalid;  

(ii) ehitusmaterjalid, mis kujutavad endast hoone viimistluse osa, sealhulgas 

põrandaplaadid, laeplaadid, kipspaneelid, plastprofiilid, isolatsioonimaterjalid, samuti 

seonduvad pakendimaterjalid.  

Materjalide sorteerimisel korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja muuks utiliseerimiseks 

järgitakse direktiiviga 2008/98/EÜ kehtestatud jäätmehierarhiat.  

Tõendamine  

Juhtiv ehitustöövõtja, projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab ehitusplatsi 

jäätmekäitluskava, mis sisaldab:  

(i) materjalide loetelu koos heade tavade põhiste hinnangutega jäätmetekke kohta,  

(ii) korduskasutuse potentsiaali protsentuaalsed hinnangud, mis põhinevad liigiti kogumisel 

ehitusprotsessi käigus,  

(iii) ringlussevõtu ja taaskasutuspotentsiaali protsentuaalne hinnang, mis põhineb liigiti 

kogumisel. 

Jäätmetetekke jälgimiseks ja selle üle arvestuse pidamiseks ning jäätmesaadetiste sihtkohta 

jõudmise seireks tuleb kasutada süsteemi. Seireandmed esitatakse hankijale. 

D3. Jäätmekäitlus ehitusplatsil 

Jäätmeteke ehitamise ja renoveerimise ajal, jättes välja lammutamisjäätmed, ei tohi ületada 7 

tonni 100 m2 kontori siseruumide põranda kogupinna kohta. 

Ehitusplatsi jäätmekäitluskava koostatakse enne töö alustamist ehitusplatsil. Kavas määratakse 

kindlaks jäätmetekke ennetamisvõimalused ja kehtestatakse süsteemid materjalide liigiti 

kogumiseks ehitusplatsil nende korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja muus vormis 

utiliseerimiseks. Ehitusplatsi jäätmekäitluskava hõlmab järgmist:  

(i) ehitustooted, mis kuuluvad hoone peamiste ehitusdetailide hulka, sealhulgas puit, 

klaas, metall, telliskivid, keraamilised, betoon- ja püsijäätmed, samuti seonduvad 

pakendimaterjalid;  

(ii) ehitusmaterjalid, mis kujutavad endast hoone viimistluse osa, sealhulgas 

põrandaplaadid, laeplaadid, kipspaneelid, plastprofiilid, isolatsioonimaterjalid, samuti 

seonduvad pakendimaterjalid.  

Materjalide sorteerimisel korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja muuks utiliseerimiseks 

järgitakse direktiiviga 2008/98/EÜ kehtestatud jäätmehierarhiat.  

Tõendamine  

Juhtiv ehitustöövõtja, projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab ehitusplatsi 

jäätmekäitluskava, mis sisaldab järgmist:  

(i) materjalide loetelu koos hinnangutega jäätmetekke kohta ja jäätmetekke 

ennetamisvõimalused, mis põhinevad headel tavadel,  

(ii) korduskasutuse potentsiaali protsentuaalsed hinnangud, mis põhinevad liigiti kogumisel 

ehitusprotsessi käigus,  

(iii) ringlussevõtu ja taaskasutuspotentsiaali protsentuaalne hinnang, mis põhineb liigiti 

kogumisel. 

Jäätmetetekke jälgimiseks ja selle üle arvestuse pidamiseks ning jäätmesaadetiste sihtkohta 

jõudmise seireks tuleb kasutada süsteemi. Seireandmed esitatakse hankijale. 

D4. Siseviimistlus- ja viimistlusmaterjalide valik  

Iga materjal ja viimistlusmaterjal, mis valitakse kontoriruumide siseviimistluse jaoks, peab 

vastama järgmistele allpool tabelis e esitatud heite piirnormidele Seda nõuet kohaldatakse:  

- lae katteplaatide 

- värvide ja lakkide 

- tekstiilpõrandate ja seinakatete 

D4. Siseviimistlus- ja viimistlusmaterjalide valik 

Iga kontorite siseviimistluseks kasutatud materjal või viimistlustoode peab vastama allpool 

tabelis f esitatud heite piirnormidele. Seda nõuet kohaldatakse:  

- lae katteplaatide 

- värvide ja lakkide 

- tekstiilpõrandate ja seinakatete 



 

28 

 

- laminaat- ja elastsete põrandakatete 

- puidust põrandakatete puhul.  

Kõik katsed viiakse läbi valmistoodetega. 

Tabel f. Materjalide ja viimistlustoodete heite piirnormid 

Toode Heite piirnormid (μg/m³) 

3 päeva 28 päeva 

Lenduvate orgaaniliste ühendite 

kogusisaldus  

 

10 000  < 2000  

Formaldehüüd – 

 

< 120 

 

Tõendamine  

Peamine ehitustöövõtja või PEHi töövõtja esitab vastavuskatse tulemused iga paigaldatud 

materjali või viimistlustoote kohta. Heitkogused määratakse kindlaks vastavalt CEN/TS 16516 

või samaväärse toote katsestandardi või märgise nõuetele, mida kasutatakse katsetamise 

alusena Euroopa „võrdlusruumis“.  

 

- laminaat- ja elastsete põrandakatete 

- puidust põrandakatete puhul.  

Kõik katsed viiakse läbi valmistoodetega. 

Tabel g. Materjalide ja viimistlustoodete heite piirnormid 

Toode Heite piirnormid (μg/m³) 

3 päeva 28 päeva 

Lenduvate orgaaniliste ühendite 

kogusisaldus 

 

10 000  < 1000  

Poollenduvad orgaanilised ühendid  

 

– 100 

Formaldehüüd – 

 

< 40 

Kantserogeenid 

- trikloroetüleen 

- benseen 

- DEHP (dietüülheksüülftalaat) 

- DBP (dibutüülftalaat) 

 

nelja aine 

kogusumma <10 

<1 iga aine kohta 

 

Tõendamine  

Peamine ehitustöövõtja või PEHi töövõtja esitab vastavuskatse tulemused iga paigaldatud 

materjali või viimistlustoote kohta. Heitkogused määratakse kindlaks vastavalt CEN/TS 16516 

või samaväärse toote katsestandardi või märgise nõuetele, mida kasutatakse katsetamise 

alusena Euroopa „võrdlusruumis“.  

Lepingu täitmise klausel 

D5. Hoone energiasüsteemide paigaldamine ja töökorda seadmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Olenevalt hankeviisist võib seda kohaldada ka energiateenustega tegeleva kolmandast isikust töövõtja paigaldatud süsteemide suhtes (vt E jagu). 

Järgmised süsteemid paigaldatakse ja seatakse töökorda vastavalt kokkulepitud projektidele ja tehnilistele kirjeldustele: 

- küte, jahutus ja ventilatsioon  

- madala ja nullsüsinikdioksiidiheitega energiatehnoloogiad 

- hoone energiajuhtimissüsteem 
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- valgustuskontroll  

Iga süsteemi katsetatakse toimivuse suhtes, nagu on kirjeldatud eduka pakkumuse tingimustes, kaasa arvatud toimivuse mõõtmine. 

Peamine ehitustöövõtja või PEHi töövõtja esitab uuringuaruande või sertifikaadi koopia, millega kinnitatakse ehitusteenuste kontrollkatsete läbiviimist ja esitatakse andmed, mis näitavad, et 

teenused toimivad kavandatud parameetrite kohaselt. 

D6. Ringlusmaterjali kasutamine  

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Kui materjalid tellitakse ja tuuakse ehitusplatsile, tuleb kontrollida iga tootepartii puhul ringlusmaterjali väidetavat sisaldust18. 

Peamine ehitustöövõtja või PEHi töövõtja kontrollib toote kohta esitatud väiteid kasutatud ehitusmaterjalide tarnija(te)lt saadud teabe põhjal. See hõlmab ainesisalduse arvutusi, mida toetavad 

partii katsetamise tulemused, tarnedokumente ja/või tehase tootmisohje dokumente. Kõiki neid andmeid auditeerib kolmas isik.  

D7. Seadusliku puitmaterjali hankimine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded. Võimaluse korral soovitatakse pisteliste kontrollide läbiviimist koostöös määruse (EL) nr 995/2010 rakendamise eest vastutava pädeva 

asutusega) 

Hankijal on õigus teostada pistelisi kontrolle seoses tehnilise kirjelduse D1 nõuete täitmisega kõikide lepingu raames kasutatavate puittoodete või valitud allrühma suhtes. Töövõtja esitab 

nõudmise korral tõendid, mis kinnitavad vastavust ELi puidumääruse nõuetele:  

Enamasti peaks töövõtja – juhul kui töövõtja ei ole esimesena puitu või puittooteid ELi turule toov ettevõtja, vaid hangib selliseid tooteid teistelt (määruse nr 995/2010 kohaselt19 „kaupleja“) – 

esitama pistelise kontrolliga hõlmatava puidu või puittoodete kohta järgmise teabe: 

- käitajad või kauplejad, kes on tarninud hoone ehitamiseks kasutatud puidu ja puittooted; 

- dokument või muu teave, mis näitab sellise puidu ja puittoodete vastavust kehtivatele õigusaktidele; 

- tõendid ohu hindamise ja maandamise menetluste kohta, mis on kehtestatud kooskõlas 2010. aasta määruse (EL) nr 995 artikli 6 lõike 1 punktidega b ja c. 

Juhul kui töövõtja toob puidu või puittooted esimest korda ELi turule ehitusprojektis kasutamiseks (määruse nr 995/2010 kohaselt „ettevõtja“20), peaks töövõtja esitama pistelise kontrolliga 

hõlmatava puidu või puittoodete kohta järgmise teabe: 

- iga kasutatud puiduliigi kirjeldus, kaasa arvatud kaubanimetus, puuliigi tavapärane ja vajaduse korral teaduslik täisnimetus; 

- puidu ja puittoodete tarnija nimi ja aadress; 

- ülestöötamisriik, ja kui see on asjakohane21: 

i) riigi piirkond, kus puit üles töötati;  

                                                           
18 

„Partii“ tähendab ühesuguse märgistusega toote kogust, mis on valmistatud samas segamistehases, samade tingimuste juures samadest sisendmaterjalidest vastavalt kindlaks määratud 

koostisele. 
 

19 
„Kaupleja“ tähendab iga füüsilist või juriidilist isikut, kes äritegevuse käigus müüb või ostab siseturul juba siseturule lastud puitu või puittooteid

 

20 „
Ettevõtja“ tähendab mis tahes juriidilist või füüsilist isikut, kes laseb puitu või puittooteid turule.

 

21 
Lisateabe saamiseks vt http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=. 
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ii) ülestöötamise luba; 

iii) kogus (väljendatud mahuna, kaaluna või ühikute arvuna); 

- dokument või muu teave, mis näitab sellise puidu ja puittoodete vastavust kehtivatele õigusaktidele; 

- tõendid ohu hindamise ja maandamise menetluste kohta, mis on kehtestatud kooskõlas 2010. aasta määruse (EL) nr 995 artikli 6 lõike 1 punktidega b ja c. See võib hõlmata 

sertifitseerimise või kolmanda isiku kontrollikavasid. 

Kehtiva EU FLEGT või CITES litsentsiga hõlmatud puitu loetakse seaduslikult ülestöötatuks määruse (EL) nr 995/2010 mõistes. 

Taustteave: säästev puidu sisseostmine 

Käesolevad KHR kriteeriumid ei sisalda ettepanekut puidu hankimiseks säästva metsamajanduse põhimõtete kohaselt järgmistel põhjustel: 

mitmed liikmesriigid kasutavad oma keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriume metsamajanduse säästva korralduse määratlemiseks ja on kehtestanud erinevad menetlused, mille alusel tehakse 

kindlaks, kas sertifitseerimiskavad tagavad piisava kindluse. Sellises olukorras ei olnud käesolevate kriteeriumide arendamisraamistikus võimalik esitada säästvalt korraldatud metsamajanduse 

ühtlustatud määratlust.  

Eespool osutatud liikmesriikide üksmeelne seisukoht on, et üldiselt tagavad FSC- ja PEDC-süsteem riiklike kriteeriumide täitmise suhtes piisava kindlustaseme. Ehkki oleks soovitav, et 

sertifitseeritud jätkusuutlike metsade osakaal oleks 100 %, võib selle saavutamine turu nõudluse võimalike kõikumiste tõttu raskeks osutuda, eriti VKEde jaoks, kes tavapäraselt töötavad piiratud 

arvu tarnijatega. Seevastu metsa säästev majandamine vähemalt 25 % ulatuses peaks olema hõlpsasti saavutatav, sest kõrgemaid eesmärke taotlevad riigi ametiasutused võivad miinimumnõudeks 

seada 70 %, soovitusega saada turult tagasisidet enne pakkumiskutse avaldamist.  

D8. Jäätmekäitlus ehitusplatsil 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Ehitusplatsi kinnitatud jäätmekäitluskava juhtimist jälgitakse ja selle kohta antakse aru koos ehitustöö edenemisega ehitusplatsil. See hõlmab arvestuse pidamist materjalide kaalu üle, mis 

kogutakse liigiti ehitusplatsil korduskasutamise ja ringlussevõtu eesmärgil vastavalt tehnilistes kirjeldustes näidatud ulatusele.  

Tekkivate jäätmete ja ringlusse võtuks ja korduskasutamiseks eraldatud materjalide jälgimiseks ja koguste arvestamiseks tuleb kehtestada süsteem. Selle kaudu jälgitakse ja kontrollitakse ka 

jäätmesaadetiste sihtkohti. Seire- ja jälgimisandmed esitatakse hankijale kokkulepitud ajavahemike järel.  

Märkus hankijatele puidu seadusliku hanke kohta:  

lepingutes tuleks sätestada sobivad meetmed eespool osutatud klausli täitmata jätmise puhuks. Nõuanded nende nõuete kohaldamise ja järelevalveorganisatsioonide kohta, kes võivad nõuetele 

vastavust kontrollida, on saadaval pädevate riigiasutuste loetelus, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf.  
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E. Energiasüsteemide paigaldamine ja energiateenuste osutamine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

E1. Küttesüsteemid, sealhulgas soojuse ja energia koostootmine (CHP) 

Kõik küttesüsteemid, kaasa arvatud koostootmisüksused, mis varustavad kontorihoonet 

soojusega vee- või õhupõhiste soojusjaotussüsteemide kaudu, peavad täitma asjakohased KHR 

põhikriteeriumid, mis näitavad iga tehnoloogia tõhusust: 

- veepõhised kütteseadmed, mille alla kuuluvad kuni 400 kW soojendusvõimsusega 

boilerid ja soojuspumbad ning soojuse ja energia koostootmisüksused, mille 

elektritootmisvõimsus ei ületa 50 kWe, peavad vastama tehniliste kirjelduste 3.1 ja 

3.2 nõuetele. Kriteeriumid asuvad siin: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_en.pdf. 

- Soojuse ja energia koostootmise puhul, mis hõlmab jõumasinaid 

elektritootmisvõimsusega üle 50 kWe tuleb täita tehnilise kirjelduse 3.1.1 nõuded, 

mille kohaselt aasta minimaalne üldkasutegur peab olema 75 %, ja 3.2.2 nõuded, 

milles täpsustatakse „suure kasuteguriga“ koostootmise tingimused. Kriteeriumid 

asuvad siin: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf. 

Tõendamine  

Pakkujad esitavad paigaldamiseks kavandatud toodete tehnilised jõudlusandmed, näidates, 

kuidas nad täidavad asjakohased KHR kriteeriumid. 

E1. Küttesüsteemid, sealhulgas soojuse ja energia koostootmine (CHP) 

Kõik küttesüsteemid, kaasa arvatud koostootmisüksused, mis varustavad kontorihoonet 

soojusega vee- või õhupõhiste soojusjaotussüsteemide kaudu, peavad täitma asjakohased KHR 

lisakriteeriumid, mis näitavad iga tehnoloogia tõhusust: 

- veepõhised kütteseadmed, mille alla kuuluvad kuni 400 kW soojendusvõimsusega 

boilerid ja soojuspumbad ning soojuse ja energia koostootmisüksused, mille 

elektritootmisvõimsus ei ületa 50 kWe, peavad vastama tehniliste kirjelduste 3.1 ja 

3.2 nõuetele. Kriteeriumid asuvad siin: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_en.pdf. 

- Soojuse ja energia koostootmise puhul, mis hõlmab jõumasinaid 

elektritootmisvõimsusega üle 50 kWe, tuleb täita tehnilise kirjelduse 3.2.1 nõudeid, 

mille kohaselt aasta minimaalne üldkasutegur peab olema 75 %, ja tehnilise 

kirjelduse 3.2.2 nõudeid, milles täpsustatakse „suure kasuteguriga“ koostootmise 

tingimused. Kriteeriumid asuvad siin: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf. 

Tõendamine  

Pakkujad esitavad paigaldamiseks kavandatud toodete tehnilised jõudlusandmed, näidates, 

kuidas nad täidavad asjakohased KHR kriteeriumid. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf
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F. Ehituse lõpetamine ja hoone üleandmine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

F1. Lõpetatud hoone välispiirde kvaliteet 

Hoone välispiire ja selle konstruktsioon kavandatakse viisil, mis tagab õhupidavuse kõrge 

taseme. Kavandatud õhupidavus peab olema 4 m3/(h m2) 50 paskali juures uusehitise puhul ja 8 

m3/(h m2) 50 paskali juures olulise renoveerimise korral.  

Kui hoone on valmis, kontrollib juhtiv töövõtja lõpetatud hoone välispiirde ja selle 

konstruktsiooni kvaliteeti vastavalt EN 13829 või samaväärsele standardile, et veenduda 

projekteeritud toimivuse saavutamises. 

Tõendamine  

Pakkuja võtab kohustuse ehituse lõpetamise järel kontrollida hoone välispiirde hermeetilisust ja 

kõrvaldada ilmnevad vead.  

 

F1. Lõpetatud hoone välispiirde kvaliteet 

Hoone välispiire ja selle konstruktsioon projekteeritakse viisil, mis tagab vastupidava 

isolatsiooni ja õhupidavuse kõrge taseme. Kavandatud õhupidavus peab olema 2 m3/(h m2) 50 

paskali juures uusehitise puhul ja 5 m3/(h m2) 50 paskali juures olulise renoveerimise korral.  

Kui hoone on valmis, kontrollib ja hindab juhtiv töövõtja lõpetatud hoone välispiirde ja selle 

konstruktsiooni kvaliteeti vastavalt EN 13187 ja EN 13829 või samaväärsele standardile, et 

veenduda defektide puudumises ja projekteeritud toimivuse saavutamises. 

Tõendamine  

Pakkuja võtab kohustuse kontrollida ehituse lõpetamise järel hoone välispiirde soojakindlust ja 

õhupidavust ning kõrvaldada ilmnevad vead.  

Pakkumuste hindamise kriteeriumid 

F2. Vähese CO2-heitega või -heiteta energiaallikate paigaldamine ja töökorda seadmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Pakkujatele antakse lisapunkte järelhooldusteenuse ja miinimumi ületavate müügijärgsete tagatiste eest, millega kindlustatakse süsteemide nõuetekohane toimimine.  

Tõendamine  

Peamine ehitustöövõtja või PEHi töövõtja kirjeldab järelhooldusteenuste ulatust, väljendades seda töötajate ajakulu ja tehnilise kohaldamisala kaudu. 

Lepingu täitmise klauslid 

F3. Lõpetatud hoone välispiirde kvaliteet 

Juhtiv töövõtja kontrollib lõpetatud hoone välispiirde ja konstruktsiooni kvaliteeti, et veenduda 

õhupidavuse vastavuses tehnilise projekti kirjeldustele. Defektide tuvastamise korral tehakse 

parandamise ettepanekud. 

Ventilaatori survekatse tehakse vähemalt 20 % ulatuses hoone kasutatavast sisepõrandapinnast, 

tõendamaks, et kavandatud õhupidavus on 4 m3/(h m2) 50 paskali juures uusehituse ja 8 

m3/(h m2) 50 paskali juures olulise renoveerimise korral.  

 Katse viiakse läbi kooskõlas EN 13829 või samaväärsete standardite nõuetega, mille on heaks 

kiitnud hoone asukoha asjaomane ehitusjärelevalve asutus.  

F3. Lõpetatud hoone välispiirde kvaliteet 

Juhtiv töövõtja kontrollib ja hindab lõpetatud hoone välispiirde ja konstruktsiooni kvaliteeti, 

selleks et tagada nende vastavus kavandatud tehnilistele kirjeldustele õhupidavuse ja 

isolatsiooni vastupidavuse osas. Defektide tuvastamise korral tehakse parandamise 

ettepanekud. 

Selleks tehakse kooskõlas standardiga EN 13187 infrapunapildi hindamine ja ventilatsiooni 

survekatse vähemalt 20 % ulatuses hoone kasutatavast sisepõrandapinnast, tõendamaks, et 

kavandatud õhupidavus on 2 m3/(h m2) 50 paskali juures uusehituse korral ja 5 m3/(h m2) 50 

paskali juures olulise renoveerimise korral.  

Infiltratsiooni õhuvoolu mõõtmise katse viiakse läbi kooskõlas EN 13829 või samaväärsete 
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Katse viiakse läbi hoone tegeliku valmimise järel. Töövõtja esitab katsearuande või sertifikaadi 

koopia, millega kinnitatakse, et hoone vastab õhupidavuse nõuetele katse alusel, mis viidi läbi 

EN 13829 või samaväärse standardi kohaselt.  

 

 

standardite nõuetega, mille on heaks kiitnud hoone asukoha asjaomane ehitusjärelevalve asutus.  

Katse viiakse läbi hoone tegeliku valmimise järel. Töövõtja esitab katsearuande või sertifikaadi 

koopia, millega kinnitatakse, et hoone vastab õhupidavuse nõuetele katse alusel, mis viidi läbi 

EN 13829 või samaväärse standardi kohaselt.  

Konstruktsioonielementides ei esine märkimisväärseid defekte või puudusi kooskõlas EN 

13187 või samaväärse standardiga.  

F4. Valgustuse juhtsüsteemid 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Süsteemid seatakse töökorda kooskõlas lepingu täitmise klausliga 3.3.1 sama kriteeriumi alusel. Peamine töövõtja esitab süsteemide käitamisjuhendi kooskõlas KHR kriteeriumi 3.3.1. kohase 

sisevalgustuse projektiga (tehniline kirjeldus). 

Kasutajatele ja (asjakohasel juhul) kinnisvarajuhiks määratud isikutele korraldatakse süsteemide kasutamise koolitus. Käsitletakse ka energiajuhtimissüsteemide liidest (kriteerium F2).  

Projekteerimisrühm või projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab uuringuaruande või sertifikaadi koopia, millega kinnitatakse, et valgustussüsteemide katsetamine on läbi viidud, 

ning esitab andmed, mis näitavad, et süsteemid toimivad kavandatud parameetrite kohaselt. Lisaks sellele kinnitavad nad, et vajalikud materjalid ja koolitus on tagatud.  

F5. Hoone energiajuhtimissüsteem 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Energiajuhtimissüsteem seatakse töökorda kooskõlas nõutud tehniliste kirjeldustega. Peamine töövõtja esitab hoone energiajuhtimissüsteemi käitamisjuhendi. Energiajuhtimissüsteemide 

kasutamise koolitust pakutakse kasutajatele ja (asjakohasel juhul) kinnisvarajuhiks määratud isikutele. See hõlmab kasutajaliidese kasutamist, mis võimaldab energiaandmeid analüüsida ja alla 

laadida kättesaadava tarkvara abil.  

Peamine ehitustöövõtja või PEHi töövõtja esitab  

 uuringuaruande või sertifikaadi koopia, milles kinnitatakse, et teostatud on energiajuhtimissüsteemi katsetamine, 

 andmed, mis näitavad, et süsteemid toimivad kavandatud parameetrite kohaselt, 

 kinnituse, et nõutud materjalid ja koolitus on tagatud.  

F6. Vähese CO2-heitega või -heiteta energiaallikate paigaldamine ja töökorda seadmine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Vähese süsinikdioksiidiheitega või heiteta energiasüsteemid seatakse töökorda kooskõlas nõutud tehniliste kirjeldustega. 

Peamine ehitustöövõtja või PEHi töövõtja esitab uuringuaruande või sertifikaadi koopia, milles kinnitatakse, et teostatud on energiasüsteemide katsetamine, ja esitab lisaks andmed, mis näitavad, 

et süsteemid toimivad kavandatud parameetrite kohaselt. 
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F7. Ringlusse võetavate jäätmete ladustamine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Hoone lõpetamisel kinnitatakse, et hoones või hoone territooriumil on tagatud eraldi ladustamisruum, mis hõlbustab valdajal ringlusse võetavate materjalide ja kasutuskõlbmatuks muutunud 

toodete eraldamist (viitega kriteeriumis B6 sätestatud nõuetele).  

Ehitustöövõtja, projekteeriv ja ehitav töövõtja või PEHi töövõtja esitab ringlussevõtu rajatiste valmiskuju lõpliku detailse kava.  

 F8. Õhukvaliteedi kontroll 

Juhtiv töövõtja kontrollib õhukvaliteeti hoones mitte hiljem kui neli nädalat pärast hoone 

siseviimistluse lõpetamist kriteeriumis D5 kirjeldatud materjalide ja viimistlustoodetega ning 

enne hoone kasutuselevõttu.  

Katsed viiakse läbi hoone iga erineva ruumikonfiguratsiooni suhtes, mis hõlmab >10 % kontori 

pinnast. Katse ruumikonfiguratsiooni kohta tehakse kahe erineva fassaadilahendusega 

näidisruumi osas.  

Hoones läbiviidud katse tulemused peavad seoses iga ruumi kirjeldusega vastama tabelis g 

esitatud nõuetele.  

Tabel h. Kontori õhukvaliteedi kontrollimise parameetrid 

Katsetatav(ad) aine(d) Kontrollitavad parameetrid 

 

Lenduvate orgaaniliste ühendite 

kogusisaldus  

<500 μ/m3 (kaheksa tunni keskmine) kooskõlas 

ISO 16017-2 või samaväärse standardiga 

Formaldehüüd <100 μ/m3 (30 minuti keskmine) kooskõlas ISO 

16000-3 või samaväärse standardiga 

Tahked osakesed Kaheksa tunni keskmine osakeste kahe suuruse 

kohta kooskõlas ISO 7708 või samaväärse 

standardiga: 

PM10: 50 μ/m3  

PM2,5: 15 μ/m3 

 

 

Juhtiv ehitustöövõtja või PEHi töövõtja teeb kontrollkatse ja esitab katsetulemused, mis 

näitavad vastavust nõutud parameetritele. Kõik mõõtmised tehakse normaalsete töötundide ajal 

ning kavandatud ventilatsioonitingimustes, milles süsteemid on enne kontrollkatseid töötanud 

vähemalt 12–24 tundi. 
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G. Kinnisvara juhtimine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILISED KIRJELDUSED 

G1. Hoone energiajuhtimissüsteem 

Kinnisvarajuht esitab valdajale kuuaruanded, kasutades energiajuhtimissüsteemist saadud 

andmeid. Korraldus vaadatakse läbi üks kord aastas. Aruandes esitatakse eraldi kütte, jahutuse, 

ventilatsiooni ja valgustuse energiakasutus hooaja kohta.  

Tõendamine  

Võimalikud kinnisvara juhtimisega tegelevad töövõtjad või PEHi töövõtjad esitavad enda 

aruande vormi kavandi koos oma pakkumusega.  

G1. Hoone energiajuhtimissüsteem 

Kinnisvarajuht esitab valdajale kuuaruanded, kasutades energiajuhtimissüsteemist saadud 

andmeid. Korraldus vaadatakse läbi üks kord aastas.  

Aruannetes määratakse kindlaks energiakasutuse suundumused hoones, esitades need viisil, mis 

võimaldab näha eraldi kütte, jahutuse ja valgustuse näitajaid hooaja, samuti teatava ala või osa 

kohta. Aruanded sisaldavad soovitusi parandusmeetme ja/või edasise võimaliku energiasäästu 

kohta.  

Tõendamine  

Võimalikud kinnisvara juhtimisega tegelevad töövõtjad või PEHi töövõtjad esitavad enda 

aruande vormi kavandi koos oma pakkumusega.  

G2. Energiatõhususe leping 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Hoonehaldur või kinnisvarajuht (kui see on asjakohane) lepib kokku, lähtudes hoone energia tarbimise eelmodelleerimise tulemustest (vt kriteerium A1), energiatarbimise piirväärtused seoses 

valgustuse, kütte, jahutuse, ventilatsiooni ja lisaenergiaallikatega. See välistab prognoositavad koormused, mis on seotud selliste kasutajatega, nagu näiteks serverid, ning väikese võimsusega 

koormused. 

Leping põhineb vähemalt kümne aasta keskmistel andmetel kohaliku ilmastiku ja kraadööpäeva kohta. Lepinguga määratakse kindlaks ka kohandused, mida tuleb võtta arvesse ajutise valdamise 

võimaliku muutuse korral tulevikus, seoses äärmuslike ilmastikutingimustega ja energia turumaksumusega.  

Kui energiakasutus ületab need piirväärtused, kannab hoonehaldur või kinnisvarajuht (kui see on asjakohane) lisakulud. Kui energiakasutus jääb nendest piirväärtustest madalamaks, jagatakse 

sääst vahekorras 50:50 (või muu kokkulepitud jaotuse alusel) hankijaga. Korraldus vaadatakse läbi üks kord aastas.  

Tõendamine  

Hoonehaldur või kinnisvarajuht võtab lepingulise kohustuse kokkuleppe täitmiseks, kaasa arvatud kohaldamisala ja energiakasutuse piirnormid. Kehtestatakse aastaandmete sõltumatu võrdlemise 

ja esitlemise menetlus.  
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G3. Jäätmekäitlussüsteem 

Hoonehaldur rakendab süsteemid, mis võimaldavad valdajatel eraldada paberi, papi, toidu- ja 

joogipakendid (klaas, plast ja muud materjalid, mille jaoks on olemas kohalikud liigiti 

kogumise süsteemid) eraldi ringlussevõtu voogudesse. Ka patareid, tindi- ja toonerikassetid, IT 

seadmed ja mööbel kogutakse ja korraldatakse võimaluse korral nende korduskasutamine või 

ringlussevõtt.  

Tõendamine  

Kinnisvarajuhid või PEHi töövõtjad esitavad kasutatavate süsteemide kohta ettepanekud, kaasa 

arvatud üksikasjad jäätmevoogude, sorteerimissüsteemide, töökorralduse ning kasutatavate 

töövõtjate kohta.  

G3. Jäätmekäitlussüsteem 

Hoonehaldur rakendab süsteemid, mis võimaldavad valdajatel ja kohapeal toitlustajatel 

eraldada paberi (vähemalt kahe eri kvaliteediga), kartongi, toidu- ja joogipakendid (klaas, plast 

ja muud materjalid, mille jaoks on olemas kohalikud liigiti kogumise süsteemid) ja toidu-

/toitlustusjäätmed eraldi ringlussevõtu voogudesse. Ka patareid, tindi- ja toonerikassetid, IT 

seadmed ja mööbel kogutakse kokku ja korraldatakse võimaluse korral nende 

korduskasutamine või ringlussevõtt.  

Tõendamine  

Kinnisvarajuhid või PEHi töövõtjad esitavad kasutatavate süsteemide kohta ettepanekud, kaasa 

arvatud üksikasjad jäätmevoogude, sorteerimissüsteemide, töökorralduse ning kasutatavate 

töövõtjate kohta.  

Lepingu täitmise klausel 

G4. Energiatõhususe leping 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Energiaandmeid võrreldakse eraldi, et hoone energiatõhusust saaks jälgida aasta lõikes kokkulepitud energiatarbimise piirnormide suhtes. Hoonehaldur või kinnisvarajuht peab korraldama nii, et 

kommunaalkulude arvete/arvestite ja hoone energiajuhtimissüsteemi andmeid koguks kolmas isik.  

Kasutaja ja hankija vaatavad need andmed läbi igal aastal, et määrata kindlaks hoone energiatarbimine ning käitaja ja avaliku asutuse igakuine kasum/kahjum.  

G5. Jäätmekäitlussüsteem 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded) 

Hoonehaldur jälgib ja peab kokkulepitud alusel korrapäraselt koguselist arvestust hoone(te) üldise jäätmetekke ja ringlussevõtu määra kohta. Kinnisvarajuhid või PEHi töövõtjad esitavad 

hankijale igal kuul arvandmed jäätmete koguste kohta, mis moodustavad osa hoone üldisest jäätmetekkest, ja jäätmeliigi kohta (kg).  
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3 OLELUSRINGI KOGUMAKSUMUSE HINDAMINE  
 

Kaalutlused seoses olelusringi kogumaksumuse hindamisega kujutavad endast kontorihoonete ELi KHRi 

kriteeriumide teadlikku edasiarendust. Olelusringi kogumaksumuse hindamist võib kasutada kontorihoone 

omandiõigusega seotud kogukulude hindamiseks hoone kavandatud või tegeliku kasutusea jooksul. Eelkõige 

võimaldab see „võrdlevat kulude hindamist konkreetse ajavahemiku jooksul, võttes arvesse kõiki asjakohaseid 

majandustegureid, alates esialgsetest kapitalikuludest ja tulevikus tekkivatest käitamis- ja vara 

asenduskuludest“ 
22

.  

 

3.1 Olelusringi kulude kaalumise põhjendused ja kohaldamisala 
 

Olelusringi kogumaksumuse hindamine on eriti asjakohane keskkonnatoime parandamise seisukohast, sest 

madalamate olelusringi jooksvate kulude, suuremate kinnisvara jääkväärtuste ja tööjõu suurema tootlikkuse 

saavutamiseks võib olla esialgu vaja teha suuremaid kapitalikulutusi. Seepärast kujutab see endast meetodit 

tõhusate pikaajaliste investeerimisotsuste tegemiseks. Hinnanguliselt määratakse 80–90 % hoone jooksvatest 

kuludest kindlaks projekteerimise etapil. Nendest kuludest võib ligikaudne kuluoptimaalne kommunaalkulude 

kokkuhoid moodustada reaalselt kuni 35 % uue hoone ja kuni 30 % renoveeritud hoone puhul, kui pakkumuse 

projekt on hea. Kui tööjõukulud on lülitatud olelusringi kuludesse, on võimalik saavutada isegi suurem 

kokkuhoid, kusjuures 1 % kokkuhoiul on võrreldav väärtus umbes poolte tüüpiliste kontori kommunaalkulude 

suhtes.  

Järelikult on olelusringi kulude arvestamine tähtis vahend projekti määratlemise, kontseptsiooni kavandamise ja 

detailse projekti koostamise etappides, kus seda saab kasutada projekti valimiseks ja väärtuse kujundamiseks, 

mis tagaksid madalaima üldkulu (ja suurima jääkväärtuse) vara olelusringi jooksul. Uuesti sõnastatud hoonete 

energiatõhususe direktiiviga kehtestati lihtsustatud „kuluoptimaalne“ olelusringi kulude arvestamise meetod ja 

sellele viidatakse ELi KHRi energiakriteeriumides. Täielikku olelusringi kulude arvestust saab teha, lähtudes 

standardist ISO 15685-5 või samaväärsest standardist. 

 

3.2 Kuidas KHRi kriteeriumidega saab olelusringi kulusid vähendada 
 

ELi kontorihoonete KHRi kriteeriumid avaldavad soodsat mõju teatavatele olulistele teguritele, mis mõjutavad 

hoone olelusringi üldkulusid. Neid on lühidalt kirjeldatud allpool, koos viitega peamistele olelusringi kulusid 

väljendavatele muutujatele, näidates, et võimalik kasu sõltub alati iga projekti konkreetsetest omadustest (nt 

asukoht, kliimatingimused, kohalik kättesaadavus, ehitustavad). 

 Omandamine (soovituslikult 20 % olelusringi kuludest):  

- Valiku kriteeriume võib kasutada vilunud ja kogenud projektijuhtide, projekteerimisrühmade, 

kulunõustajate ja töövõtjate hankimiseks, see aitab vähendada ülekulu riske ja parandada 

innovaatiliste projektide tulemusi.  

- Võimalust sõlmida energiateenuste leping, et minimeerida uute, tõhusamate energiatehnoloogiate 

algmaksumust või isegi parandada hoone välispiiret, toetatakse rea kriteeriumidega. Riigiasutused 

võivad hinnanguliselt säästa kuni 30 % hoone välispiirde täiustamise arvel (nt isolatsioon, aknad) 

ja kuni 80 % energiatehnoloogiate arvel (nt koostootmine, biomassipõhine küte). 

- Lisatud KHRi juhistes selgitatakse, kuidas kulusäästu kindlaks määrata valikuvõimaluste varajase 

hindamise teel, näiteks võrreldes renoveeritud ja uusehitisega seotud kulusid. Riigiasutused 

võivad esialgsete hinnangute kohaselt säästa 10–40 % olemasolevate hoonete renoveerimise teel.  

- Ressursitõhusa ehitamise kriteeriumid innustavad vähendama jäätmeteket ehitusplatsil, alandama 

suuremahuliste konstruktsioonimaterjalide (nt betoon) veokulusid ja konstruktsioonielemente 

taaskasutama, ning see kõik aitab ehituskulusid vähendada.  

 

                                                           
22 

Davis Langdon, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common 

methodology (Olelusringi kogumaksumuse arvutamine kui panus säästvasse ehitamisse: ühtne metoodika), 

Euroopa Komisjoni jaoks 2007. aasta mais koostatud kirjanduse ülevaade. 
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 Käitamine, hooldus ja asendamine (hinnanguliselt 75 % olelusringi kuludest): 

- Energia- ja veekasutuse tõhususe kriteeriumid aitavad vähendada kommunaalteenustele tehtavaid 

kulutusi kuluoptimaalsele tasandile, pidades silmas, et kommunaalkulud moodustavad kõige 

suurema osa hoone tegevuskuludest. Ligikaudsete mudelarvestuste kohaselt jääb kokkuhoid 

seoses kütte-, jahutus-, valgustus- ja ventilatsioonikuludega uute kontorite puhul vahemikku 53–

74 % ja uuendatud kontorite puhul 25–53 %, võttes arvesse ELi kliimatingimuste erinevust.  

- Kriteeriumid hõlmavad ka ehituse kvaliteeti, et tagada projekteerimise tõhusus, samuti kütte-, 

ventilatsiooni- ja kliimasüsteemide ning taastuvenergia tehnoloogial põhinevate seadmete 

nõuetekohane paigaldamise ja töökorda seadmine, mis tagab nende toimimise projekti tehniliste 

kirjelduste kohaselt. Leidub tõendeid selle kohta, et probleemid võivad põhjustada 

energiakasutuse tõusu kuni 30 %.  

- Hoone energiakasutuse jälgimine on oluline tegur tõhususe optimeerimisel ja edasiste 

säästuvõimaluste väljaselgitamisel. Hoone energiatarbimise reguleerimine ja teiste süsteemide, 

nagu näiteks valgustussüsteemide juhtimine annab selleks vahendi ja seda käsitlevad konkreetsed 

kriteeriumid. On leidnud kinnitust, et sellised süsteemid toetavad 15–30 % suurust energiasäästu.  

- Kulude ja tulude jagamise kriteerium projektide puhul, mis hõlmavad projekteerimist, ehitust ja 

haldamist (PEHi projektid), mida energiateenuste osutajad ja kinnisvarajuhid võivad kasutada, et 

innustada töövõtjaid optimeerima pikaajalisi käitamiskulusid, kaasa arvatud energia-, vee- ja 

jäätmekäitluskulud, millest saavad kasu mõlemad pooled.  

- Kriteeriumid pakuvad võimaluse teostada hoone olelusringi hindamine, mis võimaldab nii hoone 

kui terviku eluea modelleerimist ja optimeerimist kui ka individuaalsete elementide hindamist 

eeldatavate asenduskulude ja oodatava kasuliku eluea põhjal.  

 

 Jääkväärtus:  

- KHRi kriteeriumikogumi rakendamine näitab, et hoone on vähendatud keskkonnatoimega, mis 

võib omakorda kaasa aidata tulevikus väärtuse säilitamisele või suurendamisele kinnisvaraturul, 

sest see vähendab jooksvaid kulusid ja annab tunnistust vastutustundlikust investeerimisest. Iga-

aastased amortisatsioonikulud võivad olla vähendatud, võrreldes turu keskmise arvestusliku 

näitajaga (0,8 %).  

- Projekteerimist, töökorda seadmist, järelevalvet ja hoone ekspluatatsiooni jooksvat juhtimist 

käsitlevad kriteeriumid aitavad pikendada tehnoloogiate ja süsteemide eluiga.  

- Lammutusjäätmete auditite ja käitluskava ettevalmistamist käsitlevad kriteeriumid aitavad 

teadaolevalt vähendada jäätmete kõrvaldamise kulusid ja luua hoone lammutamise käigus 

väärtust
23

.  

- Juurde lisatud KHRi suunistes selgitatakse tulevikus toimuvatele kohandustele ruumi jätva 

projekteerimise võimalikke eeliseid, mis võivad ka edaspidi aidata säilitada kinnisvara positiivset 

tulevikuväärtust.  

 

Kriteeriumide puhul võetakse arvesse mittemateriaalset kasu, mis mõjutab kasutajate mugavust, heaolu ja 

tõhusust. Näiteks on tõendatud, et tervislikud hooned võivad soodustada tööjõu tootlikkust ja vähendada haiguse 

tõttu töölt puudutud päevi, ehkki nende eeliste arvuline väljendamine on keeruline
24

. Hoonete inimlik aspekt on 

väga tähtis, kui arvestada, et töötasud kujutavad endast tavapäraselt oluliselt suuremat kulu kui hoone 

tegevuskulud, nagu näiteks energia- või veekulu, moodustades üle 90 % olelusringi kuludest, kui need 

arvutustesse lülitatakse.  

- Selle tulemusena sisaldavad KHRi kriteeriumid niinimetatud keskkonnakvaliteedi kriteeriume, 

mis on seotud päevavalgustuse, siseõhu kvaliteedi ja soojusmugavusega; need kõik on tegurid, 

mille puhul on tõendatud, et nad aitavad tugevalt kaasa hoones töötajate heaolu ja tööviljakuse 

suurendamisele. Näiteks leiab kinnitust, et ebapiisav soojusmugavus võib vähendada tootlikkust 

4–6 %, samas kui hea siseõhu kvaliteet võib tootlikkust suurendada 8–11 % võrra. On osutatud, et 

hea päevavalgustus muudab une korrapärasemaks ja suurendab tähelepanuvõimet. 

 

 

 

                                                           
23 

Lammutamiskulud moodustavad olelusringi kuludest hinnanguliselt 5 %.
 

24 
World Green Building Council (Maailma Rohelise Ehituse Nõukogu) (2014) Health, wellbeing & productivity in office – 

the next chapter for green buildings (Tervis, heaolu ja tootlikkus kontoris – roheliste hoonete järgmine peatükk).
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TEHNILISED LISAD 

1. lisa 

Kriteeriumi B10.1 toetavad suunised: keskkonnadeklaratsioonide andmete koondamine 

Üksikasjalikus kavandamist ja toimivust käsitlevas pakkumuste hindamise kriteeriumis B10.1 kirjeldati, mil moel 

pakkujad saaksid kasutada toote keskkonnadeklaratsioone selgitamaks, kuidas nad kavatsevad vähendada kontorihoone 

ehitamise keskkonnamõju. Selles lühikeses juhises selgitatakse,  

 millal seda kriteeriumi on võimalik kasutada; 

 reeglite vajalikkust, millega tagatakse pakkumuste võrreldavus; ja  

 pakkumuse valikuks vajaliku tehnilise toe olemust. 

Rõhutatakse ka, et toote keskkonnadeklaratsioonid peavad vastama standardite ISO 14025 või EN 15804 nõuetele. Siiski 

on projektide hindamisel võimalik kasutada täiendava normimise ja osakaalu määramise reegleid olemasolevate hoonete 

hindamis- ja sertifitseerimiskavade raames. 

1.1 Millal on võimalik kasutada toote keskkonnadeklaratsiooni valikut? 

Kriteeriumi B10.1 kasutamist soovitatakse üksnes juhul, kui projekti on võimalik võrrelda võrdlusaluse hoone projektiga 

ja/või erinevaid hoone projekte on võimalik omavahel võrrelda. Seetõttu on see asjakohane järgmiste 

hankestsenaariumide puhul: 

 kliendil on juba olemas võrdluse aluseks oleva hoone projekt ja töömahtude loetelu, mida on juba hinnatud 

eesmärgiga esitada soovitushind pakkumuste võrdlemiseks; 

 projektikonkursi eesmärk on innustada projekteerimisrühmi ja/või töövõtjaid esitama innovatiivseid hoonete 

projekte; 

 hoone projekte nõutakse selleks, et tõendada kindlaksmääratud tasemega keskkonnatoime saavutamist 

konkreetsete ehitusdetailide puhul, olemasoleva hoone hindamis- ja sertifitseerimiskava raames kehtivate 

reeglite alusel.  

Nende stsenaariumide korral on võimalik seada toote keskkonnadeklaratsioonide andmete koondamine kui tõhususe 

hindamise alus lepingu sõlmimise nõudeks.  

1.2 Kasutatud keskkonnadeklaratsioonide nõuetele vastavus 

Toote keskkonnadeklaratsioonid koostatakse loetletud ehitusdetailide jaoks. Kõik sellised toote keskkonnadeklaratsioonid 

tuleb valida samade tootekategooria reeglite alusel. Kõik toote keskkonnadeklaratsioonid peavad vastama standardite ISO 

14025 või EN 15804 nõuetele. 

Toote keskkonnadeklaratsioonide täiendamiseks võib kasutada ehitusdetailide uusi lähteandmeid, kuid nende suhtes tuleb 

teostada olelusringi hindamise analüüs samade tootekategooria reeglite kohaselt.  

Teatavate olemasolevate hoone hindamis- ja sertifitseerimiskavade raames kohaldatakse toote keskkonnadeklaratsiooni 

tulemuste suhtes normaliseerimis- ja/või kaalumisreegleid, et saada võrdlevat hinnangut või liigitust. Niikaua kui 

peamised tootekategooria reeglid on kooskõlas standarditega ISO 14025 või EN 15804, võib kasutada võrdlevat 

punktiarvestust või hinnangut ning iga projekt vaadatakse läbi sama kava raames kasutatava süsteemi kohaselt.  

1.3 Kas pakkumuste hindamiseks on vaja täiendavat oskusteavet? 

Kontorihoonete pakkumisprotsessis läheb hankijal tõenäoliselt vaja toetavat projekteerimisalast ja tehnilist oskusteavet et 

kehtestada nõuded ja projekte hinnata. Seetõttu võib hankija vajada ekspertide kaasamist kahes peamises etapis: 

1. projektikirjelduse ja tõhususnõuete koostamine. Pakkujatele antakse juhiseid selle kohta, milliseid 

tehnilisi nõuded nad peaksid järgima, et tagada esitatavate projektide võrreldavus.  

2. Projektide ja täiustamisvõimaluste hindamine: et toetada hankijat, tuleks teha sellele kriteeriumile 

pakkujate antud vastuste tehniline hindamine.  

1.4 Milliseid juhiseid tuleks anda pakkujatele? 

Pakkumiskutsesse lisatakse järgmised tehnilised juhised, et tagada pakkumuste võrreldavus. Kui projekte hinnatakse 

võrdluse aluseks oleva hoone suhtes, siis väljendatakse seda selgesõnaliselt ja esitatakse kindlaksmääratud ehitusdetailide 

kogused.  

 

 

 

 



 

41 

 

Tehnilised juhised pakkujatele, kes kasutavad hoone hindamiseks toote keskkonnadeklaratsioone 

Tehnilised punktid, mida on vaja 

käsitleda 

Mida see tegelikult tähendab 

a. Toote keskkonnadeklaratsioonide 

võrreldavus 

Toote keskkonnadeklaratsioonid valitakse samade tootekategooria reeglite 

alusel. Seetõttu täpsustatakse toote keskkonnadeklaratsioonide kava 

pakkumiskutses.  

Juhul kui kasutatakse olemasoleva hoone sertifitseerimiskavaga seotud 

keskkonnadeklaratsiooni süsteemi normaliseerimis- ja/või 

kaalumisreegleid, hinnatakse iga projekti kooskõlas sama kava ja 

reeglitega.  

Määramatuse taset käsitletakse järgmiselt: 1) määramatuste kvalitatiivne 

hindamine, võttes arvesse taustandmete allikad, nende saamise või 

koostamise viisi ning protsessi ja tehnoloogiat, mida need esindavad; 

samuti 2) analüüsi teel kindlaks määratud kahe kõige olulisema 

ehitusdetaili kvantitatiivne hindamine (vt kriteeriumi B10.1 juures esitatud 

tabelid a ja b).  

b. Võrdlus funktsionaalse samaväärsuse 

alusel 

Esitatud ühik, kasutusiga ja asenduselementide elueaga seotud eeldused 

peavad olema määratletud toote või ehitusdetaili tootekategooria reeglite 

kaudu (vt ISO 14025 või EN 15804). Ühist esitatud ühikut kasutatakse 

tulemuste esitamiseks.  

c. Kriteeriumi kohaldamisalasse jäävad 

ehitusdetailid 

Kriteeriumi ulatus hõlmab vähemalt järgmised ehitusdetailid: 

– vundament ja nulltsükkel 

– kandekarkass, sealhulgas talad, sambad ja plaadid 

– välisseinad ja isolatsioon 

– põrandad ja laed 

– siseseinad 

– aknad 

– katused 

d. Hoone olelusringi ja piiride määratlus Koostatakse toote keskkonnadeklaratsioonid, mis käsitlevad elemendi 

olelusringi hindamist Toote keskkonnadeklaratsioonides käsitletakse ka 

kasutusest kõrvaldatavate materjalide ringlussevõtuga seotud koormust ja 

kasu. 

Eraldised ringlussevõetud või korduskasutatud materjalide tarbeks tehakse 

kooskõlas järgmiste reeglitega: 

- sisendid (toote etapp): vastavalt ISO 14044 reeglitele, jagu 

4.3.4.3.  

- väljundid (kasutusest kõrvaldamise või hoolduse etapid): 

vastavalt EN 15804 reeglitele, punkt 6.4.3. 

e. Tulemuste asjakohasus kogu hoone 

seisukohast 

 

Iga toote keskkonnadeklaratsiooni puhul esitatud ühik korrutatakse 

materjalide loetelu asjakohase kogusega. Sellega tagatakse iga hoone 

projekti kogu keskkonnamõju võrdlemine.  

f. Olelusringi mõjukategooria näitajad, 

mida hindamise eesmärgil kasutada 

 

Kasutatakse vähemalt standardis EN 15804 kirjeldatud mõjukategooria 

näitajaid (nimetatud parameetriteks):  

- globaalse soojendamise potentsiaal; 

- troposfääriosooni ja fotokeemiliste oksüdantide tekke 

potentsiaal; 

- stratosfääri osoonikihi kahanemise potentsiaal; 

- mulla ja vee hapestumise potentsiaal; 

- eutrofeerumise potentsiaal; 

- elementide abiootiliste ressursside kahanemise potentsiaal; 
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- fossiilkütuste abiootiliste ressursside kahanemise potentsiaal. 

Muid parameetreid, mis kirjeldavad ressursikasutust, jäätmeid ja 

standardis EN 15804 kindlaks määratud väljundivoogusid, võib samuti 

kasutada, osaliselt või täielikult, kui need ei ole juba hõlmatud muude 

täpsustatud KHR kriteeriumidega, näiteks ringlussevõetud materjal, 

taastuvenergia tootmine. 

Valitud mõjukategooria näitajate suhtes kohaldatakse kaalumissüsteemi, et 

hinnata toote keskkonnadeklaratsiooni näitajate või määrade üldisi 

tulemusi ehitusdetailide kohta. Süsteemi valib välja hankija, võttes aluseks 

järgmise: 

- sobiv olemasolev kaalumissüsteem, mis annab hinnangu, nagu 

näiteks sellised, mis on vastu võetud teatavas kinnitatud 

tootekategooria reeglite kavas, 

- olelusringi tehnilise hindaja esitatud kaalumissüsteem (vt 

3. lisa). 

Juhul kui olelusringi hindamisvahend annab kontorihoone jaoks liidetud 

hinnangu, võetakse arvesse ainult nende mõjukategooriate tulemused. 
 

 

2. lisa 

Kriteeriumi B10.1 toetavad suunised: olelusringi hindamine 

Üksikasjalikus projekteerimise ja energiatõhususe nõuete pakkumuste hindamise kriteeriumis B10.1 kirjeldati, kuidas 

pakkujatel oleks võimalik kasutada olelusringi hindamist tõendamaks, kuidas nad on vähendanud kontorihoone 

konstruktsiooni keskkonnamõju. Selles lühikeses juhises kirjeldatakse:  

 millal seda kriteeriumi on võimalik kasutada; 

 reeglite vajalikkust, millega tagatakse pakkumuste võrreldavus; ja  

 pakkumuse valikuks vajalik tehniline tugi. 

Olelusringi hinnatakse alati standardite ISO 14040 / ISO 14044 või EN 15978 alusel. 

2.1 Millal on võimalik kasutada olelusringi hindamise valikut? 

Kriteeriumi 10b soovitatakse kasutada ainult juhul, kui parandamisvõimalust on võimalik võrrelda võrdluse aluseks oleva 

hoone projektiga ja/või hoone erinevate projektidega. Seetõttu on see asjakohane järgmiste hankestsenaariumide puhul: 

 kliendil on juba olemas võrdluse aluseks oleva hoone projekt ja töömahtude loetelu, mida on juba hinnatud 

eesmärgiga esitada soovitushind pakkumuste võrdlemiseks;  

 projektikonkurssi kasutatakse projekteerimisrühmade ja/või töövõtjate innustamiseks esitama innovatiivseid 

hoonete projekte; 

 hoone projekte nõutakse selleks, et tõendada kindlaksmääratud tasemega keskkonnatoime saavutamist 

konkreetsete ehitusdetailide puhul, kasutades olelusringi hindamise põhist arvutusvahendit.  

Nende stsenaariumide puhul võib olelusringi hindamise seada lepingu sõlmimise nõudeks.  

2.2 Kas pakkumuste hindamiseks on vaja täiendavat oskusteavet? 

Kontorihoonete pakkumisprotsessis läheb hankijal tõenäoliselt vaja toetavat projekteerimis- ja tehnilist oskusteavet, et 

kehtestada nõuded ja projekte hinnata. Seetõttu võib hankija vajada ekspertide kaasamist hankeprotsessi kahes peamises 

etapis: 

1. projekti ja tõhususnõuete koostamine: Pakkujatele antakse juhiseid selle kohta, milliseid tehnilisi nõuded nad 

peaksid järgima, et tagada esitatavate projektide võrreldavus. 

2. Projektide ja täiustamisvõimaluste hindamine: sellele kriteeriumile pakkujate antud vastuste tehniline hindamine 

tuleks läbi viia, et toetada hankijat.  

Tehnilist hindajat on vaja iga pakkuja olelusringi hindamisanalüüsi kriitiliseks läbivaatamiseks kooskõlas 3. lisas antud 

suunistega.  

2.3 Milliseid juhiseid tuleks anda pakkujatele? 

Pakkumiskutsele tuleks lisada järgmised tehnilised juhised, et tagada pakkumuste võrreldavus. Kui projekte hinnatakse 

võrdluse aluseks oleva hoone suhtes, siis väljendatakse seda selgesõnaliselt ja esitatakse kindlaksmääratud ehitusdetailide 

loetelu.  
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Tehnilised juhised pakkujatele, kes kasutavad hoone hindamiseks olelusringi hindamist 

Tehnilised punktid, mida on vaja 

käsitleda 

Mida see tegelikult tähendab 

a. Meetod ja inventeerimisandmed Iga projekteerimisrühma kasutatavat mõju hindamise meetodit ja olelusringi 

andmiku andmeid täpsustatakse, et tagada võrreldavus.  

Kontrollitud lähteandmeid võib kasutada lünkade täitmiseks vastavalt 

standardite ISO 14040/14044 või EN 15978 suunistele, ja ISO 14025 või 

EN 15804 kohaste toote keskkonnadeklaratsioonide andmete täiendamiseks. 

Määramatuse taset käsitletakse järgmiselt: 1) määramatuste kvalitatiivne 

hindamine, võttes arvesse taustandmete allikad, nende saamise või 

koostamise viisi ning protsessi ja tehnoloogiat, mida need esindavad; samuti 

2) analüüsi teel kindlaks määratud kahe kõige olulisema ehitusdetaili 

kvantitatiivne hindamine (vt kriteeriumi B10.1 juures esitatud tabelid a ja b).  

b. Võrdlus funktsionaalse samaväärsuse 

alusel 

Hoone järgmised karakteristikud täpsustatakse võrdluspunktina iga projekti 

jaoks (vt ISO 14040/14044 või EN 15978): 

- asjakohased tehnilised ja funktsionaalsed nõuded, nagu 

kirjeldatakse tõhususnõuetes; 

- ettenähtud kasutusviis; 

- nõutud kasutusiga. 

Seejärel kasutatakse ühtset funktsionaalset üksust või võrdlusalust üksust, et 

esitada tulemused (vt ISO 14044 või EN 15978). Kasutusiga käsitletakse 

funktsionaalse üksuse mõistes. 

C. Hoone olelusringi ja piiride määratlus Analüüsi piiriks on olelusringi hindamine (vt ISO 14040).  

Hoone renoveerimise korral viitavad projekteerimisrühmad esialgselt 

standardi EN 15978 moodulile B5 „renoveerimise piir“.  

Eraldised ringlussevõetud või korduskasutatud materjalide tarbeks tehakse 

kooskõlas järgmiste reeglitega: 

- sisendid (toote etapp): vastavalt ISO 14044 reeglitele, jagu 4.3.4.3.  

- väljundid (kasutusest kõrvaldamise või hoolduse etapid): vastavalt 

EN 15804 reeglitele, punkt 6.4.3. 

d. Ehitusdetailid kriteeriumi 

kohaldamisalas 

Kriteeriumi ulatus hõlmab vähemalt järgmised ehitusdetailid: 

- Vundament ja nulltsükkel  

- Kandekarkass, kaasa arvatud talad, postid ja plaadid 

- välisseinad ja isolatsioonimaterjalid 

- põrandad ja laed 

- siseseinad 

- aknad 

- katused 

e. Olelusringi mõjukategooria 

indikaatorid hindamise eesmärgil 

kasutamiseks 

 

Kasutatakse vähemalt standardi EN 15978 mõjukategooria indikaatoreid:  

- globaalse soojendamise potentsiaal; 

- troposfääriosooni ja fotokeemiliste oksüdantide tekke potentsiaal; 

- stratosfääri osoonikihi kahanemise potentsiaal; 

- mulla ja vee hapestumise potentsiaal; 

- eutrofeerumise potentsiaal; 

- elementide abiootiliste ressursside kahanemise potentsiaal; 

- fossiilkütuste abiootiliste ressursside kahanemise potentsiaal. 

Muud näitajad, mis kirjeldavad standardis EN 15978 määratletud 

ressursikasutust, jäätme- ja väljundite vooge, võivad samuti olla osaliselt või 

täielikult kaasatud, kui need ei ole juba hõlmatud muude täpsustatud KHR 

kriteeriumidega, näiteks ringlussevõetud materjal, taastuvenergia tootmine. 

Valitud mõjukategooria näitajate suhtes kohaldatakse kaalumissüsteemi, et 
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hinnata punktide kogusummat. Süsteemi valib välja hankija, võttes aluseks 

järgmise: 

- sobiva olemasoleva kaalumissüsteemi, nagu näiteks teatavates 

riiklikes olelusringi hindamiskavades kasutatavad 

kaalumissüsteemid, või 

- olelusringi tehnilise hindaja esitatud kaalumissüsteem (vt 3. lisa). 

Kui olelusringi hindamisvahend annab kontorihoonele summeeritud 

hinnangu, võetakse arvesse ainult standardis EN 15978 määratletud 

mõjukategooriatega seotud tulemus või tulemused. 
 

 

 

3. lisa 

Olelusringi tehniline hindaja 

Tehnilise hindaja ülesanne on abistada hankijat ja kehtestada pakkujatele põhireeglid, viitega 1. või 2. lisale, olenevalt 

valitud võimalusest.  

Tehniline hindaja esitab hankijale ja kooskõlastab temaga olelusringi mõjuhinnangu tulemusnäitajate kaalumise, välja 

arvatud juhul, kui see ei ole juba ette määratud kriteeriumi 10B.1 valikuvõimalustega ii või iii. 

Pakkumuste kättesaamise järel tehniline hindaja 

(i) kontrollib, kuidas toote keskkonnadeklaratsioonide andmed on koondatud, või  

(ii) vaatab kriitiliselt läbi olelusringi hindamismeetodite valiku, andmete kvaliteedi ja võrreldavuse.  

Kriitilise läbivaatamise puhul lähtutakse standardi ISO 14044 punkti 6 sätetest ja Euroopa Komisjoni toodete 

keskkonnajalajälje soovituse (2013/179/EL) järgmistest jagudest:  

- kriitiline läbivaatamine (punkt 9, lk 68) 

- andmekogumise kontrollnimekiri (III lisa) 

- andmekvaliteedinõuded (punkt 5.6, lk 36) 

- tulemuste tõlgendamine (punkt 7, lk 61). 

 

 

 


