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Õigusteave 
Käesolev väljaanne on tehniline aruanne, mille on koostanud Teadusuuringute Ühiskeskus (Euroopa 
Komisjoni teadustalitus). Selle eesmärk on pakkuda tõenditel põhinevat teadustuge Euroopa poliitika 
kujundamiseks. Esitatud teadusväljund ei esinda Euroopa Komisjoni poliitilist seisukohta. Euroopa 
Komisjon ega ükski komisjoni nimel tegutsev isik ei vastuta käesolevas väljaandes sisalduva teabe 
kasutamise eest. 
 
Kuidas viidata: Dodd, N., Donatello, S. ja Cordella. M., 2021, Level(s) – büroo- ja eluhoonete 
kestlikkuse põhinäitajate ühine ELi raamistik, 2. kasutusjuhend. Ühise Level(s)-raamistiku 
kasutamiseks projekti koostamine (väljaande versioon 1.1)  
 
Pealkiri 
Level(s) – büroo- ja eluhoonete kestlikkuse põhinäitajate ühine ELi raamistik, 2. kasutusjuhend. 
Ühise Level(s)-raamistiku kasutamiseks projekti koostamine (väljaande versioon 1.1) 
 
Lühikokkuvõte 

Büroo- ja eluhoonete kestlikkuse põhinäitajate ühise ELi raamistikuna välja töötatud Level(s)-
raamistikku saab kasutada alates eskiisprojekti koostamise kõige varasematest etappidest kuni 
hoone olelusringi prognoositud lõpuni.  Lisaks keskkonnatoimele, mis on keskse tähtsusega, 
võimaldab see hinnata ka muid olulisi asjakohaseid toimeaspekte, kasutades tervise ja mugavuse, 
olelusringi kulu ning võimalike tulevaste toimeriskidega seotud näitajaid ja vahendeid. 

Level(s)-raamistiku eesmärk on tagada ühine arusaam hoonete kestlikkusest. See peaks võimaldama 
võtta hoone tasandil meetmeid, mis suudavad anda selge panuse Euroopa keskkonnapoliitika 
laiemate eesmärkide saavutamisse. See on üles ehitatud järgmiselt: 

1. makroeesmärgid: Level(s)-raamistiku kuus kõikehõlmavat makroeesmärki, mis annavad 
panuse ELi ja liikmesriikide poliitikaeesmärkidesse sellistes valdkondades nagu energia, 
materjalikasutus, jäätmekäitlus, veevarustus ja siseõhu kvaliteet; 

2. põhinäitajad: 16 ühist näitajat koos olelusringi lihtsustatud hindamise metoodikaga, mida 
saab kasutada selleks, et mõõta hoonete toimet ja panust iga makroeesmärgi saavutamisse. 

Lisaks on Level(s)-raamistiku eesmärk edendada olelusringipõhist mõtteviisi. See suunab kasutajad 
loobuma algsest hoone toime üksikaspektidele keskendumisest ja lähtuma selle asemel 
terviklikumast vaatenurgast, eesmärgiga laiendada olelusringi hindamise ja olelusringi kulu 
hindamise meetodite kasutamist Euroopas. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Level(s)-raamistiku dokumendi ülesehitus 

 
Joonis 1. Level(s)-raamistiku dokumendi ülesehitus 

1. kasutusjuhend 
Ühise raamistiku 
tutvustus

Suunised ja teave 
Level(s)-raamistiku 
potentsiaalsetele 
kasutajatele

Lühiülevaated: kestlik mõtteviis

• kogu olelusringi hõlmav ja 
ringluspõhine mõtteviis

• toime erinevuse kõrvaldamine
• kuidas saavutada kestlik 

rekonstrueerimine
• kuidas saab kestlikkus mõjutada 

väärtust

2. kasutusjuhend
Projekti koostamine

Kavandage Level(s)-
raamistiku kasutamist oma 
projektis ja koostage hoone 
kirjeldus.

3. Kuidas Level(s) toimib

1. Kuidas saab Level(s)-raamistikku 
kasutada
2. Ühine arusaam kestlikkusest

1. Projektikava koostamine

2. Hoone kirjelduse koostamine

3. kasutusjuhend
Näitajate 
kasutusjuhendid 

Üksikasjalikud juhised ja 
suunised iga näitaja 
kasutamise kohta

1.1. Energiatõhusus kasutusetapis

1.2. Olelusringi globaalse soojendamise 
potentsiaal

2.1. Koguste, materjalide ja eluigade 
arvestus
2.2. Ehitus- ja lammutusjäätmed ning -
materjalid
2.3. Kohandatavust ja 
rekonstrueerimist arvestav 
projekteerimine
2.4. Lammutamist, korduskasutamist ja 
ringlussevõttu arvestav 
projekteerimine

3.1. Veetarbimine kasutusetapis

4.1. Siseõhu kvaliteet

4.2. Soojusmugavuse vahemiku valine
aeg

4.3. Valgustus ja nägemismugavus

4.4. Akustika ja mürakaitse

5.1. Kasutajate tervise kaitse ja 
soojusmugavus
5.2. Suurem oht äärmuslike 
ilmastikunähtuste tekkeks

5.3. Kestlik äravool

6.1. Olelusringi kulud

6.2. Väärtuse loomine ja riskile avatus
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Kuidas käesolev Level(s)-raamistiku kasutusjuhend toimib?  
Kui hoonete kestlikkuse hindamine on teie jaoks uus valdkond, soovitame enne käesolevat teist osa 
(2. kasutusjuhend) lugeda 1. kasutusjuhendit. 2. kasutusjuhend sisaldab teavet, mida on vaja 
ehitusprojekti koostamiseks ja Level(s)-raamistiku kohaldamiseks. 2. kasutusjuhendis esitatud teavet 
saab kasutada projektimeeskonna liikmete, klientide ja sidusrühmade teavitamiseks. See sisaldab 
juhiseid selle kohta, kuidas 

• koostada Level(s)-raamistiku projektikava: kuidas kavandada Level(s)-raamistiku kasutamist 
oma projektis, sealhulgas teavet järgmise kohta:  

 milliste makroeesmärkide ja näitajatega töötada,  

 kuidas valida asjakohane tasand ning 

 kavandada, millal ja kuidas Leve(s)-raamistikku kasutatakse ja keda tuleb kaasata; 

• koostada hoone kirjeldus: kuidas koguda kokku põhiteave, mida on vaja ehitusprojekti 
kirjeldamiseks. Seda on vaja Level(s)-raamistiku kohase projektikava koostamisel. 
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1. Level(s)-raamistiku kohase projektikava koostamine 

Esimene samm soovitatavas Level(s)-raamistiku kasutamise protsessis on projektikava koostamine. 
Projektikava eesmärk on  

   - täpsustada, milliseid kestlikkuse makroeesmärke projektis käsitletakse;  

   - määrata kindlaks, milliseid näitajaid toime hindamiseks kasutatakse;  

   - otsustada, millisel tasandil projekti toimet hinnatakse, ning  

   - kavandada, milliseid ressursse on toime hindamiseks vaja ja millises projekti olelusringi etapis. 

 

1. samm: valige asjakohased makroeesmärgid ja näitajad 

Selle esimese sammu käigus tuleb otsustada, milliseid kestlikkuse makroeesmärke ehitusprojektis 
käsitletakse. Iga makroeesmärgi puhul tuleb valida näitajad, mida ehitusprojekti toime hindamiseks ja 
selle kohta aru andmiseks kavatsetakse kasutada. Tabelis 1 on esitatud ülevaade makroeesmärkidest 
ja nendega seotud näitajatest, mille seast saab valiku teha. 
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Tabel 1. Makroeesmärkide ja nende vastavate näitajate ülevaade 

Makroeesmärk Näitaja Mõõtühik Kokkuvõtlik teave 

1. 
Kasvuhoonegaaside 
ja õhusaasteainete 

heide hoone 
olelusringi jooksul 

1.1. Energiatõhusus 
kasutusetapis 

Kilovatt-tundi ruutmeetri 
kohta aastas (kWh/m2/a) 

Selle näitajaga mõõdetakse hoone primaarenergianõudlust kasutusetapis. Olelusringipõhise 
lähenemisviisi raames nimetatakse seda energianõudlust ka „energiatarbimiseks ekspluatatsiooni 
ajal“. See võtab arvesse vähese CO2 heitega või taastuvenergia tootmise eeliseid.  

1.2. Olelusringi globaalse 
soojendamise potentsiaal 

Kilogramm CO2 ekvivalenti 
ruutmeetri kohta aastas (kg 

CO2 ekv/m2/a) 

Selle näitajaga mõõdetakse hoonega seotud kasvuhoonegaaside heidet hoone olelusringi eri 
etappides. Seega aitab näitaja mõõta hoone panust Maa globaalset soojenemist või kliimamuutusi 
põhjustavasse heitesse. Seda nimetatakse mõnikord ka „CO2 jalajälje hindamiseks“ või „kogu 
olelusringi CO2 mõõtmiseks“.  

2. Ressursitõhusad 
ja ringmajandust 

toetavad materjali 
olelusringid 

2.1. Koguste, materjalide 
ja eluigade arvestus 

Ühikute kogused, mass ja 
aastad 

Selle näitajaga mõõdetakse hoone kindlaksmääratud osade valmimiseks vajalike ehitustoodete ja -
materjalide koguseid ja massi. See võimaldab hinnata ka hoone kindlaksmääratud osade eluiga. 

2.2. Ehitus- ja 
lammutusjäätmed ning -

materjalid 

Kilogramm jäätmeid ja 
materjale kasuliku 

üldpõrandapinna m2 kohta 

Selle näitajaga mõõdetakse ehitus-, rekonstrueerimis- ja lammutustegevuse käigus tekkinud 
jäätmete ja materjalide üldkogust. Näitajat kasutatakse selleks, et arvutada korduskasutuse ja 
ringlussevõtu määr kooskõlas jäätmete hierarhiaga. 

2.3. Kohandatavust ja 
rekonstrueerimist 

arvestav projekteerimine 
Kohandatavusmäär 

Näitajaga hinnatakse seda, mil määral hoone projekt võib hõlbustada tulevast kohandamist 
vastavalt kasutajate muutuvatele vajadustele ja kinnisvaraturu tingimustele. Seega annab näitaja 
ligikaudse pildi hoone suutlikkusest täita oma ülesannet ja võimalusest pikendada selle kasulikku 
eluiga.  

2.4. Lammutamist, 
korduskasutamist ja 

ringlussevõttu arvestav 
projekteerimine 

Lammutamismäär 

Näitajaga hinnatakse seda, mil määral hoone projekt võib hõlbustada materjali tulevast 
taaskasutamist korduskasutuseks või ringlussevõtuks. See hõlmab ehitusdetailide minimaalses 
ulatuses lammutamise lihtsuse hindamist, millele järgneb nende detailide ja nendega seotud 
alakoostude ning materjalide korduskasutamise ja ringlussevõtu lihtsuse hindamine.  

3. Veevarude tõhus 
kasutamine 

3.1. Veetarbimine 
kasutusetapis Kasutaja kohta m3 vett aastas 

Näitajaga mõõdetakse vee kogutarbimist hoone keskmise kasutaja kohta ning see väärtus on 
võimalik jaotada joogi- ja joogikõlbmatuks veeks. See toetab ka veenappuses kohtade 
kindlakstegemist. 

1.–3. Täielik 
olelusringi 
hindamine 

– 10 mõjukategooriat 

Kliimamuutused, osoonikihi kahanemine, hapestumine, mageveekogude eutrofeerumine, 
mereveekogude eutrofeerumine, eutrofeerumine maismaal, fotokeemiline osooniteke, abiootiliste 
ressursside ammendumine – mineraalid ja metallid, abiootiliste ressursside ammendumine – 
fossiilkütused, veetarbimine 

4.1. Siseõhu kvaliteet Ventilatsiooni, CO2 ja niiskuse 
parameetrid 

Näitajaga mõõdetakse siseõhu tingimuste ja asjaomaste õhusaasteainete kombinatsiooni:  
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Makroeesmärk Näitaja Mõõtühik Kokkuvõtlik teave 

4. Tervislikud ja 
mugavad ruumid 

Saasteainete sihtloetelu: 
lenduvate orgaaniliste 
ühendite kogusisaldus, 

kantserogeenideks, 
mutageenideks või 

reproduktiivtoksilisteks 
aineteks klassifitseeritud 

lenduvad orgaanilised 
ühendid, LCI-suhtarv, hallitus, 

benseen, tahked osakesed, 
radoon 

 projekteeritud siseõhu tingimused on seotud ventileerimistõhususega ja selle kohandamisega, 
et hoida CO2 ja niiskus tervislikul tasemel;  

 asjaomaseid õhusaasteaineid saab kontrolli all hoida väikese saasteainesisaldusega 
sisustusmaterjalide valimise ja nende kohta aru andmisega, hallitusriski kontrolli all hoidmisega 
ja saastunud välisõhu vastu piisavate filtritega ventilatsioonisüsteemide kindlaksmääramisega. 

4.2. Soojusmugavuse 
vahemiku väline aeg 

Vahemikuvälise aja protsent 
kütte- ja jahutusperioodil 

Näitajaga mõõdetakse, kui suure osa aastast on hoonesisesed soojustingimused hoone kasutajate 
jaoks mugavad. Sellega mõõdetakse hoone võimet (tehnosüsteemidega ja ilma nendeta) säilitada 
eelnevalt kindlaksmääratud soojusmugavuse tingimused kuuma ja külma ilma korral.  

4.3. Valgustus ja 
nägemismugavus 1. tasandi kontrollnimekiri Näitajaga mõõdetakse valguse kättesaadavust ja kvaliteeti, võttes arvesse nii paigaldatud 

elektrivalgustussüsteeme kui ka loomuliku valguse jõudmist hoonesse. 

4.4. Akustika ja 
mürakaitse 1. tasandi kontrollnimekiri 

Selle näitajaga mõõdetakse elu- ja bürooruumide vahel edasi kanduva löögi- ja õhumüra, 
bürooruumides esineva kaja ning mõlemat liiki hoonetes välistest allikatest pärit mürahäirete 
põhjustatud soovimatu müra häirimispotentsiaali. 

5. 
Kliimamuutustega 

kohanemine ja 
kliimamuutustele 
vastupanu võime 

5.1. Kasutajate tervise 
kaitse ja soojusmugavus 

Prognoositud vahemikuvälise 
aja protsent 2030. ja 

2050. aastal (vt ka näitaja 
4.2) 

Selle näitajaga mõõdetakse 2030. ja 2050. aastaks prognoositud ilmastikutingimusi kasutades 
simuleeritud soojusmugavuse tingimuste potentsiaali kalduda praegustest tingimustest kõrvale. 
Näitaja tugineb samale metoodikale kui näitaja 4.2. 

5.2. Suurem oht 
äärmuslike 

ilmastikunähtuste 
tekkeks 

1. tasandi kontrollnimekiri 
(koostamisel) 

Selle näitajaga hinnatakse äärmuslike ilmastikunähtuste (nt tormid, vihma- ja lumesadu ning 
kuumalained) tulevast potentsiaali ja mõju ehitusdetailide või -materjalide kasutuseale. 

5.3. Suurem oht 
üleujutuste tekkeks 

1. tasandi kontrollnimekiri 
(koostamisel) 

Selle näitajaga mõõdetakse võimalikku tulevast üleujutuste ohtu ja seda, kuidas hoone projekt võib 
suurendada või vähendada paduvihmast või suurveest põhjustatud üleujutuste ohtu nii 
ehitusobjekti vahetus läheduses kui ka sellest allavoolu. 

6.1. Olelusringi kulud Eurot ruutmeetri kohta 
aastas (€/m2/a) 

Näitajaga mõõdetakse kõiki ehitusdetailide kulusid projekti olelusringi igas etapis vaatlusperioodi ja 
– kui klient on selle kindlaks määranud – kavandatud kasutusaja jooksul.  
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Makroeesmärk Näitaja Mõõtühik Kokkuvõtlik teave 

6. Optimeeritud 
olelusringi kulu ja 

väärtus 

6.2. Väärtuse loomine ja 
riskile avatus 1. tasandi kontrollnimekiri 

Selle näitajaga hinnatakse hoone projekti potentsiaali avaldada kinnisvara väärtuse hinnangutele ja 
riskireitingutele positiivset mõju kolmes põhivaldkonnas: 

 väiksemad üldkulud (minimeerides tegevuskulud);  
 suurem tulu ja stabiilsemad investeeringud (muutes kinnisvara atraktiivsemaks);  
 väiksem risk (ennetades võimalikku tulevast riskile avatust). 
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2. samm: otsustage, millisel tasandil projekti toimet hinnatakse 

Teise sammu käigus tuleb otsustada, milline on kliendi, projektimeeskonna ja töövõtjate ehitusprojekti 
toime hindamisele pühendumise tase. Seejärel saab täita projekti kavandamise maatriksid 1 ja 2 (vt 
allpool tabel 3 ja tabel 5).  

Kolm tasandit kajastavad arengut algsest eskiisist põhiprojekti, ehitamise, valmimise ja 
kasutuselevõtmiseni. Mida rohkem on käsitletavaid tasandeid, seda täpsem pilt saadakse projekti 
toimest, sealhulgas projekti ja valminud hoone erinevusest. Selleks et aidata otsustada, millisel tasandil 
töötada, esitatakse allpool selle sammu kohta lisateavet. 

 
Joonis 2. Tasandid – eskiisprojektist kasutusaegse toimeni 

Tasandid on kavandatud kaardistama ehitusprojekti etappide tüüpilist järjestust. Tabelis 2 on esitatud 
iga tasandiga seotud soovituslikud projektietapid. Nii võib olla kasulik mõista, kuidas ja millal iga 
nimetatud etapi eri toimingud aitavad Level(s)-raamistikku projektile kohaldada.  

Tabel 2. Iga tasandiga seotud soovituslikud projektietapid 

1. tasand 

Eskiisprojekt 

2. tasand 

Põhiprojekt ja ehitus 

3. tasand 

Teostus ja kasutus 

L1a. 
Projekteerimistingimused ja 
lähteülesanne 

L1b. Eskiisprojekt 

L2a. Eelprojekt (asendiplaan ja 
load) 

L2b. Põhiprojekt 
(hankemenetlus) 

L2c. Tööprojekt (ehitamine) 

L3a. Teostusprojekt 

L3b. Vastuvõtmine ja 
katsetamine 

L3c. Valmimine ja üleandmine 

L3d. Kasutuselevõtmine ja 
kasutamine 

Iga Level(s)-raamistiku näitaja kasutamise juhised on esitatud konkreetse näitaja asjakohases 
kasutusjuhendis. Vajaduse korral on selles esitatud iga etapiga seotud hindamistoimingud ja aruandlus. 
Näiteks näitaja 4.1 (siseõhu kvaliteet) puhul on täpsustatud, et õhukvaliteeti jälgitakse pärast valmimist 
(3. tasand: L3c), samas kui ehitustoodete valimine saasteainete heite põhjal toimub 
projekteerimisetapis (2. tasand: L2a–c). 

L1 
Eskiisprojekt 

L2
Põhiprojekt 
ja ehitus

L3
Teostus ja 
kasutus



 

11 
 

Lisateave 

Mis on tasandid ja kuidas need toimivad? 

Ühine raamistik on jaotatud kolmeks tasandiks. Tasandid võimaldavad valida, kui kaugeleulatuv on 
projekti kestlikkuse aruandlus. Kolm tasandit esindavad järgmisi ehitusprojekti elluviimise etappe. 

- 1. tasand. Ehitusprojekti eskiisprojekt – lihtsaim tasand, sest see hõlmab eskiisprojektil 
põhinevaid varajasi kvalitatiivseid hindamisi ning aruandlust nende kontseptsioonide kohta, 
mida on kasutatud või kavatsetakse kasutada. 

- 2. tasand. Hoone põhiprojekt ja ehituse toime – keskmine tasand, sest see hõlmab 
projekteeritud toime kvantitatiivset hindamist ning ehitamise jälgimist standardühikute ja -
meetodite alusel. 

- 3. tasand. Teostusjärgne ja kasutusaegne toime, st hoone toime pärast valmimist ja 
kliendile üleandmist – kõige kaugeleulatuvam tasand, sest see hõlmab nii ehitusobjektil kui 
ka valminud hoones toimuva ja hoone esimeste kasutajate tegevuse jälgimist ja hindamist.  

Põhiidee on, et tasandid kujutavad endast professionaalset teekonda algsest eskiisist projektini, 
ehitamiseni ja pärast hoone üleandmist ka valminud hoone tegeliku seisundini. Tasandeid mööda 
üles liikudes suureneb ka aruandluse täpsus ja usaldusväärsus: mida kõrgem tasand, seda rohkem 
pakuvad esitatud tulemused andmeid, mis kajastavad hoone teostusjärgset ja kasutusaegset toimet.  

Seejärel saab vastavalt projekti vajadustele ja prioriteetidele valida, kas  

 töötada ainult ühel tasandil (nt töötada ainult 1. tasandil ja kohaldada projektile 
projektikontseptsioone),  

 töötada kuni teatava tasandini (nt töötada 1. tasandil kuni 2. tasandini, arvutades 
kasutatud projektikontseptsioonide toime) või  

 kombineerida teatavaid tasandeid (nt töötada 1. tasandil ja hiljem jälgida toimet 
3. tasandil). 

Igal töötamiseks valitud tasandil saab esitada aruandeid. Iga näitaja puhul võib töötada eri 
tasanditel. Tasandi valimisega valitakse seega ühtlasi see, millises projekti etapis toimub toime 
jälgimine ja aruandlus.  
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Tabel 3. Level(s)-raamistiku kohase projektikava maatriks 1: kindlaksmääramine, millistel tasanditel töötatakse ja millal toimub hindamine1 

Makroeesmärk Näitajad 
1. tasand 

Eskiisprojekt 

2. tasand 

Põhiprojekt ja ehitus 

3. tasand 

Teostus ja kasutus 

1. makroeesmärk: 
kasvuhoonegaasid
e ja 
õhusaasteainete 
heide hoone 
olelusringi jooksul   

1.1. Energiatõhusus 
kasutusetapis     

1.2. Olelusringi globaalse 
soojendamise potentsiaal    

2. makroeesmärk: 
ressursitõhusad ja 
ringmajandust 
toetavad materjali 
olelusringid  

2.1. Koguste, materjalide ja 
eluigade arvestus    

2.2. Ehitus- ja lammutusjäätmed 
ja -materjalid    

2.3. Kohandatavust ja 
rekonstrueerimist arvestav 
projekteerimine 

   

2.4. Lammutamist, 
korduskasutamist ja 
ringlussevõttu arvestav 
projekteerimine 

   

                                                           
1 Iga näitaja puhul: i) määrake kindlaks, millisel tasandil te töötate (kui üldse) ja ii) millises projektietapis tuleb tegevust hinnata (vt juhiste saamiseks Error! Reference source not found. 2 kindlaksmääratud 
projektietapid). 



 

13 
 

Makroeesmärk Näitajad 
1. tasand 

Eskiisprojekt 

2. tasand 

Põhiprojekt ja ehitus 

3. tasand 

Teostus ja kasutus 

3. makroeesmärk: 
veevarude tõhus 
kasutamine 

 

3.1. Veetarbimine kasutusetapis    

4. makroeesmärk: 
tervislikud ja 
mugavad ruumid 

 

4.1. Siseõhu kvaliteet    

4.2. Soojusmugavuse vahemiku 
väline aeg    

4.3. Valgustus ja 
nägemismugavus    

4.4. Akustika ja mürakaitse     

5. makroeesmärk: 
kliimamuutustega 
kohanemine ja 
kliimamuutustele 
vastupanu võime  

5.1. Kasutajate tervise kaitse ja 
soojusmugavus    

5.2. Suurem oht äärmuslike 
ilmastikunähtuste tekkeks    

5.3. Suurem oht üleujutuste 
tekkeks    

6. makroeesmärk: 
optimeeritud 
olelusringi kulu ja 
väärtus 

 

6.1. Olelusringi kulud    

6.2. Väärtuse loomine ja riskile 
avatus 
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1. tasand: ehitusprojekti eskiisprojekt 

Selle tasandi eesmärk on anda lihtne ja juurdepääsetav lähtepunkt iga näitaja kasutamisele. Sel tasandil 
tehtavad hindamised on kvalitatiivsed ja lähtuvad seega asjaolust, kas projektikontseptsioon käsitleb 
mõnda soovitatud projektiaspekti või mitte. Iga näitaja puhul loetletud aspektid on paranenud toime 
ligikaudsed näitajad, mis on valitud teaduslike tõendite põhjal. 

1. tasandi aruandluse põhireeglid 

 Kõigepealt on soovitatav koostada Level(s)-raamistiku kohane projektikava, järgides 1.–
3. sammu. 

 Täpsustage, milliseid projektikontseptsioone on käsitletud, viidates kontrollnimekirjadele ja 
kasutades iga näitaja puhul kasutusjuhendis ette nähtud vormingut. 

 Rekonstrueerimisprojektide puhul andke aru lähteuuringu kohta, kasutades ettenähtud 
vormi.  

Valikuline lisasamm 

 Valige kaugemale minevad sammud ja andke nende tulemuste kohta aru, nagu on ette nähtud 
iga näitaja kasutusjuhistes. 

 

2. tasand: hoone põhiprojekt ja ehitus 

Selle tasandi eesmärk on panna ühine alus ehitusprojektide toime kvantifitseerimisele. Seepärast on 
see 1. tasandist tehniliselt keerulisem ning nõuab rohkem teadmisi, vahendeid ja oskusteavet. Iga 
näitaja puhul on esitatud ühised mõõtühikud ning standardsed arvutusmeetodid.  

2. tasandi aruandluse põhireeglid 

 Kui te ei ole seda juba teinud, on kõigepealt soovitatav koostada Level(s)-raamistiku kohane 
projektikava, järgides 1.–3. sammu. 

 Koostage hoone kirjeldus, järgides ülevaates 2.2 esitatud juhiseid. 

 Rekonstrueerimisprojektide puhul andke aru lähteuuringu kohta, kasutades ettenähtud 
vormi. 

 Andke aru iga näitaja hindamise tulemuste kohta, kasutades iga näitaja kasutusjuhendis ette 
nähtud vormi. 

 Andke aru iga näitaja puhul kasutatud meetodi ja peamiste eelduste kohta, kasutades jällegi 
iga näitaja kasutusjuhendis ette nähtud vormi. 

Valikulised lisasammud 

 Valige iga näitaja kasutusjuhistes esitatud soovitatavad optimeerimissammud (kui neid on) ja 
andke aru nende tulemuste kohta. 

 

3. tasand: hoone teostusjärgne ja kasutusaegne toime pärast valmimist ja kliendile 
üleandmist 

See tasand on kavandatud andmete kogumiseks hoone/ehitusprojekti tegeliku toime kohta. Olenevalt 
näitajast võib see puudutada lammutus- ja ehitusobjekti või valminud hoonet. Andmete kogumine 
nõuab seetõttu hoolikat kavandamist ja ajastamist, et see toimuks projekti raames õigel hetkel ja et 
ülesanded määrataks asjakohaselt. Astudes valikulise sammu ja tellides mõne näitaja puhul 
kasutajauuringud, on võimalik omandada hoone toimest põhjalik arusaamine. 

3. tasandi aruandluse põhireeglid 
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 Kui te ei ole seda juba teinud, on kõigepealt soovitatav koostada Level(s)-raamistiku kohane 
projektikava, järgides 1.–3. sammu. 

 Kui te ei ole seda juba teinud, koostage hoone kirjeldus, järgides ülevaates 2.2 esitatud 
juhiseid.  

 Andke aru iga näitaja hindamise tulemuste kohta, kasutades iga näitaja kasutusjuhendis ette 
nähtud vormi. 

 Andke aru iga näitaja puhul kasutatud meetodi ja valimi võtmise strateegia kohta, kasutades 
jällegi iga näitaja kasutusjuhendis ette nähtud vormi. 

Valikuline lisasamm 

 Valige mis tahes soovitatav optimeerimissamm (kui neid on), et paranda tulemuste detailsust 
ja usaldusväärsust, ning andke selle kasutamise kohta aru. 

 Andke aru kasutajate rahulolu uuringute tulemuste kohta. 

 

 

  



 

17 
 

3. samm: töövoo kavandamine Level(s)-raamistiku kohaseks hindamiseks 

Suurimat kasu annab Level(s)-raamistiku täielik lõimimine ehitusprojekti töövoo juhtimisse. Nii saab 
kestlikkus selliste tegurite nagu kulu ja tootluse kõrval ehitusprojekti põhiprioriteediks. Töövoo tõhus 
kavandamine Level(s)-raamistiku kasutamiseks on oluline mitmel põhjusel: 

 projektimeeskonnas tuleb kindlaks määrata konkreetsed rollid ja ülesanded, 

 vaja võib minna konkreetset väljaõpet või oskusteavet olenevalt erinevatest toime 
aspektidest, mida hinnatakse, 

 hindamiseks vajalikku teavet ja andmeid tuleb hallata, 

 Level(s)-raamistikuga seotud põhitoimingute kohta kehtivad konkreetsed nõuded ja 
tähtajad, millal need peavad toimuma.  

Soovitame täita projektikava osana projektikava maatriksi 1 (vt tabel 3) ja maatriksi 2 (vt tabel 5), 
vastates tabelis 4 sisalduvatele kavandamisküsimustele ja esitades iga näitaja kohta maatriksites 
rohkem üksikasju. See võimaldab Level(s)-raamistiku kohaseid hindamisi tõhusalt kavandada ja projekti 
lõimida. 

Tabel 4. Level(s)-raamistiku kohane projektikava: töövoo põhielementidega seotud kavandamine 

Töövoo elemendid Vajalik kavandamine Projektimeeskonna vastus 

Level(s)-
raamistiku kohane 
toime hindamine 

- Kas meeskonnale on antud 
Level(s)-raamistikust ja selle 
kasutamist ülevaade? 

 

- Kas meeskond on kindlaks 
määranud iga näitaja hindamise 
vahe-eesmärgid? 

 

- Kellele määratakse iga näitaja 
hindamisega seotud ülesanded?  

- Kes koordineerib Level(s)-
raamistiku kohaseid näitajate 
hindamisi? 

 

- Kas meeskonnal on kõikide 
Level(s)-raamistiku kohaste 
hindamiste tegemiseks vajalik 
väljaõpe ja oskusteave?  

- Kui ei, siis kuidas puudused 
kõrvaldatakse? 

 

Teabe- ja 
andmehaldus 

- Kuidas hallatakse iga näitaja 
hindamiseks vajalikku teabe- ja 
andmevoogu? 

 

- Kas kasutatakse ehitusteabe 
modelleerimist (BIM) ja kui jah, 
siis kuidas see võiks Level(s)-
raamistiku kohaseid hindamisi 
toetada? 
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Töövoo elemendid Vajalik kavandamine Projektimeeskonna vastus 

Rekonstrueerimise 
lähtealus 

- Kas tegemist on olulise 
rekonstrueerimisprojektiga?  

- Kui jah, siis kui ulatuslikuks see 
on kavandatud?   

 

- Kuidas tehakse hoone ja selle 
välispiirde lähteuuring?  

- Millist teavet lähteuuringust 
vajatakse, et asjaomast näitajat 
hinnata? 

 

Kinnisvara 
turuväärtuse 
hindamine 

- Kuidas võetakse hoone 
turuväärtuse hindamisel arvesse 
Level(s)-raamistiku näitaja toime 
aspekte? 

 

- Kuidas ja millisel projekti hetkel 
alustavad projektimeeskond ning 
väärtuse hindaja dialoogi? 

 

Väliskontroll 

- Kas on vaja, et Level(s)-
raamistiku kohase hindamise 
tulemusi kontrolliks kolmas isik? 

- Kui jah, siis kes ja millisel projekti 
hetkel? 
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Tabel 5. Level(s)-raamistiku kohase projektikava maatriks 2: vajaduste kindlakstegemine, ülesannete määramine ja teabe haldamine2 

Makroeesmärk Näitajad 
1. tasand 

Eskiisprojekt 

2. tasand 

Põhiprojekt ja ehitus 

3. tasand 

Teostus ja kasutus 

1. makroeesmärk: 
kasvuhoonegaasid
e ja 
õhusaasteainete 
heide hoone 
olelusringi jooksul   

1.1. Energiatõhusus 
kasutusetapis     

1.2. Olelusringi globaalse 
soojendamise potentsiaal    

2. makroeesmärk: 
ressursitõhusad ja 
ringmajandust 
toetavad materjali 
olelusringid  

2.1. Koguste, materjalide ja 
eluigade arvestus    

2.2. Ehitus- ja lammutusjäätmed 
ja -materjalid    

2.3. Kohandatavust ja 
rekonstrueerimist arvestav 
projekteerimine 

   

2.4. Lammutamist, 
korduskasutamist ja 
ringlussevõttu arvestav 
projekteerimine 

   

                                                           
2 Iga näitaja puhul: i) tehke kindlaks, millist oskusteabe taset on vaja, ii) kes hindamise eest vastutab ning iii) kuidas hallatakse teavet ja andmeid ning kes seda teeb. 
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Makroeesmärk Näitajad 
1. tasand 

Eskiisprojekt 

2. tasand 

Põhiprojekt ja ehitus 

3. tasand 

Teostus ja kasutus 

3. makroeesmärk: 
veevarude tõhus 
kasutamine 

 

3.1. Veetarbimine kasutusetapis    

4. makroeesmärk: 
tervislikud ja 
mugavad ruumid 

 

4.1. Siseõhu kvaliteet    

4.2. Soojusmugavuse vahemiku 
väline aeg    

4.3. Valgustus ja 
nägemismugavus    

4.4. Akustika ja mürakaitse     

5. makroeesmärk: 
kliimamuutustega 
kohanemine ja 
kliimamuutustele 
vastupanu võime  

5.1. Kasutajate tervise kaitse ja 
soojusmugavus    

5.2. Suurem oht äärmuslike 
ilmastikunähtuste tekkeks    

5.3. Suurem oht üleujutuste 
tekkeks    

6. makroeesmärk: 
optimeeritud 
olelusringi kulu ja 
väärtus 

 

6.1. Olelusringi kulud    

6.2. Väärtuse loomine ja riskile 
avatus 
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2. Hoone kirjelduse koostamine  

2. ja 3. tasandil töötamise oluline osa on hoone kirjelduse koostamine. Selle eesmärk on panna erinevate hoonete 
toime võrdlemisele läbipaistev alus. Hoone kirjelduses sisalduvat teavet kasutatakse ka mitme näitaja tulemuste 

normaliseerimiseks ja saamiseks. 

 

Hoone kirjelduse koostamiseks vajalikust teabest on tehtud kokkuvõte tabelis 6, samas kui nõuete üksikasjalikum 
kirjeldus on esitatud tabelis 7 (Level(s)-raamistiku kohase hoone kirjelduse aruandevorm). Kirjelduse koostamisel 
aitavad täiendavad juhised ja tabelid, mis on esitatud kasutusjuhendi käesolevale jaole järgnevates hoone kirjelduse 
tehnilistes juhistes. 

Tabel 6. Level(s)-raamistiku kohase hoone kirjelduse koostamiseks nõutava teabe ülevaade 

Kirjeldus Nõutav teave 

1. Asukoht ja kliima 
1.1 Riik ja piirkond, kus hoone asub 
1.2 Kütmise ja jahutamise kraadpäevad 
1.3 Kliimavööde, kus hoone asub 

2. Hoone tüüp ja vanus 
2.1. Projekti liik 
2.2. Ehitamisaasta  
2.3. Turusegment 

3. Hoone kasutamine  
3.1. Kavandatud kasutustingimused  
3.2. Hoone kasutusmustrid 
3.3. Kavandatud (või nõutav) kasutusiga 

4. Hoone mudel ja omadused 
4.1. Hoone vorm  
4.2. Hoone kasulik üldpõrandapind ja kasutatud mõõtmisstandard 
4.3. Hinnatavate ehitusdetailide valik ja kasutatav liigitussüsteem 

Olelusringil põhinevate näitajate – näitajad 1.2 (olelusringi globaalse soojendamise potentsiaal, olelusringi 
hindamine hällist hauani põhimõttel) ja 6.1 (olelusringi kulu) – puhul on hoone kirjelduses esitatud teave Level(s)-
raamistiku kohase hindamise oluline osa ja seda kasutatakse olelusringi hindamise eesmärgi ja ulatuse 
kindlaksmääramiseks. Selleks et aidata seda seost paremini mõista, on allpool esitatud juhend nende olelusringi 
näitajatega seoses kasutatavate tehnilise mõistete kohta ja selle kohta, kust leida asjakohast teavet. 

Lisateave 

Hoone kirjelduses sisalduva teabe seostamine tehniliste mõistetega, mida kasutatakse koos olelusringipõhiste 
näitajatega 

• Hindamisobjekt: hoone füüsiline kirjeldus ja hinnatavate ehitusdetailide valik (vt punkt 4 „Hoone 
mudel“).  

• Funktsionaalne samaväärsusühik: hoone nõutavad tehnilised omadused ja funktsioonid (vt punkt 2 
„Hoone tüüp“ ja punkt 3 „Hoone kasutamine“). 

• Võrdlusühik: ühine ühik tulemuste normaliseerimiseks, et võimaldada võrdlusi, on keskkonnamõju 1 m2 
kasuliku üldpõrandapinna kohta (vt punkt 4 „Hoone mudel“). 

• Võrdlustingimused kasutamise ajal: hoone eeldatavad kasutusmustrid (vt punkt 3 „Hoone kasutamine“). 

• Nõutav kasutusiga: kliendi nõutud kasutusiga, mis ei pruugi olla sama nagu Level(s)-raamistiku kohastes 
hindamistes kasutatud võrdluskasutusiga, mis on 50 aastat (vt punkt 3 „Hoone kasutamine“). 
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• Muud omadused: hoone toimet ajas mõjutavad ka muud muutujad, nagu kliima või ehitusdetailide 
nõutav kasutusiga. 

 

Tabel 7. Level(s)-raamistiku kohase hoone kirjelduse aruandlusvorm 

Parameeter Büroohooned Eluhooned 

1. Asukoht 

1.1. Riik ja piirkond 

1.2. Kütmise ja jahutamise kraadpäevad 

1.3. Kliimavööde 

2. Hoone tüüp 
ja vanus 

2.1. Uusehitis või oluline rekonstrueerimine 

2.2. Ehitamisaasta 

2.3. Turusegment 
- Omaniku valduses või rendiks 
- BOMA hooneklass3: 
Omandi liik: 

 investeering 
 institutsionaalne 
 spekulatiivne 
 omaniku valduses 

Rendi liik (kui see on asjakohane) 
A: kõrge rent 
B: keskmine rent 
C: alla keskmise rent 

2.3 Turusegment 
Valduse vormi järgi 

 omaniku valduses  
 üürimine, sotsiaalne  
 üürimine, turutingimustel  
 üürimine, üliõpilane 
 üürimine, eakad 
 muu (kirjeldage) 

3. Hoone 
kasutamine 

3.1. Kasutustingimused 
Nagu on kindlaks määratud hoone energiatõhususe nõuete arvutamise eesmärgil (riikliku arvutusmeetodi 

kohaselt)  

3.2. Hoone kasutusmustrid 
3.2.1. Prognoositud kasutajatihedus 

 Töökoha pindala ruutmeetrites täistööaja 
ekvivalendi kohta  

3.2.2. Prognoositud kasutusmuster 
Tundide ja päevade arv aastas 

Ei kohaldata 

3.3. Kavandatud (või nõutav) kasutusiga 
Kliendi kavandatud kasutusiga või investeeringu 
hoidmise periood aastates (täpsustada, kumb) 

3.3. Kavandatud (või nõutav) kasutusiga 
Kliendi kavandatud kasutusiga või investeeringu 
hoidmise periood või alternatiivina müüdava vara 
tagatud kasutusiga 

4. Hoone mudel 
ja omadused 

4.1. Hoone vorm 
Valida järgmiste hulgast: 

 madalate hoonetega büroopark 
 täisehitatud kvartal 
 sisehooviga kvartal 
 linnakvartal 
 torn/kõrghoone 

4.1. Hoone vorm 
Valida järgmiste hulgast: 

 eramu 
 paarismaja 
 ridaelamu 
 mitmepereelamu või korterelamu 

                                                           
3 BOMA (Building Owners and Managers Association), Building class definitions, http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx.  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx


 

24 
 

Parameeter Büroohooned Eluhooned 
 muu (kirjeldage) (kuni 4 korrust / 5–9 korrust / üle 9 

korruse) 

4.2. Kasulik üldpõrandapind 
Võrdlusstandard arvutamiseks: IPMS Office 3 
(muu standardi kasutamise korral tuleb see selgelt 
täpsustada) 

4.2. Kasulik üldpõrandapind 
Arenduse või rekonstrueeritud hoone eluruumide 
loetelu, mis sisaldab järgmist teavet:  

 eluasemeüksuste arv tüübi ja 
voodikohtade järgi, 

 iga loetletud eluasemeüksuse tüübi 
kasulik netopõrandapind. 

Võrdlusstandard arvutamiseks: IPMS Residential 3c 
(muu standardi kasutamise korral tuleb see selgelt 
täpsustada) 

4.3. Hinnatavate ehitusdetailide valik ja kasutav liigitussüsteem 
4.3.1. Hinnatavate ehitusdetailide valik 
- Teatada tuleb mis tahes kõrvalekalletest Level(s)-raamistiku kohasest ehitusdetailide vaikevalikust 
4.3.2. Kasutatav ehitusdetailide liigitussüsteem 
- Teatada tuleb ehitusdetaile käsitleva teabe liigitamiseks ja organiseerimiseks kasutatavast riiklikust, 
sektoripõhisest või BIM-süsteemist 

 

Tabel 8. Level(s)-raamistiku kohase hoone kirjelduse aruandlusvorm (tühi, et selle saaks täita) 

Parameeter Büroohooned Eluhooned 

1. Asukoht 

1.1. Riik ja piirkond  

1.2. Kütmise ja jahutamise kraadpäevad   

1.3. Kliimavööde   

2. Hoone tüüp 
ja vanus 

2.1. Uusehitis või oluline 
rekonstrueerimine  

2.2. Ehitamisaasta  

2.3. Turusegment   

3. Hoone 
kasutamine 

3.1. Kasutustingimused  

3.2. Hoone kasutusmustrid 
3.2.1. Prognoositud kasutajatihedus 
3.2.2. Prognoositud kasutusmuster 

 Ei kohaldata 

3.3. Kavandatud (või nõutav) kasutusiga   

4. Hoone mudel 
ja omadused 

4.1. Hoone vorm   

4.2. Kasulik üldpõrandapind   

4.3. Hinnatavate ehitusdetailide valik ja 
kasutatav liigitussüsteem 
4.3.1. Hinnatavate ehitusdetailide valik 
4.3.2. Kasutatav ehitusdetailide 
liigitussüsteem 
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3. Juhised ja lisateave hoone kirjelduse koostamiseks  
Kasutusjuhendi käesolevas jaos esitatakse täiendavad juhised hoone kirjelduse koostamiseks, keskendudes hoone 
kirjelduse järgmistele parameetritele: 

 1.2: kütmise ja jahutamise kraadpäevad; 

 1.3: kliimavööde; 

 2.1: uusehitis või oluline rekonstrueerimine; 

 3.1: kasutustingimused; 

 3.2: hoone kasutusmustrid; 

 3.3: kavandatud (või nõutav) kasutusiga; 

 4.2: kasulik üldpõrandapind; 

 4.3: hinnatavate ehitusdetailide valik ja kasutatav liigitussüsteem. 

Hoone kirjelduse parameeter 1.2: kütmise ja jahutamise kraadpäevad 

Eurostat määratleb kütmise ja jahutamise kraadpäevad järgmiselt: 

 kütmise kraadpäevade indeks on ilmapõhine tehniline indeks, millega kirjeldatakse hoonete kütmisega 
seotud energiavajadust temperatuuril alla 15 oC;  

 jahutamise kraadpäevade indeks on ilmapõhine tehniline indeks, millega kirjeldatakse hoonete 
jahutamisvajadust (õhu konditsioneerimine) temperatuuril üle 24 oC.  

Kütmise või jahutamise kraadpäevade väärtused mis tahes ELi paiga kohta leiab Teadusuuringute Ühiskeskuse 
PVGIS-süsteemi tüüpilise metereoloogilise aasta vahendit4 kasutades.  

Hoone kirjelduse parameeter 1.3: kliimavööde 

Selleks et võrrelda hooneid kõikjal ELis, on vaja kindlaks määrata võrdlusilmastikutingimused. Seda seetõttu, et 
kliimatingimustes on olulisi piirkondlikke ja alapiirkondlikke erinevusi ning liikmesriikide mõnes osas võib olla teiste 
vöötmetega võrreldav kliimavööde (nt Hispaania ja Itaalia põhjaosas).  

Asukohtade või linnade vöötmetesse määramisel kasutatakse tabelis 9 esitatud kütmise ja jahutamise kraadpäevade 
künniseid. Need vöötmed võimaldavad liigitada mis tahes asukoha ELis. Näiteks Palermo kuulub 1. vöötmesse, kus 
on üle 1200 jahutamise kraadpäeva ja alla 1500 kütmise kraadpäeva.  

Tabel 9. Kliimavöötmed ning vastavad kütmise ja jahutamise kraadpäevade vahemikud5 

Kliimavööde 
Parameetrid 

Esindavad linnad Kütmise 
kraadpäevad 

Jahutamise 
kraadpäevad 

1. vööde < 1500 > 1200 Ateena, Larnaca, Luga, Catania, Sevilla, Palermo 
2. vööde < 1500 > 800–1200 Lissabon, Madrid, Marseille, Rooma 
3. vööde > 1500–3000 400–800 Bratislava, Budapest, Ljubjana, Milano, Viin 

4. vööde > 1500–3000 < 400 Amsterdam, Berliin, Brüssel, Kopenhaagen, Dublin, London, 
Mâcon, Nancy, Pariis, Praha, Varssavi 

5. vööde > 3000 < 400 Helsingi, Riia, Stockholm, Gdańsk, Tovarene 

 

                                                           
4 Teadusuuringute Ühiskeskus, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – TMY generator 
https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy.  
5 Ecofys (2013) ja JRC (2018) põhjal. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Hoone kirjelduse parameeter 2.1: uusehitis või oluline rekonstrueerimine 

„Oluline rekonstrueerimine“ on hoonete energiatõhususe direktiivis määratletud järgmiselt:  

„hoone rekonstrueerimine, mille puhul: 

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

või 

b) rekonstrueeritakse rohkem kui 25% hoone välispiirete pindalast. 

Liikmesriigid võivad valida, kas nad kohaldavad varianti a või b“. 

 

Hoone kirjelduse parameeter 3.1: kasutustingimused 

Hoone kasutustingimused määratakse tavaliselt kindlaks hoone energiavajaduste riikliku arvutusmeetodi abil. 
Kasutamise vaiketingimused büroo- ja eluhoonete eri tsoonides on esitatud standardi EN 16798-1 C lisas.  

 

Hoone kirjelduse parameeter 3.2: hoone kasutusmustrid 

Büroohoone prognoositud kasutajatihedust saab hinnata töökohtade arvu ja iga töökoha jaoks ette nähtud 
põrandapinna ning hoones töötavate täistööajale taandatud töötajate arvu suhtena6. 

Töökohtade tihedus 

Ligikaudsed keskmised kasutajatiheduse vahemikud ühe töökoha jaoks ette nähtud ruutmeetrite kaupa on 
järgmised: 

 suur kasutajatihedus: < 7 m2 / töökoht; 

 keskmine kasutajatihedus: 8–13 m2 / töökoht; 

 väike kasutajatihedus: > 14 m2 / töökoht. 

Täistööajale taandatud töötajate arv 

Kasutajate arv arvutatakse täistööaja ekvivalendina. Hoones töötavaks töötajaks kvalifitseerumiseks peab töötaja 
kasutama hoonet oma peamise tegevuskohana ja töötama seal osa tüüpilisest töönädalast. Koosseisuvälised 
töötajad, nagu personalikonsultandid, töövõtjad ja teised allhanke korras töötajad taandatakse täistööajale 
järgmistel alustel: 

 töötajad, kes töötavad korrapäraselt > 30 tundi nädalas: 1,00; 

 töötajad, kes töötavad korrapäraselt 20–30 tundi nädalas: 0,75; 

 töötajad, kes töötavad korrapäraselt 15–20 tundi nädalas: 0,50; 

 töötajad, kes töötavad korrapäraselt < 15 tundi nädalas: 0,25. 

Kasutusmustrid 

Kasutamise vaikemustrid büroo- ja eluhoonete eri tsoonides on esitatud standardi EN 16798-1 C lisas.  

                                                           
6 Better Buildings Partnership, Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles for best 
practice, 2010. 
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Hoone kirjelduse parameeter 3.3: kavandatud (või nõutav) kasutusiga 

Kõikide Level(s)-raamistiku kohaselt hinnatavate hoonete puhul on kasutatav vaatlusperiood 50 aastat. Kasutajad 
võivad anda täiendavalt aru hoone toime kohta kliendi kavandatud kasutusajal või investeeringu hoidmise perioodil, 
mis võib olla vaatlusperioodist lühem või pikem.  

 

Hoone kirjelduse parameeter 4.2: kasulik üldpõrandapind 

Kogu Level(s)-raamistikus kasutatud põhivõrdlusühik on üks ruutmeeter (m2) kasulikku sisepõrandapinda.  

Võrdlusstandarditena kasutatakse büroode ja eluhoonete jaoks ette nähtud rahvusvahelisi kinnisvara mõõtmise 
standardeid (IPMS). IPMS-standardid on üldjoontes samaväärsed standardis EN ISO 52000-1 määratletud 
võrdluspindalaga, mis on netosisepindala, mis hõlmab soojusümbrisesse jäävaid ühiseid liikumisalasid.  

Tabelis 10 on nimetatud konkreetsed IPMS-standardid, mida kasutatakse, ning põrandapinna mõõtmisel arvesse 
võetavad või välja jäetavad elemendid. Kõikidel juhtudel tuleb teatada kasutatud meetod, et võimaldada võrdlemist.  

 

Tabel 10. Büroo- ja eluhoonete puhul kasutatavad sisepõrandapinna võrdlusmääratlused7 

 Büroohoone 
(IPMS mõõtmisstandard 3) 

Eluhoone 
(IPMS mõõtmisstandard 3B) 

Arvesse 
võetavad 
elemendid 

Kõik siseseinad ja tugipostid iga kasutaja 
ainuterritooriumil.  
Kasutaja ainuterritooriumil asuvad ja eri kasutajate 
ühised liikumisalad. 
Põrandapinda mõõdetakse seinte domineeriva 
sisepinnani või rentnike ühiste seinte keskjooneni.  

Ainukasutuses olev pind, sealhulgas siseseinte ja 
tugipostide all olev põrandapind. 
Põrandapinda mõõdetakse kõigi täiskõrguses 
siseseinte domineeriva sisepinnani ja viimistletud 
pinnani. 
Täielikult klaasist vaheseinu ei käsitata alaliste 
siseseintena. 

Välja 
jäetavad 
elemendid 

Jagatud või ühiseid ruume sisaldava hoone osad, mis 
ajas ei muutu:  
 trepid,  
 eskalaatorid,  
 liftid ja mootoriruumid,  
 tualetid,  
 koristustarvikute kapid,  
 katlaruumid,  
 tuleohutusalad ja  
 hooldusruumid. 

 Terrassid, 
 lahtised parkimisalad, mida võidakse mõõta 

või kindlaks määrata kohtade arvu järgi, 
 trepikojad, 
 tühjad alad, mille pindala koos ümbritseva 

seinaga on üle 0,25 m2. 

Eraldi 
elemendid 

Eraldi tuleb aru anda järgneva kohta: 
 rõdud,  
 kaetud galeriid ning  
 ainukasutuses katuseterrassid. 

Eraldi tuleb aru anda järgneva kohta: 
 pööningud ja keldrid, 
 ainukasutuses rõdud ja verandad, 
 kinnised garaažid, 
 piiratud kasutusega alad. 

 

Hoone kirjelduse parameeter 4.3: hinnatavate ehitusdetailide valik ja kasutatav liigitussüsteem 

Järjepidevuse huvides määratletakse hoone hooneosade ja nende ehitusdetailide miinimumvaliku põhjal. Need on 
esitatud tabelis 11. Ehitustooted, mille hangivad ja paigaldavad hoone kasutajad, on valikust välja jäetud.  

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition, International Property Measurement Standards: Office Buildings, november 2014 ja 
Residential buildings, september 2016. 
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Tabel 11. Level(s)-raamistiku kohane hooneosade ja ehitusdetailide miinimumvalik8 

Hoone osad Seotud ehitusdetailid 
Ümbris (alustarind ja pealisehitis) 

Vundament (alustarind) 
Vaiad 
Keldrid 
Tugiseinad 

Kandekarkass 

Karkass (talad, tugipostid ja plaadid) 
Vahelaed 
Välisseinad 
Rõdud 

Mittekandvad elemendid 
Vundamendiplaat 
Siseseinad, vaheseinad ja uksed 
Trepid ja kaldteed 

Fassaadid 
Välisseinasüsteemid, vooderdus ja varjeseadmed 
Fassaadiavad (sh aknad ja välisuksed) 
Fassaadivärvid, kattematerjalid ja krohv 

Katus 
Tarind 
Ilmastikukindlad katusematerjalid 

Parkimisrajatised Maapealsed ja maa-alused (hoone territooriumil ja hoone kasutajate teenindamiseks)9 
Südamik (tarvikud, sisustus ja tehnosüsteemid) 

Tarvikud ja sisustus 

Sanitaarseadmed 
Köögi- ja riidekapid ning tööpinnad (kui need on elamukinnisvaras olemas) 
Laed  
Seina- ja laeviimistlusmaterjalid  
Põrandakatted ja -viimistlusmaterjalid  

Integreeritud 
valgustussüsteem 

Valgustid  
Kontrollsüsteemid ja andurid 

Energiasüsteem 
Kütteseade ja jaotussüsteem 
Jahutusseade ja jaotussüsteem 
Elektritootmine ja jaotusüsteem 

Ventilatsioonisüsteem 
Õhukäitlusseadmed  
Lõõristik ja jaotussüsteem 

Sanitaarsüsteemid 

Külma vee jaotussüsteem 
Sooja vee jaotussüsteem 
Veekäitlussüsteemid 
Äravoolusüsteem 

Muud süsteemid 

Liftid ja eskalaatorid 
Tuleohutuspaigaldised 
Side- ja turvapaigaldised 
Telekommunikatsiooni- ja andmesidepaigaldised 

Välitööd 

Kommunaalsüsteemid 
Ühendused ja möödaviigud 
Alajaamad ja seadmed 

Maastikukujundus 
Sillutis ja muud kõvakatted 
Tarad, piirded ja müürid 
Äravoolusüsteemid 

 

                                                           
8 Kohandatud allikad: CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014) ja BRE (2016). 
9 Kui maa-aluse parkla pindala (kasulik pind koos liiklemisalaga) moodustab üle 25% kasulikust üldpõrandapinnast, tuleb maa-aluse parkla 
liiklemisala kasulikust üldpõrandapinnast lahutada. 
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