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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, 1. kasutusjuhend: Ühise Level(s)-raamistiku tutvustus 
(avaldamisversioon 1.1)  
 
 
Pealkiri 
Level(s) – büroo- ja eluhoonete kestlikkuse põhinäitajate ühine ELi raamistik, 1. kasutusjuhend: 
Ühise Level(s)-raamistiku tutvustus (avaldamisversioon 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. Raamistik 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. 
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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)-raamistik 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 ja -
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 väline 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? 
Level(s) on hoonete kestlikkuse põhinäitajate raamistik. Seda saab kasutada uusehitiste ja olulise 
rekonstrueerimise projektide toime kohta aru andmiseks ja toime parandamiseks. Toetavad 
dokumendid tehakse kättesaadavaks kõigile, kes võivad olla sellesse protsessi kaasatud.  

Soovitame lugeda käesolevat kasutusjuhendit, et tutvuda Level(s)-raamistiku aluseks olevate 
põhikontseptsioonidega ja sellega, kuidas seda raamistikku saab ehitusprojektis kasutada. 
Kasutusjuhend sisaldab järgmist teave: 

1. mis on Level(s) ja kuidas seda saab kasutada: Level(s)-raamistikus käsitletavad toime 
põhiaspektid ning asjaomaste hoonete ja spetsialistide liigid; 

2. ühine arusaam kestlikkusest: makroeesmärkide põhikontseptsioonid ja ühise arusaama 
aluseks olevad näitajad ning kuidas neid saab kasutada; 

3. kuidas Level(s) toimib: missugused on raamistikku kuuluvad tasandid ja kuidas neid saab 
kasutada toime võrdlemiseks, analüüsimiseks ja optimeerimiseks; 

4. kestlik mõtteviis: lühiülevaated, mis annavad teavet järgmiste Level(s)-raamistiku aluseks 
olevate põhikontseptsioonide kohta:  

- kogu olelusringi hõlmav ja ringluspõhine mõtteviis, 

- toime erinevuse kõrvaldamine,  

- kuidas saavutada kestlik rekonstrueerimine,  

- kuidas saab kestlikkus mõjutada väärtust.  
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1. Sissejuhatav ülevaade 1. Mis on Level(s) ja kuidas seda saab kasutada? 

Level(s) on hoonete kestlikkuse põhinäitajate ühine ELi raamistik. Käesolevas ülevaates kirjeldatakse 
Level(s)-raamistikus käsitletavaid toime põhiaspekte ning asjaomaste hoonete ja spetsialistide liike. 

 

Level(s)-raamistiku eesmärk on võimaldada ehitusprojektide kavandamises, projekteerimises, 
rahastamises ja elluviimises osalevatel spetsialistidel anda selge panus keskkonnaseisundi laiemasse 
parandamisse Euroopa tasandil. Selle eesmärk on luua ühine arusaam hoonete kestlikkusest, määrates 
kindlaks büroo- ja eluhoonete kestlikkuse põhinäitajad.  

Level(s)-raamistik näeb ette näitajate ja ühiste parameetrite kogumi, et mõõta hoonete kestlikkust 
nende olelusringi jooksul, hinnates järgmisi aspekte: 

• keskkonnatoime, 

• tervislikkus ja mugavus,  

• olelusringi kulu ja väärtus ning  

• võimalikud riskid tulevasele toimele. 

 

1.1. Kes saavad seda kasutada? 

Ühine Level(s)-raamistik on kavandatud kolme peamist projektides osalejate ringi silmas 
pidades ja võib pakkuda neile mitmesuguseid eeliseid (vt tabel 1):  

• projekteerimismeeskonnad, sealhulgas arhitektid, insenerid, eelarvestajad ja erikonsultandid; 

• kliendid ja investorid, sealhulgas kinnisvaraomanikud, arendajad, juhid ja investorid; 

• avaliku poliitika kujundajad ja hankijad riigi, piirkonna ning kohalikul tasandil. 

Need osalejad hõlmavad nii avaliku ja erasektori kliente kui ka ehitusprojektide juhte. Ühise Level(s)-
raamistiku kasutamise juhendis antakse neile sihtrühmadele mõeldud juhiseid.  

 

Tabel 1. Level(s)-raamistiku kasutamise võimalikud eelised 

Projektis osalejad Level(s)-raamistiku kasutamise võimalikud eelised 

Projekteerimismeeskonnad  
(sh projektijuhid, arhitektid, 
insenerid ja eelarvestajad) 

 See pakub lihtsat struktuuri, mille saab klientidele esitada 
kestlikkuse aspektide prioriseerimiseks. 

 See toetab kasutajat projekti igas etapis, andes suuniseid selle 
kohta, kuidas toimet täpselt hinnata.  

 See keskendub valminud hoone toimele ja sammudele, mis 
tuleb projekteerimisetapis hea toime tagamiseks astuda. 

 See tagab paindlikkuse selles suhtes, kui üksikasjalikult saab 
kestlikkuse aspekte projekteerimisel arvesse võtta. 

Kliendid ja investorid 
(sh kinnisvaraomanikud, 
arendajad ja investorid) 

 Selles on esitatud toime esmatähtsate aspektide selge kogum, 
millele tähelepanu pöörata ja mille alusel 
projekteerimisspetsialistidele juhiseid anda. 

 See tagab toime hindamise aruandluse ning sellega seotud 
andmete, arvutusmeetodite ja eelduste läbipaistvuse.  

 See keskendub projektikohase ja kasutusaegse toime 
erinevuse minimeerimisele. 
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Projektis osalejad Level(s)-raamistiku kasutamise võimalikud eelised 

 Selles on selgitatud, kuidas saab hoone toimega seotud 
kulusid ja riske tulevikku silmas pidades kujundada ning 
juhtida, et tagada pikaajaline väärtus. 

 See pakub vahendeid, mille abil saab kindlaks teha võimalused 
hoone eluea pikendamiseks, sisekeskkonna kvaliteedi 
parandamiseks ja ehitise pikaajalise väärtuse suurendamiseks. 

Avaliku poliitika 
kujundajad ja hankijad 
(kohalikul, piirkondlikul ja 
riiklikul tasandil) 

 Selles on esitatud toime esmatähtsate aspektide selge kogum, 
millele tähelepanu pöörata, ning standardne alus uute ja 
rekonstrueeritud hoonete suhtes kohaldatavate nõuete 
kehtestamiseks. 

 See paneb aluse meetmetele ja nõuetele, mis võivad anda 
panuse liikmesriigi, piirkonna ja kohaliku omavalitsuse CO2 
heite vähendamise eesmärkidesse ning laiematesse 
kestlikkuseesmärkidesse. 

 See keskendub toime sellistele aspektidele, mis pakuvad 
avaliku sektori asutustele ja ametitele otsest pidevat 
finantshuvi, näiteks tegevus- ning hoolduskuludele. 

 See hõlmab näitajaid, millega mõõdetakse hoone mugavuse ja 
heaoluga seotud aspekte ning hoone sisekeskkonda, nt 
siseõhu kvaliteeti ja soojusmugavust. 

 See sisaldab soovitusi, kuidas kasutusele võetud hoone toimet 
jälgida ja mõõta. 

 

1.2. Milleks seda saab kasutada? 

Level(s)-raamistiku eesmärk on anda väärtuslikku teavet ja andmeid, mis võimaldavad hoone 
kestlikkust mõista ning seda parandada ja optimeerida. Level(s)-raamistiku abil aru andmine 
ehitusprojekti toime kohta hõlmab mitmesuguste hoone toimega seotud andmete kogumist, käitlemist 
ja töötlemist. Level(s)-raamistiku puhul asjakohaste andmete kohta on toodud näiteid järgmises tabelis.  

Tabel 2. Hoone ressursikasutuse ja sisekeskkonnaga seotud andmed 

Ressursikasutus Seotud andmed 

Energia- ja veetarbimine 
- Tarbimine (arvutatud ja jälgitud) 
- Seotud heide CO2 ekvivalendina 
- Seotud kulud 

Ehitusdetailid ja -
materjalid 

- Kogused (projektikohased ja teostusjärgsed) 
- Seotud heide CO2 ekvivalendina 
- Seotud kulud 
- Seotud kasutusea hinnangud 

Ehitusprojektid ja -
konstruktsioonid 

- Kohandamisvõimalused (võetakse arvesse üldises punktisummas) 
- Lammutusvõimalused (võetakse arvesse üldises punktisummas) 
- Seotud kulud 

Hoolduskavad 
- Hooldus- ja asendustsüklid 
- Seotud kulud 

Sisekeskkond 

- Ventileerimistõhusus (arvutatud ja jälgitud) 
- Katsetatud ehitustoodete heide (projektikohane ja teostusjärgne) 
- Õhukvaliteedi jälgimise ja proovivõtu tulemused 
- Soojustingimused (arvutatud ja jälgitud) 
- Valgustus ja nägemismugavuse tingimused 
- Müratasemed ja akustilise mugavuse tingimused 
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Lisaks tulemuste aruandlusele võib iga hoone toimet analüüsida näiteks selleks, et toetada muu hulgas 
järgmist: 

• toimet parandada võivad projektilahendused ja spetsifikatsioonid; 
• keskkonnamõju tulipunktid olelusringi jooksul; 
• tulevase toime stsenaariumid, mida võivad mõjutada projekteerimisetapi otsused; 
• projekteerimisotsused ja -valikud, mis võivad mõjutada sisekeskkonna kvaliteeti; 
• lühiajalised, keskpikad ja pikaajalised kulud hoone olelusringi jooksul. 

Mil määral on saavutatud prognoositud projektikohane toime võrreldes teostusjärgse või mõõdetud 
toimega. 
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2. Sissejuhatav ülevaade 2. Ühine arusaam kestlikkusest 

Selles ülevaates tutvustatakse ja kirjeldatakse Level(s)-raamistiku strateegilisi prioriteete – selle kuut 
makroeesmärki. Seejärel tutvustatakse 16 näitajat, mis võimaldavad hinnata konkreetsete 

ehitusprojektide panust iga nimetatud makroeesmärgi saavutamisse. 

 

2.1. Kuus makroeesmärki 

Ühine Level(s)-raamistik põhineb kuuel makroeesmärgil, mis kirjeldavad, millised peaksid olema 
strateegilised prioriteedid, et anda hoonete abil panus ELi ja liikmesriikide poliitikaeesmärkide 
saavutamisse sellistes valdkondades nagu energia, materjalikasutus ning jäätmekäitlus, veevarustus ja 
siseõhu kvaliteet. Makroeesmärkidest antakse ülevaade joonisel 1.  

 
Joonis 2. Level(s)-raamistiku kuus makroeesmärki 

 

Iga nimetatud strateegilise prioriteedi puhul on oluline, et konkreetse ehitusprojekti panust ja toimet 
saaks mõõta. Seepärast on välja töötatud näitajad, mis võimaldavad toimet iga makroeesmärgi raames 
mõõta. Tabel 3 sisaldab lisateavet nende määratluse ja ulatuse kohta.  

 

Level(s)-süsteemi üldraamistik
1. makroeesmärk: 
kasvuhoonegaaside 
ja õhusaasteainete 
heide hoone 
olelusringi jooksul

2. makroeesmärk: 
ressursitõhusad 
ja ringmajandust 
toetavad 
materjali 
olelusringid

3. makroeesmärk: 
veevarude tõhus 
kasutamine

4. makroeesmärk: 
tervislikud ja 
mugavad ruumid

5. makroeesmärk: 
kliimamuutustega 
kohanemine ja
kliimamuutustele 
vastupanu võime

6. makroeesmärk: 
optimeeritud 
olelusringi kulu 
ja väärtus
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Tabel 3. Level(s)-raamistiku makroeesmärkide määratlus ja ulatus 

Makroeesmärk Määratlus Ulatus ja rõhuasetus 

1. makroeesmärk: 
kasvuhoonegaaside ja 
õhusaasteainete heide 
hoone olelusringi 
jooksul  

 

Minimeerida kasvuhoonegaaside koguheide 
hoone olelusringi jooksul,1 n-ö hällist hauani, 
keskendudes heitele, mis tuleneb hoone 
energiatarbimisest ekspluatatsiooni ajal ja 
kasutatud energiast. 

Hoone tasandi meetmed, mis keskenduvad järgmistele eesmärkidele:  

• nullilähedane energiatarbimine kasutusetapis, mida täiendavad 
kulutõhusad ja vähese heitega või heiteta energiatehnoloogia ja 
taristu;  

• hoone kasvuhoonegaaside heide kogu olelusringi jooksul, 
sealhulgas toodete valmistamise, hoolduse, remondi, kohandamise, 
rekonstrueerimise ja olelusringi lõpuga seotud heide.  

Hoone toime hindamisel tuleb pöörata erilist tähelepanu võimalikele 
kompromissidele hoone heite ja kasutusetapi (ekspluatatsiooniaegse) heite 
vahel, et võimaldada minimeerida kasvuhoonegaaside koguheidet olelusringi 
jooksul. 

2. makroeesmärk: 
ressursitõhusad ja 
ringmajandust 
toetavad materjali 
olelusringid  

Optimeerida hoone projekti, insenertehnilist 
lahendust ja vormi, et vähendada materjalide 
hulka, suurendada nende ringlust, pikendada 
materjalide pikaajalist kasulikkust ja 
vähendada olulist keskkonnamõju. 

Hoone tasandi meetmed, mis keskenduvad materjalide tõhususele ja 
korduvale kasulikkusele. Need hõlmavad olelusringiaegseid meetmeid, mis on 
seotud järgmisega:  

• hoone projekteerimine,  

• ehitustehnoloogia ja ehitusjuhtimine,  

• ehitustoodete valmistamine,  

• asendustsüklid ja paindlikkus muutustega kohanemiseks ning 

• lammutamispotentsiaal.  
Üldine eesmärk on optimeerida materjalikasutust, vähendada jäätmeid ning 
lähtuda projektides ja materjalivalikutes ringmajanduse põhimõttest.  

                                                           
1 Olelusringi kasvuhoonegaaside heidet nimetatakse mõnikord ka „olelusringi CO2-ks“ või „CO2 jalajäljeks“. 
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Makroeesmärk Määratlus Ulatus ja rõhuasetus 

3. makroeesmärk: 
veevarude tõhus 
kasutamine 

 

Kasutada veevarusid tõhusalt, eriti 
piirkondades, kus on kindlaks tehtud 
pikaajaline või prognoositud veestress. 

Hoone tasandi meetmed, eelkõige nende hoonete puhul, mis asuvad pideva 
või hooajalise veestressi piirkonnas. Selleks võib ühendada tõhususe 
meetmed veetarbimise vähendamiseks ja pakkumisega seotud meetmed, 
nagu hallvee taaskasutamine ja vihmavee kogumine, et kasutada 
alternatiivseid allikaid. 

4. makroeesmärk: 
tervislikud ja mugavad 
ruumid 

 

Rajada hooned, mis on elamiseks ja 
töötamiseks mugavad, atraktiivsed ja 
produktiivsed ning kaitsevad inimeste tervist. 

Hoone tasandi meetmed tegelemaks kasutajate tervist, mugavust ja 
tööviljakust mõjutavate sisekeskkonna kvaliteedi oluliste aspektidega, millest 
esimesed neli on järgmised:  

• siseõhu kvaliteet konkreetsete parameetrite ja saasteainete 
seisukohalt,  

• aasta keskmine soojusmugavuse tase,  

• tehis- ja loomuliku valguse kvaliteet ja sellega seotud 
nägemismugavus ning 

• hoone välispiirde suutlikkus isoleerida kasutajad sisemistest ja 
välistest müraallikatest. 

5. makroeesmärk: 
kliimamuutustega 
kohanemine ja 
kliimamuutustele 
vastupanu võime  

Muuta hoonete toime vastupidavaks 
tulevastele prognoositud kliimamuutustele, 
et kaitsta kasutajate tervist ja mugavust ning 
minimeerida pikaajalised riskid kinnisvara 
väärtusele ja investeeringutele. 

Hoone tasandi meetmed järgmiste ohtudega kohanemiseks ja neile 
vastupanuvõime tagamiseks: 

• suurem ülekuumenemine suvel ja ebapiisav kütmine talvel, mis 
võivad põhjustada ebamugavust ja kahjustada tervist, 

• suurem oht äärmuslike ilmastikunähtuste tekkeks, mis võivad seada 
ohtu ehitusdetailide turvalisuse ja terviklikkuse, ning  

• suurem oht üleujutuste tekkeks, mis võivad äravoolusüsteemid üle 
koormata ning kahjustada konstruktsioone ja materjale.  

6. makroeesmärk: 
optimeeritud 
olelusringi kulu ja 
väärtus 

 

Optimeerida hoonete olelusringi kulu ja 
väärtust, et need kajastaksid toime 
pikaajalise parandamise potentsiaali; see 
hõlmab soetamist, kasutamist, hooldust, 

Hoone tasandi meetmed ja otsused, mis põhinevad kestlikumate hoonete 
kogu olelusringi kulude ja turuväärtuse pikaajalisel perspektiivil, sealhulgas:  

• väiksemate olelusringi kulude ning produktiivsemate ja 
mugavamate elu- ning tööruumide tagamine ning 



 
 

10 
 
 

Makroeesmärk Määratlus Ulatus ja rõhuasetus 

renoveerimist, kõrvaldamist ja olelusringi 
lõppu. 

• positiivse mõju avaldamine kinnisvara turuväärtuse hinnangutele 
ja riskireitingutele.  
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2.2. Põhinäitajad 

Ühine Level(s)-raamistik sisaldab 16 põhinäitajat. Iga näitaja on valitud mõõtma hoone toimet ja panust konkreetse 
makroeesmärgi saavutamisse. Näitajate ja nende mõõtühikute ülevaade on esitatud järgmises tabelis. 

Tabel 4. Makroeesmärkide ning nende vastavate näitajate ja mõõtühikute ülevaade 

Makroeesmärk Näitaja Mõõtühik 

1. Kasvuhoonegaaside ja 
õhusaasteainete heide 

hoone olelusringi 
jooksul 

1.1. Energiatõhusus 
kasutusetapis 

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

1.2. Olelusringi globaalse 
soojendamise potentsiaal 

Kilogramm CO2 ekvivalenti ruutmeetri 
kohta aastas (kg CO2 ekv/m2/a) 

2. Ressursitõhusad ja 
ringmajandust toetavad 

materjali olelusringid 

2.1. Koguste, materjalide ja 
eluigade arvestus Ühikute kogused, mass ja aastad 

2.2. Ehitus- ja lammutusjäätmed 
ning -materjalid 

Kilogramm jäätmeid ja materjale kasuliku 
üldpõrandapinna m2 kohta 

2.3. Kohandatavust ja 
rekonstrueerimist arvestav 

projekteerimine 
Kohandatavusmäär 

2.4. Lammutamist, 
korduskasutamist ja 

ringlussevõttu arvestav 
projekteerimine 

Lammutamismäär 

3. Veevarude tõhus 
kasutamine 

3.1. Veetarbimine kasutusetapis Kasutaja kohta m3 vett aastas 

4. Tervislikud ja 
mugavad ruumid 

4.1. Siseõhu kvaliteet 

Ventilatsiooni, CO2 ja niiskuse parameetrid 
Saasteainete sihtloetelu: lenduvate 
orgaaniliste ühendite kogusisaldus, 
kantserogeenideks, mutageenideks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks 
klassifitseeritud lenduvad orgaanilised 
ühendid, LCI-suhtarv, hallitus, benseen, 
tahked osakesed, radoon 

4.2. Soojusmugavuse vahemiku 
väline aeg 

Vahemikuvälise aja protsent kütte- ja 
jahutusperioodil 

4.3. Valgustus ja 
nägemismugavus 1. tasandi kontrollnimekiri 

4.4. Akustika ja mürakaitse 1. tasandi kontrollnimekiri 

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)  

5.2. Suurem oht äärmuslike 
ilmastikunähtuste tekkeks 1. tasandi kontrollnimekiri (koostamisel) 

5.3. Suurem oht üleujutuste 
tekkeks 1. tasandi kontrollnimekiri (koostamisel) 

6. Optimeeritud 
olelusringi kulu ja 

väärtus 

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

6.2. Väärtuse loomine ja riskile 
avatus 1. tasandi kontrollnimekiri 
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Enamikul põhinäitajatest on üks mõõtühik. On siiski mõned olulised erandid, mille puhul peavad toime hindamine ja 
aruandlus toimuma teisiti: 

• liitnäitajad (1.2, 2.2, 4.1): need näitajad on keerukamad ja neid on raskem ühele mõõtühikule taandada. 
Selle asemel koosnevad need mitmest seotud mõõtühikust, mida tuleb hoone toime mõistmiseks koos 
vaadelda;  

• kvalitatiivsed hinnangud (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2): neil näitajatel ei ole praegu kokkulepitud kvantitatiivset 
mõõtühikut (kvantitatiivseid mõõtühikuid), mistõttu saab esitada kvalitatiivse hinnangu tulemused;  

• teabe esitamine (2.1): selle näitaja eesmärk on julgustada kasutajaid käitlema ja töötlema teatavaid oma 
hoone andmeid, et toetada olelusringipõhist mõtteviisi. 

 

2.3. Kogu olelusringi hindamine 

Ühisele Level(s)-raamistikule on omane kogu olelusringi hõlmav lähenemisviis hoonete kestlikkusele. Selle 
lähenemisviisi täielikuks toetamiseks täiendab 1., 2. ja 3. makroeesmärgi põhinäitajaid hoone keskkonnamõju 
terviklik hindamine, st hoone olelusringi täielik hindamine. Olelusringi hindamisega saab kvantifitseerida hoonega 
seotud keskkonnamõju ning teha kindlaks kõige olulisemad valdkonnad, nn tulipunktid, ja lähtuda neist toime 
parandamisel.  

 

Tabel 5. Keskkonnaalased makroeesmärgid ja olelusringi hindamise näitajad 

Makroeesmärgid 1–3: täielik olelusringi hindamine 
Olelusringi hindamine 

hällist hauani 
põhimõttel: 

mõjukategooriad 

 

 kliimamuutused 

 osoonikihi 
kahanemine 

 hapestumine 

 mageveekogude 
eutrofeerumine 

 mereveekogude 
eutrofeerumine 

 eutrofeerumine 
maismaal 

 fotokeemiline 
osooniteke 

 abiootiliste 
ressursside 
ammendumine – 
mineraalid ja 
metallid 

 abiootiliste 
ressursside 
ammendumine – 
fossiilkütused 

 veetarbimine 
lammutamine

kasutamine ja 
hooldus

analüüs

dokumentatsioon

tootmine

ehitamine
4D/5D

ehituslogistika

kavandamine

eskiisprojekt põhiprojekt

rekonstrueerimine

Ehitusteabe
modelleeri-
mine
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3. Sissejuhatav ülevaade 3. Kuidas Level(s) toimib? 

Selles ülevaates tutvustatakse ja kirjeldatakse ühise raamistiku struktuuri ja korraldust. Erilist tähelepanu 
pööratakse kolmele tasandile, mis võimaldavad kasutajatel valida, kui kaugeleulatuv nende hoone kestlikkuse 

hindamine ja aruandlus on. 

 

3.1. Kolm tasandit 

Ühine raamistik on jaotatud kolmeks tasandiks. Tasandid võimaldavad valida, kui kaugeleulatuv projekti kestlikkuse 
aruandlus on. 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.  

 
Joonis 3. Tasandid – eskiisprojektist kasutusaegse toimeni 

 

L1 
Eskiisprojekt 

L2
Põhiprojekt 
ja ehitus

L3
Teostus ja 
kasutus
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3.2. Võrreldavuse tagamine 

Level(s)-raamistiku eesmärk on tagada funktsionaalselt samaväärsete hoonete miinimumtasemel võrreldavus. 
Selleks et kvantitatiivsete tulemuste põhjal saaks teha sisukaid võrdlusi, on iga näitaja kohta esitatud konkreetsed 
juhised ja suunised. Nende kohaselt peavad kasutajad järgima alljärgnevas kastis esitatud punkte. 

Et toetada Level(s)-raamistiku kasutamist kogu ELis, järgitakse ka samaväärsuse põhimõtet. Praktikas tähendab see, 
et kasutada võib nii riiklikke vahendeid ja meetodeid kui ka teatavaid eravahendeid ja -meetodeid, kui need on 
Level(s)-raamistikus iga näitaja juhistes sõnaselgelt lubatud. Kui kasutatakse üht neist vahenditest või meetoditest, 
tuleb nende kasutamisest alati koos tulemustega teatada. 

 
Lisateave 
Kuidas Level(s)-raamistiku kasutamine toetab võrreldavust? 
 

• Ühiste mõõtühikute kasutamine 
• Level(s)-raamistiku kohase hoone kirjelduse koostamine 
• Viidatud võrdlusstandardite ja -meetodite kasutamine  
• Nõutav aruandlus oluliste parameetrite, eelduste ja andmekvaliteedi kohta, et tagada läbipaistvus 
• Level(s)-raamistikule eriomased eeskirjad, millega  

- määratakse kindlaks olulised parameetrid,  
- nähakse ette vaikeandmed ja  
- määratakse kindlaks arvutuslikud eeldused 

 
 
 

3.3. Toime optimeerimiseks sammu võrra kaugemale minek 

Level(s)-raamistikus teadvustatakse, et isegi kui ehitusspetsialistid on saavutanud näitajate kasutamisel 
põhipädevuse, võib ikka veel olla märkimisväärne potentsiaal toimet optimeerida. Nad võivad tahta oma kutsealast 
arengut edendada, kasutades täiustatumaid vahendeid, meetodeid ja andmeid.  

Iga näitaja puhul on olemas võimalused minna veel kaugemale ja toimet optimeerida. Mõned peamised võimalused 
on ära toodud alljärgnevas kastis. 

 
Lisateave 

Sammud, mille abil saab minna veelgi kaugemale ja Level(s)-raamistikku kasutades toimet optimeerida 

• Detailsemate sisendandmete kasutamine 
• Täiustatumate arvutusmeetodite ja -vahendite kasutamine 
• Üksikasjalikumate ja põhjalikumate stsenaariumide väljatöötamine ja katsetamine 
• Täiendavate projekti- ja toimeaspektide arvestamine arvutustes ja hinnangutes 
• Detailsemaid andmeid pakkuvate jälgimissüsteemide kasutamine 
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4. Kestlik mõtteviis: lühiülevaated Level(s)-raamistiku põhikontseptsioonidest 
Level(s)-raamistiku see jagu sisaldab nelja (all)ülevaadet ühise raamistiku, selle makroeesmärkide ja näitajate aluseks 
olevatest põhikontseptsioonidest ja mõtteviisist. Ülevaateid saab kasutada selleks, et aidata kõikidel ehitusprojektis 
osalejatel kestlikkuse põhimõtteid kohaldada, ning neist saab lisasuuniseid ja -teavet selle kohta, kuidas Level(s)-
raamistikku projekti hindamisel kõige paremini ära kasutada. 

 

4.1. Kestlik mõtteviis 1: kogu olelusringi hõlmav ja ringluspõhine mõtteviis 

Level(s)-raamistik järgib kogu olelusringi hõlmavat lähenemisviisi hoonete kestlikkusele. Selles ülevaates 
vaadeldakse, mida see tegelikult tähendab ja kuidas saab hoone projekt käsitleda kõikvõimalikke 

keskkonnamõjusid hoone kogu olelusringi jooksul. See ei puuduta üksnes kasutusetappi, vaid sama olulised võivad 
olla ka hoone projekti, ehitamise ja rekonstrueerimisega seotud valikud. 

Olelusringipõhist lähenemisviisi järgides saab analüüsida kõikvõimalikke hoonega seotud keskkonnamõjusid ja teha 
kindlaks kõige olulisemad mõjud, nn tulipunktid. Sellega on seotud ka ringmajanduse põhimõte, mille eesmärk on 
tagada pikaajaline ressursitõhusus projekteerimisetapis. Neid omavahel seotud põhimõtteid mõistes saavad kõik 

projektis osalejad anda oma panuse hoone kogu olelusringi mõju minimeerimisse. 

 

Hoone olelusringi põhimõte on märkimisväärselt laiem kui praegune hoonete projekteerimisele ja ehitamisele 
keskenduv lähenemisviis. Lihtsustatult tähendab see hoone keskkonnamõju mõistmist ja kvantifitseerimist n-ö 
hällist ehk hoone ehitamisel kasutatavate toorainete hankimisest kuni hauani ehk hoone kasutusea lõpuni ja 
lammutamiseni ning selle ehitusmaterjalide käitlemiseni (taaskasutamine, korduskasutamine, ringlussevõtt ja 
jäätmekäitlus).  

Level(s)-raamistiku eesmärk on julgustada ehitusspetsialiste mõtlema, niivõrd kui see on nende pädevuse piires ja 
meeskondades võimalik, hoone projekti kogu olelusringile ning ringmajanduse põhimõttele nö hällist hauani. 
Hooned on märkimisväärne materjalipank, olles paljude aastakümnete jooksul ressursside hoidla, ning seepärast on 
oluline lähtuda projekteerimisel, ehitamisel, hooldamisel ja rekonstrueerimisel ringluspõhisest mõtteviisist.  

Kogu olelusringi hõlmava lähenemisviisi põhikontseptsioonid ja terminid 

Hoone olelusringi jooksul on asjakohased erinevad keskkonnamõjud, mis olenevad paljuski olelusringi igas etapis 
tehtavatest toimingutest. Neid kvantifitseeritakse peamiselt keskkonda kahjustada võiva hinnangulise heitena, mis 
arvutatakse ja mille kohta antakse aru mõjukategooriate kaupa. Need mõjukategooriad hõlmavad selliste gaaside 
nagu CO2 panust kliimamuutustesse, selliste gaaside nagu vääveldioksiid panust hapestumisse ning selliste ainete 
nagu raskemetallid panust inimesi ja ökosüsteemi mõjutavasse toksilisusesse. Mõned mõjukategooriad 
iseloomustavad ka hoonete panust mineraalide, metallide ja fossiilkütuse ressursside ammendumisse. Hoonete 
puhul on otseselt asjakohane mõjukategooria pinnase kadu maakasutuse muutuse ja pinna katmise tõttu. 

Selleks et mõista hoone olelusringi keskkonnamõjusid, on esmalt kõige olulisemad järgmised põhikontseptsioonid. 

• Olelusringi etapid: need on hoone olelusringi eri etapid, millele omistatakse keskkonnamõjusid. Näiteks 
tellise tootmisega seotud mõju omistatakse tootmisetapile. Hoone kasutajate tarbitav energia omistatakse 
kasutusetapile. Level(s) põhineb standardis EN 15978 kirjeldatud olelusringi etappidel, mis on mõju 
põhjuste üksikasjalikuma analüüsi ja aruandluse eesmärkidel omakorda jaotatud mooduliteks (vt 
joonis 4). 

• Mõjukategooriad: igal keskkonnamõju kategoorial, mida hoone olelusringi jooksul hinnatakse, on 
konkreetse mõõtühiku või mõõtühikute kaudu väljendatav näitaja. Need mõõtühikud on seotud asjaomase 
modelleerimis- ja arvutusmeetodi valikuga.  Level(s)-raamistiku piires hinnatakse peamiselt selliseid 
keskkonnamõjusid, mida nimetatakse keskpunkti mõjukategooriateks, mis mõõdavad heidet (nt CO2) 
keskkonda või keskkonnast ammutatud ressursside (nt metallid) kasutamist. Iga mõjukategooria puhul 
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kaalutakse seejärel iga heiteliigi või ressursikasutuse liigi suhtelist panust vastavalt nende mõjule, nii et 
näiteks iga metaanimolekuli globaalse soojendamise potentsiaal on CO2 molekuli omast 25 korda suurem. 

• Funktsionaalne ühik: hoone- või ehitusprojektide võrdlusühik. Level(s)-raamistiku puhul normaliseeritakse 
tulemused asjaomase hoone kasuliku põrandapinna ühe m2 kohta ja kasuliku eluea aasta kohta, võttes 
aluseks 50 aasta pikkuse võrdlusperioodi. 

• Olelusringi andmiku andmed: olelusringi hindamise aluseks olevad andmed, mis kogutakse kahes etapis. 
Kõigepealt on vaja toorandmeid suure hulga olelusringi jooksul kasutatavate materiaalsete ressursside 
kohta ehk nn materjalide arvestust ning muude ressursside (nt energia, kütus ja vesi) ja otseheidete (nt 
külmaained, viimistlusmaterjalidest lenduvad orgaanilised ühendid) kohta. Seejärel prognoositakse heiteid 
keskkonda ja selle ressursikasutusega seotud ressursitarbimist. See andmevoog on seotud materjalide 
ammutamise, töötlemise, tootmise ja energiatootmise protsessiga. Need andmed võivad olla esmased, st 
esindavate tootmiskohtade tegelikud andmed, või teisesed ja üldised, mis tähendab mitme esindava 
tootmiskoha keskmised andmed piirkonna, riigi, ELi või rahvusvahelisel tasandil. Andmete puhul tuleb 
kanda hoolt, et need oleksid võimaluse piires hoone projekteerimise, ehitamise ja kasutamisega seotud 
protsesse ja ressursse esindavad, eelkõige andmete vanuse ja asjaomases geograafilises asukohas 
kasutatava tehnoloogia seisukohast.  

• Tulipunktid: need on hoone olelusringi kõige olulisemad punktid, millel on üldisele tulemusele suurim mõju. 
Need võivad olla seotud hoone olelusringi etappide või moodulitega (nt B: kasutusetapp, moodul B2: 
hooldus), konkreetsete protsessidega (nt tsemenditootmine), konkreetsete komponentidega (nt 
fassaadipaneelid, ehituspostid, püsisisustus ja viimistlusmaterjalid) või lihtvooga (nt CO2 heide katlast). 

• Stsenaariumid: need on tulevikukirjeldused ja -prognoosid selle kohta, kuidas hoonet edaspidi kasutatakse 
ning kuidas keskkond võib muutuda ja mõjutada hoonega seotud mõjusid selle olelusringi jooksul. Näiteks 
tõstab Level(s) muu hulgas esile, kui oluline on välja töötada stsenaariumid, mis käsitlevad järgmist: 

- kui kaua võib hoonet kasutada, enne kui see vajab olulist rekonstrueerimist,  

- kuidas kliimamuutused võivad mõjutada kütte- ja jahutamisvajadusi,  

- kuidas CO2 heide ELi ja liikmesriikide elektritootmisest võib aja jooksul väheneda, 

- kuidas kohandatavust arvestav projekteerimine võib mõjutada kasulikku eluiga, 

- kuidas lammutamist arvestav projekteerimine võib mõjutada materjalipanga kasutamist. 
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Joonis 4. Hoone olelusringi etapid 

Kohandatud allikas: CEN, 2011 

Mida hoonete olelusringi hindamised meile juba näitavad? 

Kuigi hoonete kasutusetapiga seotud keskkonnamõjud on endiselt olulised, on üleminek äärmiselt energiatõhusate 
liginullenergiahoonetele nihutamas tasakaalu ehitusmaterjalidega seotud mõjude poole. Juba tehtud olelusringi 
hindamistest saadud tõendid annavad ülevaate sellest, kus asuvad ehitusmaterjalidega seotud keskkonnamõjude 
tulipunktid. 

• Ilmneb, et enamiku hoonete olelusringi hindamisel kasutatavate mõjukategooriate puhul on materjalide 
mõju peamiseks tulipunktiks kandekonstruktsioonid, välisseinad ja fassaadid.  

• Nende mõjudega tegelemine eeldab keskendumist kõige olulisemate materjalivoogude, st betooni, telliste, 
keraamika, terase ja puidu panusele olelusringi mõjudesse. 

Iga nimetatud materjali ja detailiga seotud keskkonnamõjud on erinevad ja nendega tegeledes ei saa keskenduda 
ühele mõjukategooriale või ühele projekteerimisaspektile. Kuigi materjalitõhusus võib vahel asendada projekti 
parandamist, on eelistatav terviklik lähenemisviis, et võtta arvesse kasutatud mittemetalsete mineraalide, metallide 
ja puidupõhiste materjalidega seotud erinevaid mõjusid. 

Ehitusmaterjalide ja -detailidega seotud märkimisväärsed mõjud võivad tekkida ka kasutusetapis. Näiteks:  

• plaanilise kapitaalremondi ja hooldusega võib kaasneda materjalide ja detailide (nt katused, fassaadid) 
asendamine;  

A: TOODETE ETAPP

A1: toorainete tarnimine

A2: transport

A3: tootmine

A: EHITUSETAPP

A5: 
ehituspaigaldustööd

A4: transport

B: KASUTUSETAPP

B1: kasutamine

B2: hooldus

B3: remont

B4: asendamine

B5: renoveerimine

B6: energiatarbimine kasutusetapis

B7: veetarbimine kasutusetapis

C: OLELUSRINGI LÕPP

C1: lammutamine

C2: transport

C3: jäätmekäitlus

C4: kõrvaldamine

D: SÜSTEEMI PIIRE 
ÜLETAVAD EELISED 

JA KOORMUSED

Korduskasutamise, taaskasutamise, ringlussevõtu potentsiaal
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• ka rekonstrueerimisega võib kaasneda sisematerjalide ja muude oluliste detailide, nagu akende ja 
fassaadide asendamine. Sisematerjalidega seotud erinevad mõjud, nagu toksilisus inimestele, võivad jääda 
kindlaks tegemata ja kvantifitseerimata, kui neid näitajaid ei ole valitud mõjukategooriatesse lisatud;  

• hoone konstruktsioonide, pinna ja maa kasutamise tõhusus ja intensiivsus on oluline aspekt, mille 
parandamisele keskenduda.  

- Kodude puhul on kompaktsemate hoonevormide projekteerimine maa-, materjali- ja energiatõhusam.  

- Ärihoonete, nagu büroode puhul võib materjalide mõju vähendada projekteerimine, mille puhul 
võetakse arvesse kohandatavust ja konstruktsioonide eluea pikendamist.  

- Funktsionaalse ühiku valik on ressursikasutuse intensiivsuse mõõtmisel kriitilise tähtsusega. Näiteks 
võib mõju mõõtmine töökoha või elaniku kohta olla informatiivsem kui mõju mõõtmine kasuliku 
põrandapinna ruutmeetri kohta. 

 

Kuidas saab Level(s)-raamistikku kasutada kogu olelusringi hindamiseks? 

Ühine Level(s)-raamistik julgustab kasutajaid mõtlema hoone kogu olelusringile, pannes aluse olelusringi 
kvantifitseerimisele, analüüsimisele ja mõistmisele. Sellega seoses püüab Level(s) käsitleda ringluse mitmesuguseid 
aspekte, pakkudes näitajaid, mis võivad aidata mõista, kuidas suurendada hoone kasulikkust mitte üksnes selle 
kasutusea ja kinnisvara turuväärtuse poolest, vaid ka hoone materjalide taaskasutamise, korduskasutamise ja 
ringlussevõtu tulevase potentsiaali seisukohalt. 

Julgustatakse andma aru olelusringi kõikide etappide kohta, et saada keskkonnamõjust täielik pilt. Peale selle on 
Level(s) kavandatud nii, et kasutajad võivad saada alustuseks teavet eri sammude kohta, mis on vajalikud olelusringi 
globaalse soojendamise potentsiaali hindamiseks, ja laiendada analüüsi soovi korral täielikuks olelusringi 
hindamiseks hällist hauani põhimõttel. 

Alguses antakse teavet selliste projekteerimiskontseptsioonide kohta, mis võivad toetada olelusringipõhist 
mõtteviisi (vt alljärgnev kast). Teavet annavad ka muud Level(s)-raamistiku näitajad, mis käsitlevad olelusringi 
hindamise aspekte, sealhulgas:  

• 2.1, mille raames kogutakse teavet hoonega seotud koguste, materjalide ja kasutusigade arvestuse kohta; 

• 2.3 ja 2.4, mis võimaldavad välja töötada kohandatavuse ja lammutamise stsenaariume; 

• 5.1, 5.2 ja 5.3, mille abil hinnatakse võimalike tulevaste kliimamuutustega seotud riske hoonetele.  

Käesoleva ülevaate kohased järeldused hoonete olemasoleva olelusringi hindamise kohta on koondatud Level(s)-
raamistikule vastava olelusringipõhise projekteerimise aspektidesse, mis on olelusringipõhisele mõtteviisile 
tuginevate projektipõhiste lahenduste lähtepunktiks (vt alljärgnev kast).  

Lisateave 
Level(s)-raamistiku kohase olelusringipõhise projekteerimise kontseptsioonid 

• Hoone tõhus kuju, vorm ja kasutusviis: hoone pindala ja ruumala suhe, mida nimetatakse ka tiheduseks 
või kompaktsuseks, ning hoone kõrgus mõjutavad materjalitõhusust ja energiatarbimist. Kompaktsema 
hoonevormi korral võidakse ehitamisel kasutada üle 20% vähem materjale ja kasutusetapis tarbida üle 
20% vähem kütte- ja jahutusenergiat. Olelusringi toimet võib mõjutada ka hoone kasutusintensiivsus (nii 
kasutajate arv kui ka üldine kasutusviis). 

• Optimeeritud liginullenergiahoonete ehitamine: kehtib nii uusehitiste kui ka olulise rekonstrueerimise 
projektide kohta, mille puhul tuleks arvestada kompromissi järgmise kahe etapi vahel: 
- energiatarbimine kasutusetapis: hoonete kasutusetappi mõjutab tugevalt primaarenergia tarbimine 

eelkõige ruumide kütmiseks, sooja vee saamiseks ja valgustuseks;  
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- energiatarbimine tootmisetapis: kuigi üleminek liginullenergiahoonetele vähendab 
energiatarbimist, on see nõudnud ka rohkem kasutatud energiat tõhusamate 
isolatsioonimaterjalide, akende, fassaadisüsteemide, termilise massi ja taastuvenergiatehnoloogia 
tootmiseks. 

• Optimeeritud materjalikasutuse tsüklid: hoone konstruktsiooni arvele langeb enamikul juhtudel üle 
poole ehitamisega seotud kasvuhoonegaaside heitest.  
- Uued konstruktsioonid: tõendid näitavad, et konstruktsiooniprojektide optimeerimisega saab 

materjalikasutust ligikaudu kolmandiku võrra vähendada, säilitades samal ajal nõuetekohased 
tehnilised omadused.  

- Korduskasutatud konstruktsioonid: olemasoleva hoone konstruktsiooni korduskasutamisega saab 
materjalikasutust ja sellega seotud kasvuhoonegaaside heidet märkimisväärselt vähendada. 

• Kohandatavust arvestav projekteerimine: hoonete potentsiaal kohaneda muutuvate turu- ja 
kasutajavajadustega ja olla nende suhtes paindlik võib pikendada hoone, sealhulgas eelkõige selle 
konstruktsiooni ja põhidetailide – mis on olelusringi tulipunktid – eluiga.  

• Hoone ja komponentide kasutusea pikendamine: hoone eluiga, mida vahel nimetatakse ka kasutuseaks, 
ja selle komponentide eluiga on olulised tegurid, mis mõjutavad ehitus- ja kasutusetapi mõju. Üldiselt on 
kogumõju seda suurem, mida rohkem asendus- ja rekonstrueerimistsükleid on vaja. See kehtib eriti 
tehnosüsteemide, sealhulgas juhtmestiku ja torustiku rekonstrueerimise ning viimistlusmaterjalide, 
näiteks värvide kohta. 

• Lammutamist arvestav projekteerimine: toodete valmistamisel, kohapeal ehitamisel ja 
lammutusprotsesside käigus tekkivad jäätmed võivad moodustada olulise osa ehitusplatsi üldistest 
materjalivoogudest ja kui neid jäätmeid ei kasutata korduvalt ega võeta ringlusse, võib see põhjustada 
ressursside raiskamist, suurendades seega olelusringi mõju sektori tasandil.  
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4.2. Kestlik mõtteviis 2: hoone projektikohase ja tegeliku toime erinevuse kõrvaldamine 

Enamik kestlikkuse hindamisi tehakse projekteerimisetapis. Vaid väga harvadel juhtudel jälgitakse valminud hoone 
toimet. On järjest enam tõendeid võimaliku riski kohta, et projektihinnangute ja hoone tegeliku toime vahel on 
erinevus, mis võib mõnikord olla märkimisväärne, mõnel juhul koguni 50%. See võib tuleneda mitmest tegurist, 

millest on oluline aru saada ja õppida. 

Selleks et kindlustada selliste eesmärkide nagu tõhus energia- ja veetarbimine või kasutajate rahulolu 
sisekeskkonnaga tegelik täitmine, püüab Level(s) tagada, et algusest peale oleks selge eesmärk kontrollida hoone 
teostusjärgset ja kasutusaegset toimet. Selleks võib ette näha hoone teostusspetsifikatsioonide kontrolli, jälgida 

hoone toimet pärast valmimist ja kaaluda kasutajate rahulolu uurimist. 
 

Selliste eesmärkide nagu tõhus energia- ja veetarbimine või hea siseõhu kvaliteet tegeliku täitmise tagamiseks on 
oluline jälgida valminud hoone toimet nii kasutusaegse toime andmete kui ka lõplike teostusspetsifikatsioonide 
alusel. Võib olla mitmeid põhjusi, miks hoone toime ei ole selline nagu kavandatud:  

• kvaliteet on ehitussektoris üldiselt pidev probleem ja sellele tuleb projekti valmimise käigus tähelepanu 
pöörata; 

• Kestlikkuse eesmärkide täitmiseks vajalikud uued ja innovaatilised projekteerimis- ja ehitusvormid võivad 
nõuda alguses uute ja vähetuntud meetodite, materjalide ja süsteemide kasutamist;  

• toime arvutamisel ja simuleerimisel püstitatud eeldused võivad potentsiaalsete kasutajate tarbimismustrite 
kirjeldamisel tugineda vaikeväärtustele ega pruugi lisaks arvesse võtta kõiki kasutusele võetud hoone 
energiavajadusi; 

• teabevahetus-, koordineerimis- ja vastutuslüngad projekti käigus võivad tähendada, et projekti üksikasjad 
ja spetsifikatsioonid ei realiseeru ning 

• projektimeeskonnal võivad puududa asjakohased eriteadmised, et teisendada iga kestlikkuse eesmärk 
põhi- ja ehitusprojektideks.  

Nendega varakult tegeledes ja projekti elluviimist jälgides on võimalik toime erinevuste riski minimeerida. Lõpuks 
rajatakse hooneid ka inimestele kasutamiseks ja seega on tähtis jälgida kasutajate rahulolu. See hõlmab hoones 
elavate inimeste ja töötajate küsitlemist. Selline uuring võimaldab analüüsida toime teisi aspekte, näiteks rahulolu 
seoses võimalusega kontrollida sisekeskkonda. 

Kõik kasutuselevõtule järgnevad jälgimis- ja uurimistegevused nõuavad hoolikat kavandamist ja – et tegevusest kõige 
suuremat kasu saada – kõikide asjaosaliste pühendumust, et tulemustest õppida ja neid kasutada. See kutsealase 
õppimise protsess võib olla kasulik mitte üksnes klientidele, vaid ka projekteerimismeeskonna liikmetele, 
projektijuhtidele ja töövõtjatele. Level(s)-raamistiku kasutajaid julgustatakse seepärast korraldama valmimis- ja 
kasutuselevõtu järgset jälgimist ja uuringuid, et hinnata valminud hoone toimet.  

 

Kuidas saab Level(s)-raamistikku kasutada erinevuse kõrvaldamiseks? 

Valminud hoone toimet on oluline täpselt jälgida, et anda hoone toimest täielik pilt. See samm annab aruandluseks 
mõõdetud andmeid. Neid andmeid saab seejärel analüüsida, et näha, kui hea on hoone toime tegelikult olnud. Toime 
erinevuse korral saab andmeid kasutada probleemide või puuduste diagnoosimise ja kõrvaldamise lähtepunktina.  
Kontrollida tuleks ka hoone teostusspetsifikatsioone, kuna protsessi käigus võib olla tehtud olulisi muudatusi. 

Nende näitajate kohta, mida saab jälgida, sisaldab Level(s)-raamistik põhijuhiseid, kuidas seda teha. Täpsustatud on 
jälgimistoiminguid ja kaasnevaid võrdlusstandardeid. See hõlmab keskendumist järgmisele:  

• hoone välispiirde katsetamine, 

• kütte-, ventilatsiooni- ja õhu konditsioneerimise süsteemide katsetamine, 
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• energia- ja veetarbimise mõõtmine, 

• siseõhu mõõtmine nii üleandmisel kui ka kasutamise ajal, 

• soojustingimused kasutamise ajal ning 

• päevavalguse ja tehisvalguse panus ning kvaliteet. 

Jälgimine hõlmab ka teostusjärgsete koguste ja kulude, sealhulgas kasutatud ehitusmaterjalidega seotud andmeid. 
Need andmed on olulised, sest koguste ja materjalide lõpliku arvestuse erinevus võib mõjutada olelusringi andmikku, 
mida kasutatakse näiteks näitaja 1.2 (olelusringi globaalse soojendamise potentsiaal) ning näitajas 2.1 (materjalide, 
koguste ja eluigade arvestus) kajastatud ja näitajas 6.1 (olelusringi kulu) kasutatud kasutusea ning hoolduse eelduste 
arvutamiseks.  

 

Kasutajate rahulolu uuringud 

Hoone edu kriitilise tähtsusega parameeter on ka kasutajate rahulolu. Kuigi see ei ole ühise Level(s)-raamistiku 
põhiosa, soovitatakse seda kvantitatiivsete parameetrite jälgimise täienduseks ja selle kohta esitatakse üldised 
juhised. Kasutajate rahulolu hindamine nõuab struktureeritud vestluste ja uuringute protsessi, mille käigus 
kasutatakse näiteks selliseid meetodeid nagu on ette nähtud ISO standardites 10551 ja 28802 ning keskendutakse 
toime konkreetsetele aspektidele, mida peetakse tervislike ja mugavate hoonete ehitamisel oluliseks. Sellele 
protsessile võidakse viidata eri mõistetega, sealhulgas kasutuselevõtu järgne hindamine, hoone sisekeskkonna 
kvaliteeti käsitlev kasutajauuring või hoone kasutajate küsitlemine. Level(s)-raamistiku kohaldamisel viidatakse 
sellele protsessile kui hindamisele pärast hoone kasutuselevõttu.  

Näitajad 4.1 (siseõhu kvaliteet) ja 4.2 (soojusmugavuse vahemiku väline aeg) on peamised Level(s)-raamistiku 
näitajad, mille puhul on standarditud uuringumeetod täpsustatud. Näiteks näitaja 4.2 puhul on olemas meetod, 
millega hinnata kasutajate rahulolu soojusmugavusega. Kasutada saab uuringuformaati, mis on statistiliselt 
kalibreeritud tegelike soojusmugavuse tingimustega.  

Need projektimeeskonnad, kes soovivad hinnata kasutajate rahulolu laiemalt, peaksid märkima selle eesmärgi oma 
Level(s)-raamistiku kohasesse projektikavasse. Seejärel on soovitatav võtta lähtepunktiks alljärgnevas kastis 
loetletud meetodid.  

Lisateave 

Mugavuse ja rahulolu hindamine pärast hoone kasutuselevõttu  

Hindamine pärast hoone kasutuselevõttu tehakse tavaliselt vähemalt aasta pärast hoone täielikku 
kasutuselevõttu. Harilikult seisneb see vestlustes kasutajatega, et hinnata hoone toime näitajatega seotud 
kvalitatiivseid aspekte. Hindamise pärast hoone kasutuselevõttu peaks üldiselt tegema kolmas isik, kasutades 
standardmetoodikat.  

Pärast hoone kasutuselevõttu tehtavate hindamiste standardalusteks on mitmesugused hindamismeetodid ja -
standardid. Kõik need meetodid ja standardid pakuvad juhiste kogumit selle kohta, kuidas kvantitatiivset ja 
kvalitatiivset hindamist kombineerida, aga ka uuringu näidisküsimusi, mida saab kasutada. Enim viidatud 
meetodite ja standardite mitteammendav loetelu on järgmine: 

 hoone kasutajate küsitlemist (Building User Survey, BUS) hõlmav meetod, mis töötati välja 1980. ja 
1990. aastatel madalenergiahoonete hindamisel saadud kogemuste põhjal2;  

 CBE (Berkeley) veebipõhine kasutajauuring, mis hõlmab seitset sisekeskkonna kvaliteedi aspekti3; 

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/. 
3 University of California Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm.  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
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 Soft landings-protsess, mis on mitmeetapiline lähenemisviis paremate hoonete rajamiseks ning mille 
viimane etapp on pikendatud järelhooldus ja hindamine pärast hoone kasutuselevõttu4. 

Lisaks on hindamine pärast hoone kasutuselevõttu ette nähtud mitmes hoonete hindamise kavas ja 
aruandlusvahendis: 

 kava põhinõudena (nt Miljöbyggnad Rootsis, SSO Hispaanias);  
 valikulise näitaja, kriteeriumi või punktina (nt BREEAM New Construction, LEED Building Operations & 

Maintenance, Finland GBC Building Performance Indicators).   

 

 

  

                                                           
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/.  

https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Kestlik mõtteviis 3: kuidas saavutada kestlik rekonstrueerimine  

Uue Euroopa rohelise kokkuleppega soovitakse anda hoogu rekonstrueerimislainele, et olemasolevat hoonefondi 
parandada, eesmärgiga kindlustada seda tulevaste kliimamuutuste vastu, vähendada energiaostuvõimetust ja luua 

uusi tööhõivevõimalusi. Järjest olulisemaks muutub ka vajadus tegeleda elu- ja töökohaks olevate siseruumide 
kestlikkuse muude aspektidega, nagu tervislikkus, mugavus ja kohandatavus, ning olulise rekonstrueerimise 

projektid pakuvad võimalusi nende projekteerimisaspektidega tegeleda. 

Level(s) julgustab olulise ja põhjaliku rekonstrueerimise projektide puhul järgima terviklikku lähenemisviisi, mis 
põhineb iga hoone omaduste mõistmisel, toime parandamise potentsiaali hindamisel ja olelusringipõhisel 

lähenemisviisil rekonstrueerimisprojektide projekteerimisele. 
 

Ligikaudu 85–90% hoonefondist, mis 2050. aastal prognooside kohaselt veel alles on, on juba ehitatud ja moodustab 
hiiglasliku üleeuroopalise ressurssi- ja materjalipanga. Näiteks Saksamaa hinnangute kohaselt on riigi hoonestatud 
keskkond ligikaudu 50 miljardi tonni materjalide hoidla.  

Olelusringi tõendid viitavad sellele, et kui olemasolevad hooned tõhusalt ja põhjalikult rekonstrueeritakse, saab nii 
hoone kasutajate energia- ja veetarbimisega kui ka ehitustoodetega seotud olelusringi keskkonnamõjusid 
vähendada 60–80%. Kogu ELis läbib igal aastal hinnanguliselt vaid 0,2% hoonetest põhjaliku rekonstrueerimise, mis 
vähendab energiatarbimist vähemalt 60%. Kui EL tahab oma kliimamuutustega seotud eesmärgid saavutada, peab 
see määr märkimisväärselt suurenema.  

Ka COVID-19 pandeemiast tulenevad elanikkonna pikaajalised ulatuslikud liikumispiirangud on tõstnud hiljuti uuesti 
tähelepanu keskpunkti nende ruumide tervislikkuse, mugavuse ja kohandatavuse, kus me pikemat aega elame ja 
töötame. Oluline rekonstrueerimine saab seega pakkuda ka võimalusi tegeleda hoone nende aspektidega, mis 
võivad kahjustada kasutajate elukvaliteeti ja tööviljakust. 

Kuidas saab Level(s)-raamistikku kohaldada olulistele rekonstrueerimistele? 

Level(s) lõimib projekteerimispõhimõtted ja hindamisetapid, mis lähtuvad olulise rekonstrueerimise projektide 
kestlikumaks muutmisest. Hoone kestliku rekonstrueerimise esimene samm on uurida põhjalikult algse hoone 
ehitamist ja võimaluse korral kasutajate kogemusi. See esimene samm on toime parandamisel kriitilise tähtsusega, 
sest iga rekonstrueerimine peab lähtuma hoone olemasolevatest tingimustest ja tehnilistest omadustest, 
kavandatud kasutusmustritest ja kohalikust kontekstist.  

Mõnikord saab olemasolevaid elemente täiendavalt kasutada, näiteks valguskaeve ja siseõuesid ventilatsiooniks, 
kuid samuti võidakse kindlaks teha olemuslikud probleemid, mida alguses ette ei nähtud, nagu külmasillad, vee 
sissetung või õhuleke, mida põhjustavad teatavad materjalid ja konstruktsioonid, nt rõdud, seinapaneelid. 
Kasutajate hoone kasutamiskogemus võib samuti esile tõsta toime aspekte, millega saaks tegeleda. 

Kui see teave on kogutud, saab seda kasutada täpsete simulatsioonide tegemiseks hoone lähtetoime põhjal ja 
projekteerimisvõimaluste väljatöötamiseks. Seejärel annab Level(s)-raamistik kohandatud juhiseid selle kohta, 
kuidas saavutada kuus makroeesmärki rekonstrueerimise seisukohalt. Alljärgnevas kastis on esitatud kokkuvõte 
mõningatest peamistest valdkondadest, kus on Level(s)-raamistikku kasutades võimalik toimet parandada. 

Lisateave 

Makroeesmärkide ja näitajatega tegelemine olulise rekonstrueerimise seisukohalt 

Makroeesmärk Peamised toime parandamise võimalused 

1. makroeesmärk: 
kasvuhoonegaaside 
ja õhusaasteainete 
heide hoone 
olelusringi jooksul 

 Olemasoleva hoone üldist kvaliteeti võib aidata parandada hoone välispiirde 
soojuskasuteguri parandamine ning tegelemine muude energiatarbimise valdkondadega 
nagu valgustus, kütmine ja jahutamine.  
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 Hoone välispiirde, üldplaani ja tehnosüsteemide rekonstrueerimisega saab samal ajal 
käsitleda aspekte, mis võivad muuta hoone kasutamise ebamugavaks, nagu  

- külm, niiskus või ülekütmine ning  

- suured jooksvad kulud.  

 Hinnata võib taastuvenergia omatootmise ja omatarbeks toodetud taastuvenergia tarbimise 
potentsiaali. 

 Vähese CO2 heitega rekonstrueerimise potentsiaali hindamine, hinnates peale muude 
ehitusdetailide ka akende, isolatsiooni, sisustuse, viimistlusmaterjalide ja 
taastuvenergiaseadmetega seotud võimalusi. 

2. makroeesmärk: 
ressursitõhusad ja 
ringmajandust 
toetavad materjali 
olelusringid 

Hoonete, siseruumide ja tehnosüsteemide ümberkujundamine võib pakkuda järgmisi võimalusi:  

 tegeleda kasutajate praeguste ja tulevaste vajaduste (nt paindlikum ruumijaotus, parem 
juurdepääsetavus, ühisruumid ja kaugtöö) rahuldamisel esinevate puudustega;  

 muuta kinnisvara praegused ja tulevased jooksvad kulud taskukohasemaks. 

3. makroeesmärk: 
veevarude tõhus 
kasutamine 

Sanitaarseadmete ajakohastamine ja asendamine ning uus maastikukujundus võivad pakkuda 
järgmisi võimalusi: 

 määrata kindlaks veesäästlikud kraanid, dušid ja vannid; 

 võtta kasutusele veesäästusüsteemid, kasutades hall- ja vihmavett; 

 võtta kasutusele veemõõtmine ja -jälgimine; 

 projekteerida uued veesäästlikud kastmissüsteemid ja valida põuakindlad taimed. 

4. makroeesmärk: 
tervislikud ja 
mugavad ruumid 

Mõned siseruumide tervislikkust mõjutada võivad põhitegurid (ventilatsioon, siseruumides 
leiduvad saasteained, päevavalgus ja müra) on saanud COVID-19 järgses maailmas uue tähenduse, 
sest tervise ja hügieeni suhtes ollakse uudselt ja kõrgendatult tundlik. Siseruumide 
ümberkujundamine võib võimaldada teha parandusi ja muudatusi siseplaneeringus ja 
tehnosüsteemides, näiteks lisada  

 päevavalguse,  

 loomuliku ristventilatsiooni ja  

 uue mehhaanilise kohtventilatsiooni.  

5. makroeesmärk: 
Kliimamuutustega 
kohanemine ja 
kliimamuutustele 
vastupanu võime 

Olemasoleva hoone vastupanuvõime keskkonnamuutustele sõltub osaliselt algselt projekteeritud 
omadustest, kuid võib leiduda ka võimalusi, et parandada järgmist:  

 siseplaneering,  

 ventilatsiooniteed,  

 hoone välispiirde toime ning  

 kütte-, ventilatsiooni- ja õhu konditsioneerimise süsteemid.  

Hoones ja selle ümber võib kasutusele võtta looduspõhiseid lahendusi (roheline taristu). 

6. makroeesmärk: 
optimeeritud 
olelusringi kulu ja 
väärtus 

Julgustades dialoogi projekteerimismeeskondade, klientide ja kinnisvarahindajate vahel, saab 
kestlikkuse elementide pikaajalist väärtust kinnisvara turuväärtuse hindamisel paremini arvesse 
võtta.  

Hästi projekteeritud, tervislike ja kestlike hoonete suutlikkus väärtust säilitada ja luua (kas 
minimeerides üldkulusid, luues atraktiivse kinnisvara või minimeerides tulevasi riske) on turul 
leiduva kinnisvara puhul järjest enam eristav tegur.  
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4.4. Kestlik mõtteviis 4: kuidas kestlikkus saab kinnisvara turuväärtust positiivselt mõjutada 

Level(s)-raamistikuga soovitakse tagada, et kestlikumate hoonete väärtust märgatakse ja kajastatakse hoone 
majandusliku väärtuse hindamisel. Selle eesmärk on tagada, et kestlikuma hoone pikaajalise toime eeldatav 

paranemine vähendab olelusringi kulusid ja mõjub positiivselt kinnisvara turuväärtusele, laenutingimustele ja 
üürileandmisele. 

Lisaks prioriseerimise ja toime mõõtmise vahendite pakkumisele julgustab Level(s) ehitusspetsialiste kaaluma, 
kuidas võib kestlik hoone turuväärtuse hindamist positiivselt mõjutada ja tulevastele riskidele avatust vähendada. 

 

Paljude ehitusspetsialistide jaoks on peamiseks kontaktiks kinnisvara väärtuse hindamise maailmaga nende klient, 
kes tõenäoliselt teatab neile, millised on peamised projekti väärtust suurendavad tegurid. Turuväärtuse hindamise 
meetodid võivad väljastpoolt tunduda musta kastina, mille sisu teavad ainult klient, tema kinnisvaranõustajad ja 
väärtuse hindamise spetsialistid. 

Projekteerimismeeskonna liikmetel on seepärast oluline mõista, kuidas kestlikkust võidakse arvesse võtta mõnes 
juhtivas väärtuse hindamise standardis, mida kasutatakse kogu ELis. Tasub märkida, et väärtuse hindamise 
standardite kolm juhtivat väljaandjat (Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), European Group of Valuer’s 
Associations (TEGoVA) ja International Valuation Standards Council (IVSC)) on juba lõiminud kestlikkuse oma 
väärtuse hindamise standarditesse ja riskireitingu määramise kriteeriumidesse. See tähendab, et põhimõtteliselt 
peaks kestlikkust protsessi käigus juba arvestatama.  

Praktikas on kestlikkuse aspektide arvestamise lähtepunkt enamiku projektide puhul seotud kinnisvara 
energiatõhususega, kuna regulatiivsete nõuete kohaselt tuleb esitada teavet energiatõhususe sertifikaadi 
kujul. Joonis 5 näitab, kuidas see saab panna aluse dialoogile mitmesuguste kestlikkuse tegurite üle, millel 
võib olla ka majanduslik mõju, sealhulgas potentsiaalne mõju hoone turuväärtusele. 
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Joonis 5. Kinnisvara turuväärtuse hindamise mustas kastis. Kohandatud allikas: Lutzkendorf ja Lorenz, 20055 

 

Kuidas saab Level(s)-raamistikku kohaldada kinnisvara väärtuse hindamisele? 

Kinnisvara väärtuse hindamise ja riskireitingute standarditel on suur potentsiaal kajastada kestlikumate hoonete 
eeliseid ja toetada pikaajalisi investeerimisotsuseid. Level(s)-raamistiku näitaja 6.2 võimaldab kasutajatel teatada 
ühise Level(s)-raamistiku piiresse jäävast parema toime potentsiaalist, millel oleks majanduslik mõju kolmes 
põhivaldkonnas:  

1. väiksemad üldkulud (minimeerides tegevuskulud); 

2. suurem tulu ja stabiilsemad investeeringud (muutes kinnisvara atraktiivsemaks); 

3. väiksem risk (ennetades võimalikku tulevast riskile avatust). 

Tabelis 6 täpsustatakse iga ühise Level(s)-raamistiku näitaja puhul, kuidas parem toime võib ühte või mitut 
kõnealust valdkonda mõjutada. Nii saavad Level(s)-raamistiku kasutajad olla väärtuse hindamise spetsialistidega 
suhtlemisel paremini informeeritud, eriti mõistmisel ja teavitamisel, kuidas kestlikkust parandavad 
projekteerimisotsused võivad luua väärtust. 

Tabel 6. Iga Level(s)-raamistiku näitaja võimalik mõju kinnisvara väärtuse hindamisele või riskireitingule 

                                                           
5 Lutzkendorf, T., Lorenz, D., „Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment“, 
Building Research & Information, 33(3), 2005, lk 212–234. 

Kestliku hoone omadused (näited)

Energiatõhusus

Väiksem keskkonnamõju Parem turustatavus ja seega väiksem 
tühjaksjäämise risk ja rahavoo suurem 

stabiilsus

Tunduvalt väiksemad tegevus- ja 
hoolduskulud

Kaasnev majanduslik mõju

Kasutajate suurem mugavus ja heaolu

Hoolduse, teenindamise ja ringlussevõtu 
hõlpsus

Suurem funktsionaalsus, parem kasutatavus, 
vastupidavus ja kohandatavus

Väiksemad hüvitamiskulud ja väiksem 
kohtuvaidluste risk seoses ruumiõhu 

sündroomiga

Rendi suurem kasvupotentsiaal

Vara kaotuse ennetamisest saadav kasu 
ja väiksem ärikatkestuse risk

Kasutajate suurem tööviljakus

Hoone suurem väärtus, sh 
turuväärtus
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Level(s)-raamistiku põhinäitajad 

Võimalik mõju tulevasele tulule ja riskile avatusele 

1. Suurem tulu turu 
tunnustuse ja 

nõudluse tõttu 

2. Väiksemad 
tegevus- ja 

hoolduskulud 

3. Tulevane avatus 
suuremate üldkulude 

või sissetuleku 
kaotuse riskile 

1.1. Energiatarbimine kasutusetapis:    

1.2. Olelusringi globaalse soojendamise 
potentsiaal    

2.1. Koguste, materjalide ja kasutusigade 
arvestus    

2.2. Ehitus- ja lammutusjäätmed ja -
materjalid    

2.3. Kohandatavust ja renoveerimist arvestav 
projekteerimine    

2.4. Lammutamist, korduskasutamist ja 
ringlussevõttu arvestav projekteerimine    

3.1. Veetarbimine kasutusetapis    

Olelusringi hindamine hällist hauani 
põhimõttel    

4.1. Siseõhu kvaliteet    

4.2. Soojusmugavuse vahemiku väline 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. Säästev äravoolusüsteem    

6.1. Olelusringi kulud    
6.2. Väärtuse loomine ja riskile avatus     
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