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Energiatõhususe valdkonna 

 õigusloomest 



Ehitusseaduse muudatused 

 

 1) olulise rekonstrueerimise mõiste muutmine 

 2) olulise energiatarbega tehnosüsteem 

 3) eraldi kohustused avaliku sektori hoonetele 

 4) katelde, konditsioneeride ja soojuspumpade 

energiatõhusus –   registreerimine ja tarbija 

nõustamine 

 5) energiamärgised; energiamärgiste kontroll 



Ehitusseaduse muudatused 

• (1) Olulise rekonstrueerimise mõiste 

- EhS § 2 lg 8: Oluline rekonstrueerimine on selline 

rekonstrueerimine, mille puhul on hoone 

piirdekonstruktsioonide muutmise ning kande- ja 

jäigastavate konstruktsioonide muutmise ja 

asendamise või hoone tehnosüsteemi või selle osa 

muutmise või laiendamise või tehnosüsteemi 

tervikliku asendamisega seotud kulud suuremad 

kui üks neljandik rekonstrueeritava hoonega 

samaväärse hoone keskmisest 

ehitusmaksumusest 
 



Ehitusseaduse muudatused 

• (2) Olulise energiatarbega tehnosüsteem 

- EhS § 2 lg 11: Olulise energiatarbega tehnosüsteem 

käesoleva seaduse tähenduses on küttesüsteem, vee 

soojendamise süsteem, õhu jahutamise süsteem ja 

ventilatsioonisüsteem või nende kombinatsioon 

 

• (3) Eraldi kohustused avaliku sektori hoonetele  

  - EhS § 31 lg 51: Sisekliima tagamisega hoonetes, 

milles riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse 

valduses on rohkem kui 500 ruutmeetrit kasulikku 

pinda, ning alates 2015. aasta 9. juulist hoonetes, 

milles riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse 

valduses on rohkem kui 250 ruutmeetrit kasulikku 

pinda, tuleb energiamärgis paigaldada külastajate 

jaoks nähtavale kohale 

 

 

 



Ehitusseaduse muudatused 

• (4) Katelde, konditsioneeride ja soojuspumpade 

energiatõhusus – registreerimine ja omaniku nõustamine 

- EhS § 33 lg 1: Kui sisekliima tagamisega hoone või hoone 

kütte- või jahutussüsteemi ehitamisel on nõutav 

ehitusprojekt, peab:  

 

1) projekteerija nõustama ehitise omanikku kuumaveekatla, 

jahutusseadme või soojuspumba (edaspidi soojus- ja 

jahutusseadme) valiku, asendamise, tehnosüsteemi muude 

muudatuste ja alternatiivsete lahenduste osas, et hinnata 

soojus- ja jahutusseadme energiatõhusust ja kohast 

suurust; 

 

 2) ettevõtja, kes paigaldab soojus- või jahutusseadme, 

soojusseadme,  mille nimivõimsus on üle 20 kW, ning 

jahutusseadme, mille nimivõimsus on üle 12 kW, tehnilised 

andmed registreerima riiklikus ehitisregistris;  

 

 

 

 

 

 

 



Ehitusseaduse muudatused 

• (4) Katelde, konditsioneeride ja soojuspumpade 

energiatõhusus – registreerimine ja omaniku nõustamine 

- EhS § 33 lg 11: Kui sisekliima tagamisega hoone või 

hoone kütte- või jahutussüsteemi ehitamisel ei ole 

ehitusprojekt nõutav, peab ettevõtja, kes paigaldab 

soojus- või jahutusseadme, nõustama ehitise omanikku 

soojus- ja jahutusseadme valiku, asendamise, 

tehnosüsteemi muude muudatuste ja alternatiivsete 

lahenduste osas, et hinnata soojus- või jahutusseadme 

energiatõhusust ja kohast suurust, ning registreerima 

riiklikus ehitisregistris nende paigaldatud soojus- ja 

jahutusseadmete tehnilised andmed, mille nimivõimsus 

on soojusseadmete puhul suurem kui 20 kW ning 

jahutusseadmete puhul suurem kui 12 kW;  
 

 

 

 



Ehitusseaduse muudatused 

• (5) Energiamärgis 

 

 - EhS § 31 lg 11: Ettevõtja, kes annab 

energiamärgise, kannab energiamärgise andmed 

üksnes elektrooniliselt riiklikusse ehitisregistrisse 

 

- EhS § 31 lg 3: Energiamärgise kehtivusaeg on 

kümme aastat. Hiljem antud energiamärgis 

tunnistab varem samale ehitisele või ehitise osale 

antud energiamärgise kehtetuks 
 

 

 



Ehitusseaduse muudatused 

• (5) Energiamärgis 

- EhS § 32 lg 3: Hoone eraldi kasutatavale osale võib anda 

iseseisva energiamärgise, kui hoones puudub ühine 

küttesüsteem 

 - EhS § 32 lg 7: Sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi 

kasutatava osa üürileandja või müüja võimaldab üürnikul, 

liisinguvõtjal või üüri- või ostu-müügi lepingu sõlmimisest 

huvitatud isikul energiamärgisega tutvuda. Sisekliima 

tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa tasu eest 

võõrandamise või kasutusse andmise pakkumus ja 

pakkumust sisaldav kuulutus peab kohustusliku teabena 

sisaldama energiamärgise andmeid (vähemalt 

energiatõhususarvu või kaalutud energia erikasutuse klass), 

et võimaldada hoone ostmisest või kasutusse võtmisest 

huvitatud isikul teha teadlik valik 



Muudatused alamaktide tasemel 

 
 

 

• Liginullenergiahooned 

• 31.detsembriks 2020 on kõik uued hooned 

liginullenergiahooned 

• pärast 31. detsembrit 2018 on uusehitised, 

mida kasutavad ja omavad riigiasutused, 

liginullenergiahooned 

• Riiklikud kavad – Energiasäästu sihtprogramm 

2007-2013 (vahekokkuvõte 2011) 
 

 

  

 

 

 

 



Muudatused alamaktide tasemel 

 
• VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS “ENERGIATÕHUSUSE 

MIINIMUMNÕUDED” 

 

• PTK. ÜLDSÄTTED: KASUTUSOTSTARBED 

1) väikeelamud (ühe või kahe korteriga elamud või ridaelamud) 

2) korterelamud (kolme või enama korteriga elamud, sealhulgas 

hoolekandeasutuste ja ühiselamute hooned, välja arvatud ridaelamud) 

3) büroohooned, raamatukogud ja teadushooned 

4) ärihooned (majutus- ja toitlustushooned, teenindushooned, välja arvatud 

büroohooned ja kaubandushooned) 

5) avalikud hooned (meelelahutushooned, välja arvatud loomaaia või 

botaanikaaia hooned; spordihooned, välja arvatud jäähallid ja maneežid; 

muuseumi- ja raamatukoguhooned, välja arvatud raamatukogud; välja 

arvatud terminalid) 

6) kaubandushooned ja terminalid 

7) haridushooned (välja arvatud koolieelsed lasteasutused) 

8) koolieelsed lasteasutused 

9) tervishoiuhooned (haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud 

hoolekandeasutuste hooned) 

 

 

  

 

 

 

 



Muudatused alamaktide tasemel 

 
• VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS “ENERGIATÕHUSUSE 

MIINIMUMNÕUDED” 

 

• PTK. ÜLDSÄTTED 

 

§ 1 lg 8 Hoone koosseisu arvestatakse energiatõhususarvu arvutamisel lisaks 

piiretele ja tehnosüsteemidele hoonesse või kinnistule paigaldatud lokaalse 

energiatootmise  süsteemid  

 

• PTK. ÜLDSÄTTED: MÕISTED 

 

Köetav pind – sisekliima tagamisega ruumide netopind 

hoone sisekliima tagamine – ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas 

temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, energia kasutamine 

määruses sätestatud ventilatsiooni ja ruumitemperatuuride nõuetele vastavalt 

ning valgustamine hoone standardkasutuse valgustusele vastavalt 

lokaalne taastuvenergia – hoones või kinnistul päikese-, tuule-, vee- või 

pinnaseenergiast toodetud elekter või soojusenergia.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Muudatused alamaktide tasemel 

 
• VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS “ENERGIATÕHUSUSE 

MIINIMUMNÕUDED” 

 

• PTK. ÜLDSÄTTED: MÕISTED 

 

eksporditud energia – hoones või kinnistul toodetud soojusenergia või elekter, mida ei 

kasutata hoones ja mis eksporditakse energiavõrkudesse 

 

kuluoptimaalse energiatõhususega hoone – hoone, mille energiatõhususarvu 

piirväärtus tagab minimaalsed elutsükli kogukulud, mis moodustuvad 

ehitusmaksumusest ning iga-aastastest energia-, hooldus- ja remondikuludest 

(arvestuslikult elamutele 30 a. ja mitteelamutele 20 a. elutsükli nüüdisväärtuse 

investeerimisarvutusena). 

 

SOOJUSLÄBIVUS VS SOOJUSJUHTIVUS (EVS 908-1:2010. Hoonete piirdetarindi 

soojusjuhtivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Energiatõhususe miinimumnõuded, 

põhimõisted 

Ühe energiakandja puhul:  

Tarnitud – eksporditud energia  = summaarne energiakasutus – lokaalne taastuv 

 

Energiatõhususarv ETA, i – energiakandja (elekter, kütus, kaugküte) kWh/(m2 a): 

Hoone summaarne
energiakasutus

Tarnitud energia

Eksporditud
energia

Krundi piir = süsteemipiir

 

pind köetav

gurkaalumiste djaenergiakandeksporditu - tarnitud

ETA
 

 i

iii

allikas: prof J. Kurnitski, TTÜ 



Energiatõhususe miinimumnõuded, detailne 

süsteemipiir 

 

ENERGIA-

VAJADUS
Küte
Jahutus

Ventilatsioon
Soe tarbevesi

Valgustus
Seadmed

Krundi piir = tarnitud ja eksporditud energia süsteemipiir
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Kütteenergia

Jahutusenergia

Valgustuse elekter

Kütused 

ENERGIA-

KASUTUS

TEHNO-

SÜSTEEMID

Energiakasutus ja
tootmine

Süsteemikaod
ja muundumine Elekter

Jahutusenergia

LOKAALNE

TAASTUVENERGIA

Kaugküte

Kaugjahutus

Elekter

Kütteenergia

Vabasoojus 

päikesest

Soojuslevi läbi 

välispiirete

NETOENERGIA-

VAJADUS

TARNITUD 

ENERGIA

EKSPORDITUD 

ENERGIA

(taastuv- ja 

fossiilkütused)

Seadmete elekter

Sisesed 

vabasoojused



Muudatused alamaktide tasemel 

 
• VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS “ENERGIATÕHUSUSE 

MIINIMUMNÕUDED” 

 

• PTK. ENERGIATÕHUSUSE MIINIMUMNÕUDED 

Energiatõhususarv ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NB! 180 mm PALKSSEIN = KOEFITSIENT 1,1 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



Muudatused alamaktide tasemel 

 
• VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS “ENERGIATÕHUSUSE 

MIINIMUMNÕUDED” 

 

• PTK. ENERGIATÕHUSUSE MIINIMUMNÕUDED 

 

• Energiakandjate kaalumistegur 1,5 -> 2,0 

• Nõuded ventilatsioonile (köetava pinna põhine) 

• Nõuded suvisele ruumitemperatuurile (tuulutamine!) 

• Nõuded välispiiretele 

• Elamud ja mitteelamud 

• Välispiirete keskmine õhulekkearv ei tohi ületada energiatõhususe 

miinimumnõuete vastavusele tõendamiseks teostatud 

energiaarvutuses kasutatud väärtust 

 

• PTK. ENERGIAARVUTUS 

 

Jahutussüsteemita elamute energiaarvutuse võib teha ka lihtsustatud, 

kuude kaupa või kraadpäevade järgi arvutatava tarkvaraga 

 

 

  

 

 

 

 



Muudatused alamaktide tasemel 

 
• MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI MÄÄRUS “HOONETE 

TEHNOSÜSTEEMIDELE ESITATAVAD NÕUDED” 

 

      - Reguleerimisala 

 Määrusega kehtestatakse hoone energiatõhususe parendamise eesmärgil 

 nõuded olemasoleva sisekliima tagamisega hoone või hoone osa 

 tehnosüsteemidele juhul, kui toimub uue tehnosüsteemi paigaldamine või 

 olemasoleva tehnosüsteemi asendamine 

 

 määruse reguleerimisalasse ei kuulu uued, oluliselt rekonstrueeritavad ning 

 ehitusseaduse § 3 lõikes 71 nimetatud hooned 

 

      - NÕUDED: 

 1) üldised nõuded tehnosüsteemidele 

 2) Nõuded kütte- ja soojaveesüsteemile 

 3) Nõuded jahutussüsteemile 

 4) nõuded vent.süsteemile 

 5) nõuded valgustusele 

  

  

   

 

 

 

 

 



Muudatused alamaktide tasemel 

 
• MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI MÄÄRUS “HOONETE 

TEHNOSÜSTEEMIDELE ESITATAVAD NÕUDED” 

 

 Nõuded jahutussüsteemile 

  

 Kuni 12 kW uue õhukonditsioneeri või jahutuseks kasutatava õhk-õhk 

 soojuspumba paigaldamisel või olemasoleva õhukonditsioneeri või õhk-õhk 

 soojuspumba asendamisel peab paigaldatava kliimaseadme SEER olema 

 vähemalt 5,1  

  

 Nõuded ventilatsioonisüsteemile  

 

 1) ventilatsiooniseadme soojustagastuse temperatuuri suhtarv võrdsete 

     õhuhulkade korral olema vähemalt 70% (vahesoojuskandja 50 %) 

 2) ventilatsioonisüsteemi elektriline erivõimsus 2,5 kW/(m3/s) 

  

 Nõuded valgutusele 

  

 Büroohoonete, haridushoonete ning teadushoonete tööpiirkondades, kus 

 valgustihedus ei ületa 500 lx, ei tohi valgustuse erivõimsus ületada 10 W/m2 

   

 

 

 

 

 



Muudatused alamaktide tasemel 

 

• MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI MÄÄRUS “ANDMETE 

LOETELU SOOJUS- JA JAHUTUSSEADMETE REGISTEERIMISEL JA NENDE 

EDASTAMISE KORD” 

   

   

 

 

 

 

 

• VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS “LOETELU SUURTE RAHVAHULKADE 

KOGUNEMISEGA SEOTUD ÜLE 500-RUUTMEETRISE KASULIKU PINNAGA 

SISEKLIIMA TAGAMISEGA HOONETE LIIKIDEST, MILLE PUHUL ON 

NÕUTAV ENERGIAMÄRGISE OLEMASOLU” 

 1) hoolekandeasutuste hooned; 

2) ühiselamud; 

3) majutushooned; 

4) toitlustushooned; 

5) büroohooned; 

6) kaubandushooned; 

7) teenindushooned; 

8) terminalid; 

9) meelelahutushooned; 

10) muuseumi- ja raamatukoguhooned; 

11) haridus- ja teadushooned; 

12) haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud kinnipidamiskoha haiglad; 

13) spordihooned 

   

 

 

 

 

 



Muudatused alamaktide tasemel 

 

• MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTRI 

MÄÄRUS “ENERGIAMÄRGISE VORM JA 

VÄLJASTAMISE KORD” 

 

 -Olulisimad muutused: 

  1) väljastamine EHR-is 

  2) märgise välimus 

  3) reaalse tarbimise kuvamine 

  4) skaala 

  5) soovitatavad energiatõhususe meetmed 
  

   

 

  

 

 

 

 

 







NB! Muud hooned = garaažid (parkimismaja jne), tööstus- ja laohooned, põllumajanduse, metsa-, jahi- 

ja kalamajandushooned, kultus- ja tavandihooned, ajaloolised hooned, erihooned (päästeteenistuse 

hoone, karistusasutuse hoone jne) 

 

  

 

 

 

 







Tehtud ja tegemisel uuringuid 
• Ehitusinseneri ja arhitekti ettevalmistuse vastavusest tööjõuturu 

ootustele (MKM; HRM Solutions OÜ) 

• Kütteenergia tarbimise vähendamine korterelamutes läbi 
tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise, 
tuginedes individuaalse küttekulu mõõtmisele (TTÜ); 

• Ehitusharidus ja ehitustööjõud Eestis (Kredex, MKM, EEEL ja Co); 

• Nõuded digitaalselt esitavale ehitusprojektile (SA Jätkusuutlik 
Eesti); 

• BIM projekteerimise juhendmaterjal (TTK ja RKAS); 

• Kinnisvarasektori tüüpsed lepingutingimused (EKHHL); 

• Ehituse töövõtulepingu üldised tingimused (EEEL) 

• Radooniohutu hoone ehitamise ja projekteerimise 
juhendmaterjal 

 

 



Tänan tähelepanu eest! 

margus.sarmet@mkm.ee 
 

 


