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PAUL-HENRI SPAAKI HOONE  
KESKKONNAHOIU, SOTSIAALVALDKONNA JA 

TÖÖTINGIMUSTE SEISUKOHAST EESKUJULIKU HOONE HARTA 
 

 
 
Üldised eesmärgid: 

 

1. Paul-Henri SPAAKi hoone peab olema keskkonnahoiu seisukohast eeskujulik. 

Keskkonnahoidlikkus on kogu projekti keskmes. 

2. Tulevane hoone on võimeline neutraliseerima oma CO2-jalajälje, on energeetiliselt 

autonoomne ja muuks kui joogiveeks kasutatava tarbevee osas sõltumatu. 

3. Tulevane hoone on võimeline tootma lisaks ka elektrienergiat. 

4. Tulevane hoone taastab teda ümbritsevat keskkonda. Hoone ehitus avaldab 

keskkonnale ja linnale energeetika, õhukvaliteedi ja kohaliku bioloogilise 

mitmekesisuse seisukohast positiivset mõju. 

5. Kõigis hoone eluetappides alates projekteerimisest kuni kasuliku eluea lõpuni 

järgitakse ringmajanduse põhimõtteid (eluea pikendamine, toodete 

ümberkvalifitseerimine, ringlussevõtt, kohaliku oskusteabe kasutamine, võimalikult 

suures ulatuses materjalide uuesti kasutamine ex situ/in situ, pinnase 

dekontaminatsioon, inertsete materjalide korduskasutamine, kaevandatud pinnase 

taaskasutamine, pinnasekihtide hierarhia säilitamine, lühikeste tootmis- ja 

tarneahelate prioriteediks seadmine jne). 

6. Hoone projekteerimine peab põhinema bioklimaatilistel põhimõtetel, mis hõlmavad 

ruumiandmetega kohandamist, paiknemist päikese suhtes, kokkupuudet tuulega, 

ilmastikukindlust, sobivat välis- ja sisekliimat, kliimaneutraalsuse mõistet, 

päevavalguse maksimaalset kasutamist, topoloogia kasutamist asukoha määramisel 

jne.  

7. Tulevane hoone peab siduma omavahel linna ja looduse, kuna fassaad avaneb ühelt 

poolt Léopoldi pargi ja teiselt poolt place du Luxembourgi poole. Tulevased 

ühendusteed ja hoone tulevane kuju loovad naabruskonna linnapildi, muutes koha 

inimestele ligipääsetavamaks ja meelitades Euroopa Parlamendi juurde rohkem elu. 

8. Hoone projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse sertifitseerimissüsteeme 

WELL (heaolu), ISO (ligipääsetavus) ja DGNB (keskkonnanäitajad). 

9. Projektijuhtimisel lähtutakse koostöömetoodikast LEAN.  
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Heide: 

 
10. Eesmärk on saavutada CO2-neutraalsus. 

11. Nähakse ette võimalused süsinikdioksiidi sidumiseks ehitusdetailide ja rajatava 

taimkatte abil. 

12. Taimestikku kasutatakse ka õhu puhastamiseks, hapniku tootmiseks ja kvartali 

õhukvaliteedi parandamiseks. 

13. Luuakse ruumid, kus ei ole kasutatud mürgiseid aineid ega keemilisi lahusteid. 

 

Energia: 

 

14. Lähtutakse energiapositiivsuse põhimõttest, tootes taastuvenergiat ja salvestades 

energiat kohapeal. 

15. Tehakse teostatavusuuring soojus/jahutusenergia võrgu loomiseks kohapeal koos 

soojus/jahutusenergia ülejäägi hoonesse/kvartalisse tagasisuunamise võimalusega. 

16. Luuakse arukas võrk (smartgrid), ühendades hoone teiste Euroopa Parlamendi 

hoonetega ning tagades nende integreeritud haldamise. 

17. Energia tootmiseks kasutatakse loodusressursse (päikese-, tuule- ja 

pinnaseenergia, soojusvahetus ja muu). 

18. Hoone energiajuhtimises kasutatakse tehisintellektisüsteeme.  

 

Vesi: 

 

19. Kogu hoonestusala on 100% vett läbilaskev või samaväärne. 

20. Tarbimise ja regenereerimise vaheline tasakaal 100%. 

21. 100% autonoomne muuks kui joogiveeks kasutatava tarbevee (sanitaar- ja 

kliimaseadmetes) osas. 

22. Teostatavusuuring kohapeal kasutatava sõltumatu veeringluse kohta. 

 

Lühiajaline mõju: 

 

23. Hoone projekteeritakse tulevaste kasutajate, naabrite ja avaliku sektori asutustega 

konsulteerides, et saavutada ühine ja tasakaalustatud aluskontseptsioon. 

24. Tagatakse eeskujulik ehitusplats (külastamisvõimalusega, kaasav, väiksema 

ökoloogilise jalajäljega, müra- ja jäätmepiirangutega, samuti hariv ja 

avastamisvõimalusi pakkuv). 
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25. Omavahel seotakse linna-, keskkonna- ja sotsiaalsed aspektid (taimestik, liikuvus, 

biotoop). 

26. Lähtutakse põhimõtetest Build local ja Build light, kasutades 

reverseeritava/kohandatava ehituse kontseptsiooni ja kuivehitussüsteeme. 

 

Pikaajaline mõju: 

27. Uuring Euroopa Parlamendi mõju kohta ületarbimise päevale ja tulevase hoone mõju 

käsitlev uuring. 

28. Modulaarsus, areng ja paindlikkus, et kohanduda muutustega ning tehnoloogia ja 

ühiskonna arenguga. 

29. Hoone arukas ja modulaarne kasutamine olenevalt eri vajadustest ja sündmustest. 

30. Future-proof design > Vastupanuvõime / design for change (võttes arvesse 

kliimamuutusi, õigusnormide muutusi ja hoone kasutuse muutusi). Hoone struktuur 

peab olema stabiilne, vastupidav, paindlik ja moduleeritav, et edaspidi saaks teha 

kohandusi ja näha ette uusi kasutusvõimalusi. 

31. Kasutuslihtsus ja installeerimislihtsus – open source. 

 

Tarbimine: 

 

32. Vähendatakse sisseseadega seotud tarbimist (IT, ruumide ja köökide seadmed jne), 

mitte ainult mugavustarbimist > Koostöös ülikoolidega kasutatakse teadmiste 

jagamist. 

33. Algatatakse harjumuste muutumist – võimalikult suures ulatuses (ja koostöös 

tulevaste kasutajatega) ning ennetavalt kaardistatakse kõik suurema keskkonnahoiu 

võimalused, proovides integreerida juba projekteerimisetapis hoone kasutamisega 

seotud võimalikud harjumuste muutused (st: töötamisviis, liikuvus, kaugtöö, 

ressursitõhusus, ressursside ratsionaalne kasutamine, toitlustusteenuste ja IT-

seadmete mõju jne). 

34. Siseruumide tingimustega seotud areng (vastuvõetav ruumitemperatuur suvel ja 

talvel; kasutajaid teavitatakse hüdrotermilistest tingimustest reaalajas). 

 

Teabevahetus kogukonnaga: 

 

35. Co-sharing > Teavet jagatakse avatud andmebaasi kaudu osaluspõhist ja harivat 

lähenemisviisi kasutades, mis võimaldab a posteriori head eeskuju ja uuendusi 

levitada. 
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36. Luuakse sotsiaalseid (konsultatsioonide ja teabevahetuse kaudu), linnaruumiga 

seotud ja ökoloogilisi sidemeid. 

37. Ette tuleb näha linnaruumi ja ühiskondlikke rajatisi, et parandada naabruskonna 

elukvaliteeti. 

 


