EPD deklaratsioonid- kuidas, miks, kellele?
02.12.2021
Äripäev, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
Keskkonnadeklaratsioonid ehk EPDd on muutumas hangete võitmisel üha olulisemaks, oodata on
selles osas suuremat hüpet. Peamiselt kasutatakse neid rohesertifikaatides ja hoone olelusringi
hinnangutes (LCAd-es).

„Ehitusprojektides, kus hoone LCA koostamine on kohustuslik, on tekkinud skandinaavia riikides ehitusmaterjalide tootjatel olukordi, kus
hankest ei saa osa võtta, kui puudub EPD. Seega on ehitusmaterjali tootjatele turul konkurentsivõimelisena püsimiseks väga oluline EPD
olemasolu“ sõnas Anni Oviir.
Soovijatele väljastame konverentsil osalemise kohta tunnistuse. Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt hinnatud konverents annab 2,3 TP.
Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul
COVID-19 tervisetõendit või teisi osalema lubavaid dokumente. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka
osalemistingimustes.
Oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee

PROGRAMM
02.12.2021
09:30 - 10:00

Kogunemine hommikukohv

10:00 - 11:30

Miks ja kuidas EPDsid koostada?
Anni Oviir Rangi Maja OÜ Ehituse olelusringi hindamise ekspert
Anni Oviir keskendub EPDde vajalikkusele: millised regulatsioonid Euroopas ja mujal maailmas on juba
jõustunud ning millised on veel lähiaastatel jõustumas. Hea ülevaate saab sellest, kuidas neid lugeda tuleks ja
mida regulatsioonides EPDdelt arvesse võetakse. Esitluses toob veel välja, mida EPD koostamine annab
ettevõttele tootja poolt vaadates ning millised on peamised eelised. Lõpetuseks selgitatakse, kuidas EPDsid
üldse koostada, kes on koostamise osapooled, milliseid standardeid tuleb aluseks võtta ja ülevaate saab ka
vajalikest andmetest.
Miks EPDsid vaja on?
• Millised regulatsioonid Euroopas ja mujal on juba jõus ja millised jõustumas?
• Mida EPD koostamine annab?
Mida EPD näitab?
• Näited erinevatest juba väljastatud EPDdest
• Kuidas neid lugeda tuleks?
• Mida regulatsioonides EPDdelt arvesse võetakse?
Kuidas EPDd koostada?
• Kes on koostamise osapooled?
• Mis standardid on aluseks?
• Milliseid andmeid on vaja?

11:30 - 12:00

Lõuna

12:00 - 12:30

Kogemuslugu: Miks on meie ettevõte võtnud kasutusele EPD?
Kätlin Rahuelu OÜ TMB Elemendi keskkonna- ja tööohutusspetsialist
• Milleks ettevõttel on vaja EPDd?
• Kuidas EPDsid koostati?
• Mis roll oli ettevõttel EPD koostamisel?

12:30 - 13:00

Kogemuslugu: Miks ja kuidas Kunda Nordic Tsement võttis
kasutusele EPDd?
Riin Hiie AS Kunda Nordic Tsemendi keskkonnajuht
Riin Hiie jagab enda ettevõtte kogemust seoses EPDde kasulikkusest: miks nemad on otsustanud nende
kasutuselevõtu ja milleks on EPDd olnud kasulikud? Ülevaate saab ka peamistest probleemidest. Samuti on
Riin Hiiel jagada soovitusi ettevõtetele, kes alles kaaluvad EPDde kasutuselevõttu ja selgitab, milline on KNT
poolt kasutatud arvutusmudel ning valideerimine.
• EPDde kasutuselevõtu põhjused Kunda Nordic Tsemendis
• Kunda Nordic Tsemendi poolt kasutatud arvutusmudel ja valideerimine
• Probleemid ja kasu

13:00 - 13:30

Küsimused, arutelu

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.
COVID-19
1. Osalema pääsevad
- inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas
7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
- inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht
vaktsiinidoosi.
Kuidas saada COVID tõend/pass?

- Immuniseerimist või läbipõdemist tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee
- Üks mugavamatest moodustest on COVID tõendi ekraanipilt sisse skännida covidpass.eu kaudu ja salvestada see otse mobiiltelefonis
Walletisse.
2. Üritusel osalemise tingimused
- Osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi olemasolu.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.
- Covid-19 tõend on kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.
- Kui osaleja oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
- Üritusel maski kandmine kohustuslik.

