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Ehitussektori väljakutsed



Ehituse tootlikkus
(€/töötaja kohta aastas või ühe h kohta aastas)

(Kutsekoda , 2017: link) (Teicholz , 2001)

http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/02/OSKA-Ehitus-terviktekst.pdf


Väärtust lisav aeg vs raiskamine

Allikas: Construction Industry Institute 2004

Väärtust lisav 88%

Raiskamine
12%

Tööstuslik tootmine

Väärtust lisav 
43%

Raiskamine 57%

Ehitustootmine



Palju väikeseid ettevõtteid
(Kutsekoda , 2017: link)

Ettevõtete arv ehituse valdkonnas 
ja mikro-ettevõtete osakaal

http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/02/OSKA-Ehitus-terviktekst.pdf


Ehituse valdkonna põhikutsealadel hõivatute hariduslik
jagunemine

(Kutsekoda , 2017: link)

http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/02/OSKA-Ehitus-terviktekst.pdf


CII 957 projekti analüüs (2012)

Ainult 27.8% projektidest 
täitsid või ületasid raha ja aja 
eesmärke



Teabevahetus
2002. a. omanike eesvedamisel läbi viidud uuring näitas, et ebaefektiivne koostalitlusvõime 
erinevate süsteemide vahel põhjustab 0,56 dollarit lisakulu iga ehitatud ruutmeetri kohta, kokku
15,8 miljardit dollarit (USAs) (National Institute of Standards and Technology (NIST) by Gallaher et al. 2004)



Puudulik projekteerimine

Puudulik ehitiste projekteerimine
• Sarnaseid probleeme on kirjeldatud mitme viimase kümnendi jooksul erinevates asukohtades 

(Love et al., 2008; Agarwal et al., 2012 etc.): puudulikud või vigased projektid põhjustavad 50-
70% ümbertegemisest ehitusplatsil. 

• Puudulikud ja vigased projektlahendused põhjustavad tööõnnetusi (Chapman 1998; Feld and 
Carper 1997).

Puudulik jätkusuutlike ehitiste projekteerimine
• Sarnaselt üldisele projekteerimisele on sarnaseid probleeme kirjeldatud jätkusuutlike ehitiste 

projekteermisel mitme viimase kümnendi jooksul erinevates asukohtades : Engdahl (1998) from 
Sweden;  Van Ginkel and Hasselaar (2003) from Nederlands; Ryghaug (2009) from Norway; and 
Kalamees et al., 2014 and Kõiv et al., 2014 from Estonia.

Viimase kahe kümnendi jooksul pole palju muutunud.



IKKA SAMA AASTAL 2015 – EHITUSJUHTIMISE 
PROBLEEMID

1. kommunikatsiooni- ning infovahetusprobleemid peatöövõtja meeskonna 
liikmete vahel;

2. peatöövõtja liiga väike objekti juhtmeeskond ettenähtud tööde mahu 
haldamiseks;

3. peatöövõtja valed juhtimisotsused;

4. kommunikatsiooni- ja infovahetusprobleemid peatöövõtja ning alltöövõtja 
vahel;

5. ehitusobjektilt kogutava informatsiooni killustatus ja sellest tulenevalt info 
haldamise keerukus;

6. ehitustööde mahu kohta liiga lühikese kestusega graafikud (ootused ehitustööde kestusele ei arvesta tegelikku 
tööde mahtu);

7. tellijapoolsed sagedased muudatus- ja lisatööd;

8. alltöövõtja hooletust töösse suhtumisest tulenev kehv kvaliteet ja sellest tingitud tööde uuestitegemised ning 
parandamised;

9. alltöövõtjapoolne kokkulepitud ajagraafiku sage rikkumine;

10. vajamineva projektdokumentatsiooni puudumine;

11. projektdokumentatsioonis vigade esinemine;

12. ehitustööde juhtimise puudumine alltöövõtjate tasandil
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Projektijuhid ja -direktorid Objektijuhid ja -insenerid

(Alan Väli 2015)



Olulised tegurid



Üha keerukamad ehitised

• Ehitise vormi keerulisus ja varieeruvus...



Üha keerukamad ehitised
(BIM Handbook, 2018)



Keerukad projekti organisatsioonid

Projekteerijad
Projektijuhid

Ehitaja

Hoone haldajad
Omanikud
Kasutajad

Finantsasutused
Ühiskond

Riik

Alltöövõtjad

(BIM Handbook, 2018)



Töövõtu korralduse meetodid ja lepingutüübid

Projekti töövõtu korralduse 
meetod

Valiku kriteerium

Madalaim hind Väärtuspakkumine Kvalifikatsioon

Valik ainult maksumuse 
alusel

Valik on kaalutud hinnang 
maksumusest ja
kvalifikatsioonist

Valik ainult kvalifikatsiooni 
alusel

Peatöövõtt Enamlevinud Sage Harva

Juhtimistöövõtt
(professionaalse ehitusjuhi
teenus)

Harva Enamlevinud Sage

Projekteerimis-
ehitustöövõtt Sage Enamlevinud Sage

Integreeritud 
projektiteostus Harva Sage Enamlevinud



Killustunud protsessid

Plaani Projekteeri Ehita Halda



2D dokumentatsioon ei toeta informatsiooni 
taaskasutamist



Kuhu kulub projekteerimise aeg
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Design

2 - Preliminary
Project

3 - Design
Development

4 - Construction
Documentation

Ajakulu 4 sarnases projektisAjakulu 12 sarnases projektis



Vastandlikud huvid

ATV III

Projekt
n

Projekt
A

Projekt
B

Projekt
C

Alltöövõtja 1

Alltöövõtja 3

Alltöövõtja 4 Alltöövõtja 4

ATV  I

ATV II
Alltöövõtja 2

ATV n

Töö peab saama tehtud ühe korraga!!! 
Allikas Ehitaja detsemberi number 2012



Liiga hõivatud, et arendada/parendada



Iganenud teooriad ja praktikad

“Ehituse ja projektijuhtimise teooria on iganenud!”

(Koskela 2000, Lauffer 2010)



Ehitise/Ehituse elukaar



Inimese elukaar



Hoone ja selle osade elukaar



Proto projekteerimise teooria ja kavandamise 
retoorika

I neljandik

II neljandik III neljandik

IV neljandik

Vajadused, eesmärgid, 
kasutusotstarbed, kasutuse omadused, 
funktsionaalsed ja toimivuse nõuded

Põhimõttelised lahendused, ehitise 
osade lahendused, ehitise 
komponentide lahendused

Komponentide ja/või osade 
valmistamine ja paigaldamine, ehitise 
süsteemide testimine ja kontrollimine

Kasutusele võtmine, ehitise 
toimimine, kasutusmugavus ja –
väärtus ja elukaare lõpp

Idee

Kontseptsioon

Eskiis

Eelprojekt

Põhiprojekt

Tööprojekt/ 
Tootejoonised

Tootmine/ 
Transport

Paigaldamin
e

Üleandmine/ 
Vastuvõtmine

Kasutamine/ 
Korrashoidmin

e

Hõivatusjärgn
e hindamine

Ümberehitamin
e/ 

LammutamineProjekti 
kavandamine

Projekteerimine Tootmine

Ekspluatatsioon/
Korrashoid

Keskkond

Tehisasi

Loomine Realiseerimine



Projekteerimise protsess ja juhtimise protsess

Projekteerimise protsess Projekteerimise
projektijuhtimise protsess



Kavandamine ja projekteerimine



Isik
(Väärtused, eesmärgid, 

võimed, teadmised, oskused)

Isik
(Väärtused, eesmärgid, 

võimed, teadmised, oskused)

Projekteerimise 
protsess

Sotsiaalne protsess

MõjutabProjekteerimise 
ülesanne

Tuleneb

Mõjutab

Subjektile suunatud tegevused

Subjektile ja objektile suunatud tegevused Subjektile ja objektile suunatud tegevused
Min. üks mitte-rutiinne tegevus Min. üks mitte-rutiinne tegevus

Mõjutab Subjektile suunatud tegevused

Mõjutab

Põhikontseptsioonid

Mõjutab



Ehitise/Projekti keskkond
Kontekst (eesmärk)

Kasutusotsratve 
(Kasutusplaan ja 

omadused)

Ehitis
Nõuded: 

Funktsionaalsus ja 
toimivus

Allikas: (Lurås 2016)A
na

lü
üs

S
ün

tn
es

s



Ehitusprojekti koosseis

Välisruum

Projekteeritav 
keskne objekt

Ehitusprojekti koosseis, 
projekti osad



Ehitusprojekti koosseis

Allikas: Indrek Tärno ettaknne



Projekteerimise staadiumid
Protsess

Idee

Kontseptsioon

Eskiis

Eelprojekt

Põhiprojekt

Tööprojekt

VäljundSisend

Eesmärk

Puudus

Kasutusplaan

Nõuded 

Põhimõttelised 
lahendused

Osade/Objektide 
lahendused 

Kasutusplaan

Eesmärk

Lähteülesanne 
(nõuded)

Põhimõttelised 
lahendused

Osade/Objektide 
lahendused 

Ehitustäpsusega 
lahendused

Projekti 
kavandamine

Projekteerimine



•Vajaduse
määratlemine

•Ehitusplats

•Uuringud

•Asendi, mahu 
ja vormi
alternatiivid

•Tasuvusanalüüs

•Kasutusplaan: 
organisatsioon, 
kasutajad, 
tegevused, ja 
vahendid

•Tehnoloogia 
projekt

•Ruumi-
programm ja 
kontseptsioon

•Kavandamise 
lähteandmed

•Projekti lähte-
ülesanne 
(nõuded ja 
minimaalne 
toimivus)

•Eskiis ehk eel-
kavandid

•Teostatvuse 
analüüs

•Põhimõtteliste 
lahenduste 
alternatiivid, 
hindamine ja 
valikud

•Ehitusprojekt 
eelprojekti 
mahus

•Energiamärgis 
arvutus

•Ehitusloa 
taotlus

•Ehitise osade 
lahenduste 
alternatiivid, 
hindamine ja 
valikud

•Ehitusprojekt 
põhiprojekti 
mahus

•Ehitushanke 
ettevalmistus ja 
korraldamine

•Ehitise detailed 
lahenduste 
alternatiivid, 
hindamine ja 
valikud

•Ehitusprojekt 
tööprojekti 
mahus

•Tootejoonised

•Tootmine ja 
ehitustöö

Projekteerimisega seotud põhiülesanded
ProjekteerimineProjekti kavandamine 

Idee Kontseptsioon Eskiis Eelprojekt Põhiprojekt Tööprojekt



Välisruum

Target Cost xx xxx xxx

% total 10

Konstruktsioon

Target Cost xx xxx xxx

% total 40

Fassad

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

Tehnosüsteemid

Target Cost xx xxx xxx

% total 20

Sisearhitektuur

Target Cost xx xxx xxx

% total 10

Elekter/Automaatika

Target Cost xx xxx xxx

% total 10

Ventilatsioon

Target Cost xx xxx xxx 

% total 15

Vesi/Kanal

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

Jahutus

Target Cost xx xxx xxx 

% total 15

Tuleohutus

Target Cost xx xxx xxx 

% total 15

Liftid/Eskalaatorid

Target Cost xx xxx xxx 

% total 15

FICTURES

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

Tarbevesi

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

Jäätmekäitlus

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

Sadevesi

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

Erissüsteemid

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

Pumbad

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

DISTRBUTION

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

CONNECTIONS

Target Cost xx xxx xxx

% total 15

Ruumid/Tsoonid

Target Cost xx xxx xxx

% total 10

Hoone

Target Cost xx xxx xxx

% total 10
Idee

Kontseptsioon

Eskiis

Eelprojekt

Põhiprojekt

Tööprojekt/ 
Tootejoonised

Otsused

Eeldused



Projekteerimise projektijuhtimise funktsioonid

3606.06.2019



Peaprojekteerimise ülesanded

3706.06.2019

Peaprojekteerimine

Projekteerimise 
projektijuhtimine

Esteetilise ja arhitektuurse 
terviklikkuse ja

kokkusobimise tagamine

Projekteerimise projektijuht:
• Ehitusprojekti koostamise töö juhtimine
• Ehitusprojekti osade formaalse 

kokkusobimise tagamine

Projekti autor (sh arhitekt, sisearhitekt, 
maastikuarhitekt):
• Projektlahenduste ja arhitektuuri

terviklahenduse esteetilise
kokkusobimise hindamine ning töö
suunamine

Allikas: (Indrek Tärno ettekanne)



Juhtimise funktsioonid

Kavandamine Teostus Parendamine



Ehitusjuhtimise funktsioonid

Kavandamine Teostus Parendamine

Tehniline vaade

Sotsiaalne vaade



Etapid ja juhtimisfunktsioonid

4006.06.2019

Projekti 
kavandamine

Projekti teostus: 
plaanimine, teostamine/eestvedamine ja kontrollimine

Projekti 
parendamine

ProjekteerimineProjekti kavandamine 

Idee Kontseptsioon Eskiis Eelprojekt Põhiprojekt Tööprojekt



Projekteerimise strateegline plaanimine:

•Lähteandmete kogumine 

•Lähteolukorraga tutvumine, 

•Vajalike uuringute 
tuvastamine/teostamine

•Strateegliste partnerite kaasamine 

•Projekti juhtimisplaan (raha, aeg, 
kvaliteet, risk, kommunikatsioon, 
töökorraldus, BIM jm) koostamine 

•Projekti ühiste eesmärkide 
kehtestamine

Projekti kavandi elluviimine (etapp, 
sprint ja päev):

•Plaanimine

•Etapi, ettevaatav ja 
nädala plaanid

•Eestvedamine/teostamine

•Tööde teostamine ja 
eestvedamine

•Kontroll

•Monitoorimine ja 
puudustele reageerimine

Õppetundide tagsisidestamine projekti 
kavandamisse:

•Etapi/projekti lõpetamine

•Projekti aja, raha ja kvaliteedi 
analüüs

•Tagasiside projekti meeskonnalt, 
k.a. tellijalt ja kasutajatelt

•Õppetundide juurutamine uutest 
projektides

Juhtimisega seotud põhiülesanded

Projekti parendamine Projekti kavandamine Projekti rakendamine



Eelmine etapp

Etapi tsükkel

Iganädalane 
tsükkel

Päevane tsükkel

Järgnev etapp



Juhtumiuuring

4306.06.2019



Sissejuhatus: probleem

TalTech and Aalto Univeristy

• Kaks enamlevinud lähenemist ehitiste energia- ja kulutõhususaks projekteerimiseks: 
arhitektuurne ja tehniline

• Arhitektuurse lähenemise probleem seisneb selles, et arhitektidel sageli puuduvad vajalikud 
kompetentsid, et teha asjakohaseid eelduseid tehnosüsteemide kohta.

• Tehnilise lähenemise probleem seisneb selles, et sageli on otsused ehitise asendi, vormi (geomeetria) ja 
funktsiooni osas juba tehtud ning tehniline projekteerimine saab mõjutada ainult neid parameetreid, 
mis on seotud tehnosüsteemidega, hoone automaatikaga, fassaadiga, ja taastuvenergia lahendustega.

• Võttes arvesse liginullenergiahoone (energia- ja kuluoptimaalsete lahenduste projekteerimise) 
definitsiooni ja süsteemi piire, on tegemist keeruka ülesandega, mida ei ole võimalik lahendada 
üksikul erialal.

• Seetõttu on liginullenergiahoonete projekteerimiseks vaja omavahel kokku tuua tehnilised ja 
arhitektuursed lähenemised kui ka juhtimisfunktsioonid.



Juhtumi kirjeldus
• Selles juhtumiuuringus käsitletakse järgmiseid projekteerimise meetodeid: alternatiivide 

projekteerimise meetod, Taguchi robustkavandamise meetod ja BIM.

• Juhtumiuuringuks valiti 7 korruseline elumaja (vt pilti), kuna sellel oli huvitav rõdudega 
varjestamise lahendus (Pikas et al., 2015). 

Kirjeldus Nõuded 
Asukoht (koordinaadid) Tartu, Estonia (58.36 N, 26.74 E)
Kinnistu pindala 2736 m2

Kasutusotstarve 100% elamumaa
Max hoonete arv kinnistul 1 peahoone
Max hoonealune pind 700 m2 (19m x 37m)
Korruste arv 7 korrust
Max lubatud hoone kõrgus 27 m
Lubatud max katuse kalle 0…25 kraadi
Min tuleohutusklass TP1 (tulekindlad konstruktsioonid)

Juhtumi 
kavandamine

Tehniliste nõuete 
kirjeldamine

Lahenduste 
alternatiivid Rakendamine

Uuringu etapid

Lahenduse 
usaldusväärsus Hinnang



Juhtumi kavandmine

• Töös kasutati protsessi struktuuri mudelit erinevate meetodite integreerimiseks ja 
joondamiseks

Eelprojekti staadium
Uurimisviisid Analüüs Süntees

Alaetapid
1. Probleemi ja 

lahenduse sõnastus
2. Põhimõttelised

lahendused
3. Osade

lahendused
4. Lahenduste
rakendamine

5. Lahenduse 
koostamine

6. Testimine
7. Kommunikatsioon

ja hinnang

Alternatiivide projekteerimise meetod

Taguchi robustkavandamise meetod

Ehitusinformatsiooni modelleerimine



Tellija vajadused ja tehnilised nõuded

• Tabel kirjeldab üldiseid tellija nõudeid: korruselisus, pindala, maksimaalne hind ja 
energiatõhususe klass

• Taguchi robustkavandamise meetod kohaselt peab sihtfunktsiooniks (mida optimeeritakse) 
valima sellise funktsiooni, mis on ka tellijale oluline.

• Selles uuringus valisime kaks sihtfunktsiooni: primaarenergia ja 30 aasta nüüdisväärtus

Kirjeldus Nõuded ja sihid Detailplaneering
Korruselisus, - 7
Korterote arv 48
Kasutusaste, m2/inimene 28
Burtopindala, m2 4200
Ehitusmaksumus (sisaldab KM), €/m2 900

Minimaalne energiatõhususe klass C



Alternatiivide projekteerimine: põhimõttelised
lahendused
Ehitise 
süsteemid/osad Lahenduste alternatiivid

Vorm ja varjestus Ristkülikukujuline välisvarjestusega Ristkülikukujuline ilma välisvarjestuseta

Material ja 
konstruktsioon

Tehases toodetud seina-, lae- ja 
katuseelemendid ja sandwich-paneelid Monoliitkonstruktsioon

Fassaad/Aknad Isoleeritud ja tõhusad akende suurused Lintaknad
Katus Lamekatus Rohekatus

Küte Kauküte ja radiaatorid Soojuspump ja radiaatorid

Ventilatsioon Rootorsoojustagastiga ventilatsiooniseade Plaatsoojustagastiga ventilatsiooniseade

Taastuvenergia Päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks Päikesepaneelid tarbevee soojendamiseks



Osade lahendused ja mudeli koostamine
Parameetrid Tase 1 Tase 2 Tase 3

Pr
oj

ek
te

er
im

is
e 

ko
nt

ro
llp

ar
am

ee
tri

d Lõuna ja lääne varjestus -
Lõuna A/H ≥ 0.35; 
Lääs B/C ≥ 0.35

Lõuna A/H ≥ 0.7; 
Lääs B/C ≥ 0.7

Ventilatsiooni soojustagasti kasutegur, % 75 80 85
Seinaelementide U-väärtus, W/(m2 K) 0.25 0.18 0.13
Isoleeritud effektiivsed aknad U-väärtus, W/(m2 K) 1.13 0.72 0.55
Katuslae U-väärtus, W/(m2 K) 0.15 0.11 0.09
*Elektri päikesepaneelide süsteemi pindala, m2 100 150 200
*Sooja tarbevee paneelide pindala, m2 100 150 200

M
ür

at
eg

ur
id

*Päikesepaneelidega toodetud soojavee tarbimine hoones, % 40 60 80
*Päikesepaneelidega toodetud elekrti tarbimine hoones, % 59.4 74.4 89.4
Päikesepaneelide varjestus, - 0.6 0.8 1
Min heitõhutemperatuur, °C -5 0 5
Kütte seadetemperatuur, °C 21 22 23

Akna avamise seadetemperatuur, °C
Pole 

avatavad
25 23.5



Kahe valitud kontseptsiooni robuskavandamise 
analüüs: I kontseptsioon



Kahe valitud kontseptsiooni robuskavandamise 
analüüs: I kontseptsioon
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Keskmine S/N 
väärtus erinevate 

parameetrite 
tasemete juures

Primaarenergia

Erinevate 
kontrollparameetrite 
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Robuskavandamise analüüsi tulemused

Parameetrid 1 kontseptsioon 2 kontseptsioon

Va
lit

ud
ko

nt
ro

llp
ar

am
ee

tri
d

Lõuna ja lääne varjestus Varjestuseta Varjestuseta

Ventilatsiooni soojustagasti kasutegur, % 80 80

Seinaelementide U-väärtus, W/(m2 K) 0.17 0.17

Isoleeritud effektiivsed aknad U-väärtus, W/(m2 K) 0.72 0.72
Katuslae U-väärtus, W/(m2 K) 0.11 0.11
*Elektri päikesepaneelide süsteemi pindala, m2 150 -
*Sooja tarbevee paneelide pindala, m2 - 150

Primaarenergia, kWh/a m2 108.8 106.4

30 aasta nüüdisväärtus, €/m2 277.38 285.1



Hinnang

• Energia ja kulutõhusate liginullenergiahoonete projekteerimine eeldab 
tasakaalustatud strateegia kasutamist. 

• Näiteks, ehitised, millel on puudulikud passiivsed lahendused ja suur 
päikesepaneelide võimsus on tundlikumad mürateguritele.

• Võrreldes ehitatud hoonega, antud uuringus saavutati optimaalseks 
energiatõhususe arvuks 30 ühikut parem lahendus ehk ligikaudu 110 kWh/m2.

• Võrreldes esimese uuringuga, antud uuringus saavutati usaldusväärsemad 
tulemused tänu robustkavandmise meetodiele.



Kokkuvõte
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Kokkuvõte
• Sarnased probleemid projekteerimises on esinenenud juba mitu viimast 

kümnendit.
• Olulised tegurid: keerukus, töövõtu korralduse meetodid, kommunikatsioon ja infovahetus, 

projekteerimise korraldus, ATV-de kaasamise põhimõtted, uuendusmeelsus ja teooriad.

• Ehitise elukaar on analoogne inimese elukaarele
• Projekteerimine jaguneb kaheks ajaperioodiks: projekti kavandamine ehk 

ratisionaliseerimine ja projekteerimine (ehitusprojekt)
• Projekteerimise projektijuhtimisel on kolm põhifunktsiooni: projekti 

kavandamine, teostus ja parendamine
• Liginullenergiahoone projekteerimiseks on vaja integreerida kõik kolm aspekti: 

arhitektuur, tehnoloogia ja juhtimine
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Kordamisküsimused 
• Mis on olulisemad sektori probleemid ja tegurid?

• Mis mõju on puudulikul kavandamisel ja projekteerimisel projekti edukusele?

• Mis on ehitise/ehituse elukaar: staadiumid, etapid ja põhiülesanded?

• Mis on kavandamine ja projekteerimine?

• Mis ülesanded on juhtimisel kavandamise ja projekteerimise staadiumites?

• Kuidas toetab BIM energiatõhusate hoonete põhiülesannete täitmist?



Tänan: küsimused ja vastused

Paberjoonistelt digitaalsetele joonistele üleminek polnud mõttemalli 
muutus: aga BIM on. (BIM Handbook, 2018)

The shift from paper drawing to computer drawing was not a pradigm 
change: BIM is. (BIM Handbook, 2018)
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