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Projekteerija valik: parim kvaliteet ja hind
• Riigihanke seadus:

• madalaima hinnaga pakkumus
• majanduslikult soodsaim pakkumus
• … kvaliteet, sealhulgas tehniline väärtus, esteetilised, funktsionaalsed, 

keskkondlikud, sotsiaalsed ja innovaatilised omadused, ligipääsetavus ning 
turustamise tingimused; hankelepingu täitmises vahetult osalevate isikute 
spetsiifiline tõendatud töökorraldus, kvalifikatsioon või kogemus, millest 
otseselt sõltub hankelepingu täitmise kvaliteet;
müügijärgne hooldus ja tehniline abi ning tarne- ja paigaldustingimused.

• rahandusmin. soosib numbrilisi hindamiskriteeriumit (muidu lihtsasti 
vaidlustatav).



Projekteerija valik: parim kvaliteet ja hind
• Riigihanke seadus:

• madalaima hinnaga pakkumus
• majanduslikult soodsaim pakkumus: kriteeriumid võivad tugineda kuludel 

ning hõlmata ka muid aspekte parima hinna ja kvaliteedi suhtarvu raames
(nt pakkumuse kvaliteet, organisatsioon, töötajate kvalifikatsioon ja kogemused, 
tarnetingimused, st protsessid ja tähtajad)

• kvaliteet, sealhulgas tehniline väärtus, esteetilised, funktsionaalsed, keskkondlikud, 
sotsiaalsed ja innovaatilised omadused, ligipääsetavus ning turustamise tingimused; 

• hankelepingu täitmises vahetult osalevate isikute spetsiifiline tõendatud töökorraldus, 
kvalifikatsioon või kogemus, millest otseselt sõltub hankelepingu täitmise kvaliteet;

• müügijärgne hooldus ja tehniline abi ning tarne- ja paigaldustingimused.
• rahandusmin. soosib numbrilisi hindamiskriteeriumit (muidu lihtsasti 

vaidlustatav).



Projekteerija valik: parim kvaliteet ja hind
• Euroopa Kohus (26.märts 2015.a. Portugal koolitus- ja nõustamisteenuste tellimine):

• intellektuaalset laadi koolitus- ja nõustamisteenuste pakkumuse edukuse 
hindamise kriteeriumina saab kasutada hankelepingut täitma asuva:

• meeskonna kutsealast taset
• meeskonna koosseisu,
• liikmete kogemust ja
• elulookirjeldus. 

• riigihankelepingu täitmise kvaliteet võib otsustavalt sõltuda lepingut täitvate 
isikute kutsealasest tasemest, mis koosneb nende kutsealasest kogemusest ja 
haridusest. 

• Lahus tuleb hoida kvalifitseerimine ja hindamine



Projekteerija valik: parim kvaliteet ja hind
• Euroopa Kohus (1. märts 2018.a. Soome põllumajandustootjate nõustamisteenus):

• „Pakkumuste hindamise tingimusteks“ei saa kvalifitseerida tingimusi, mille 
eesmärk ei ole majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamine,
vaid peamiselt selle hindamine, kas pakkujad suudavad asjaomast
hankelepingut täita. 

• Tingimusi, mis käsitlevad peamiselt kogemust, kvalifikatsiooni ja vahendeid, 
mis tagavad asjaomase hankelepingu nõuetekohase täitmise, peetakse nimelt
tingimusteks, mis seonduvad pakkujate suutlikkusega hankelepingut täita
(kvalifitseerimistingimus), mitte „pakkumuste hindamise tingimusteks“



Projekteerija valik: parim kvaliteet ja hind
• Riigihanke hindamiskriteeriumid:

• Pakkumuse koostaja kutsealane kogemus ja pädevus x%
• Pakkumuse maksumus y%
• Varasem en.tõhusate hoonete projekteerimiskogemus z%

• Riigihanke kvalifitseerumiskriteeriumid:
• Hankemenetlusest kõrvaldamise alused 
• Majanduslik- ja finantsseisund
• Tehniline ja kutsealane pädevus

• Projekteerimistööde projektijuht (kutsekvalifikatsioon, töökogemus)
• MTR registreering („projekteerimine“, täpse liigitusega)



Projekteerija valik: parim kvaliteet ja hind
• Riigihanke hindamiskriteeriumid:

• Pakkumuse koostaja kutsealane kogemus ja pädevus x%
• Arhitektuur …%
• Kandekonstruktsioonid, piirdetarindid …%
• Küte, ventilatsioon, soojusvarustus …%
• Energiatõhusus …%
• Tugev- ja nõrkvool …%
• Veevarustuse- ja

kanalisatsioon …%
• BIM  …%
• …      …%



Projekteerija valik: kogemus, ohud
• Kasutatakse pakkuja firmas mittetöötavaid isikuid pädeva isiku või vastutava 

spetsialistina. „Ostetakse“ turult kutstunnistused kokku.
• Projekteerija võib eeldada, et pädevad isikud – vastutavad spetsialistid ei 

peagi (või ei saa) tegelikult projekteerimises aktiivselt osalema. 
• Tegelikult otsustab madalama kvalifikatsiooniga või kutsepädevuseta 

projekteerija. Pakkumuses esitatud pädev isik peab olema kirjas pakkuja MTR 
registris (alltöövõtjate korral tuleb teha ühispakkumus)

• 2 spetsialisti ei pruugi olla topelt parem.
• Projekteerija soovib hiljem pädevaid isikuid vahetada

Vahetamine ei ole võimalik, kuna on olnud pakkumise hindamise lauseks
(ka maksumust ei saa muuta hiljem). Vääramatu jõud / force majeure = OK

• Energiamärgise klass Eestis ja teistes riikides pole sama



Projekteerija valik: kogemus, ohud
• Riigihanke objektiks on uuringute, mõõdistamiste ja projekteerimistööde

(sh mudelprojekteerimise) teostamine peatöövõtu korras

• Projekteerija annab Tellijale üle:
• joonised ja mudelid lisaks tarkvara originaalformaadile ka 
• AutoCad *.dwg formaai,
• IDA ICE 4.5 *.idm formaai ja
• *.ifc formaai.

• RKAS-i juhend „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele“, kättesaadav RKAS 
veebiaadressil http://www.rkas.ee/parim-praktika);

• Mudelprojekteerimise juhend ja etappide lühikirjeldus / mahud

http://www.rkas.ee/parim-praktika


BIM kvalifikatsioon
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BIM kutsed
• BIM-i vaataja võimekus: mudeli avamine, vaatamine, lihtsamate 

tegevuste tegemine
• BIM-i modelleerija ülesanne on modelleerida mudeleid ning 

valmistada ette projektdokumentatsiooni, vastavalt BIM-i 
koordinaatori ja tellija kinnitatud projekti informatsiooninõuetele. 

• BIM-i koordinaator on vahendaja roll BIM-i valdkonna juhi ja 
modelleerimise meeskonna vahel

• BIM-i valdkonna juht, kellel ülesanne on mõista, kuidas BIM mõjutab 
projekti tööprotsesse ja projektijuhtimist kogu ettevõttes/asutuses.



BIM kutsed
• BIM-i vaataja

• BIM-i modelleerija

• BIM-i koordinaator 

• BIM-i valdkonna juht



BIM vaataja
• Baasteadmistest arusaamine läbi mõningase praktilise kogemuse BIM 

rakenduste tähenduses (sisuliselt kirjeldab "BIM vaataja" rolli, kellel on elementaarse 
teadmised ja oskused mudelis oleva informatsiooni kasutamiseks enda eesmärkidel):  

• Omab ülevaadet ehitusinfomodelleerimist põhimõtetest.
• Oskab kasutada avatud failiformaati (IFC) toetavat tarkvara/teenust mudelite 

opereerimiseks (vaatamine, navigeerimine, kommenteerimine
• Oskab mudelist teha lihtsamaid ehitusteabe väljavõtteid (vaated, lõiked, 

plaanid, spetsid, mahud jm).
• Oskab kasutada mudeleid projekti osapoolte vahelise koostöö korraldamiseks 

ja eestvedamiseks 
• Võimekus kokku kutsuda ning läbi viia BIM-põhist projekti koosolekut 

erinevate osapoolte vahel.



BIM modelleerija
• Väga hea arusaamine BIM-ist ning valdkonna põhist modelleerimise 

oskus/kogemus:  

• Omab väga head ülevaadet BIM põhisest projektist üle terve ehitise elukaare.
• Oskab valida õigeid tööriistu ja modelleerida kokku lepitud objektide 

klassifitseerimise põhimõtteid järgides.
• Oskab oma eriala piires koordineerida enda tööd ja teostada mudelite 

tehnilist kontrolli   
• Oskab läbi viia mudelpõhiseid analüüse oma valdkonna piires.
• Oskab ja tunneb BIM projektides kasutatavat lahenduste dokumenteerimise 

ja kommunikeerimise põhimõtteid koostöö soodustamiseks (k.a. 
koostalitlusvõime).



BIM koordineerija
• Valdkonna ülene BIM projektide haldussuutlikkus:  

• Omab väga head ülevaadet erinevatest BIM koostööd soodustavatest 
põhimõtetest k.a. platvormidest, infovahetuse põhimõtetest, standardid jm.

• Oskab kavandada, ellu viia ja kontrollida BIM projektide valdkondade ülest 
tööd tehnilisel tasemel, k.a. projekti valdkondade ülese töö eesmärkide 
kehtestamine, tehnoloogiate valik, projekti kommunikatsiooni põhimõtete 
kehtestamine, standardite valik, 

• Oskab koordineerida projekti meeskondade vahelist mudelpõhiseid 
tööprotsesse (sh. infovahetus, suhtlus jne)

• Teostab valdkondade üleseid ning mudelitel baseeruvaid vastuolude kontrolle 
ja kommunikeerida tulemusi

• Teostab mudelite tehnilist järelevalvet, ka.a. analüüsid / simulatsioonid / 
situatsiooni graafikuid jm.



BIM valdkonna juht
• Ettevõtte ja-või suurte projektide ülene BIM-i rakendamise suutlikkus:  

• Oskab kavandada ja juhtida BIM juurutamist strateegilisel tasemel ettevõttes 
ja-või suurtes projektides ning siduda BIM teemasid üleüldiste protsessidega 
(hetkeolukord; eesmärkide püstitamine; tegevuskavade koostamine, eest 
vedamine ja kontroll)

• Oskab korraldada ettevõtte oskuste ja võimekuste auditeerimist, arendamist 
ja kontrolli k.a. teadus ja arendustegevus, koolitamised jm

• läbi inimeste koolitamise ja 
• Oskab teostada/hinnata ettevõtte BIM-ile ülemineku valmisoleku taset ühes 

ettevõtte eneseanalüüsi koostamisega.
• Oskab koostada BIM rakenduskava, milles arvestatud ettevõtete vaheliste 

kogemuste/võimekustega.



Nõuded hankes mudeldamisele, lõpptulemusele

• Eskiis:
• Eskiisi ja mahtude mudeli põhjal energiasimulatsioonimudeli koostamine, 

energiaarvutused ja esmase energiatõhususe ja sisekliima tagamise 
kontseptsiooni loomine.

• Tellija rõhutab vajadust koostada hoone sisekliima ja energiatõhususe arvutus 
juba projekteerimise algstaadiumis, et energiatõhususe tagamise lahendused 
oleks teada võimalikult varajases staadiumis.

• Eesmärgiga tagada simulatsioonarvutuste kontrolli võimalus, tuleb 
arvutussimulatsioonid koostada programmiga IDA Indoor Climate and Energy
(IDA ICE) ja esitada Tellijale ka energiaarvutusteks koostatud arvutusmudelid.



Nõuded hankes mudeldamisele, lõpptulemusele

• Eskiis
• Eelprojekt (BIM, energiatõhusus, eelarve):

• arhitektuurne mudel ja kaaskiri 
• konstruktsioonide mudel ja kaaskiri 
• tehnosüsteemide mudelid  ja kaaskirjad
• sisekliima- ja energiasimulatsioonimudel (IDA-ICE)
• koondmudel (uuendatud) 
• kvaliteedi kontroll
• esmane eelarve



Nõuded hankes mudeldamisele, lõpptulemusele

• Eskiis
• Eelprojekt
• Tööprojekt (+ põhiprojekt)

• peab sisaldama kõiki projektiosasid, mis on vajalikud Tellija eesmärgi 
realiseerimiseks või kaasnevad nendega või on vajalikud eelnimetatud 
nimetatud ehitustööde ja tehnosüsteemide väljaehitamiseks ja toimimiseks;

• BIM töömudeli alusel koostatud tööprojekt (EVS 811) peab olema sellise 
tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldab tulevasel ehitustööde 
teostajal määrata ehitustööde maksumus ja hoone valmis ehitada 

• detailse ehitusmahtude loetelu koostamine
• detailse taotluseelarve koostamine



Nõuded projekteerimishankes mudeldamisele, 
lõpptulemusele
• COBIM:

• Mudelielemendid peavad olema modelleeritud vastavalt selleks ette nähtud tööriistadega.
• Mudelielemendi nimetused peavad olema üheselt ja lihtsalt arusaadavad.
• Hea tava kohaselt võiks mudelielemendid olla kodeeritud TALO 2000 koodi järgi, et hiljem oleks 

mudeleid lihtsam filtreerida ja kasutada.
• Mudel peab paiknema õigetes koordinaatides.
• Mudelite sisu ja erisuste kirjeldamiseks, tuleb mudeli üleandmisele kaasa anda ka mudelite 

kaaskiri (vaata COBIM juhendmaterjali).
• Erialamudelid esitatakse eraldi osamudelitena ja mudelite kokkulangevuse tõendamiseks ning 

vigade vältimiseks ka suure koondmudelina. 
• Mudelifailid peavad olema nimetatud üheselt mõistetavalt. Kui ettevõttele ei ole enda 

nimestruktuuri, siis võib kasutada MKM-i koostatud juhendmaterjali: Ehitusprojekti digitaalse 
vormistamise nõuded (link, link) ja RKAS-e Mudelprojekteerimise juhendit:



Nõuded ehitushankes
mudeldamisele, lõpptulemusele
• Eraldi tähelepanu pööratakse teostusmudeli (as-built model) 

koostamise kirjeldusele ning pakkuja kavandatavast 
innovaatilisest/uudsest ning lisaväärtust andvast lahendusest või 
lähenemisest või millestki sellisest, mille puhul hankija saab oluliselt 
rohkem sellest, mida võib tavapäraselt või käesoleva hanke 
hankedokumente aluseks võttes eeldada.

• Teostusdokumentatsioon (mudel, joonised, skeemid, tabelid jne) 
tuleb koostada süsteemselt nii, et üheselt on võimalik tuvastada:

• kus on mingeid materjale ja tehnoloogiad kasutada ning
• milliseid materjale ja tehnoloogiad on kus kasutatud



Nõuded ehitushankes
mudeldamisele, lõpptulemusele
• Kirjeldada:

• väga põhjalikult läbi mõelnud teostusmudeli loomise protsessi,
• vastutusalad, meetodid ja võimalikud tagasilöögid.
• et oleks selge arusaamine teostusmudeli olemusest ning selle 

kasupotentsiaalist Tellijale.
• kuidas pakkuja väärtustab info kvalitatiivsust kvantitatiivsusele ning selgitab 

veenvalt teostusmudeli kvaliteedi tagamise plaani.
• ehitusdokumentatsioon on lingitud mudelielementidega ning loodud on 

seosed mudelis esinevate ehitustoodete ja nende juhenditega.



Ehitaja valik: parim kvaliteet ja hind
• Riigihanke hindamiskriteeriumid:

• Maksumus (x punkti)
• Organisatsioonilise juhtimise ja kvaliteedikontrolli plaan (x punkti)
• Ehitustööde korraldamise ja niiskusturvalisuse tagamise plaan (x punkti)
• Ohutus- ja keskkonnaplaan (x punkti)
• ... (x punkti)

• Kvalifitseerimistingimused:
• Projektijuht (7 või 8 kutsetase)
• Objektijuht (7 või 6 kutsetase)
• Alltöövõtjate juhid (7 või 6 kutsetase)
• Ehitustöölised (vastava valdkonna kutsekvalifikatsiooni olemasolu)



Ehitaja valik: kogemus, ohud
• Tööplaani esitamine sunnib läbi mõtlema
• Kutsekvalifikatsiooni nõudmine kõrvaldab „prügipakkujad“
• Alati lase objektiga tutvuda enne pakkumuse tegemist (kohustuslik)
• Pärast töö võitmist soovitakse hindamise aluseks olnud isikuid vahetada
• Variisikud (kirjas üks, tegelikult teeb töö teine)
• Tegelik kvaliteet sõltub töö reaalsest tegijast: ehitustöölisest
• Ehitustöölistel puudub kutsekvalifikatsioon

• Peatöövõtjatel (projektijuhifirma) puudub huvi, et töölistel oleks kutsekvalifikatsioon, 
kuna neil pole palgal ehitustöölisi

• Alltöövõtjatel puudub võimalus, et töölistel oleks kutsekvalifikatsioon, kuna neil pole 
selleks ressurssi (aeg, raha, …)

• Tellija peab hakkama nõudma, siis hakkab olukord muutuma.



Võta kontakti, uurime välja!!!

Targo Kalamees
+372 56284007
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