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Agenda
• BIM Strateegia

• BIM rakendamine projektis ja 
organisatsioonis

• BIM projekti eesmärgid ja kasutusalad

• BIM standardid ja juhendid

• Avatud BIM koostalitlusvõime
põhimõtted

06.06.2019 2



Mis vajab muutmist ehitussektoris?
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Mis vajab muutmist ehitussektoris?

• Regulatsioon ja poliitika
• Lepinguvormid
• Projekteerimise ja ehitamise protsessid
• Hankekorraldus ja tarneahela kokkulepped 
• Ehitusmaa töökorraldus: juhtimisüsteem, 

tehnilised süsteemid ja mõttemudelid
• Digiehitus, uudsed materjalid ja 

automatiseerimine
• Tööjõu koolitamine

(McKinsey , 2017: link)
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https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/improving-construction-productivity


BIM Strateegia
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BIM rakendamise projektis/organisatsioonis valdkonnad

Strateegia

Protsess

Tehnoloogia

Inimesed
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Strateegia ja rakendamine

BIM juurutamise 
strateegiline 
kavandamine

ParendamineEesmärgid, aja- ja 
tegevuskava

Rakendamine
organisatsioonis/ 

projektis

Tulemuste mõõtmine 
ja hindamine
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Strateegia ja rakendamine
• BIM juurutamise kavandamine

• Organisatsiooni liidri, juhtrühma ja töörühma määramine
• Hetkeolukorra ja võimekuse kaardistamine
• Olemasolevad ja vajalikud kompetentsid
• Juurtamise protsessile/projektile strateegiliste eesmärkite seadmine
• Ressursside vajaduse kavandamine
• Teekaart: eesmärgid, perioodid, kastusalad, küpsustasemed, mõõdikud
• Eralda aeg ja raha inimeste kaasamiseks ja koolitamiseks läbi ettevõtte kõigi 

tasandite

06.06.2019 8



Strateegia ja rakendamine
• Rakendamine organisatsioonis:

• BIM projekti eesmärkide detailiseerimine
• BIM rakenduskava koos aja- ja tegevuskavaga
• Aja- ja tegevuskava kommunikeerimine
• Jooksev plaanimine, täitmine ja kontrollimine
• Protsesside arendamine
• Tehnoloogiate valimine
• Inimeste harimine
• Rakenda 1-2 pilootprojektis

• Tulemuste mõõtmine ja hindamine:
• Etppide ja projektide tulemuste mõõtmine ja hindamine
• Hinda pilootprojektidest õpitut ja tagasisidesta ettevõttes
• Muudatused pikas BIM strateegias ja/või tegevuskavas
• Laienda BIM rakendamine uutesse projektidesse
• Laienda ettevõtte BIM kasutusalasid (näiteks BIM energiatõhususe analüüsiks)
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BIM tasemete mudel
(link)
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https://www.heliguy.com/blog/2017/05/16/improving-the-bim-workflow-with-drones/


Kanada BIM Teekaart
(McAuley et al, 2017, link)
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https://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=beschreccon


Projekti BIMi juhtimise raamistik

Tellija 
infonõuded

BIM for PM, RICS Insight Paper 2017

• BIM eesmärgid

• BIM kasutusalad

• Meeskonna kompetentsid

• Rollid ja vastutus

• Protokollid, protsessid ja parimad 
praktikad

• Modelleerimise nõutud tase

• Infovahetus

• Andmeformaadid

• Tarkvara ja riistvara

• Strateegia ja reeglistik

• Verstapostid ja tegevuskava

BIMi 
rakenduskava

Miks 

Kes

Mida

Kuidas

Millal
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Mida on vaja muuta?
• Tellija/omaniku protsessid

• Koostööpartnerite valik (hanked ja hankekorraldus)

• BIMi rakendamine projektides

• Koostöö tegemise kord

• Lepingute täiendamine

• Üldised nõuded ja spetsifikatsioonid

• BIM rakendamise nõuded (rakenduskava)

(BIM Handbook, 2018)
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Mudelite kvaliteet 
ja kvaliteedi tagamine

Regulaarselt Projektikoosolekuteks Vaheetapid

Projekteerija osamudeli
kvaliteedikontroll X X X

Projektirühma koondmudeli
kvaliteedikontroll X X

Tellija kvaliteedikontroll X

(COBIM 2012: link)
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http://rkas.ee/bim/cobim2012


Omaniku/Tellija BIM 
juhendite tüüpne sisu
• Kvalifitseerimise nõuded töövõtjale (projekteerijale ja ehitajale)
• BIM rollide ülesanded ja vastutus
• BIMs teostatavad tööd ja kasutusalad erinevate projekti staadiumite lõikes
• Projekti tasumiskord
• Koostalitlusvõime
• Modelleerimise ulatus, detailsus ja infokoosseis
• Mudelite nõuded korrashoiuks (andmenõuded, ulatus, lihtsustamise reeglid)
• Nõutud simulatsioonid ja hinnagud
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Näide projektis teostatavatest 
töödest ja infovahetusest 

(LACC, 2016: link)
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http://az776130.vo.msecnd.net/media/docs/default-source/contractors-and-bidders-library/standards-guidelines/bim/laccd_bims-4-2-dbb.pdf?sfvrsn=0


BIM vahendite liigitus
• BIM platvormid

• Mudelit vaaturtarkvarad

• Mudelite koondamise lahendused

• Mudelite kontrolli tarkvarad

(BIM Handbook, 2018)
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Näiteid tarkvaradest
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Kirteeriumid BIM tarkvara valimiseks
• Kasutajatugi ja –mugavus
• Jooniste koostamine (lihtsus, kiirus jm)
• BIM elemendid ja uute koostamise lihtsus
• Keeruliste kumerpindade modelleerimise võimalused
• Integratsioonid (API ja pluginad)
• Koostalitlusvõime
• Multi-kasutaja keskkond (mitme korraga kasutaja tugi ühes projekti failis)
• BIM elementide omaduste haldamine
• Lisafunktsionaalsus

(BIM Handbook, 2018)
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Näiteid BIM spetsidest/juhenditest/standarditest
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Takistused BIMi rakendamisel
• Koostöö harjumuste muutmine

• Juriidiliselt küsimused (kellel kuuluvad autoriõigused, kes vastutab ja millise 
informatsiooni eest jm)

• Mõttemallide, protsesside ja praktikate muutmine

• BIM rakendamine organisatsioonis ja projektides

• BIM tehnoloogiate piirangutega mitte kursis olemine

(BIM Handbook, 2018)

06.06.2019 21



BIM projekti eesmärgid ja kasutusalad
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BIM eeldatav kasu
(Figures from the UK Government BIM Mandate)
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BIM kasu
Tellijale:
• Ehitise toimimise, kvaliteedi ja jätkusuutlikuse (energiatõhusust) parendamine
• Finantsriskide vähendamine
• Projekti teostuse ajakava ja eelarve optimeerimine
• Toetab timmitud ehituse rakendamist
• Projekti vastavust tellija vajadustele ja seadusest/standarditest tulenevatele nõuetele
• Ehitise elukaare väärtuse haldamine

(BIM Handbook, 2018)

Plaani Projekteeri Ehita Halda
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BIM kasu
• Varasem projekti visualiseerimine
• Automaatne ehitusprojekti osade kokkusobivuse tagamine eriala keskselt
• Kiirem ja vähemate puudustega ja vigadega projektdokumentatsiooni kooostamine
• Efektiivne koostöö erinevate projekteerimise valdkondade vahel
• Lihtsustab projekti tellija eesmärkidele vastavuse kontrollimist
• Automaatsed mahukokkuvõtted projekteerimise käigus, mis võimaldab kiiret eelarvesamist
• Parem hoonete energiatõhusus (energiaklass) ja jätkusuutlikus (rohemärgised) 

(BIM Handbook, 2018)

Plaani Projekteeri Ehita Halda
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BIM kasu
• Mudelite kasutamine tootmise kavandamiseks tehastes
• Lihtsam ja kiirem projektimuudatuste sisseviimine
• Projekti puuduste ja vigade enneteamine ehituse ettevalmistuse käigus
• Projekteeritud mudeli ja ehituse ajaplaanimise ja eelarvestamsie 

sünkroniseerimine
• Soodustab timmitud ehituse rakendamist
• Lihtsustab hangete korraldamist

(BIM Handbook, 2018)

Plaani Projekteeri Ehita Halda
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BIMi kasu
Ehitusjärgsed kasud (üleandmine ja ekspluatatsioon):
• Efektiivsem ehitise korrashoid ja ekspluatatsioon
• Lihtsustab ehitise süsteemide testmist ja üleandmist 

omanikule/tellijale/kasutajale
• Parem kinnisvara korrashoid
• Integratsioon korrashoiu IT lahendustega

Plaani Projekteeri Ehita Halda

(BIM Handbook, 2018)
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BIM koostöövahend
(BIM Handbook, 2018)
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BIM kasutusalad
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BIM kasutusalad

Plaani Projekteeri Ehita Halda

Ruumiprogrammi kavandamine 
ja vastavuse kontroll

Analüüsid/Jätkusuutlikuse 
hindamine (energia ja elukaare 

kulud)

Projekti alternatiivide 
kavandamine ja 

hindamine

Projektlahenduste 
kommunikeerimine ja 

hindamine

Laserskaneerimine ja 
fotogrammeetria

Ehitise operatsioonide ja 
protsesside simuleerimine
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BIM kasutusalad

Plaani Projekteeri Ehita Halda

Projektlahenduste koordineerimine

4 ja 5D simulatsioonid

Automaatne projektdokumentatsiooni
koostamine

Ehitusplatsi organiseerimine ja 
logistika kavandamine ja 

juhtimine

Mahtude arvutused ja 
eelarvestamine

Võrgupõhine toote ja protsessiga
seotud informatsiooni jagamine
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BIM kasutusalad

Plaani Projekteeri Ehita Halda

Mudeli muudatuste haldamine

Vastuolude kontrollAjutiste konstruktsioonide
modelleerimine

Info viimine platsile kasutades
tahvelarvuteid

Laserskanneerimine ja 
mõõdistamine

Ehitise tegelik lahendus ning protsessi 
monitoorimine ja juhtimine
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BIMi kasutusalad

Plaani Projekteeri Ehita Halda

Ehitise süsteemide testimine ja 
üle/vastuvõtmine

Ehitise jooksev laiendamine, 
osaline/täielik muutmine

Rendipindade haldus
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Standardid ja RKAS-i BIM nõuded
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RKAS-i BIM nõuded

• http://www.rkas.ee/parim-
praktika/tehnilised-nouded-
mitteeluhoonetele

• Või

• http://www.rkas.ee/bim
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http://www.rkas.ee/parim-praktika/tehnilised-nouded-mitteeluhoonetele
http://www.rkas.ee/bim


RKAS-i BIM nõuded: 
Sisend uute koostamiseks

(Ader, 2018)
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RKAS-i BIM nõuded
• Rõhuasetuse jätkuv liikumine joonistelt mudelitele.
• Nõutud 2D jooniste hulga vähendamine (enne ehitusplatsi).
• Ehitushankesse ainult BIM mudelid + vähesel määral 2D.
• Mudelite sidumine projekti (ehituse) maksumuse ja ajagraafikuga.
• Uute tehnoloogiate jätkuv seire ja praktikas testimine (reality capture,

virtual reality, augmented reality, parametric design)

(Ader, 2018)
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Avatud standardid 
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BIM koostalitusvõime probleem
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Andmeobjektide ja 
informatsiooni hierarhia
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Avatud BIM standardid
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Avatud Standardid
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Koostalitlusvõime 
ja koostöö takistused
Tarkvaralised:

• Andmemudeli piirangud (hetkel toetab IFC 723 objektitüüpi) 
• Andmevahetuse tõlkeprogrammid ei toeta kogu informatsiooni andmemudelis
• Puudused tarkvaras rakendamisel
• Domeeni probleem (näiteks eelarvestamise tarkvara ei hoia infot geomeetria kohta)

Protsessiga seoses:
• Versioonide haldamine (arhitekt muutis mudelit, insener teeb arvutusi vanade 

mudelite alusel)
• Koos töötavate osapoolte osamudelid ja infokooseis ei vasta koostöö vajadustele 

(LOD): Mudelite ulatus, mudelite geomeetria, mudelite andmekoosseis.

Inimestega seoses (enamasti valusaim takistus):
• Osapooled pole nõus informatsiooni jagama

(Lee, 2011 ja BIM Handbook, 2018)
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Kokkuvõte
• BIM kui tehnoloogia on kindlasti valmis: pigem on tegemist ärilise

otsusega
• BIM eeldab koostöö tegemist
• BIM muudab töövõtteid ja –protsesse
• BIM loob võimaluse informatsiooni efektiivsemaks kasutamiseks ja

koordineerimiseks: TERVIKUNA TÄHENDAB SEE ROHKEM LOOVAT JA
SISULIST TÖÖD NING VÄHEM RUTIINSET KOPEERIMIST JA
MITMEKORDSET INFO SISESTAMIST

• Kõige suurem takistus BIMi rakendamisel on inimeste harjumused, 
mõttemallid jne
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Kordamisküsimused
• Mis vajab muutmist ehitussektoris?
• Millised on BIM rakendamise projektis/organisatsioonis olulisemad 

valdkonnad (nt. inimesed)?
• Millised on BIM rakendamise etapid projektis või organisatsioonis?
• Millise dokumendiga vormistatakse projekti BIM juhtimise 

rakendamine?
• Nimetage mõned olulisemad takistused BIM juurtamisel?
• Nimetage mõned BIM kasutusalad?
• Millist rahvuvahelist informatsiooni standardit kasutatakse ehituse 

informatsiooni vahetamiseks osapoolte vahel?
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