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E-ehituse töörühm

Eesmärk selgitada välja digitaliseerimise vajaduse olulisus ning 
pakkuda välja selle arendamiseks järgnevad tegevused.

Osalevad:
• Ministeeriumid (Majandus- ja kommunikatsiooni-

ministeerium, Kultuuriministeerium ja 
Rahandusministeerium)

• Riiklikud institutsioonid (Arengufond)
• Erasektori ettevõtted (Novarc AS, Reminet AS, IC Project 

Management OÜ)
• Avaliku sektori tellija (Riigi Kinnisvara AS)
• Kõrgkoolid (TTÜ, TTK)









Eestil on head võimalused …

a) Geograafiliselt hea positsioon – arenenud põhjamaad on 
naabriks ja arenevad turud lõunas.

b) Arvestades Eesti vähest bürokraatiat, ühiskonna 
kompaktsust ning suhteliselt head vastuvõtlikkust muutustele
on Eestis head võimalused e-teenuste väljatöötamiseks ja 
kasutuselevõtuks läbi tarneahela.

c) Eesti ehitussektori vähese reguleeritusse tõttu on võimalik 
maailma praktikas üle võtta valdkondlikud innovaatilised 
väljatöötatud lahendused ja integreerida need läbi 
tarneahela, mis on vanades Euroopa riikides oluliselt suurem 
väljakutse.



… kuid ka väljakutsed

a) Piiratud ressursside tingimustes ja kiirelt muutuvas 
infoühiskonnas on tarvis vältida üle reguleerimist, et säiliks 
võimalus turu vajadustele kiirelt kohaneda. 

b) Ehitussektori vähene arendustegevus jätab Eesti võrdluses 
Euroopa riikidega tahaplaanile ning noorem generatsioon leiab 
uudsed rakendusvõimalused Euroopa eesrindlikemates 
tõmbekeskustes.

c) Arvestades Eesti väiksust, ehitussektori killustatust ja
innovatsiooni pärssiva madalaima maksumusega töövõtja 
kultuuri, on Eestil oluliseks võtmeteguriks koostöö sektori 
osapoolte vahel.





Level 1



Level 2



30% ehitustegevusest on ümbertegemine;

töötajaid kasutatakse   40 - 60% efektiivsusega;

puuduste likvideerimiseks kulub kuni 6% projekti 
kogumaksumusest;

10% materjalidest läheb raisku;

puudulik koostalitlusvõime põhjustab  0,7€ lisakulu 
ehitise iga ruutmeetri kohta.



Projekteerimise 
ja plaanimise 
puudjäägid

Ehitusjuhtimise 
vead
25%

Ehitustegevuse 
vead
45%

Materjali vead
6%

Ettenägematud 
mõjud

3%





Allikas: Bitkom



Allikas: Bitkom



Level 3

IT kui kiirendi tulevikku





Regulatsioonid
Vajalike kesksete reeglite väljatöötamine:
Seadusandlus, Standardid, Juhendmaterjalid

Õigused ja kohustused
Lepingute õiguslike 
aluste üle vaatamine

Teadus ja arendustegevus
Rahvusvahelise koostöö suurendamine
Valdkondliku teadustöö suunamine
Arendusprogrammide väljatöötamine

Kommunikatsioon
Tunnustamine, 
Teadmiste jagamine,
Vigadest õppiminePilootprojektide katsetamine

Riigi ja erasektori tellimisel
Euroopa normide/ tavade kasutus

Andme kvaliteet
Tehnilised nõuded projektile,
Erinevatele ehitise etappidele

Era- ja avaliku sektori protsessid
Protsessikaartide koostamine
Sertifitseerimise nõudmine

Haridus ja täiendõpe
Kõrgkoolide õppekavade täiendamine
BIM Kutsesüsteemi väljatöötamine



Kesksed regulatsioonid
Vajalike kesksete reeglite väljatöötamine:
Seadusandlus, Standardid, Juhendmaterjalid

Õigused ja kohustused
Lepingute õiguslike 
aluste üle vaatamine

Teadus ja arendustegevus
Rahvusvahelise koostöö suurendamine
Valdkondliku teadustöö suunamine
Arendusprogrammide väljatöötamine

Kommunikatsioon
Tunnustamine, 
Teadmiste jagamine,
Vigadest õppimine

Pilootprojektide katsetamine
Riigi ja erasektori tellimisel
Euroopa normide/ tavade kasutus

Andme kvaliteet
Tehnilised nõuded projektile,
Erinevatele ehitise etappidele

Era- ja avaliku sektori protsessid
Protsessikaartide koostamine
Sertifitseerimise nõudmine

Haridus ja täiendõpe
Kõrgkoolide õppekavade täiendamine
BIM Kutsesüsteemi väljatöötamine



Allikas: G. Aksenova







NÄGEMUS TEOORIA KAHJUMID ARENDUS PRAKTILINE KÜPSUS LAIENEMINE

Põhimõtted Teadmiste 
levitamine

Inimressursi 
arendamine

Töövahendite 
teadlik 
rakendamine

Rakendamine 
turul

Tegelik kasu 
saamine

Tarneahel 
terviklikult

Standardi-
seerimise
vajadus

Visioonide 
seadmine

Investeeri-
mine
arendusse

Piloot-
projektid

Fookuste 
seadmine

Ettevõtete 
sisene ja 
väline 
kasutus

Kasutajast 
lähtuv vaade

Rahvus-
vaheline
koostöö 

BIM 
nõudmiste 
loomine

Teooria R&D Tööriistad Äri Protsessid

Allikas: A. Kiviniemi



NÄGEMUS TEOORIA KAHJUMID ARENDUS PRAKTILINE KÜPSUS LAIENEMINE
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nõudmiste 
loomine

Teooria R&D Tööriistad Äri Protsessid

Allikas: A. Kiviniemi

Sektori huvi kasv :  tahtmine muuta









Tänan kuulamast
Virgo Sulakatko
virgo.sulakatko@mkm.ee
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