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Me ehitame tulevikku

BIM tehnoloogia kasutuselevõtt  

Kodumaja 
näitel

www.kodumaja.ee
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Mida tähendab Kodumaja?

Kodumaja
 kaubamärgi nimetus -

 ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all

 sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka siis, kui räägitakse konkreetsest 
Kodumaja grupi ettevõttest
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Kodumaja kontsern

KODUMAJA AS
(kontserni strateegilise üldjuhtimise- ja 

valdusettevõte Eestis)

Kodumajatehase AS 
(majaehituse tehas Eestis)

KM Element OÜ 
(majaehituse tehas Eestis)

Kodumaja 
Kinnisvaraarenduse OÜ

(kinnisvaraarenduse ettevõte Eestis)

Kodumaja 
Projekteerimise OÜ

(projekteerimisettevõte Eestis)

100%100% 100% 100%

KM Nederland B.V. 
(müügiettevõte Hollandis)

100%

Zorgwonen B.V. 
(hooldekodude müügi- ja ehituse 
projektijuhtimise e/v Hollandis)

6,83%
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Põhiline tegevusvaldkond

Puitkarkassehitiste projekteerimine ja ehitamine tehases 
toodetud elementidest

Kodumaja ettevõtted toodavad ja ehitavad peamiselt:

 kortereid korruselamutes
 kortereid väikeelamutes 

(4 – 6 korteriga väikeelamud, ridaelamud, tüüpsed paariselamud ja eramud, mis töötatakse välja 
reeglina koos kliendiga) 

 hooldekodusid / hoolduskortereid vanuritele ja puuetega inimestele
 muid püsikasutuseks mõeldud eluruume (tudengikorterid, hotellid jms).

ning kui on täiendavaid vabu võimsusi, siis ka muid eriotstarbelisi ehitisi ja/või mooduleid:

 töölisasulate ja kontorite moodulid, lasteaiad, koolid, puhkemajad jms.



Kodumaja strateegilised turud ja püsikasutuseks ehitatud eluruumid (seisuga 31.12.2016)

2017 5



2017 6

Müügigeograafia ja käibe jagunemine
turgude vahel
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Korruselamu Norras – 14 korrust

Maailma kõrgeim puidust 
kandekonstruktsioonidega 
korruselamu „Treet“

14 korrust, 52,8 m 

Bergen, Norra
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Korruselamu Norras – 4 - 6 korrust
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Kaubanduskeskuse peale ehitatud 2 korrust kortereid Taanis
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Korruselamute grupp Norras – 3 – 4 korrust
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Korruselamute grupp Norras – 3 - 6 korrust
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Füüsiliste ja vaimsete puuetega inimeste hooldekodu Taanis – 3 – 4 korrust
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Korruselamu Norras – 5 korrust
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Korruselamu Norras – 4 korrust
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Kodumaja Projekteerimise OÜ

Kodumaja Projekteerimise OÜ

 Kodumaja AS tütarettevõte (Kodumaja kompetentsikeskus)
 Strateegiline tootearendus
 Operatiivne tootearendus



2017 17

Miks BIM?

 Kodumaja visioon aastast 2008
 Kasv- sisemised vajadused
 Efektiivsus- konkurentsivõime säilitamine ja suurendamine
 Turgude ootused
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Mida sa BIM-ist ootad? Vajad?

 Projekteerija ja ehitaja vaheline koostöö
 Projekteerija ja tellija vaheline koostöö
 Ehitaja ja tellija vaheline koostöö
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eKodumaja

eKodumaja

Üldjuhtimine

Finants ja RP

Turundus ja 
Müük

ProjektijuhtimineTootmine

Ehitus

Garantii-
teenindus



Digitaalne jooniste nimekiri
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 Jooniste nimekiri on „elav“ dokument eKodumajas
ja see võimaldab igal ajahetkel:
 Saada ülevaate PD komplektsusest ja seostada erinevaid projektilõike, 
 kontrollida, et kasutusel oleks ainult PD uusimad ja kehtivad versioonid, 
 jälitada muudetud PD liikumist ja kasutamist. 



Digitaalne 
jooniste nimekiri
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PDF formaadis
joonised

2017 22



veel eKodumajas

 Materjalide koguste kokkuvõtted (spetsifikatsioonid)
 Materjalide tellimiseks

 Tootmise ja ehituse mahud:
 tööde planeerimiseks
 töötasude arvestuseks
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3D Mudel?

 Täpne arhitektuurne mudel- Revit
 Konstruktsioonid- Revit/AutoCad/ARSA
 Tehnosüsteemid-MagiCAD for Revit
 Tootejoonised (RE paneelid)- AutoCad platvormil töötav 

rakendus (KM arendus)
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Template failid

 Ühtne käekiri
 Ühtne andmesisu ja andmete töödeldavus
 Tüüpsete konstruktsioonide ja lahenduste korrastamine 

ja strateegiline tootearendus
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Parem mõistmine läbi visualiseerimise
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KM familyd
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KM familyd
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Digitaalse PD kasutamise võimalus töökohtadel
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Ligipääs mudelile ehitusplatsil

 BIM 360 Team
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Tootearendus

 Akustika simulatsioonid
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Akustika simulatsioonid

 Konstruktsioonide võnkumine 500 Hz sagedusel
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Kokkuvõte

 Ettevõtte BIM strateegia
 Kehtestada ühtsed reeglid kõigile ja algusest peale
 Korrektsus mudelite koostamisel
 Üleminek ei ole lihtne, kuid mis on alternatiiv? 
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… selline on reaalsus!
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Tänan tähelepanu eest!
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