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E-EHITUSE PLATVORMI LOOMISE KAUGEMAKS EESMÄRGIKS ON SEKTORI 
TOOTLIKKUSE TÕUS EUROOPA LIIDU KESKMISE TASEMENI

*European Construction Sector Observatory. Country Profile Estonia, March 2018

• Eesti ehitussektori 
tootlikkus aastal 
2014 oli 25 900 €1

• EL28 keskmine 
tootlikkus aastal 
2014 oli 50 200 €1

• Euroopa Liidu keskmise 
tasemeni jõudmiseks 
peab Eesti 
ehitussektori tootlikkus 
kasvama vähemalt 
kolm ja enam korda



E-EHITUSE PLATVORMI LOOMISE EESMÄRGID JA TEGEVUSED

PROJEKTI OTSENE EESMÄRK

• Töötada välja E-ehituse visioon, mis hõlmaks kogu 
ehitise elukaart alates planeerimisest kuni 
lammutamiseni, millele tulevikus hakkaks 
baseeruma visiooni elluviimiseks vajalik IT-
arhitektuur ning detailne funktsionaalne kirjeldus.

STRATEEGILINE EESMÄRK

• Jõuda ehitussektori tootlikkuse osas Euroopa Liidu 
keskmise tasemeni.

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS TURUOSALISTE KAASAMINE VISIOONI KOOSTAMINE

• Hetkeolukorraga tutvumiseks 
teostati dokumendianalüüs

• Turuosaliste sisendit koguti 
individuaalsete intervjuude ja 
töötubade kaudu

• Saadud sisendi alusel koostati 
lõplik E-ehituse platvormi visioon



EHITUSSEKTORI JA E-EHITUSE PLATVORMI EESMÄRGID
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E-EHITUSE PLATVORM JA MUUD INFOSÜSTEEMID
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E-EHITUSE PLATVORMI JA MUUDE INFOSÜSTEEMIDE SEOS





E-EHITUSE PLATVORMI KASUTAJA VAADE



NÄIDE PLANEERITAVA HOONE PAIGUTAMISEST KESKKONDA

EHITATUD EESTI 3D KAKSIK
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2018

E-ehituse platvormi
visioon

Loodi e-ehituse platvormi strateegiline
raamistik, mis piiritles platvormi
kasutusvõimalused ning lõi aluse
edasistele arendustöödele. Visiooni
loomise käigus koostati tegevuskava,
mis tagab seatud eesmärkide
saavutamise.

2020

E-ehituse platvormi
arendustööd

Loodud on eeldused riiklike 
andmebaaside liidestamiseks plat-
vormiga. Välja on töötatud ehitus-
andmete klassifitseerimissüsteem. 
Olemas on vajalikud juhendmaterjalid ja 
läbi on viidud koolitused. E-ehituse 
platvorm on valminud.

2019

E-ehituse platvormi 
arendamise eeltööd
Kujundatud on e-ehituse platvormi 
toimimise üldpõhimõtted. Uuendatud 
ja kohandatud on platvormiga seotud 
protsessid ning regulatiivne  keskkond. 
Välja on töötatud platvormi arhitektuur 
ja kasutajaliides ning loodud 3D kaksiku 
visualiseerimise komponent.

2021

E-ehituse platvormi 
rakendamine

E-ehituse platvorm on kasutusele 
võetud. Ehitisega seotud menetlus-
protsessid toimuvad platvormi kaudu 
ning ehitise infot on võimalik vahetada 
kiirelt ning kadudeta.

E-EHITUSE PLATVORMI ARENDAMISE AJAKAVA
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2018

Kujundati platvormi toimimiseks 
vajalikud andmevahetuse põhimõtted.

2020

Kaardistatud ja hinnatud on 
olemasolevate andmete kvaliteet ja 
digitaliseerimise vajadus. 

Kaardistatud on olemasolevate riiklike 
registrite, andmebaaside ja teenuste 
liidestamisvõimalused ja 
muudatusvajadused.

Loodud on ehitatud keskkonna 
digitaalse kaksiku terviklik andmemudel.

2019

Defineeritud on avalik huvi, ehitise 
elukaare erinevate osaliste infovajadus 
ning riigile esitatavate andmete 
koosseis.

2021

E-ehituse platvorm on kasutusele 
võetud. Ehitisega seotud menetlus-
protsessid toimuvad platvormi kaudu 
ning ehitise infot on võimalik vahetada 
kiirelt ning kadudeta.

ALUSANDMETE KORRASTAMINE
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2018

Alustati ehitusandmete 
klassifitseerimissüsteemi loomisega.

2020

Platvormil tarbitavad teenused on 
kaardistatud  ja kirjeldatud ning lubade 
taotlemisel esitatava informatsiooni 
automatiseeritud kontrollimehhanism 
on välja töötatud.

2019

Alustatakse kasutatavate formaatide, 
mudelite parameetrite ning standardite 
defineerimisega. 

2021

E-ehituse platvorm on kasutusele 
võetud. Ehitisega seotud menetlus-
protsessid toimuvad platvormi kaudu 
ning ehitise infot on võimalik vahetada 
kiirelt ning kadudeta.

ANDMEVAHETUSE STANDARDISEERIMINE
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2018

Töötati välja platvormi loomisega 
seotud põhimõtted.

2020

Ehitusandmete klassifitseerimissüsteem 
on loodud ning esitatavate mudelite 
parameetrites ning formaatides on 
kokku lepitud.

2019

Platvormil osutatavate teenustega 
seotud protsessid on uuendatud. 

2021

PLATVORMIGA SEOTUD PROTSESSIDE MUUTMINE

E-ehituse platvorm on kasutusele 
võetud. Ehitisega seotud menetlus-
protsessid toimuvad platvormi kaudu 
ning ehitise infot on võimalik vahetada 
kiirelt ning kadudeta.
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2018

Töötati välja platvormi 
toimimispõhimõtted. 

2020

Platvormi arendustööd on teostatud. 
Muuhulgas on läbi viidud platvormi 
prototüüpimine ja piloteerimine.

2019

Välja on töötatud platvormi arhitektuur 
ja kasutajaliides ning defineeritud on 
rollide õigused ja platvormi 
kasutusvõimalused. 

Kaardistatud on erasektori teenuste 
liidestamise valmisolek ja huvi.

Loodud on 3D digitaalse kaksiku 
visualiseerimise komponent.

2021

E-ehituse platvorm on kasutusele 
võetud. Ehitisega seotud menetlus-
protsessid toimuvad platvormi kaudu 
ning ehitise infot on võimalik vahetada 
kiirelt ning kadudeta.

E-EHITUSE PLATVORMI ARENDAMINE
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2018

Töötati välja platvormi 
toimimispõhimõtted. 

2020

Platvormi kasutuselevõtuks vajalik 
regulatiivne keskkond on loodud. 

2019

Teostatud on õiguslik analüüs ning 
defineeritud on avalik huvi. 

Seadusandluse muudatused on 
algatatud ning olemasolevad standardid 
on kaasajastatud ning uuendatud. 

2021

E-ehituse platvorm on kasutusele 
võetud. Ehitisega seotud menetlus-
protsessid toimuvad platvormi kaudu 
ning ehitise infot on võimalik vahetada 
kiirelt ning kadudeta.

REGULATIIVSE KESKKONNA VASTAVUSSE VIIMINE
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2018

Töötati välja platvormi 
toimimispõhimõtted.

2020

Loodud on vajalikud juhendmaterjalid 
ning tellijatele ja osapooltele on 
tutvustatud ehitise infomudeli 
kasutamise kasulikkust.

2019

Alustatakse avalikkuse teadlikkuse 
tõstmisega seotud tegevustega ning 
platvormi kasutajate koolitamisega. 

2021

E-ehituse platvorm on kasutusele 
võetud. Ehitisega seotud menetlus-
protsessid toimuvad platvormi kaudu 
ning ehitise infot on võimalik vahetada 
kiirelt ning kadudeta.

AVALIKKUSE TEADLIKKUSE TÕSTMINE












