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Customer experience driven 
network investments
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Analytics for Governmental 

use

Location Based Big Data 
Analytics for Governmental 
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Mis on 3D kaksik?



Visioon: 
• E-ehituse platvorm koondab kokku ehitusega 

seotud e-teenused

• 3D kaksik on e-ehituse platvormi kasutajaliides

• Kõik toimingud platvormil on tehtavad nii 3D 
vaate kaudu, kui 2D vaate kaudu, kui ka ilma 
kaardita

E-ehituse platvorm

E-ehituse platvorm ja 3D kaksik



Projekti üldinfo

• Teiste riikide kogemuste kaardistamine ja 

kasutusjuhtude analüüs (Civitta Eesti AS)

• Tehniline analüüs (Reach-U AS)

• Prototüübi loomine (Reach-U AS)



Analüüsis valisime uurimisobjektideks 
järgnevad 7 linna: 

Teiste linnade 
kogemused

• Berliin

• Singapur

• Helsingi

• New York

• Hamburg

• Toronto

• Rotterdam 

Töö oli jaotatud:

• Civitta uuris kasutusvõimalusi ja kasutusjuhte

• Reach-U uuris tehnilisi aspekte



LOD tasemed



Kirjeldus: 
• Berliini praegune seis ja tulevikuperspektiiv

• 550 000 tekstuuriga CityGML hoone mudelit

• Loodi aeropildistamise ja aerolaser-
skanneerimise teel

• Mõõdistus sooritati ca 890 km2 alal. 

• Enamus hoone mudeleid on LOD2.

• 80 LOD3 mudelit ja 5 LOD4 mudelit

https://www.businesslocationcenter.de/wab/maps/main/?lang=en#/

• Berliin

https://www.businesslocationcenter.de/wab/maps/main/?lang=en#/


• Kõige detailsem

• 200 000 hoonet LOD3 (käsitsi modelleeritud) + 
pinnatekstuurid

• 3D mudelid teedest (5500 km), sildadest, 
tunnelitest, muudest linnaruumi objektidest

• Eelarve 70-80 miljonit €

• Rakendused: 

• Planeerimine

• Virtuaalne katsetamine

• Uuringud ja arendus

• Ligipääsetavus

• Päikesepaneelide paigaldamine

https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore

• Singapur

Kirjeldus: 

https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore


Kirjeldus:
• LOD2 hooned

• 3D mudeli geomeetria ja tekstuurid genereeriti
ALS andmete ja nurga all pildistatud aerofotode
põhjal

• Kokku modelleeriti (pool)automaatselt üle 80 000 
hoone 500 km2 suurusel alal, lisaks veel maapind 
ja veekogud (1 inimene 2.5 kuud)

• Lisaks põhirakendusele on olemas ka:

• Helsinki‘s Energy and Climate Atlas

• päikeseenergia potentsiaale hindav kaart

https://kartta.hel.fi/3d/#/

• Helsinki

https://kartta.hel.fi/3d/#/


Kirjeldus: 
• 350 000 LOD2 tasemel hoonet (LOD2 + 

pinnatekstuur)

• Modelleerimine – 90% autom., 10% käsitöö

• Lisaks hoonetele kuvatakse maa-aluseid trasse

• Lisavõimalused:

• Müra leviku visualiseerimine

• Varjude visualiseerimine

• Planeeringul hoone maks. lubatud
kõrguse näitamine

https://www.3drotterdam.nl/#/

Rotterdam 

https://www.3drotterdam.nl/#/


Projekti üldinfo

• Teiste riikide kogemuste kaardistamine ja 

kasutusjuhtude analüüs (Civitta Eesti AS)

• Tehniline analüüs (Reach-U AS)

• Prototüübi loomine (Reach-U AS)

Projekti teostamise aeg: 12.2018 - 3.2019



Kasutusjuhtude analüüs: 
• Reach-U analüüsis kasutusjuhtude realiseeritavust

• Kohtuti seotud osapooltega, kirjeldati ärilised nõuded

• Tuletati tehnilised nõuded 3D kaksikule

Projekti töökorraldus 

Kasutusjuhtude kaardistamine: 
• Toimus 3 töötuba, kus osales kokku 22 inimest

• Töötoad viis läbi Civitta

• Fookus oli laiem, kui ainult e-ehitus

Tehniline analüüs: 
• Kaardistati:

• Infosüsteemid, millega liidestuda

• Tehnoloogiad 3D kaksiku loomiseks

• BIM mudelite kasutamisega seotud aspektid

• Tehnilised printsiibid 3D kaksiku ülesehitamiseks

Tulude ja kulude analüüs
• Tulude analüüs (koostas Civitta)

• Kulude analüüs (koostas Reach-U)



Täname!
▪ Tallinna LV

▪ Viimsi VV

▪ Harku VV

▪ Tartu LV

▪ Maa-amet

▪ Maanteeamet

▪ Põllumajandusamet

▪ EVEL

▪ Tartu Vesi

▪ Archibus Solution Center OÜ 

▪ RIK

▪ RPIS

▪ EHR ja VRM

▪ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

▪ Rahandusministeerium

▪ Innopolis Insenerid OÜ

▪ Hades Geodeesia OÜ

▪ Geospatial OÜ

▪ Kapitel AS

▪ 1Partner Kinnisvara OÜ

▪ RKAS

▪ InfraBIM OÜ

▪ Skepast ja Puhkim OÜ

▪ REIB OÜ

▪ Helsinki LV

▪ Sova 3D

▪ Rotterdami LV



Töötubade tulemused:
• Töötubade tulemusena leiti 88 kasutusjuhtu

• Pärast ideede põhjalikku valideerimist jagunesid 
ideed nii:

• 15 põhiskoobis

• 52 täiendavas skoobis

• 21 analüüsist väljas

Esmalt toimus ühine ajurünnak, hiljem ideede valideerimine 
realiseeritavuse ja tulude ning kulude osas 

• Kasutusjuhtude analüüs



Põhiskoop
Põhiskoobis olevad kasutusjuhud olid enamuses ühes kolmest 

valdkonnast: Planeerimine, projekteerimine, ehitus

Kasutusjuhud:

• Tehnovõrkude info nägemine

• Projekteerimiseks vajalikud
alusandmed on kättesaadavad

• Ehituslubade väljastamisotsused
on kiired ja kvaliteetsed

Kasutusjuhud:

• Tarnijad/pakkujad omavad selget pilti objekti
asukohast, piirangutest ja kitsendustest

• Ettevõtted, riigiasutused ja eraisikud saavad
märkida kaardil huvipiirkondi, milles toimuva
ehitustegevuse korral nad soovivad teavitamist. 

Kasutusjuhud:

• Planeeringute koostamine
(detail-, regionaal-, 
eriplaneeringud)

• Planeeringu andmete
tarbimine

• Piirangute ja koormatiste
nägemine

• Ehitiste ja teede 3D 
kaksikus planeerimine ja
nägemine ja plaanide
avalikustamine

• Vaatesektoritesse ei ehitata

Planeerimine Projekteerimine

Ehitamine

Kasutusjuhud:

Kasutusjuhud:



Komponendid: 
• CesiumJS (3D Tiles andmeformaat)

• 3D City Database (CityGML andmeformaat)

• Hoonete 3D modelleerimiseks sobivad mitmed tarkvarad:

• virtualcitySYSTEMS – BuildingReconstruction

• TerraSolid

• RhinoCity

Analüüs näitas, et otstarbekas on kasutada 
sarnaseid tehnoloogiaid, kui teiste riikide 
3D kaksikutes

• Tehnoloogiad



3D andmed, mida on vaja: 
• 3D hooned

• 3D maapinna mudel

• 3D tehnorajatised

• 3D haljastus

• Hoonete BIM mudelid

• Võtmeküsimus: kuidas uuendatakse 3D 
hoonesid?

3D andmete loomine on üks kulukamaid ja 
töömahukamaid osasid 3D kaksiku loomisel

• 3D andmete loomine



1. 3D kaksik kui korduvkasutatav komponent

2. 3D kaksik kui e-ehituse platvormist sõltumatu lahendus

Analüüsis tõime välja kaks põhilist printsiipi

Tehnoloogilised printsiibid

See lubab 3D kaksikut kasutada tulevikus ka teistes infosüsteemides:

• EHR

• Planeeringute andmekogu (tulevikus ka planeeringute menetlemise süsteem)

• Riigi Kinnisvararegister

• TEIS

• … ja teised avaliku ning erasektori infosüsteemid



Prototüüp: 
• Testala Tallinnas Kadrioru ja Lasnamäe vahel

• Sisaldab ~240 hoonet (LOD2)

• Tarkvarad: 

• 3D andmed 3D Tiles formaadis

• CesiumJS veebirakendus

Prototüübi loomiseks kasutati sarnaseid
tehnoloogiad, mida soovitame kasutada
üle-Eestilise 3D kaksiku loomisel

• Prototüübi loomine

Tutvustav video

https://www.youtube.com/watch?v=ZO5K2iXRyps



Kohtuhoone BIM mudel: 
• Algmahus IFC ~200MB

• Teisendasime .obj (~2 GB) ja seejärel 3D Tiles 
(~340MB)

• Kuna see oli liiga suur, jätsime alles ainult välise
fassaadi (ilma akende ja usteta). Tulemuseks oli
~6MB mudel, mida saab ilusti vaadata
veebirakenduses

Prototüüpi lisasime Harju maakohtu
Tallinna kohtuhoone BIM mudeli, mille
andis RKAS

• Prototüübi loomine - BIM

BIM mudel

https://youtu.be/HLpucOXfLEo



Kadrioru Plaza planeering: 
• Lõime 3D mahtude mudeli, mis kirjeldab

maksimaalseid ehitatavaid mahtusid (korruste
põhiselt)

Prototüübi jaoks lõime ehitatava Kadrioru
Plaza planeeringu pealt 3D mahumudeli

• Prototüübi loomine - Planeeringud

Detailplaneeringu andmed

https://youtu.be/mYTb81zS8hM



Võrgurajatiste andmed: 
• Rakenduses luuakse 3D mudelid jooksvalt (nt. 

Torudele antakse jooksvalt paksus)

• Rakenduses saab vaadata ka kõigi objektide
atribuute

• Rakenduses maa-aluste objektide vaatamiseks
tuleb aktiveerida maa-alune vaade. Seejärel
langetatakse maapinda allapoole

Prototüübi jaoks lõime GeoSpatial OÜ 
poolt antud maa-aluste trasside andmetest
3D mudelid

• Prototüübi loomine – Maa-alused trassid

Maa-alused trassid

https://youtu.be/VRyMa8qsSpA



Maa-ameti klassifitseeritud
punktipilved
• Haljastuse kuvamine näeb välja efektne ja 

suhteliselt tõetruu

• Ei vaja mudelite loomist

Prototüübis kuvame ka Maa-ameti
klassifitseeritud punktipilvi, sh. haljastuse
kihti

• Prototüübi loomine – Haljastuse kiht

Haljastus

https://youtu.be/6AmsL3OE4t4



• Prototüübi loomine – MMS punktipilve vaade (Reach-U)

3D punktipilv
Prototüübis kuvame ka Reach-U autoga kogutud punktipilve

Reach-U punktipilv
• Järgmine samm – punktipilvelt

objektide tuvastamine



Põhiskoop vs täiendav skoop
Prototüübi näitel

Põhiskoop Täiendav skoop

Maa-ameti WMS aluskaardid (ortofoto, kaart) Panoraamfotod (Reach-U EyeVi)

3D hooned LOD2 tasemel ja nende info (EHR-st) Teepinna ortofoto (Reach-U EyeVi)

BIM mudelid Teepinna lähedaste objektide punktipilved ja 

tuvastatud objektid (Reach-U EyeVi)
3D haljastus (Maa-ameti punktipilvedelt)

Tehnovõrgud (maa-alused, maapealsed) Fotogrammeetria teel loodud 3D mudel (Hades 

Geodeesia OÜ)
Detailplaneeringute 3D visualiseerimine

Teejooned ja teede info (Teeregistrist)



Ühekordne kulu: 

• 391´000€ - 889´000€

Iga-aastane kulu: 

• 44´000€ - 175´000€

Põhiskoobi realiseerimise kulud



Tänan kuulamast!

Riia 24, 51010 Tartu, 

Estonia

Rauni.Lillemets@reach-u.com

+372 5 222 862

www.reach-u.com

mailto:kadri.h.ayal@reach-u.com?subject=Demograft: information request
http://www.reach-u.com/

