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Magistritöö eesmärgiks on uurida skaneeritud punktipilve alusel modelleeritud BIM haldusmudeli  

kvaliteeti geodeedi seisukohast. Turunõudlusest tulenevalt püüavad geodeedid tulla välja paremate ja 

huvitavamate ideedega, et leida uusi kliente ja tõsta geodeesia valdkonna väärtust. Hoonemudelite järgi 

on olemas vajadus ja selle vastu tunnevad kliendid aina rohkem huvi.  

Töö eesmärgi täitmiseks anti ülevaade teadusartiklitest ja autori kogemusest BIM haldusmudeli 

loomise protsessist. Töös on uurimisobjektiks Eesti Rahva Muuseum (ERM), mille BIM-mudeli 

loomine koosnes kahest osast: andmete kogumisest ja mudeli modelleerimisest. Andmete kogumise 

olulisem etapp on hoone laserskaneerimine, lisaks kasutatakse veel tahhümeetri ja ortofoto 

mõõdistusandmeid ning BIM-elemendid otsitakse BIM-kataloogidest. Enne skaneerimist ja 

mudeldamist määratakse lähteülesanne, kus kirjeldatakse mudeli maht, detailsus ja väljanägemine. 

Uurimistöö metoodikaks on juhtumiuuring (case study), kus peamiseks analüüsiüksuseks on 

üksikjuhtum ehk ERM BIM haldusmudel. Kogutakse hulgaliselt olulisi fakte uurimisobjekti kohta ja 

võrreldakse teiste andmetega, antud juhul projekti ja teostusjoonistega.  

Töö teostamiseks kasutati Revit tarkvara, kus hetkel puudub võimalus kontrollida mudeli täpsust. 

Punktipilvest modelleerimisel viidi läbi andmete võrdlus projekti, teostusjooniste ja BIM-mudeli 

vahel. Mudelis peavad ruumi pindalad jääma tellija poolt ette antud 2% lubatud piiri sisse. Analüüsis 

selgus, et kõige rohkem peaks tähelepanu pöörama modelleerimisel väikestele ja eri-tasapinnalistele 

ruumidele ja seinte kõrgustele. Lisaks mõjusid seinte erinevustele ruumi suurus ja kuju. Vigade 

põhjusteks võisid olla probleemid Reviti modelleerimistööriistade kasutamisega, mittesobivate 

elementide kasutamine ja info kadumine andmete üleviimisel ühest programmist teise. 

Skaneerimiskäigu suunalisi ja korruste kaupa seinte vigade kuhjumist ei avaldanud ja klaasipindade 

peegeldumised mudelis suuri erinevusi ei tekitanud.  

BIM-mudeli koostamine võiks olla uus väljund geodeesia ettevõtetele. Parima tulemuse saavutamiseks 

peaks BIM-mudeli modelleerimise protsessi kaasama lisaks geodeedile veel arhitekti, ehitaja, 

projekteerija, kinnisvarahalduri ja tehnosüsteemide spetsialisti. Kokkuvõtteks võib öelda, et BIM-

mudeli koostamine on geodeedi pärusmaa või vähemalt osa sellest protsessis, näiteks punktipilvede 

koostamise ja modelleerimise näol. Geodeet võiks vastutada eelkõige mudeli täpsuse eest. 

Märksõnad: geodeesia, Revit, haldusmudel, 3D-mudel, terrestriline laserskaneerimine, 

parameetriline element 
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Master's thesis aim is to explore the creating process from scanned point cloud based BIM model 

for management of facilities in different ways of data collection and to control the quality of the 

model in terms of surveyor. There is a necessity and customers are more and more interested in 

building 3D-models. In order to expand the surveyor work, the author explores the possibilities of 

BIM model creation by g surveyor. For the first time in Estonia, there were ordered the 

management of building information model at the national level in 2016. Riigi Kinnisvara AS 

(RIKAS) ordered the procurement procedure of the model from Hades Geodeesia OÜ. There name 

of the procurement is: "Estonian National Museum, creating a model of facilities management," 

which has also been the subject of this study.  

To reach the goal, the author of this work describes the scientific articles and the author's 

experiences how to do the point cloud based BIM model. The main data collection method is 

Terrestrial Laser Scanning. Another method was using the total station, the survey data and BIM-

elements were searched in BIM-catalogues. Creating a BIM model is divided into two. Firstly, 

Lasers-scanning and modeling. Before scanning and modeling, it has to be determined by the 

reference, which describes the model volume, the level of detail and appearance.  

The methodology of conducting the research is based on the case study, Estonian National Museum 

BIM model of facilities management.  The author has collected a lot of important information about 

the object and compared with other data, in this case, with the execution of drawings and project 

data. Revit software has no way to verify the model, it will be control data analysis. Space area 

differences must be below 2%, which is required by RKAS. The analysis showed that most 

attention should have the modeling of small rooms and rooms on different levels and choosing the 

correct height of walls. In addition, the differences in the walls where effected by room size and the 

its shape of geometry. Error may have been causes by the problems in using Revit modeling tools, 

using not suitable elements, or loss of information in data transfer. 

Creating the BIM model could be a new output in geodesy, but it takes a lot of time to train the 

BIM Specialist. In order to have the best results, it is necessary for BIM modeling process to 

involve, in addition to surveyor, the architects, builders, designers, real estate managers and 

technical systems specialist. In conclusion it can be said that the surveyor is one of the most 

important specialist in creating BIM model, or at least in part of this process, for example in 

forming the point cloud draft and in modeling. The surveyor should be primarily responsible for the 

accuracy of the model. 

Keywords: geodesy, Revit, model of facilities management, 3D model, Terrestrial Laser 
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SISSEJUHATUS 

Viimasel kümnendil on üha enam hakatud Eesti geodeesia ettevõtetes kasutama terrestrilist 

laserskaneerimist. Turunõudlusest tulenevalt püüavad geodeedid välja tulla paremate ja 

huvitavamate ideedega, et leida uusi kliente ja tõsta geodeesia valdkonna väärtust. 

Hoonemudelite järgi on olemas vajadus ja selle vastu tunnevad kliendid aina rohkem huvi. 

Et laiendada veelgi geodeedi töö võimalusi, uuritakse BIM (Building information modeling) 

haldusmudeli loomist geodeedi pilgu läbi. Antud teema on hetkel ka väga aktuaalne, sest 

käimas on BIM töörühma digitaalehituse klaster, kus arutatakse koostöös geodeetide, BIM-

spetsialistide, konstruktorite, arhitektide, akadeemikute, projekteerijate ja eriosa 

spetsialistidega BIM-mudeli analüüsimist, süstematiseerimist ja infovahetuskeskkonna 

loomist, et tagada BIM mudelile kvalitatiivne tootearendus.  

BIM on ehitusinformatsiooni mudel, seda kasutatakse hoone organiseerimiseks ja 

kontrollimiseks ehitise eluea kõikides etappides (Riigikinnisvara 2016). Magistritöös 

uuritakse BIM haldusmudeli koostamist, mis on modelleeritud punktipilve alusel. Objektiks 

on oktoobris 2016 Tartus avatud uus Eesti Rahva Muuseum (ERM). ERMi kohta on 

koostatud BIM ehitusmudel 2015. aastal ja selle kohta on teinud  uurimistöö Timmo Kuuskla 

„Mudelinfo kasutamine ehitusel Eesti Rahva Muuseumi näitel“. Ehitusmudeli loomisel 

keskenduti projekti visualiseerimisele, mis oli ehitustegevuse toetamiseks ja 

kontrollimiseks, mahtude ja maksumuste arvutamiseks ehitushangetel.  

Magistritöö eesmärgiks on uurida skaneeritud punktipilve alusel modelleeritud BIM 

haldusmudeli kvaliteeti geodeedi seisukohast. Eesmärgi täitmiseks lahendatakse järgmised 

ülesanded: a) kirjeldatakse teadusartiklite ja autori kogemuste põhjal BIM haldusmudeli 

loomist punktipilvest, b) antakse ülevaade mudeli loomise eesmärgist ja vajalikkusest, c) 

kirjeldatakse BIM-mudeli loomiseks vajalike lähteandmete kogumist: tahhümeetriga 

mõõdistamine, laserskanneerimine ja tööd ortofotoga, d) keskendutakse mudeli loomise 

etappidesse: mõõtmine, punktipilvede registreerimine, visualiseerimine ja BIM-mudeli info 

sisestamine, e) teostatakse valminud mudelile kvaliteedi ja täpsuse kontroll, esmalt tuuakse 
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välja modelleerimisel tekkinud vigade põhjused, seejärel kirjeldatakse vead, mida ei 

parandatud mudelis, f) võrreldakse BIM-mudeli, teostusjooniste ja projekti andmeid, 

leitakse erinevused ja nende seosed. 

Skaneerimine on üks kiiremaid ruumiandmete kogumise viise geodeesias. Skaneerimise 

tulemusena on võimalik kajastada hoone eksplikatsioon dokumentatsioonis: 2D-plaane, 

vaateid, lõikeid ja ühtlasi ka 3D-mudelit. Punktipilv on suuremahuline, täpne ja kiire viis 

info kandmiseks, see võimaldab koostada hoonest väga täpseid 3D-mudeleid. Sellist mudelit 

on võimalik esitada mõningal täiendamisel BIM-mudelina. BIM-mudeli loomise teeb 

geodeedi jaoks keeruliseks olukord, kus geodeedil puuduvad täpsed teadmised 

ehituskonstruktsioonide ja BIM-toodete kohta, kuid on olemas oskused skaneerimiseks ja 

3D-mudeli loomiseks. 

Antud töö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses osas antakse teoreetiline ülevaade BIM 

mõiste tähendusest, BIMi kasutamise ajaloost Eestis ja mujal maailmas. Skaneerimise ja 

BIM-mudeli modelleerimise tööetappidest ja mudeli lähteülesandest. Andmete kogumisest 

mudeli jaoks: laserskaneerimisest, tahhümeetriga mõõdistamisest, ortofotode kasutamisest 

ning parameeriliste elementide otsimisest BIM tootekataloogidest. Töö teises osas 

kirjeldatakse metoodikat, kus antakse ülevaade Eesti Rahva Muuseumist (ERM) ja ERM 

haldusest läbi Riigi Kinnisvara. ERMi BIM haldusmudeli esitatavatest nõuetest ja mudeli 

jaoks kogutud andmetest. Lisaks antakse ülevaade ERMis kasutatud skaneerimismeetodist 

ja skannerist, ning mudeli modelleerimise tööprotsessist ja kasutatud programmidest. 

Magistritöö kolmandas osas analüüsitakse BIM-mudeli, teostusjooniste ja projekti erinevusi 

ja modelleerimisel tekkinud probleeme ning leitakse nende põhjused. 

Autor tänab Hades Geodeesia OÜ kollektiivi, kes andsid panuse Eesti Rahva Muuseumi 

BIM-mudeli skaneerimisse ja koostamisse. Samuti tänab autor Riigi Kinnisvara AS-i, kui 

mudeli tellijat. 
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1 TEOORIA 

1.1 BIM sisu ja areng 

BIM-mudel mõeldi välja arhitektuuri, projekteerimise ja ehitusvaldkonna toetamiseks, et 

aidata hallata projekteerimise ja ehitamise andmete edastamist (Wilkinson 2016). BIM 

hakkas laialdast kasutust leidma 2000. aastate alguses tänu tehnika ja arvutite arengule. 

Esimest korda tutvustas üldsusele BIMile sarnast ideed Chuck Eastman 1975. aastal. Ta 

avaldas artikli „Arvuti kasutamine ehituslike jooniste kirjeldamiseks“ (Eastman 1975). 

Artikkel hõlmas endas parameetrilist disaini, 2D joonistel põhinevat mudelit, integreeritud 

andmebaasi visuaalsest mudelist ja kvantitatiivsest analüüsist. Esialgu nimetati prototüüpi 

“building description system” (ehitise kirjeldamise süsteem). Kusjuures see idee töötati 

välja seitse aastat enne, kui loodi projekteerimistarkvara Revit (Eastman et al. 2011). 

Arendustööd tehti Euroopas, kuid kõige suurem arendustöö tehti tollal Suurbritannias. 

Sarnane kontseptsioon oli tuntud ka USAs, kus seda nimetati „building product models“ 

(ehitise toote mudel). Need kaks ideed liideti omavahel ja tulemuseks saadi BIM ehk 

„building information model“ (ehitise infomudel) (Puust 2016).  

 

Joonis 1. BIM-mudel platvorm ja suhtlusvahend, mis ühendab erinevad mudeli kasutajaid 

(Bosch 2015) 



8 

1.1.1 BIM-mudel 

BIM on ehitusinformatsiooni kolme- või enamamõõtmeline mudel (vt joonis 2), seda 

kasutatakse hoone organiseerimiseks ja kontrollimiseks ehitise eluea kõikides etappides 

(Riigikinnisvara 2016). Lihtsalt 3D-mudel siiski ei ole BIM, kui sellel puuduvad BIM 

printsiibid nagu parameetrilised elemendid/tooted, tahkekehade kasutamine, üks andmebaas, 

hoonesimulatsioonid mudeli abil, koostööplatvorm (Eastman et al. 2008). BIM-mudel võib 

olla erineva sisu ja kasutusotstarbega. Esiteks BIM kui protsess (tegusõna): see on 

tööriistade, protsesside kogum ja tehnoloogiline andmekandja (Eastman et al. 2011). BIM 

kui nimisõna: digitaalne infomudel, kusjuures mudeli sisu erineb nii eesmärgi, kui ka 

fikseeritud ajahetkest. BIM kui suhtlusvahend: koostööplatvorm ja tehnoloogia, mis 

ühendab hoone kõik kasutajad (vt joonis ) ja osad ning ajaetapid üheks. Hoone simulatsiooni 

on võimalik kasutada kogu hoone eluea tsükli jooksul. Mudeli kasutamine oleneb hoone 

eluea etapist ja eesmärgist, milleks mudelit koostatakse (Eastman et al. 2011). Ka hilisem 

kasu on marginaalne hoone omaniku jaoks. Hoone haldamise kulud on vähemalt ühe korra 

suuremad, kui kogu hoone masksumus. Sellepärast on kinnisvara haldurid huvitatud BIM 

haldusmudeli kasutamisest ja loomisest, mida antud töö hõlmab. (Mingucci 2012) 

 

Joonis 2. Ehitiseinfo mudeli komponendid (AEC 2016) 
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Joonisel 2 on näidatud BIM komponendid, mis koosnevad digitaalsest kolme- ja enama-

mõõtmelisest mudelist (kujutatud joonise keskel), see on ruumiline kujutis hoonest, mis võib 

koosneda, hoone põhikonstruktsioonidest nagu seinad, postid, talad, katus, põrandad, trepid, 

kui ka teistest ehitustoodetest: uksed, aknad, tuletõkkekardinad, ripplaed, sanitaartehnika 

jne. Lisaks võib mudelisse siduda eriosamudelid: torustik, ventilatsioon, side, elekter jms 

(kõige parempoolsem pilt), tootekataloogid ja toodete andmed näiteks ustel materjal, tüüp, 

tulepüsivus, tootja ja muud iseloomulikud omadused. Mudelisse võib siduda ka 

ehitusprojekti, mis koosneb korruse plaanidest, vaadetest ja lõigetest. Samuti võib mudelis 

näha arhitektuuri ja disaini esitlust (fotol paremal) ehk visuaalse väljanägemise kirjeldust, 

fotod ja joonised, interneti lingid, viited. Inventariseerimise dokumendid (joonisel all 

parema) ja nende tabeleid, plaane, vaateid, lõikeid (joonisel vasakul ja paremal esimesed 

pildid). Asukoht ja ehitise paiknemine looduses, mudelisse modelleeritud maapind ja väli 

tehnosüsteemide paiknemine. Kui mudel põhineb punktipilvel on ka see mudelis (joonisel 

vasakul viimane pilt). Lisaks erinevad dokumendid hoone kohta: mahuarvutused, 

seletuskirjad, spetsifikatsioonid (vasakul punktipilve kõrval). 

1.1.2 BIM haldusmudel 

Enamasti mõeldakse BIMi mõiste all ehitusinformatsiooni mudelit, mis luuakse 

projekteerimise toetamiseks hoone ehitamisel, et arvutada hoone ehitusmaksumus ja 

teostada ehitusjärgset kontrolli. See hõlmab endas ehitusprotsessi kavandamist, 

visualiseerimist, juhtimist ja monitooringut (Alt 2012). Sellist infomudelit kasutatakse 

ehitise terve elukaare vältel eskiisist ning jätkuvalt ka ehitise haldamisel pärast ehitusprojekti 

lõppu (Eastman et al. 2011). Ehitusinformatsiooni mudel võib olla seega BIM haldusmudeli 

aluseks. Kuid teine võimalus on mudeli loomine punktipilvest, millele antud uurimistöö 

keskendub. BIM haldusmudel võimaldab efektiivsemat ruumide kasutamist, hooldus-, 

energia- ja küttekulude arvestamist. BIM-mudelis keskendutakse inventariseerimisele ja 

haldusprobleemide lahendamisele. Haldusmudeli eesmärk on edastada hoone infot 

osapoolte vahel (vt joonis 1) nagu omanik, projekteerija, geodeet, haldur, tarkvara ettevõtted, 

hoone rentija, ehitaja (ka remondimehe, restaureerija), sisekujundaja ja teised osapooled. See 

on suhtlusvahend, kus on lihtsam ideid jagada ja seeläbi hoone lisaväärtust tõsta (Bosch 

2015). 

Järgnevalt on toodud loetelu kinnisvarahalduse valdkondadest, mis omakorda koosnevad 

tegevustest, mida BIM haldusmudeliga on võimalik toetada. Haldusmudel on platvorm, mis 
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ühendab hoonete haldamisega seotud valdkonnad: juhtimine, majandamine, hooldus, remont 

ja korrashoid. Juhtimises on BIM-mudel abiks lepingute tegemisel, rentimisel, 

kommunikatsioonis, dokumendihalduses, hangete ja hinnapakkumiste tegemisel. 

Majandamisel on mudel abiks majandus- ja finantsaruannete tegemisel, kulude 

eelarvestamisel. Hoolduses toetab haldusmudel energiatõhususe kontrollimist, plaanilist 

hooldust, järelevalvet ja hooldusraamatu täitmist. Remonditegevus toetab ümber 

planeerimist ja korralist remonti kinnisvara väärtuse säilitamiseks ja avariiremonti. Samuti 

toetab koristushangete ja jäätmekäitluse korraldamist. Hoone eluea lõpus toetab see ka 

hoone utiliseerimist (COBIM 2012).  

1.2 Erinevad etapid skaneerimisest BIM haldusmudeli loomiseni  

Skaneeritud punktipilve alusel modelleeritud BIM haldusmudeli loomiseks on oluline välja 

selgitada haldusmudeli loomise protsess. Antakse ülevaade algandmete kogumisest ja BIM-

mudeli modelleerimise etappidest. Enne skaneerimist ja mudeldamist on vaja mudeli 

lähteülesannet, selle esitab tavaliselt tellija, hanke või tellimusena. Lähteülesanne sõltub 

hoone elueast, kas see on alles ehitatav hoone või juba kasutatav hoone. Samuti oleneb see 

tellija soovidest ja hoone iseärasustest. Põhiline erinevus mudeli lähteülesandes seisneb, kas 

selle eesmärk on toetada alles ehitatava hoone ehitamist või olemasoleva hoone haldamist. 

Lähteülesandega pannakse paika üldjoontes mudeli maht, detailsus ja väljanägemine.  
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1.2.1 Terrestrilise laserskaneerimise etapid  

Tabelis 1 on toodud skaneerimise etapid tegevuste järgi ja märksõnad. Seejärel on need 

täpsemalt lahti seletatud.  

Tabel 1. Terrestrilise laserskaneerimise tööprotsess. 

Skaneerimise ettevalmistamine. Mõõdistatava alaga tutvumine ja vajadusel abrissi 

koostamine. Määratakse skanneris punktide tihedus ja punktipilve täpsust tagav mõõtmisaeg 

ja teised parameetrid. Valitakse seisujaamade optimaalsed asukohad. Vajadusel valitakse 

tähised ning paigutatakse need mõõdistatavale objektile.  

1. Skaneerimine. Laserskaneerimisel on oluline valida piisav resolutsioon ja seisupunktid. 

Kõrge resolutsiooni valimisel tuleb ka arvestada suurema ajakulu ja andmemahuga 

(Guintero, Genechten 2008). Skaneerija tõstab laserskannerit ühest seisupunktist teise 

nii, et ei tekiks varjatuid nurki. Kusjuures igas jaamas tekib eraldi punktipilv. 

2. Punktipilvede registreerimine. Punktipilved ühendatakse tervikuks ning määratakse 

asukoht ja orientatsioon. Registreerimiseks nimetatakse protsessi, mille käigus seotakse 

kaks või enam erinevates koordinaatsüsteemides punktipilve ühtsesse 

koordinaatsüsteemi. Registreeritakse nii, et ühe punktipilve koordinaadid 

transformeeritakse teise. Koordinaatide transformeerimine toimub kuue parameetriga: 

kolm rotatsioonipunkti ja kolme nihkega. Teisisõnu punktipilvi keeratakse ja nihutatakse 

kolme punkti abil. Nihutatakse tervet jaama (seisupunkti) teise jaama suhtes nii, et ühe 

jaama sisesed punktide asukohad jaamas sees ei muutuks. Vähimruutude meetodil 

Ettevalmistamine

•Alusmaterjalide 
otsimine

•Abrissi koostamine

Skaneerimine

•Skanneri 
seadistamine

•Märgiste 
asukohtade valik

•Skanneri 
asukohtade valik

Punktipilvede 
registreerimine

•Koordinaatraamisti
ku valik

•Punktipilvede 
puhastamine

•Punktipilvede 
sidumine tervikuks

•Jämedate vigade 
eemaldamine

Punktipilvede 
visualiseerimine

•2D-plaanid

•Vaated

•3D-mudel

•BIM-mudel

•Valmib lõpp-
produkt
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leitakse lahend ruutvea minimaliseerimisega. Selline registreerimine toimub nii tähiste 

abil kui ka ilma tähisteta (cloud-to-cloud) mõõtmismeetodi (Abdelmajid 2012). Ilma 

tähisteta (cloud-to-cloud) mõõtmismeetod kasutab punktipilvede ühendamiseks 

ülekattuvus osa, mis peab olema kahe punktipilvel 30% (Reshetyuk 2006). Programm 

valib äratuntava punkti kattuvusosast. Kuid selleks, et programm ei teeks valesid seoseid, 

või see ei võtaks liiga palju aega, tuleb esmalt teha jäme registreerimine. Jämeda 

registreerimise käigus viib skaneerija vastavalt mõõdistusskeemile jaamad omavahel 

kokku. Seejärel teostab programm peenregistreerimise eelpool nimetatud punktide 

sidumise algoritmi järgides (Theiler et al. 2015). Lisaks eemaldatakse jämedad ja 

süstemaatilised vead, näiteks peegeldused.  

3. Punktipilvede visualiseerimine. Visualiseerimise käigus koostatakse 3D-mudel või 

2D-plaan lähtuvalt ülesandest. Ehitusinfomudel ehk BIM-mudel on visualiseerimise 

töövahend. Visualiseerimist käsitletakse pikemalt järgnevas peatükis ja peatükis 2.5.2. 

1.2.2 BIM haldusmudeli etapid 

BIM haldusmudeli loomine on punktipilvede visualiseerimise üks variantidest. 3D-mudel ei 

ole BIM-mudel, see põhineb kindlatel printsiipidel nagu parameetrilised elemendid ja 

tooted, tahkkekehade kasutamine ehk arvutigraafika kontseptsioon näiteks füüsilised 

elementide digitaalne esitlusviis. See on üks andmebaas, mis on organiseeritud ja juhitud 

andmehulk. BIM elemendid peavad olema piisavalt inforikkad, et viia läbi vajalikke 

päringuid ja simulatsioone nagu energiasimulatsioon, ristumise kontroll, tuletõkke kontroll 

jms. See on suhtlusvahend, BIM-mudel peab toetama meeskonnatööd ehk tarkavara peab 

võimaldama importida ja eksportide informatsiooni, et hoida ära andmete mitmekordset 

käsitlemist. (Liias et al. 2013) Punktipilve põhjal mudeli loomine erineb tavapärasest BIM-

mudeli käsitlusest, sest tavaliselt võetakse aluseks BIM ehitusmudel, kus on enamasti juba 

sisestatud parameetrilised elemendid/tooted ja on olemas struktureeritud toodete 

raamatukogu selle projekti tarbeks, mida täiendatakse vastavalt haldusmudeli eesmärgile. 

Ka punktipilvest modelleeritud mudel peab vastama nimetatud printsiipidele. Selleks, et 

loodav mudel jälgiks neid printsiipe on vaja mudeli loomine süstematiseerida (vt tabel 2),  

nii tagatakse mudeli ühilduvus ja kvaliteet. 
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Tabel 2. BIM haldusmudeli loomise etapid 

 

1. Tootekataloogi (Production library) loomine ja katalogiseerimine: Enne mudeli 

modelleerimist tuleks läbi mõelda mudelisse modelleeritavate toodete nimistu. Kataloog 

võiks olla süstematiseeritud ning kergesti hallatav, et hilisemal mudeli kasutamisel ei 

tekiks komplikatsioone. Ehitustoodeteks võivad olla näiteks seinad, uksed, trepid, aknad, 

ripplaed, tuletõkkekardinad, ka ruumi elemendid ja sildid, mis hoone iseloomustamiseks 

kasutatakse. BIM raamatukogud (BIM Library) on interaktiivsed BIM tootekataloogide 

andmebaasid. Ehitustoodete otsimisel lähtutakse visuaalsest sarnasusest ja 

funktsionaalsusest. Kui ei leita vajalikke tooteid, muudetakse saadaolevad elemendid või 

modelleeritakse uued.  

2. Ehitustoodete/ elementide parameetrite lisamine: BIM-mudeli üheks printsiibiks on 

parameetrilised elemendid/tooted, seega on nende korrektne loomine ja 

süstematiseerimine väga oluline. Toodete/elementide defineerimiseks on vajalik 

informatsiooni sisestamine mudelisse. Seda tehakse lähtuvalt tulemuse saavutamise 

aspektist: ehitusmahtude loetelude koostamiseks ja arvutamiseks, ehitusprotsesside 

juhtimiseks, hoone haldamiseks ja hooldamiseks (Liias et al. 2013). Tootele lisatakse 

füüsilise, keemilised ja funktsionaalsed omadused, struktuur ja visuaalne väljanägemine. 

Keemilisteks omadusteks võivad olla näiteks ehitustoodete materjalid ja koostisosad, 

mis tagavad nende tugevuse, vastupidavuse ja tulepüsivuse. Lisatakse tootja ja toote 

nimetus, URL link toote kodulehele ning muud iseloomulikud omaduse. Lisatakse ka 

lühendid ning sildid, mille järgi on kergem eristada tooteid. Näiteks 300 mm paksune 

raudbetoonsein kannab tähist R-300. Mudeli kaaskirjas tuuakse lühendite tähendused. 

Ehitustoodete süstematiseerimiseks kasutatakse TALO2000 standardi ehitustoodete 

liigitusenumbreid, mis kirjeldab elementide otstarvet ja kasutamist (vt lisa 1).  

1. Tootete 
loomine ja 
katalogi-
seerimine

2. Elementide/ 
toodete 
parameetrite 
lisamine

3. Mudeli 
modelleerimine 
punktipilvest

4. Ruumi-
andmete 
lisamine

5. Projekti 
vormistamine

6. Mudeli 
kontroll
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3. Punktipilvede modelleerimine: Punktipilvede modelleerimine kuulub skaneerimise 

protsessi viimase etapi visualiseerimise alla. Teostatakse punktipilvede põhjal 

põhikonstruktsiooni ehk arhitektuuri mudeli loomine: põrandad, seinad, laed, postid, 

trepid, tekib hoone interaktiivne 3D-kujutis Lisatakse ehitustooted nagu uksed, aknad, 

ripplaed, luugid jne. Elementide/toodet modelleerimine mudelisse toimub punktipilve 

põhjal üks haaval ehk iga element mõõdetakse punktipilvest ja lisatakse Reviti tööriistu 

kasutades mudelisse. Elemendid modelleeritakse mudeli kvaliteeti silmas pidades, need 

ei tohi kattuda ega ristuda, mudel peab olema struktureeritud (korruste kaupa 

modelleeritud), oluline on visuaalne korrektsus. Modelleeritavate elementide detailsus 

ja rohkus oleneb lähteülesandest. (RKAS 2016) 

4. Ruumiandmete lisamine: Ruumiandmeid saab lisada ruumidesse, millel on kinnised 

perimeetrid: seinad, lagi, põrand. Ruumiandmete sisestamisel lähtutakse haldusmudeli 

eesmärgist ja inventariseeris standarditest. Korrektselt sisestatud ruumielementidest 

(space element) saab teha väljavõtteid ruumiandmete kohta näiteks mitu ust, akent, 

tehnosüsteemid, viimistlusmaterjalid, pindala, ruumala, seina ja põranda, pindalad ja 

ruumi mõõtude kohta. Lisaks saab teha mudelile väljavõtteid korruste plaanide ja 

eksplikatsiooni dokumentide tarbeks.  

5. Vormistamine: Vormistatakse andmetabelid ja eksporditakse need vastavale kujule. 

Mudel vormistatakse vastavalt tellija soovile. Enamasti edastatakse mudel originaalkujul 

ja IFC-formaadis, mis vastab rahvusvahelisele infovahetusstandardile. Kirjutatakse 

mudeli kaaskiri. Tehakse vajadusel BIM-mudeli väljavõtted. Näiteks: hoones 

kasutatavate toodete nimekiri, korruseplaanid, lõiked, vaated jms.  

6. Kontroll: Seejärel teostatakse visuaalne kontroll ja kontrollitakse programmiga näiteks 

Solibri Model Checker mudeli siseseid vastuolusid ja sidusust, elementide ja toodete 

geomeetriat, lisatud andmeid ja koostoimivust (Liias et al. 2013). Mudelit on vaja 

kontrollida mudeli kvaliteedi tagamiseks  

1.3 Andmete kogumise meetodid BIM-mudeli jaoks 

1.3.1 Terrestriline laserskaneerimine 

Maapealne ehk terrestriline laserskaneerimine on mõõtmistehnoloogia, mis võimaldab 

kiiresti ja suures mahus koguda 3D-andmeid ehk luua punktipilve. Skaneerimine jagatakse 

staatiliseks ja dünaamiliseks. Staatiline skaneerimine omakorda on jagatud skanneri ja 
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objekti vahemaa alusel kolmeks: lähi, keskmise ja pika ulatusega skaneerimiseks. 

Terrestriline laserskaneerimine on mõõtmismeetod, kus skanner saadab välja laserkiire ning 

objektilt tagasipeegelduv signaal fikseeritakse kolmemõõtmelise punktina (koordinaatidega 

x, y, z). Selle tulemusena saadakse punktipilv, mis sisaldab infot laserkiire peegeldumise 

intensiivsuse ja RGB värvi kohta (Reshetyuk 2006). See sarnaneb fotomaterjalile, mille tõttu 

on objekti visualiseerimine kergem, kui tahhümeetriga mõõdetud punktide abil (Karpova 

2015).  

Terrestriline laserskaneerimine on üsna uus mõõtmismeetod, mis on toonud palju uusi 

võimalusi ka Eestis geodeesiavaldkonda. 2013. aasta bakalaureusetöös „Laserskaneerimise 

andmete ja tehnoloogia kasutamine Eestis“, autoritelt Alanurm ja Toompuu,  selgus 

ankeetküsitluses, et 29 küsitletud Eesti geodeesia ettevõttest vaid kahel on terrestriline 

laserskanner, kuigi 7 ettevõtet kasutavad oma töös terrestrilist laserskaneerimist. Vähene 

laserskannerite omamine võib-olla tingitud, suhteliselt kallist tehnika maksumusest. Teiselt 

poolt võib laserskanneri omamine olla eelis konkurendi ees. Siinkohal peab silmas pidama 

skanneri tasuvust, et kui palju aega ja ressursse on firma võimeline panustama skaneerimisse 

ning milline on turunõudlus. Skaneerimine võimaldab 3D-mudelit koostada ka juba valmis 

hoone kohta, millel puudub vajaminev dokumentatsioon. See on üks võimalik stsenaarium, 

kus geodeesia ettevõte võiks pakkuda kliendile lahendust.  

1.3.2 Tahhümeetriline mõõdistamine 

Elektrontahhümeetriga mõõdetakse objekti kaugust, horisontaal- ja vertikaalnurka 

instrumendist. Selle tulemusel saadakse 3D-punktid, igale punktile saadakse x, y ja z väärtus. 

Tahhümeetrilise mõõtmismeetodiga on võimalik mõõdistada mm-i täpsusega, mis on piisav 

geodeetilisteks täppismõõtmisteks. Elektrontahhümeetrid kasutavad erinevaid 

lasertehnoloogiaid, geodeetiliste täppistööde jaoks on sobilikud manuaalsed ja 

servotahhümeetrid ehk robottahhümeetrid (Elmi 2014), mis kasutavad servomootorit nii, et 

see võimaldab automaatset prisma jälgimist. Lasertehnoloogia järgi liigitatakse 

elektrontahhümeetrid impulss- ja faasinihke laseriteks (Bayound 2006). 

Detailset hoone ja ruumide mõõdistamist saab teha tahhümeetiga, kuid võrreldes 

laserskaneerimisega on see meetod aeganõudvam ja madala detailsusega. Ohuks võivad olla 

ka tahtmatult mõõtmata jäänud punktid. Mõõtmisel on oluline teha valik, milliseid punkte 

mõõdistada. Oluliste punktide mõõtmata jätmisel, tuleb objektil uuesti mõõdistada. 
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Laseskaneerimisega seevastu mõõdetakse kogu ümbritsev situatsioon ning hiljem arvutis 

töödeldakse andmeid ja valitakse, millist infot kasutada.  

1.3.3 Aeromõõdistus  

Ortofotot on võimalik kasutada maapinna modelleerimiseks ja asukoha situatsiooni 

täpsustamiseks. Nende abil on võimalik modelleerida ja täpsustada maapinnamudelis 

rohealad, maakatted, veekogud ning teede võrgustik koos muu sinna juurde kuuluvaga nagu 

tänavavalgustused, platsid, välitrepid (Haw 2007). Ortofotod saadakse näiteks Maa-ameti 

kaardirakendusest. 

1.3.4 BIM tootekataloogidest elementide otsimine 

BIM-mudeli olulisemaks tunnuseks on parameetrilised elemendid. Mudeli modelleerimisel 

keskendutakse eelkõige põhikonstruktsioonile, kuid mudeli täpsuse ja visuaalsuse 

tagamiseks on vaja täpseid tootemudeleid. Aja kokku hoidmiseks, mis kulub elementide 

modelleerimisele, võib ehitustooteid otsida internetist BIM raamatukogudest nagu 

www.bimobject.com, www.Revitcity.com, www.bim360.autodesk.com, 

www.nationalbimlibrary.com. Kataloogid on enamasti tasuta ja kõigile veebis 

kättesaadavad. Neid loovad tavaliselt ehitustoodete ja -materjalide tootjad. Tootjate kasu 

seisneb selles, kui projektilahenduses kasutatakse nende toodet, siis see on neile reklaam. 

Eestis ei ole tsentraalset BIM elementide/toodete kataloogi. Kuid tootjad on hakanud üha 

enam looma parameetrilisi tooteid ja üles laadinud need oma veebilehele nagu Rukki katus 

(www.ruukki.com), E-Betoonelemendid (www.betoonelement.ee), Roto katuseaknad 

(www.roto-frank.com). Tootekataloogid (BIM library), mis on kaasas programmidega, 

sisaldavad piiratud arvu elemente ning praktika näitab, et enamjaolt need ei sobi Eestis 

kasutatavate projektilahendustega (Liias et al. 2013). Reviti 2017 tarkvara suunab 

programmi toodete lisamisel automaatselt BIM toodete kausta, mis on programmiga kaasas 

või veebikeskkonda BIM Object (www.bimobject.com). See on tsentraalne Autodeski BIM 

elementide kataloog, kus leidub üle kogu maailma loodud ehitustooteid, materjale ja 

sisekujunduselemente. Kodulehel on kirjas, et keskkonnas on 17,3 miljonit parameetrilist 

BIM produkti. See on maailmas kõige rohkem kasutatav BIM objektide allalaadimise 

veebileht. (bimobject 2017)  

http://www.bimobject.com/
http://www.revitcity.com/
http://www.bim360.autodesk.com/
http://www.nationalbimlibrary.com/
http://www.ruukki.com/
http://www.betoonelement.ee/
http://www.roto-frank.com/
http://www.bimobject.com/
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2 METOODIKA 

Uurimistöö metoodikaks on juhtumiuuring (case study), kus peamiseks analüüsiüksuseks on 

üksikjuhtum. Teema uurimiseks kogutakse hulgaliselt olulisi fakte uurimisobjekti kohta. 

Objekti andmeid võrreldakse teiste andmetega, antud juhul projekti ja teostusjoonistega 

(Virkus 2010). Antud uuringu juhtum on BIM haldusmudeli loomine Eesti Rahva Muuseumi 

(ERM) näitel. Toetutakse autori poolt loodud BIM ERM haldusmudelile, mis on valminud 

tänu Riigi Kinnisvara AS tellimusele Hades Geodeesia OÜs, kus autor töötab. Esmalt 

antakse ülevaade uuritavast objektist, BIM-mudeli tellijast ja tellimusest ning 

seadusandlusest, mis sellist mudeli modelleerimist reguleerib. Seejärel antakse põhjalik 

ülevaade andmete kogumisest, mudeli valmimise tööprotsessist ning lõpuks mudeli 

kontrollimisest ja kvaliteedi hindamisest. 

2.1 Eesti Rahva Muuseum 

„Eesti Rahva Muuseum on Eesti ja soome-ugri ning teiste põhjarahvaste kultuuri ja selle 

arenguloo allikmaterjale koguv, säilitav, uuriv ja vahendav asutus, mille tegevus toetab eesti 

rahvusliku identiteedi, eesti keele ja rahvuskultuuri püsimist, targa, väärtuspõhise ja 

tasakaalustatud ühiskonna arenemist ning kollektiivse kultuurimälu tugevnemist“ (ERM 

2013). 

 

Joonis 3. Eesti Rahva Muuseumi asukoht ja paiknemine (Maa-amet 2016) 
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1909 rajati Tartusse Eesti Rahva Muuseum. 1913 muuseumi ruumide rajamine Gildi tänaval. 

1922 astus ametisse esimene ametlik direktor Ilmari Manninen ning muuseum viidi Raadi 

mõisa hoonesse. Nõukogude Liidu ajal oli muuseum Eesti NSV kasutuses, ning sel ajal 

toimus ka kogude osaline hävitamine. 1950 kolis muuseum Veski tänavale. Eesti Rahva 

Muuseum taastati 1993 ning 2004 viidi muuseum Raadi peahoones. 30. aprill 2013 pandi 

ERMi uus maja nurgakivi aadressil Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla, Muuseumi tee 2 

(ERM 2013). Oktoobris 2016 avati uus muuseumi hoone Raadi lennuväljal (vt joonis 3). 

ERMi on kavandanud arhitektid Lina Ghotmeh, Dan Dorell ja Tsuyoshi Tane. 

 

Joonis 4. Eesti Rahva Muuseum „Memory field“. Hoone arhitektid on Lina Ghotmeh, Dan 

Dorell ja Tsuyoshi Tane (foto: Tarmo Haud) 

2006. aastal sai projekt „Memory Field“ (Mälestuste väli) arhitektuurivõistlusel esikoha (vt 

joonis 4). Muuseumi hoone pikkuseks on 355,8 m ja laius 71,7 m, kõrguste vahe varieerub 

2,4-15,3 m. Kuna hoone asub endisel Raadi lennuväljal, on see kujundatud vastavalt 

maastikuga sobivaks, see on lennurajaga koos tõusev. Muuseumi ehitusalune pindala on 

21334,0 m2 ja brutopindala 52817,9 m2 ning maht 263062,3 m3.  

2.2 ERM haldusmudelist ja tellijast Riigi Kinnisvara AS-st 

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) loodi 2001. aastal Eesti riikliku kinnisvara 

haldamiseks. RKAS eesmärk on riigile kinnisvarateenuste osutamine ja riigi nõustamine 

kinnisvaraga seotud küsimustes (RKAS 2016). Põhitegevus kinnisvara haldamine ja 

hooldamine, kinnisvara arendamine ja kinnisvarainvesteeringud (sh remonditööd), 

kinnisvara ost, müük ja üürile andmine, ehitusjuhtimine ja omanikujärelevalve (RKAS 

2014).  
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Esimest korda Eestis tellis RKAS riiklikul tasandil BIM haldusmudeli 2016. aastal hanke 

korras Hades Geodeesia OÜlt. Riigihanke nimetus: „Eesti Rahva Muuseumi haldusmudeli 

loomine”. Selle mudeli tellimise ajendiks oli 2015. aastal teostatud RKAS poolt toetust 

saanud uurimus teemal „Exploration Towards the Development of the Concepts and 

Requirements for FMBIM Information Management“ autoriteks Ergo Pikas, Mats Tamme ja 

Roode Liias. Töö eesmärk oli välja selgitada parim praktika hoonete korrashoiu teostamisel 

Eestis ja hinnata BIMile üleminekut. Selle ajendiks oli kinnisvara haldajate ja hooldajate 

liiga suur ajakulu informatsiooni kogumiseks. Uuringust selgus, et kinnisvara haldamine 

vajab innovatsioonilist uuendamist ehk BIMi kasutamist hoonete haldamiseks (RKAS 

2016). Seetõttu koostati pilootprojekti raames ERM BIM haldusmudel, millega tegeles ka 

käesoleva magistritöö autor. Eesmärgiks oli saada BIM haldusmudel koos 

inventariseerimisjoonistega, et haldusmudelile tuginedes ehitise elukaare jooksul efektiivselt 

kavandada ja läbi viia ehitise kasutamisega, haldamisega ja hooldusega seotuid protsesse. 

Haldusmudeli kasutamine edasistes hoonega seotud tegevustes võimaldab hoonega seotud 

tehnilise informatsiooni koondamist ühtsesse süsteemi, mistõttu saab hankija pakkuda lõpp-

kliendile paremat teenusekvaliteeti ning paremini kontrolli all hoida hoone halduskulusid ja 

võimalikke parenduskulusid. Lisaks on hankija eesmärk hoone pindade täpsustamine ja 

pinnaandmete viimine vastavusse RKASi normdokumendile „RKASi nõuded ehitiste 

pinnaandmete mõõtmiseks“ (vt lisa 2) (RKAS 2016). 

2.3  Ülevaade seadusandlusest ja regulatsioonidest, millel ERMi BIM 

haldusmudel põhineb 

Haldusmudeli üheks eesmärgiks oli ruumiandmete saamine. Inventariseerimisel lähtuti 

RKAS poolt kehtestatu dokumendist „RKASi nõuded ehitise pinnaandmete mõõtmiseks“. 

Tabelis 2 on toodud RKASi nõutud pindade hierarhia. Korruse netopind on jaotatud: 

üüritavad pinnad (nt kabinet, saal, WC), vertikaalsete ühendusteedega pinnad (nt trepp, lift) 

ja tehnopinnad (nt kütteruum, kütusehoidla). Korruse kasuliku pinna moodustavad korruse 

netopind ja korruse avatud netopinnad (rõdud, terrassid ja varjualused). Korruse brutopind 

on kogu korruse alla jääv pindala ehk kogu netopind koos sise- ja välistarinditealuse pinnaga, 

kuid ilma korruse avatud netopinnata. Hoone kogu brutopind saadakse kõikide korruste 

brutopindade kokku liitmisel.  
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Tabel 3. RKASle vajalike eksplikatsioonides kajastavate hoonete pindade hierarhia (RKAS 

2016) 

 

Eestis on BIMi reguleerimiseks võetud snitti Soome juhendmaterjalidelt: TALO-liigitused, 

RYL, töönormid, BIM juhendid. Kuigi Eestis puudub BIM–mudeli loomiseks 

koordineeritud teadustegevus ja andmebaasid, siis pakuti 2016. aasta Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium tellitud uuringus „Ehitusinfo modelleerimise regulatsiooni 

süsteemi alusuuring II“ välja kaks varianti: 

1. Jätkata tööd Soome juhendimaterjalidega (Rakennustieto OY/ ET INFOkeskuse AS). 

2. Luua erapooletu organisatsioon ehitusteabe haldamiseks ja standardite koostamiseks ja 

COBIM juhendmaterjalide sobivuse testimiseks (Lill et al. 2016).  

Hoone pindade mõõtmiseks ehitus- või mõõdistusprojekti (inventariseerimise) koostamisel 

lähtutakse standardist EVS-EN 15221-6:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine Osa 6: Pinna 

ja kubatuuri mõõtmine kinnisvarakeskkonna juhtimisel“(RKAS 2016). Mudeli 

modelleerimisel on lähtutud RKASi kehtestatud „Nõudmised haldusmudelist“, 

„Mudeliprojekteerimise juhendist 31.01.2013“ ja „Talo2000“ standardist. Lisaks järgiti 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.08.2007. a. määrust nr. 70 „Ehitusgeodeetiliste 

uurimistööde tegemise kord“, kus on sätestatu § 9 situatsiooni mõõdistamise täpsusnõuded. 

§ 9 (1) Maapealsete situatsioonielementide plaanilise asendi maksimaalsed lubatavad vead 

on järgmised: 

1) Hoonete ja üheselt määratavate kontuuridega rajatiste asendi maksimaalne viga 

lähimate mõõdistamisvõrgu punktide suhtes – 5 cm. 

2) Hoonete ja üheselt määratavate kontuuridega rajatiste asendi maksimaalne viga 

nende vastastikuses asendis – 7 cm. 
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3) Muude rajatiste (näiteks tehnovõrkude kaevud, aiad-piirded, teede-platside servad, 

erinevad postid ja väiksemad tugitarindid jne) asendi maksimaalne viga lähimate 

mõõdistamisvõrgu punktide suhtes – 8 cm. 

2.4 ERMi BIM haldusmudeli andmete kogumine 

Järgnevalt antakse ülevaade BIM haldusmudeli loomiseks algandmete kogumisest. 

Haldusmudeli loomise protsess punktipilvest erineb mõnevõrra tavapärasest BIM-mudeli 

loomisest. Visualiseerimiseks on oluline kvaliteetne ja täpne punktipilv, mille geodeet saab 

skaneerimisel. Kuid BIM-mudeli loomiseks sellest ei piisa, sest kõiki andmeid ei ole 

võimalik punktipilvest tuvastada nagu viimistlusmaterjalid, tarindid ja varjatud elemendid. 

Tabelis 4 on ERM BIM-mudeli info kogumise viiside loetelu koos piltidega. 

Punktipilvest saadi visualiseerimise teel mudeli põhiosa ehk arhitektuurimudel. Keskenduti 

elementide täpsele asukohale ja suurustele. Modelleeriti programmiga Reviti 2015. 

Modelleerimistööriistu kasutades loodi 3D-mudel järgmistest elementidest: seinad, 

põrandad, aknad, klaasfassaad, katus, trepid, ripplaed, sanitaartehnika, lükandseinad ning 

kõik muud mudeli elemendid. 

Projektist saadi elemente/tooteid kirjeldavad lähteandmed ja parameetrid: viimistluspinna 

materjalid, firma, nimi, suurus ja kõik muu elementide sisene parameetriline info. 

Visuaalse vaatluse käigus tehti objektil kontroll projektist saadud info kohta, näiteks 

viimistluspindade struktuur ning elementide nagu akende ja uste välimus. Selgitati välja 

tegelik olukord objektil ning viidi mudel vastavusse reaalsele olukorrale. Võib esineda 

olukordi, kus punktipilvest ei ole võimalik välja lugeda reaalset olukorda või vajab see 

kogenud punktipilvede visualiseerijat. Mudeli kontrollimine objektil annab selge ülevaate 

olukorrast ning võimaldab muuta mudeli visuaalselt sarnasemaks. 
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Tabel 4. Andmete kogumise etapid ERM BIM-mudeli jaoks 

Punktipilv 
 

Projekt 
 

Visuaalne vaatlus 
 

IFC eriosamudel 
 

Teostusjoonis 
 

Ortofoto 
 

BIM raamatukogu 
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IFC mudeleid (Industry Foundation Classes) IFC-formaati kasutatakse Eestis riiklike 

projektide puhul, kusjuures lubatud on kasutada erinevaid tarkvarasid (EVS 2012). Selline 

formaat vastab standarditele, mis võimaldab ühendada kergemini erinevaid mudeleid. IFC-

formaadis lisati mudelisse tehnosüsteemid, side, kütte- ja jahutussüsteem, vesi ja 

kanalisatsioon, elekter ja teised eriosamudelid. Haldusmudeli eesmärgiks ei olnud 

eriosamudelite uuesti loomine, vaid olemasolevate kasutamine, vajadusel korrigeerimine ja 

mudelisse paigutamine. Eriosamudelites lisati üksikutele elementidele/ehitustoodetele 

parameetrilised infoväljad. Seejärel kontrolliti valminud mudeli ja projekteeritud 

osamudelite kokkusobivust. 

Teostusjooniseid kasutati maa-aluste trasside ja maapinna mudeli modelleerimiseks. Kui 

kogu mudel valmis Reviti programmis, siis maa-aluste trasside osamudelid modelleeriti 

AutoCAD 3Dga. Koostati eraldi mudelid nagu side, kanalisatsioon, drenaaž. Need lisati 

Revitisse lingina, nii on neid kergem esile tuua ja vajadusel välja lülitada. 

Ortofoto abiga modelleeriti maapinna mudel ning joonestati asendiskeem. Visualiseeriti 

hoone ümber haljasala ja kõik muud iseloomulikud objektid, mis jäid katastripiiride sisse, 

nagu kõnniteed, valgustus, pinnavormid, veekogu jms. 

BIM tootekataloogidest nagu BIM Object, BIMcloud, MagicCloud,  Revit City 

veebilehtedelt otsiti mudelisse ehitustooted näiteks; uksed, aknad, liftid, tehnosüsteemide 

seaded ja sanitaartehnika. Neid otsiti vastavalt projektis kirjeldatutele. Lisaks teostati 

visuaalne vaatlus objektil, et mudelisse sisestatud tooted oleks võimalikult sarnased. Kuna 

enamus elemendid ei sarnanenud veebist leitavatega muudeti või loodi uued elemendid. 

Kuigi elementide/ehitustoodete/materjalide loomine ei olnud haldusmudeli loomisel 

primaarne, võttis see väga palju aega. Mudeli terviklikkuse tagamiseks on nende 

funktsionaalsus, parameetrilisus ja realistlikus siiski vajalik. 

2.5 Laserskaneerimine ERMis 

Punktipilved, millel mudel põhineb, on skaneeritud Faro Focus3D X330 (vt joonis 6). 

Koridoride skaneerimisel kasutati tähiseid ja sfääre (vt joonis 5), et vältida vigade tekkimist 

punktipilvedes, mis võib olla põhjustatud peegeldavatest pindadest ning iseäranis pikast 

hoonest (355,8 m). Tähiste paigutamisel tuli arvestada, et oleks ülekattuvus 30% ning tähiste 

arv oleks piisav. Kahe tähisega registreerimisel võib juhtuda, et sidumise vead on väga 
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suured, või kui üks tähis on nihkunud ei saa seda registreerimiseks kasutada (Reshetyuk 

2009). Ülejäänud ruumide registreerimiseks kasutati Cloud-to-cloud ehk täisautomaatset 

laserskaneerimise meetodit, mis on kiireim punktipilvede kokku panemiseks, sest ei ole vaja 

paigutada tähiseid. Kuna see meetod ei vaja kindelpunktide olemasolu, ei lähtutud mudeli 

koostamisel koordinaatsüsteemidest, seejuures see ei mõjuta mudeli täpsust. Mis tähendab, 

et mõõtmine on kiirem ja kulub vähem ressursse. Tähistega skaneerimise meetodi 

rakendamiseks tuli tähised koordineerida ka ühtsesse koordinaatsüsteemi tahhümeetriga 

Topcon DS 103 (vt joonis 6). See meetod võimaldab ka riikliku koordinaatsüsteemiga  

sidumist L-EST 97.  

 

Joonis 5. Skaneerimisel kasutatavad tähised ja sfäärid 

 

 

Joonis 6. Mõõtmiseks kasutati laserskannerit FARO X330 ja tahhümeeterit Topcon DS 

103 
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Tööks kasutatud Faro Focus3D X330 (vt joonis 6 vasakpoolne pilt) on pikamaa skanner, mis 

võimaldab mõõta rohkem kui 330 m ulatuses, see on ideaalne suurte hoonete ja maapinna 

skaneerimiseks. Ning ka siseruumides tagab see piisava täpsuse geodeetilisteks 

mõõtmisteks. Skanneril on sisse ehitatud GPS vastuvõtja, mis teeb positsioneerimise 

kergemaks. Skaneerimist ei mõjuta valgus, sest selle tehnoloogia võimaldab skaneerida ka 

pimedas. See laserskanner on võimeline mõõdistama 976 000 punkti sekundis ning seda 

maksimaalselt 330 meetri kaugusel. Sellel on 70-megapiksline värviline resolutsioon. 

Skaneerib 360⁰ horisontaalselt ja 300⁰ vertikaalsuunas. Kõik tehnilised andmed on toodud 

laserskanneri spetsifikatsioonis uurimistöö lisas 2.  

2.6 ERM BIM haldusmudeli tööprotsess  

Peatükis antakse ülevaade ERM haldusmudeli tööprotsessist ja mudeli koostamiseks 

kasutatud programmidest. Lisas 4 on toodud ERM BIM haldusmudeli loomiseks 

kasutatavate programmide koondtabel, mis sisaldab tunnuslogo, faili laiendit, etappi, kus 

kasutati, saadud tulemused ja pilti programmi tööaknast. Peale välitöid ehk peale 

laserskaneerimist objektil, alustati tööd arvutis, esmalt registreeriti punktipilved ja puhastati 

programmiga Faro Scene 5.5. Seejärel modelleeriti 3D-mudel programmiga Revit 2015, mis 

on Autodeski tarkvara. Revitis valmis mudeli täiendamisel lõpp-produkt, milleks on BIM 

haldusmudel. Laserskaneerimise visualiseerimise programme on mitmeid Revit, Bentlley 

Architect/Microstation ArciCAD ALlPLan, Tekla Structures. Projekti koostamisel kasutati 

veel programme: AutoCAD 2014, millega vormistati 2D eksplikatsioonjoonised, Microsoft 

Excel 2013 arvutati ja edastati ruumiandmete info, Microsoft Word 2014 koostati ja 

vormistati mudeli dokumentatsioon, Solibri Model Checker abil teostati Revitist eksporditud 

IFC-formaadis mudelile projekti sisene kontroll. Kvaliteedikontrolliks saab kasutada ka 

teisigi tarkvarasid nagu Autodesk Navisworks Manage, Tekla BIMsight, TrueBIM jne 

(RKAS 2016). 

2.6.1  Punktipilvede registreerimine 

Peale skaneerimist teostatakse punktipilvede registreerimine ehk valmistatakse ette 

punktipilved, et visualiseerida lõpp-produkt. ERMi BIM-mudeli punktipilved on omavahel 

seotud ühtseks tervikuks Faro Scene 5.5 programmiga (vt joonis 7 ja 8). See on spetsiaalset 

Faro Focus 3D laserskanneri punktipilvede töötlemise ja haldamise tarkvara. Tarkvara 
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pakub laias valikus funktsioone ja tööriistu nagu filtreerimine, automaatne objekti tuvastus, 

skaneerimise registreerimine, automaatne kontrollimine ja värvide muutmine. Andmeid on 

võimaliku eksportida vastavalt vajadusele erinevatesse formaatidesse. Faro Scene 

registreerib punktipilved tervikuks automaatsel ehk ühtsete pindade tuvastamisega või 

tähiste abil. Positsioneerimine on võimalik teostada vajalikus koordinaatsüsteemis (FARO 

2016). Sama programmiga on teostatud punktipilve puhastamine. Tulemuseks saame 

tervikliku punktipilve, et jätkata juba mudeli modelleerimise tarkvaras Revit (vt joonis 10). 

 

Skaneeritud punktipilvede sidumiseks on kasutatud täisautomaatset registreerimise 

meetodit, ilma tähisteta (cloud to cloud), ja koridorides märgistega registreerimise meetodit, 

kasutatakse valgeid sfääre ja paberist märke (vt joonis 5). Faro Scene suudab ilma tähisteta 

punktipilved siduda tervikuks lähimate korduvate punktide sobitamise algoritmi põhjal (vt 

joonis 7), otsides sarnast geomeetrilist kujutisist ülekattuvus osast (vt joonis 7 ja 9). 

Programm valib referents punktipilvest ühe kujutise ning otsib sama kujutist teisest pilvest, 

asetab kujutised üksteise peale ning pöörab teist punktipilve nii, et need kattuksid. Täpsema 

tulemuse täisautomaatse registreerimisega saab, kui kasutatakse väiksemad ja tihedamaid 

klastreid ehk seisupunkte nii, et ülekatte osa oleks suurem (FARO 2016). Markeeringul 

põhinev registreerimine on usaldusväärsem, kuid puuduseks on suurem ajakulu ja vajadus 

planeerida põhjalikult mõõtmisskeem, et tagada nähtavus igas skaneeritud jaamas (vt joonis 

7). Eeliseks on programmi parem suutlikus registreerida punktipilved ühtsesse 

koordinaatsüsteemi (Quintero et al. 2008). Tahhümeetriga tähiste mõõtmisel on võimalik 

viia mudel soovitud koordinaatsüsteemi (Theiler et al. 2015). Koordinaadid sisestatakse 

programmis manuaalselt, selleks tuleb ette valmistada koordinaatidega tekstifail (.txt). 

Oluline on, et koordinaatidel oleksid tekstifailis samad nimed, mis Faro Scene tarkvara. 

Joonis 7. Tähisteta (a) punktipilvede (b) sidumine Faro Scene programmiga (FARO 2016) 
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Tahümeetriga mõõdetud koordinaatidega on võimalik kontrollida laserskaneerimisel saadud 

punktide koordinaate. Lisaks saab tahhümeetriga koordineerides siduda tähised ja 

punktipilved riikliku koordinaatsüsteemiga L-Est 97 ning ka teiste koordinaatsüsteemidega. 

 

Joonis 8. Tähisele koordinaadi lisamine Faro Scene programmis 

Registreerimisel kasutatakse punktipilvede sidumiseks üheks tervikuks punktipilvede 

ülekattuvust (vt joonis 9). Skaneerimine teostati selliselt, et punktipilvede omavaheliseks 

sidumiseks oleks vajalikus ulatuses kattuvust erinevate seisude vahel. Tavaliselt kasutatakse 

kahe kõrvuti asetseva punktipilve ühisosa punktipilvede sidumiseks, kuid mõnikord 

kasutatakse kolme või enama punktipilve ühisosa (Reshetyuk 2009). See on meetod, kus 

programm valib äratuntava punkti kattuvusosast. Registreerimisel teostatakse esmalt jäme 

registreerimine ehk leitakse kergesti eristatavad punktid näiteks ukse või akna nurgad, seda 

teeb skaneerija ise. Töömahtu vähendab süstematiseeritud skaneerimise järjekord ja abriss, 

kus on näha seisujaamade järjekord. Seejärel teostatakse arvutiga lähimate korduvate 

punktide algoritm (Reshetyuk 2009). 
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Joonis 9. Registreerimisel kasutab laserskanner Faro Focus X330 punktipilve ühisosa 

(Reshetyuk 2009)  

Registreerimise tulemusel saame ühtses koordinaatsüsteemis punktipilve. Joonisel 10 on 

näha ERMi punktipilved Reviti programmis. Punktipilved registreeritakse suurte hoonete 

puhul osade kaupa. ERMist kombineeriti viis punktipilve: kaks keldrikorruse oma, kuna 

kelder koosneb kahest eraldi osast, ning esimesekorruse, teisekorruse ja fassaadi 

punktipilvest. Seda põhjusel, et programm ja arvuti ei jõua registreeringut teostada, ülisuurt 

punktipilve on raske kontrollida ning modelleerimine programmis on lihtsam, kui saab osad 

punktipilved välja lülitada näiteks korruste kaupa. 

 

Joonis 10. Registreeritud ja korrastatud punktipilved, millega põhjal modelleeriti mudel 

Reviti programmis 
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2.6.2 ERM BIM haldusmudeli modelleerimine 

BIM haldusmudeli modelleerimine punktipilvest teostati programmiga Revit 2014 (vt joonis 

11). Revit tarkvara on spetsiaalselt loodud ehitise informatsiooni modelleerimise (BIM) ja 

dokumentatsiooni haldamise tarkavara arhitektidele, inseneridele ja ehitusettevõtetele. 

Revitis luuakse kogu projekt ühes andmebaasis. Kõik vaated, lõiked, tabelid, sõlmed on 

omavahel seotud ja nad on kõik selle sama andmebaasi otsesed väljundid. Kõik muudatused, 

mis mudelis tehakse kanduvad koheselt üle kogu mudelis. Parameetrilised komponendid 

(families) on, baas millele kõik elemendid toetuvad. Programm pakub avatud graafilist 

kasutajaliidest mudeli loomiseks ning mitmeid detailsemaid võimalusi arhitektuuri 

väljendamiseks. Lisaks on võimalik vabavormiliste objektide loomine ehk objektide, mis ei 

ole kindla kujuga. See funktsioon on oluline punktipilvest joonestamisel, sest tihti on 

keeruline reaalset olukorda ideaalkujunditega väljendada, selleks on vaja modelleerida 

massist spetsiaalne kujutis (model-in-place). Mudeli dokumenteerimiseks on võimalik teha 

tabeli väljavõtteid (reports) näiteks elementide loetelu ja nende omaduse. Samuti ka 

eksplikatsioonitabelid ruumide loetelu, pindalad, ruumalad ja kõik muud ruumiandmed 

korruste kaupa. Projekti on võimalik esitleda mitmetes variatsioonis nii graafiliselt kui ka 

tabeli kujul näiteks materjaliarvestuses. Lisaks pakub Revit veel mahu, energiakulu ja 

keskkonna analüüsi. Lõikumisanalüüsi töövahend võimaldab kontrollida ja avastada 

projekteerimisel juhtuvaid konflikte, näiteks torude ja postide lõikumist. Nii annab 

programm pidevalt veateateid modelleerijale, kui tekib mõni ebakorrapärasus. Kuid kahjuks 

tekitab see punktipilvedest modelleerides probleeme, näiteks seinad ei ole alati sirged ning 

tekivad mitmed ebatõepärased seosed, mida on väga raske programmi seaduspärasuste tõttu 

muuta. Lisaks on palju võimalusi importimiseks ja eksportimiseks. Näiteks ERMi mudeli 

puhul oli vaja importida punktipilvi (.rcs), AutoCAD faile (.dwg), teisi Reviti faile (.rvt), IFC 

ja lisaks JPG faile. Eksporditi tabeleid tekstifaili (.txt), plaane, vaateid, lõikeid AutoCADi 

(.dwg) ja mudel avatud faili formaati IFC (vt joonis 12). 
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Joonis 11. Mudeli modelleerimine programmiga Revit 2015 ekraanitõmmis 

 

Joonis 12. Reviti programmi tööriista riba, kus saab lisada Reviti, IFC, AutoCADi projekte 

ja punktipilvi ning tooteid ja elemente 

Olulisem Reviti funktsioone geodeedi jaoks on punktipilvede importimise ja 

visualiseerimise võimalus (vt joonis 12). Mille tulemusel saame realistliku 3D-kujutise (vt 

joonis 18). Mudeli tööriistadega modelleeritakse 3D-mudel. Mida on võimalik keerutada 

ning vaadata erinevates vaadetes ja lõigetes, seksioonikambrites (vt joonis 13). 

Punktipilvede visualiseerimiseks saab muuta nende värvust, intensiivsust, paksust ning lõike 

asukohta. Punktipilve paksust on võimalik muuta vastavalt vajadusele, et kerkiks esile 

visualiseerimist vajav element või konstruktsioon. Oluline on, et objektid, mida soovitakse 

modelleerida oleks horisontaalselt ja täisnurga all, et objekti mõõdud ja kontuur ei 

moonduks. Visualiseerimiseks on vaja visuaalset kujutusvõimet ja kogemust tuua 

programmiga esile vajalik element õigel kujul. Sageli on punktipilv puudulik või vigane, 

selleks on vajalik geomeetriline mõtlemine ja tuletamise oskus. Lisaks on vaja arhitektuuri 
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ja projekteerimisalaseid teadmisi, millest jääb sageli geodeedil vajaka. Geodeetidele 

õpetatakse kõrgkoolides küll üksikuid hoonete ehitusega seotud õppeaineid, kuid seda 

pinnapealselt.  

 

Joonis 13. ERM-mudeli referents tasapindade asetus ja korruste kõrgused 

Modelleerimist alustatakse uue projekti loomisega ja sisestatakse punktipilved. Seejärel 

keeratakse hoone horisontaalseks, sest horisontaalseid elemente on lihtsam modelleerida. 

Pannakse paika lõikes (Section) referents tasapinnad (Level), millele mudel rajatakse (vt 

joonis 13). Tavaliseks valitakse nende asukohad põranda peale ja lae alla, kui on osa hoonest 

teise kõrgusega siis tuleb samale korrusel mitu erineva kõrgusega tasapinda. Referents 

tasapinnad võivad olla korruse plaanid (Floors plan), kuid ei pea. Nende tasapindadega 

peavad olema seotud kõik elemendid. Nii tagatakse mudeli sidusus, kui muudetakse ühte 

elementi siis muutuvad ka teised. Näiteks kui luuakse seina elementi siis see seotakse 

referentsiga, näiteks 1. korruse põrand, ja ülemise tasapinnaga, 1. korruse lagi. ERMis loodi 

kümme tasapinda, nendest üheksa olid referents tasapinnad, millega seoti elemente ning üks 

töötasapind, kus põhiliselt modelleeriti kogu mudel (vt joonis 13). Referents tasapindu ei 

tohiks terve töö vältel liigutada, sest nendega koos muutub ka mudel. Töötasapinda 

liigutatakse vastavavalt vajadusele nii, et element, mida modelleeritakse ilmuks vaatevälja. 

Kihi (Level-i) paksust on võimalik vähendada ja suurendada vastavalt vajadusele. Seina 

asukohaline täpsus paraneb, kui kasutame tööks võimalikult kitsast punktiriba. 100 mm 

näiteks on optimaalne kihi paksus, mida autor kasutas mudeli modelleerimisel. Kui kiht on 
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liiga õhuke võib ekslikult joonestada hõredamate punktipilve põhjal vale kujutise ning liiga 

paksu kihi puhul tekivad vaatevälja teised objektid. 

 
Joonis 14. Ehitustoodetele/elementide parameetrite lisamine, näiteks on toodud uks nimega 

"Pooleteistkordne uks" 

Enne punktipilvedest mudeli modelleerimist loodi Reviti programmis parameetriliste 

toodete/elementide kataloog, kus on seinad, uksed, aknad, põrandad, ripplaed, 

sanitaartehnika, katus, viimistlusmaterjalid jne. Neid lisatakse ja modelleeritakse mudelisse 

ka tööprotsessi käigus ning süstematiseeritakse ehk seatakse hierarhia BIM-kataloogi üles 

ehitamiseks. Joonisel 14 on toodud ERM haldusmudelist uks nimega „Pooleteistkordne uks 

1300x2520 M(V)“, mis kannab endas parameetrilist infot nagu TALO 2000 klassifikatsiooni 

tunnus (vt lisa 1), materjali kirjeldust, materjalide füüsikalisi ja keemilisi omadusi, 

tulepüsivust ja avanemise suunda. Nimetused elementidele on kokkuleppelised ja toodud 

mudeli lisana. „Pooleteistkordne uks 1300x2520 M(V)“ nagu nimi viitab on tegemist kahe 

poolse uksega, koosneb uksest ja liigenduksest, ukse laius on 1300mm ja kõrgus 2520mm. 

„M“ tähendab metalli ja „(V)“ tähendab, et tegemist on välisuksega. Hoone elemente otsiti 

„BIM raamatukogudest". Revit Cityst, Autodest Seek, BIMObject, SmartBIM ja teistelt 

veebilehtedelt. Kui elementi ei leitud veebis tuli need ise modelleerida. Enamus elemente 

täiendati ja muudeti vastavalt olukorrale ERMis, mistõttu oli see projektis üks 
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aeganõudvamaid. Elementide omaduste täiendamiseks kasutati alusmaterjalina olemasoleva 

projekti spetsifikatsioone (vt tabel 5), kus saadi täpsed toodete nimetused, tootjad ja muud 

iseloomulikud omadused. Lisaks täpsustati ka ERMis kohapeal viimistlusmaterjalide ja 

konstruktsioonide sarnasusi.  

Tabel 5. ERMi projekti spetsifikatsioon uste ja tuletõkkekardinate kohta 

 

 

 

Joonis 15. Punktipilvedest mudeli modelleerimine mudeli vaates 

Seejärel modelleeritakse mudelisse põhikonstruktsiooni elemendid nagu seinad, põrandad, 

laed, postid, kuhu lisati juurde aknad, uksed, viimistluskihid ja kõik muud elemendid (vt 

joonis 16 ja 17). Selle etapi juurde käis ka pidev kontroll ERMis kohapeal ja fotode järgi (vt 

joonis 17). Töö muutis keeruliseks see, et programm Revit on ideaalkujunditel töötav 

programm, millega enamasti töötavad projekterijad ning punktipilve järgi joonestamine ei 

ole nii korrapärane tegevus. Näiteks kui hoone üks sein peab olema väikse kalde all, annab 

programm pidevalt veateateid. Probleeme ilmnes ka trepikodade ja klaasseinte kokku 

sobitamisel, kus jäi puudu autoril ehitusalastest teadmistest. Samuti tuli välja mõelda 

meetod, kuidas modelleerida viimistluskatted eraldi põhikonstruktsiooni elementidest, et 

mudelist oleks võimalikult lihtne välja arvutada näiteks ruumi värvikulu või akende pesuks 

pinda ning neid vajadusel välja lülitada. 

Punktipilv Modelleerimine Valmis mudel
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Joonis 16. Modelleeritud mudeli võrdlemine foto ja punktipilvega 

Loodud mudelist koostati tellija soovil eksplikatsioondokumendid: korruste plaanid, vaated, 

lõiked ning koostati eksplikatsioon tabelid (vt lisa 4 viimane pilt). Selleks eksporditi Revitist 

vajalikud joonised AutoCAD (.dwg) ja tabelid teksti (.txt) formaati. Vaated, lõiked ja korruse 

plaanid vormistati programmiga AutoCAD 2014. Korrigeeriti jooniseid nii, et need vastaks 

eksplikatsioon dokumentatsiooni RKAS nõuetele „RKASi nõuded ehitiste pinnaandmete 

mõõtmiseks“. Seejärel vormistati mudel realistlikuks, pandi kinni modelleerimistööriistad ja 

kustutati või peideti abijooned (vt joonis 18). 

 

Joonis 17. Punktipilvest mudeli visualiseerimine programmiga Revit 
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Joonis 18. Valminud Eesti Rahva Muuseumi BIM haldumudel 3D vaates realistlikul kujul 
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2.7 Mudeli kvaliteet ja kontrollimine 

Mudeli kontrollimiseks kasutati programmi Solibri Model Viewer 9 (vt joonis 19). See 

võimaldab kontrollida automaatselt mudeli komponente, objekte, elemente, ehitustooteid, 

nende struktuuri, materjali ja infoväljade kasutamist, elementide gabariite ja paiknevust ning 

vastuolusid. Kõik elemendid kontrollitakse programmi poolt kindlate projekteerimise ja 

ehituse reeglite järgi. Näiteks ei tohi esineda üle ulatumist, ebastandartseid uksi ja aknaid, 

elemendid ei tohi kattuda jms. Seda programmi kasutab RKAS BIM-mudelite 

kontrollimiseks. BIM-mudeli kvaliteedi tagamiseks, peab tööteostaja parandama kõik vead, 

mis programm raporteerib. Kuid selgus, et punktipilvest modelleeritud mudeli kontrollimisel 

esinevad vead, mida ei olnud võimalik parandada erinevate iseärasuste tõttu, mis on toodud 

tabelis 6. Esmalt aga antakse ülevaade mudeli modelleerimisel tekkinud vigade põhjustest. 

 

Joonis 19. Solibri Model Viewer 9.6 ekraanitõmmis (09.01.2017) 
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2.7.1 Mudeli modelleerimisel tekkinud vigade põhjused 

1) Reviti modelleerimistööriistade kasutamisel tekkinud probleemid 

Reviti programmis esineb palju sidusus reegleid, mis on mõeldud projekteerimise 

toetamiseks ning neid rikkudes, annab programm hoiatusi elementide muutumisest või 

kustutamisest. Veateated esinesid seinte ja Separatore line kasutamisel. See on pindalade 

märkimise ja korrigeerimise töövahend. Separatore line on seotud otseselt seintega, mis tõttu 

nende muutmine ei olnud mõnel juhul võimalik, vastasel korral oleks muutunud ka mudel 

ise. See oli ajakulukamaid ja keerulisemaid punkte haldusmudeli loomisel. Tekkis nii öelda 

„doominoefekt“ - ühes kohas on ruumi perimeeter asetatud seinale, siis mudeli teises kohas 

muutus seinte asukoht, neid muutes, muudavad ka järgmised elemendid oma asukohta. 

Eelkõige tundus, et programmi probleemid olid tingitud sellest, et seinad ei olnud 100% 

horisontaalsed. Mis tekitas mudelis ruumiandmete erinevusi, need viidi miinimumini nii, et 

ei ületataks tellija poolt ette antud 2% viga. Punktipilvedest joonistatud seinad ei ole alati 

horisontaalsed. Need on minimaalsete kallete ja nihetega ja kuna punkte ühendab inimene 

tekivad ka sellest minimaalsed kalded. Programm aga soovib pidevalt seinu ja jooni 

horisontaalseks keerata ning elemente sisestada 90 kraadise nurga all, mitte näiteks 90,02 

kraadise nurgaga. Kuid täpset olukorda arvestades tekiksid vead. 

Mudel loodi haldusmudeli kasutamise eesmärgil, seetõttu ei lähtutud projekteerimise 

põhitingimustest nagu talad ja teljed, mida Revit nõuab sidususte loomiseks. Projekti järgi 

neid ei sisestatud, sest see oleks mõjutanud mudelis seinte asukohti, hoides sidusust nende 

elementidega. Põrand-lagi ja katus modelleeriti mudelisse ühe elemendina, kus ei ole 

arvestatud hälvetega, nii nagu teostusjoonistel. Suuremad vead tekkisid seinte kõrgustega 

esimesel ja teisel korrusel, kus seinad pikendati kaldkatuseni. Tegelikult võisid need lõppeda 

madalamal, sest katuse ja seinte vahel oli veel teised konstruktsioonid nagu talad, ripplaed 

jms. Mudelisse modelleeriti küll ripplaed, kuid skaneerimisandmetes nende taga mõõdetud 

punkte ei ole, sest laserkiired ei ulatu sinna. 

2) BIM-kataloogidest ei leitud sobivaid ehitustooteid/elemente 

Tootekataloogidest ei leitud sobivaid elemente, nende otsimine ja loomine oli ajakulukas. 

Kui reaalsele olukorrale vastavaid tooteid internetis ei leitud tuli need ise luua. Selle tõttu 

võisid kannatada toodete täpsused ja funktsioonid. Näiteks puuduvad osadel ustel suunad 

korruste plaanidel, kuid mudelis on need siiski tuvastatavad. 
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3) Mudeli poolitamisest tekkinud probleemid 

Kuna ERMi projekt oli suure mahuline otsustati hoone jagada kaheks, et seda saaks samal 

ajal modelleerida kaks inimest. Esmalt loodi ühine projekti põhi, kus olid kõrgused, millega 

elemendid seoti ja nende kataloog (library). Mudeli ühendamine aga võimalikuks ei 

osutunud, sest ühendamisel programm kustutas tuhanded elemente. Mudeli üks osa 

eksporditi IFC-formaati ja lingiti teise projekti. Probleemi vältimiseks oleks pidanud mudelit 

modelleerima võrgu vahendusel. 

4) Andmete üleviimisel ühest programmist teise läks osa mudeli infost kaduma  

Erinevates programmidest ja formaatides projektid ei ühildunud Revitis, need sobitati 

mudelisse lingiga. Kuid neil puudusid mudelielementidele iseloomulikud parameetrid, mis 

tuli modelleerijatel uuesti sisestada, millest tekkis lisa ajakulu. Sarnane olukord tekkis 

programmide Revit Solibri vahel, kus mudeli üleviimisel muutusid või kadusid osade 

elementide andmeväljad. Sellel põhjusel tuvastas Solibri raportis vead, mis tegelikult Revitis 

olid õiged. Näiteks katuseaknast ei olnud võimalik lugeda pindala, tegelikult oli iga paneel 

eraldi pindalaga, mingil põhjusel neid programm lugeda ei suutnud.  

2.7.2 ERM BIM-mudelis leitud vead ja mitteparandatud vead  

Tabelis 6 on toodud programmiga tuvastatud mudeli sisesed vastuolud, mis on tekkinud 

haldusmudeli loomisel vale modelleerimismeetodi valimisest või programmi Reviti 

eripäradest. Need vead jäid mudelisse ning neid ei olnud või oli neid liiga ajakulukas muuta. 

Kõige rohkem vigu tuvastas programm seoses ebastandartsete ehitustoodetega, näiteks 

asetsesid kaks ust paralleelselt ühes seinas vastamisi, uks oli ebaharilikult väike, elemendid 

asetsesid üksteise sees. Samuti tekkis vigu ruumielementidega näiteks need ei järgi tegelikke 

ruumi perimeetrid ja täpset kuju, nende sees paiknevad teised elemendid ja ruumis puuduvad 

uksed. Selliseid vigu ei parandatud, sest need olidki ebastandartsed lahendused. Näiteks 

esines ruume, millel ei olnudki uksi, uksed olid ehaharilikult väikesed või olid topeltuksed. 

Osad vead tekkisid Revitist Solibri-sse eksportimisel: ruumielemendi tööriist Room 

Separatore line ei suutnud jälgida täpset ruumi geomeetriat, ruumiandmed on muutunud, 

katuseaknad olid raporti kohaselt alla 0 m². Tabelis 6 on toodud mudeli sisesed konfliktid, 

mis saadeti mudeli kaaskirjaga tellijale, et oleks ülevaade eriolukordadest mudelis. 
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Tabel 6. Solibri Model Checkeriga avastatud mudeli sisesed konfliktid, mida ei saanud 

parandada 

  KONFLIKT KOMMENTAAR 

1 Ruumis L01/048, L01/046, 

L01/047 ruumides on 

topeltuksed, mis asetsevad 

seinas vastamisi. 

Mudeli kontrollis tekib sellega seoses viga, kuid see on 

reaalne olukord. Need uksed on mõeldud isoleerimiseks. 

2 Esineb uksi, millel puuduvad 

avanemise suunad korruse 

plaanil.  

Kuna mudeli modelleerimisel ei ole põhi eesmärk 

kujutada identseid uksi, kasutati internetis saadaolevaid 

mudelielemente. Mis kujunesid analüütilisteks ning neil 

puuduvad mõned mudeli modelleerimise tunnused, 

siinkohal ka suund korruse plaanil. Kusjuures mudeli 3D 

vaates on suund olemas. 

3 Ruumis L01/027a on uks 1,2 

m kõrgusega ja L01/533 uks 

kõrgusega 0,95 m.  

Tegemist on ebastandartsete ustega. 

4 Katuseaknad on Solibri Model 

Checker raporti kohaselt alla 

0m² pindalaga. 

Revitist eksportimisel on infosisu kaduma läinud. 

5 Mudelis puuduvad talad.  Mudel on modelleeritud punktipilvest ning haldusmudeli 

jaoks, ei ole vajadus talade kujutamiseks. Need asuvad 

ripplagede taga ning seetõttu ei ole need ka punktipilves 

eristatavad. 

6 Revitist Solibrisse 

eksportimisse on 

ruumiandmed muutunud ja 

tekivad vead ruumiandmete 

lugemise.  

Viga on tekkinud eksportimisel IFC faili, osa 

andmesisust on kadunud.  

7 Ruumides L01/205, L01/001a, 

L01/205, L01/001a puuduvad 

uksed.  

Ruume eraldavad Room Seperator line. Solibri annab vea 

teate, kuid nendes ruumides reaalsele olukorrale vastavalt 

puuduvadki uksed. 

8 Ruumielementidel esinev 

probleeme põranda puudumise 

tõttu.  

Tegemist on liftide ja šahtidega, kus puuduvadki 

põrandad. 

9 Ruumi perimeeter ei jälgi 

tegeliku perimeetrit.  

Room Separatore line ei suuda jälgida täpset mudeli 

geomeetriat. Seperator line on seotud otseselt seintega ja 

mudeliga, mis tõttu nende muutmisel võib muutuda 

mudel ise.  

10 Ruumi elementide sees 

paiknevad osaliselt 

mudelielemendid.  

Kõik viimistluspinnad jäävad ruumielemendi sisse ehk 

mudeli kontrolli käigus tuvastatakse, et üksikud seinad ja 

põrandad asuvad ruumis, tegelikult on neid kasutatud 

vaid viimistluse visualiseerimiseks. 

11 Solibri Model Checker ilmneb, 

et ruumid on ebapidavad, et 

ruumi perimeetrid ei järgi 

mudeli täpset kuju.  

Kuna hoonel on kaldus katus tekib ebakorrapärane 

ruumigeomeetria, kuid ruumi on võimalik pikendada 

vaid horisontaal suunas, mitte selle kallet muuta laeni. 

Nii tekivad kolmnurksed tühimikud ruumi ja lae vahele. 

12  Sein-seinaga ristumised ja 

lõikumised.  

Programm annab ka Revitis kokku ühendatud seinte 

puhul vea teate, kuigi on kasutatud Join tööriista. 
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2.8 BIM-mudeli võrdlus teostusjoonistega ja projektiga 

Reviti tarkvaras puudub võimalus kontrollida punktipilvest modelleeritud mudeli täpsust. 

Analüüsi läbi viimiseks võrreldi BIM-mudelis modelleeritud seinu 18 ruumis, projekti ja 

teostusjoonistega. Võrreldi seinte pindalasid, pikkuseid ja kõrgusi (vt tabel 7). Seinte 

kõrguseid mõõdeti mudelis põrandast laeni või katuseni, vastavalt sellele kuidas sein lõppes. 

Sellisel meetodil on võimalik tuvastada mudeli modelleerimisel tekkinud horisontaal või 

vertikaalsuunalisi vigu.  

Vigade hindamist ei saa teha otse mudeli, teostusjooniste ja projekti erinevuste 

võrdlemisega, küll aga saab leida vigade suurusjärgu, suuna ning leida oletatavad põhjused. 

Vigade tekkimise võimalus on suur, esinevad nii mõõtmisvead, kui ka modelleerimise vead. 

Modelleerimine on subjektiivne tegevus, kus mudeli geomeetriline täpsus oleneb 

modelleerija oskustest, korrektsusest ja intuitsioonist. Teostusjoonisel ja mudelis 

mõõdistusandmete täpsused olenevad instrumendi täpsusest, mõõtmise metoodika vigadest 

ning mõõdetavate objektide omadustest. Mõõdetavate objektide omadused on seina 

geomeetria ja pinna omadused, need võivad mõjutada skaneerimise andmeid. Lisaks võib 

mõõtmistulemusi halvendada müra ja vibratsioon, näiteks inimeste liikumine mõõtmise ajal. 

Mudeli modelleerimisele hinnangu andmiseks võrreldakse ruumide seinte pindalasid ruumi 

geomeetria järgi. Analüüsitakse, kas ruumi paiknemine skaneerimiskäigus mõjutab 

erinevusi, ja veel leitakse, kas alt üles korruste kaupa modelleerimisel vead kuhjuvad. 

Võrreldakse erisuurustega ruumide erinevusi ja leitakse ruumi suuruse mõju erinevustele. 

Samuti uuritakse, kas ruumi geomeetriline kuju mõjutab erinevusi. Lõpetuseks antakse 

ülevaade 18 ruumi kõigi 71 seinte erinevusest, tuuakse välja keskmised, maksimaalsed 

erinevused ning leitakse nende põhjused.  
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Tabel 7. ERMi 18 ruumi gabariidid BIM-mudelis korruste kaupa, lisaks on välja toodud 

keskmised gabariidid ja kõik andmed kokku (m) 

Ruumi 

number 

Põranda 

pindala 

(m²) 

Sein A 

pikkus 

(m) 

Sein B 

pikkus 

(m) 

Sein C 

pikkus 

(m) 

Sein D 

pikkus 

(m) 

Keskmine 

kõrgus (m) 

Seinte 

pindala 

kokku (m²) 

I korruse ruumid 

1 28 11,2 6,0 9,3 - 4,0 107,2 

2 139 13,3 14,0 11,1 14,3 4,0 211,5 

3 444 31,8 14,0 31,8 14,0 7,3 666,3 

4 118 26,1 21,3 26,1 21,1 3,6 336,5 

5 177 16,0 14,7 16,0 14,7 7,7 471,1 

Keldrikorruse ruumid 

6 187 55,4 3,1 55,4 3,0 4,3 507,4 

7 461 13,6 33,8 13,4 33,8 4,3 408,5 

8 472 13,7 33,9 13,7 33,8 4,3 410,6 

9 473 14,0 33,9 14,1 33,9 4,3 413,1 

10 69 54,9 1,3 54,9 1,3 4,3 488,0 

11 72 56,6 1,3 56,6 1,3 4,3 502,1 

12 982 20,7 47,7 20,7 47,7 5,9 804,0 

13 7,3 2,0 3,6 2,0 3,6 4,3 47,7 

14 5,3 2,5 2,1 2,5 2,1 4,3 39,9 

15 36 6,8 5,3 6,9 5,3 4,3 104,6 

II korruse ruumid 

16 80 13,3 5,9 13,4 5,9 7,6 293,5 

17 118 9,4 12,7 9,4 12,6 5,5 241,6 

18 42 6,9 6,3 6,9 6,2 4,9 128,4 

Keskmine 

(m) 

217,3 20,5 14,5 20,2 15,0 5,0 343,4 

Kokku (m) 3882,6 357,2 254,7 354,8 254,5 85,3 6074,9 

 

Vaatluse alla võeti ERMi 18 ruumi, kokku põranda netopindalaga 3882 m2 (vt tabel 7). Mis 

moodustas 11% ERMi kogu netopinnast 35424 m2. 18 ruumi on hoones valitud nii, et igal 

korrusel asetseks mõlemas otsas ja optimaalsete vahedega vähemalt kolm ruumi. 

Keldrikorrusel valiti kümme ruumi netopindalaga 2765 m2, mis moodustab 21% (vt joonis 

20). Esimesel korrusel võeti vaatluse alla viis ruumi kokku 906 m2, mis moodustas korruse 

pindalast 5% (vt joonis 21). Teisel korrusel võrreldi kolme ruumi, kogu pindalaga 240 m2, 

mis moodustas korruse pindalast 6% (vt joonis 22). Seinte kogupindala, mis mudelis 

vaatluse alla võeti oli 6075 m2. Järgnevatel joonistel on toodud ruumide paiknemise skeemid 

korruseti. Seinte võrdlemiseks märgiti seinad A, B, C, D tabelis 7 ja ruumis 12 on näha seinte 

paiknemise järjekord, sein A on üleval ning teised seinad loetakse päripäeva (vt joonis 20). 
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Joonis 20. Keldrikorrusel valitud ruumide skeem 

 

Joonis 21. Esimesel korrusel valitud ruumide skeem 

 

Joonis 22. Teisel korrusel valitud ruumide skeem 

 

2.8.1 BIM-mudeli seinte võrdlemine projekti ja teostusjoonisega pinnaomaduste 

järgi 

Peegelduvad pinnad, nagu peegel, klaas, läikivad põrandad ja seinad, võivad laserskanneri 

kiire teise kohta peegeldada nii, et tekib uus punkti asukoht. Mitmekordsete klaaside puhul 

tungib laserkiir läbi klaasi, murdub ja peegeldab tagasi ja nii ka järgmiste klaaside vahel, 

mille tulemusena tekib punktipilves müra (vt joonis 24). Näiteks 5 mm paksune klaaspind 

võib tunduda joonestajale 20 mm. Ka teistel pindadel võib kiirte hajumine probleeme 

tekitada, näiteks mida heledam on pind, seda tugevama intensiivsusega tagasipeegelduv kiir 

kiirgab. Samuti mida tumedam on objekt, seda nõrgem on tagasi peegelduv laserkiire 

signaal, tekib pinnase neeldumine (Quintero et al., 2008). Ka ERM punktipilvedes oli 

selliseid vigu näha, kuid oskuslik modelleerija oskab selekteerida punktipilves õiged 

punktid. Järgnevalt analüüsitakse andmeid klaaspindade peegeldumisi arvesse võttes. 
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Joonis 23. 18 ruumi seinte pindalade erinevused % ja seite pindala ruumide kaupa m2 (sinise 

kastiga on esile toodud klaaspindadega ruumid). Punase joonega on märgitud tellija ette 

antud lubatu 2% vea ülempiir 

Joonisel 23 on 18 ruumi seinte pindalade erinevused projekti ja teostuse vahel, teostuse ja 

BIM-mudeli vahe ja projekti ja BIM-mudeli vahel protsentides. Punase joonega on märgitud 

tellija ette antud lubatu 2% vea ülempiir. Sinise kastikesega on esile toodud suurte 

klaaspindadega ruumid, millest lähtuti võrdlusel. Ruumi 3 seinte pindala erinevus on 

mudelis 0,68% väiksem, kui projektis, mis on väga hea tulemus, sest see on üks väiksemaid 

erinevusi 18 ruumi projekti ja BIM-mudeli võrdluses. Nelja klaasseina pindala kokku on 

666,3 m2 ja erinevus mudelis ja projektis on 4,6 m2. Seinte pikkuste erinevused on 1,1-2,7 

cm ja kõrguslikult 2,5-6,5 cm. Neljast seinast ühel juhul peaks BIM-mudelis klaassein lühem 

olema ja kolmel korral peaks klaassein pikem olema. Kuigi erinevused on väga väiksed, 

põhjustatud instrumendi-, modelleerimis- ja mõõtmisvigadest, koostatakse katse ruumi 

seinte kokku joonestamise teel (vt joonis 24). Kui modelleeritud ruumi klaasseinad jäävad 

tegelikust asukohast tahapoole, siis antud kontekstis võib oletada, et asukoht on muutunud 

laserkiire murdumise tõttu. Siiski on erinevused väga väiksed, seina asukoht parempoolses 

nurgas erineb vaid 6 mm, mis on 31,81 m seina kohta. Teine põhjus, mille tõttu võib seina 

asukoht erineda on see, et modelleerija valib Revitis referentstasapinna paksuse näiteks 10 

cm üles ja alla poole. Nähtavale kerkinud punktiriba, kus asetseb näiteks kuus punkti kõrvuti 

ja valitakse vale punkt, mudelis tekib 1mm viga, mis füüsilise seina puhul võib-olla mitu 

korda suurem. Klaasseinte puhul võib mudeli ja füüsilise seinte erinevus seisneda ka õige 

elemendi valimisel tootekataloogist. Ruum 16 on klaaspindade mõju hindamise kriteeriumis 

suurima erinevusega. Tegemist on teisekorruse ~79,7 m² ruumiga. Ruumi neli seina 
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lõppevad kaldkatusega ning ruumi ühes seinas on suured aknad. Teostuse ja BIM-mudeli 

seina pindala erinevus on 1,1%, mis on 3,39 m² 293,5 m² kohta. Suuremad erinevused on 

kõrguslikud: teostuses ja BIM-mudelis 5,2-7,8 cm ja projektis ja BIM-mudelis 8,7-10,1 cm. 

BIM-mudelis mõjutab seina kõrgusi modelleerimise viis, sest mudelis on seinad pikendatud 

otse katuseni. Katus on loodud kogu ulatuses ühe paksusega, kus ei ole arvestatud hälvete ja 

teiste konstruktsioonidega, nagu talad ja katusepaneelide osad. Akendega sein erines 

mudelis 4,4cm ja teised seinad vastavalt 6,8 cm, 1,3 cm ja 5,6 cm. Kõrguslike vigade 

elimineerimisel oleks ruumi 3 pindala erinevus 0,5 m2 ehk 0,1% ja ruumis 16 1,4 m2 ehk 

0,5%. Kuigi joonisel 24 ilmnes katse käigus, et klaasseina peegeldumisest tingituna võis 

modelleerija tõesti valida klaasseina asukoha hoopis peegeldunud punkti asukohale, ei saa 

väita, et ERMi mudelis peegelduvad pinnad modelleerimisele suurt mõju avaldasid. 

Suurimaks probleemiks klaaspindade modelleerimisel kujunes vale seina kõrguse ja 

elemendi valimine. 

 

Joonis 24. Ruumi 3 klaasseinte asukoha muutus ja BIM-mudelis. Laserkiire murdumisel 

peegeldub see uude asukohta klaaspinna taha 
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2.8.2 BIM-mudeli seinte võrdlemine projekti ja teostusjoonisega seinte paiknemise 

ja geomeetria järgi 

2.8.2.1 Vigade kuhjumine ruumi paiknemise järgi skaneerimisekäigu algusest - 

lõppu 

Ilma tähisteta (cloud-to-cloud) mõõtmismeetod kasutab punktipilvede ühendamiseks 

ülekattuvus osa, mille ohuks on vigade kuhjumine mõõdistamiskäigu lõpus. Selle meetodi 

kasutamisel peab olema eriti ettevaatlik pikkade sirgete objektide puhul (Quintero et al., 

2008). Kuigi vead viidi punktipilvede registreerimisel miinimumini on ikkagi ohuks, et nii 

suure ja pika (ERM on üle 355 m pikk) hoone modelleerimisel need avalduvad seinte 

pindalas. Joonisel 20, 21 ja 22 on toodud ruumide paiknemise skeemid. Analüüs vigade 

kuhjumise kohta viiakse läbi keldrikorruse parempoolse osaga, kus on kolm pikka, üle 50 m 

pikkust koridori (märgitud lillaga) ja neli, sarnase kujuga, ristkülikulist ruumi (märgitud 

kollasega, vt joonis 25). Joonisel 25, 26, 27 on keldrikorruse seitse ruumi skaneerimiskäigu 

alusel järjestatud ning eristatud sarnase kuju järgi. Ülipikad ruumid 10, 11 asetsevad järjest 

skaneerimiskäigus, seega saab nende andmeid vigade kuhjumise kohta analüüsida. Nende 

ruumide seinte pikkused erinevad projektis ja teostuse 1,37% ja 1,7% järelikult on kasvanud 

viga skaneermiskäigu suunas. Kuid pindalade erinevused on 2,03% ja 1,05% (vt joonis 26) 

ja kõrguslik erinevus on mõlemal juhul 0,67% (vt joonis 27). Ristkülikukujuliste ruumide 

järjestus on skaneerimiskäigus 12, 7, 8 ja 9. Seinte pikkuste erinevused projekti ja BIM-

mudeli vahel esmalt kasvavad ja siis kahanevad. Samamoodi on ka seinte pindalade ja 

kõrgustega, ei ilmne ühtset tõusu erinevuste suurenemises. Seega ei saa väita, et ERM 

mudeli loomisel oleks modelleerimisel tekkinud vead seotud skaneerimiskäigus vigade 

kuhjumisega.  
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Joonis 25. Keldrikorruse seinte pikkuste erinevuste võrdlemine %. Hinnati vigade 

kuhjumise seost ruumi paiknemisega skaneerimiskäigus ja sarnast geomeetriat (lillaga 

märgitud ülipika kujuga ruumid ja kollasega ristkülikukujulised ruumid). Punase joonega on 

märgitud tellija ette antud lubatu 2% vea ülempiir 
 

 
Joonis 26. Keldrikorruse seinte pindalade erinevuste võrdlemine %. Hinnati vigade 

kuhjumise seost ruumi paiknemisega skaneerimiskäigus ja sarnast geomeetriat (lillaga 

märgitud ülipika kujuga ruumid ja kollasega ristkülikukujulised ruumid). Punase joonega on 

märgitud tellija ette antud lubatu 2% vea ülempiir 
 

 

Joonis 27. Keldrikorruse seinte kõrguste erinevuste võrdlemine %. Hinnati vigade 

kuhjumise seost ruumi paiknemisega skaneerimiskäigus ja sarnast geomeetriat (lillaga 

märgitud ülipika kujuga ruumid ja kollasega ristkülikukujulised ruumid).  
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2.8.2.2 Vigade kuhjumine alumiselt korruselt ülemiseni 

Ruumide erinevusi võrreldakse korruste kaupa alt üles leidmaks, kas vead kuhjuvad. Kuigi 

korruseid on ainult kolm, võib erinevuste kasvamine olla juhuslik. Siiski võib arvata, et mida 

rohkem on korruseid, seda suuremaks vead kuhjuvad korruseti. Mõõtmistes esimese korruse 

keskmine seinte pindala erinevus teostuse ja BIM-mudeli vahel on 2,32%. 

Mõõtmistulemustel olid viiest ruumist kahel andmed ning ruumi 4 erinevus, mis oli 3,2%, 

see on tõstnud keskmist erinevust märgatavalt. Erinevus ruumis 4 on suur kõrgusliku vea 

tõttu, mis oli 3,2% teostuse ja BIM-mudeli vahel. Mis on tingitud ruumi geomeetriast (vt 

joonis 21), see asub 0,51 m all pool esimest korrust ning lõppeb kaldkatusega. Ühtlasi on 

see skaneerimiskäigu viimane ruum. Joonisel 29 on näha, et horisontaalsuunas on BIM-

mudeli – teostuse ja BIM-mudeli – projekti pikkuste erinevused väga väiksed, keldrikorrusel 

on keskmine erinevus 0,94%, esimesel korrusel 0,27% ja 0,33% ning teisel korrusel 0,26% 

ja 0,3%. Joonisel 30 on näha, et kõrguste erinevused korruste kaupa on suuremad, kui olid 

pikkuste erinevused. Keldrikorrusel on projekti ja BIM-mudeli kõrguste erinevus keskmiselt 

0,97%, esimesel korrusel 1,42% ja teisel korrusel 1,39%. Mudelis ei avaldu alt ülesse 

modelleerimisel vigade kuhjumist. Küll aga võivad vead olla tingitud valede 

referentstasapindade valikust, sest kõrguslikult erinevused on suuremad, kui seinte pikkuste 

erinevused. 

 

Joonis 28. Seinte keskmine pindalade erinevus korruste kaupa %. Punase joonega on 

märgitud tellija ette antud lubatu 2% vea ülempiir 
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Joonis 29. Seinte keskmine pikkuste erinevus korruste kaupa % 
 

 

Joonis 30. Seinte keskmine kõrguste erinevus korruste kaupa % 

 

2.8.2.3 Seinte pindalade erinevuste sõltuvus ruumi suurusest 

Selleks, et hinnata ruumide erinevuste mõju ruumi suuruste järgi, sorteeriti ruumid põranda 

pindala järgi kasvavas järjekorras (vt joonisel 31). Väikseim ruum 14 on WC, mille pindala 

on 5,3 m2 ja suurim ruum on ruum 12, mis on keldrikorrusel 982m2 saal. Andmetest kõige 

suurema erinevusega oli ruumid 4 ja 17, need on keskmise suurusega ruumid. Ruumi 4 

erinevusi on pikemalt kirjeldatud peatükis 2.8.2.4. Joonisel 31 on näha, trendijoone järgi, 

mida suurem on ruum, seda väiksem on modelleeritud seinte protsentuaalne erinevus. 

Esimese viie väiksema ruumi keskmine pindala on 23,7m2  ning keskmine erinevus oli 

projekt ja mudeli seinte pindala kohta 1,5%. Viie suurema ruumi keskmine põranda pindala 

on 566,4 m2 ning keskmine erinevus oli projekt – BIM-mudeli seinte pindala kohta 1,1%. 

Seega 26,6% on viis suuremat ruumi parema täpsusega, kui viis väiksemat ruumi. Järelikult 

väiksemate ruumide modelleerimisel tuleb väga tähelepanelik olla, sest eksimisvõimalused 

on väiksed. 
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Joonis 31. Keskmiste seinte pindalade erinevused % sõltuvalt ruumi pindalast. Punase 

joonega on märgitud tellija ette antud lubatu 2% vea ülempiir 

 

2.8.2.4 Ruumi geomeetria mõju seinte gabariitidele  

Ruumid jaotati geomeetrilise kuju alusel viide rühma: ruum mille üks nurk on teravnurk, 

ristkülikukujuline ruum, ruudukujuline ruum, ülipikk ruum ja ruum mis lõppeb 

kaldkatusega. Joonisel 32 on teostuse ja BIM-mudeli seinte pindalade erinevuste 

protsentides. Kõige rohkem erinevad seinte pindalad nendes ruumides, kus ruum lõppeb 

kaldkatusega, teostuse ja BIM-mudeli keskmine erinevus on 1,35%. Seinte kõrguste 

erinevused 0,88% on ruumides suuremad, kui seinte pikkused, mis on erinevusega 0,26%. 

Ülipikas ruumis erinevad ruumi seinte pindalad 1,26% ja ristküliku kujulises ruumis 1,25%. 

Ülipikkades ruumides on kõige suuremad seinte pikkuste vead 0,99%. Teravnurgaga ruume 

on valimis kaks ruumi 1 ja 2, nende ruumide pindalade erinevused on keskmiselt 1,16%. See 

on hea tulemus, sest teravtippu väikseimgi muutus muudab seina pikkust ja pindala oluliselt. 

Viidi läbi katse ruumis 1, see on kolmnurkne 27,7 m² ruum, mis tipneb teravnurgaga. Selgus, 

et teravnurga suurenedes ühe kraadi võrra väheneks ruumis teravnurgaga tipneva seinte 

pikkused 0,47 cm (vt joonis 33). Kuigi seinte pindala erinevused on väga sarnased tundub, 

et mitte horisontaalne geomeetriline kuju ei tee keeruliseks ruumi modelleerimist, vaid 

vertikaalse geomeetrilise täpsuse saavutamine. Mis võib seotud olla modelleerimise 

meetodiga Revitis, kus primaarne mudeli modelleerimine toimub 2D-vaates. Seinte 

kõrgused vertikaalsuunas täpsustatakse lõigete ja 3D-vaate abil, kuid jääb siiski oht, et ei 

märgata erinevusi lae juures.  
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Joonis 32. Teostus- ja BIM-mudeli seinte kõrguste, pikkuste ja pindala erinevused % erineva 

geomeetriaga ruumides 

 

 

Joonis 33. Katse ruumis 1: Teravnurga ühe kraadi muutmisel seinte pikkused muutuvad 

oluliselt 

 

2.8.2.5 Ülevaade kõigi seinte erinevustest  

Joonisel 34 on toodud teostusjooniste, projekti ja BIM-mudel seinte keskmised ja 

maksimaalsed erinevused. Kõige väiksemad erinevused olid projekti ja teostusjooniste 

vahel, kus pindala keskmine erinevus oli 0,49%, maksimaalselt 3,64 % ruumis 6. Teostuse 

ja mudeli seinte pindala erinevus oli keskmisel 1,19% ja ruumis 4 maksimaalselt 5,21 %. 

Seinte kõrgused erinesid mudeli ja teostuse vahel rohkem (keskmiselt 1,04%), kui seinte 

pikkused (keskmiselt 0,64%). Projekti ja mudeli seinte pindalade erinevus oli 1,50%, 

maksimaalselt 6,65% ruumis 4. Sarnaselt eelmisele võrdlusele erinesid ka mudeli ja projekti 

vahel rohkem seinte kõrgused (keskmiselt 1,18%), kui seinte pikkused (keskmisel 0,75%). 

Erinevused olid kokkuvõttes suuremad projekti ja mudeli vahel, kui teostuse ja mudeli vahel. 

Selline tulemus on ootuspärane, sest teoreetiliselt peaksid mudeli ja teostuse andmed olema 
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sarnasemad, kui projekti ja mudeli omad, sest teostusjoonised ja mudel põhineb reaalsetel 

mõõtmisandmetel.  

 

Joonis 34. Keskmised ja maksimaalsed seinte pikkuste, kõrguste ja pindalade erinevused %. 

Punase joonega on märgitud tellija ette antud lubatu 2% vea ülempiir 

Kõige rohkem oli mudelis kõrguslikke erinevusi ja kuna pindala sõltub kõrgusest avalduvad 

ka need vead pindalas. 18 ruumist 15 korral on modelleeritud ruumi seinte pindala väiksem, 

kui teostusjoonisel. Kolmel korral on ruumi seinte kogupindala suurem, need on ruumides 

1, 2 ja 11. 18 ruumist kolmes ruumis ületab teostuse-mudeli kogu seinte erinevus etteantud 

lubatud 2%, need on ruumid 4, 13 ja 17, hälbed on vastavalt 3,17%, 2,07%, 2,4%. Seinu 

eraldi võrreldes (vt joonis 36) võib näha, et 71 seinast 11 seina pindala on 2% suurema veaga. 

Kusjuures 12 seinte pindalade erinevusi võrrelda ei saanud, sest teostusel oli lähteolukord 

teine või puudusid mõõtmisandmed. Keskmine seinte pindala erinevus oli teostusjooniste ja 

BIM-mudeli vahel 1,1%. Teostuse ja mudeli vahel on keskmine pindalade erinevus 1,04 % 

ja projekti ja mudeli vahel 1,18% (vt joonisel 34). Kuna pindalal on otsene seos pikkuste ja 

kõrgustega siis need on suurimad. 

Seinte kõrgused ületasid 2% viga kuuel korral 71st seinast, sarnaselt pindalade erinevusega 

oli ruumis 4 teostuse ja mudeli vahel maksimaalne erinevus 3,8%-5,2% (vt joonisel 37). 

Ruum 4 on 118 m² pindalaga ruum, mis asub -0,51 m all pool 0 tasapinnast ja on kaldus 

laega koridor. Tegemist on skaneerimiskäigu viimase ruumiga. Keeruliseks teeb ruumile 

õige referentstasapinna valimine. Ruumi ruutviga teostusega võrreldes on 3,47%. Mille 

moodustab suuremalt osast kõrguslik viga, mis on teostuse ja mudeli vahel 0,2-17 cm. Ruum 

17 seinte pindala erinevused teostuse ja mudeli vahel on 1,9%-2,9%, mis ületas samuti 

lubatud piiri. Ruumi 17 moodustab seinte vahele jääv liigendatud ruum, pindalaga ~118 m², 

mis koosneb trepikojast ja ruumis. Ruum asub teisel korrusel ja sarnaselt ruumile 16 seinad 
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ulatuvad kaldkatuseni. Seinte kogupindala erineb teostuses ja mudelis 2,04% , mis on 5,9 m² 

seinte kogupindalast 247,6 m². Kõrgused erinevad 7,9-15 cm, mis on 1,5%-2,6 %. Taaskord 

on viga tekkinud sellest, et mudelis ei ole katust eraldi elementidest modelleeritud ning ei 

ole seinte täpseid kõrguseid. Kõige suurema pindalaga ruum valikukriteeriumis on 

keldrikorruse ruum 12 pindalaga 982,5 m². Seine kogupindala BIM-mudelis on 803,9 m², 

teostuses 804,8 m² ja projektis 806,5 m². Seinte kogupindala erineb teostusel ja mudelil 0,82 

m², mis moodustab 0,1% selle ruumi seinte pindalast. BIM-mudeli ja projekti erinevus on 

1,7 m², mis on 0,2%. Seinte pikkused peaks teostuse järgi olema 9-13,4 cm pikemad. Need 

on suhteliselt väiksed vead nii pikkade ~21 m ja ~48 m seinte kohta (vt joonis 34).  

Kuna Revitis põhiline modelleerimine toimub töötasapinnal, siis kõige vähem vigu peaks 

olema, teostusjooniste ja mudeli vahel, seinte pikkustes. Joonisel 35 on näha, et kahes ruumis 

ületab seinte pikkuste erinevus etteantud lubatud 2 % piiri, need on ruumis 13 a ja c seinad 

ja ruumis 14 a, b ja d seinad (vt joonis 20). Need ruumid on valikukriteeriumis väikseimad 

ruumid, ruum 13 on 7,3 m2 ja ruum 14 on 5,3 m2. Seinte pikkuste erinevused ruumis 13 

teostuse ja mudeli vahel olid 0,2-9,6 cm ja ruumis 14 3,9-9,4 cm. Seega tuleks eriti täpne 

olla väiksemate ruumide modelleerimisel punktipilvest, vale seina asukoht tekitab vea sama 

ruumi seinte pikkustesse, kui ka kõrval ruumi. Ei saa väita, et see erinevus on viga mudelis, 

sest skaneeritud punktipilv kuvab kõige hilisemat olukorra objektil. 
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Joonis 35. 18 ruumi seinte pikkuste erinevuste võrdlus projekti, teostusjoonise ja BIM-mudeliga % ja seinte pikkused BIM-mudelis (m) . Punase joonega on märgitud tellija ette antud lubatu 2% vea ülempiir 

 

Joonis 36. 18 ruumi seinte kõrguste erinevuste võrdlus projekti, teostusjoonise ja BIM-mudeliga % ja seinte kõrgused BIM-mudelis (m) . Punase joonega on märgitud tellija ette antud lubatu 2% vea ülempiir 

 

Joonis 37. 18 ruumi seinte pindalade erinevuste võrdlus projekti, teostusjoonise ja BIM-mudeliga % ja seinte pikkus BIM-mudelis (m) . Punase joonega on märgitud tellija ette antud lubatu 2% vea ülempiir 
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3 ANALÜÜS 

Kuna Reviti tarkvaras puudub võimalus kontrollida mudeli täpsust punktipilvest 

modelleerimisel, viidi eelmises peatükis läbi andmete võrdlus projekti, teostusjooniste ja 

BIM-mudeli vahel. Mudelis peavad ruumi pindalad jääma tellija poolt ette antud 2% lubatud 

piiri sisse, sellest lähtuvalt kontrolliti seinte pindalasid 18 ruumis. Võrreldi seinte pikkuseid, 

kõrguseid ja pindalasi, et välja selgitada erinevuste tekkimise põhjused ja leiti kas vead 

kuhjusid vertikaal- või horisontaalsuunas. 

Projekt on ideaalolukord hoonest, mida reaalsuses ei eksisteeri. Teostusjoonised põhinevad 

tahhümeetrilisel mõõtmistel, mis tähendab et need kujutavad tegelikkusele lähedast 

olukorda. Kuid seejuures tuleks märkida, et skaneerimise ja teostuse vahele jäi mitme kuune 

vahe. Punktipilvest modelleeritud BIM-mudelis tekkinud vigade põhjusteks võivad olla 

mõõtmisel ja modelleerimisel tekkinud vead. Modelleerimisel tekkinud vigade põhjused on 

toodud peatükis 2.7.1. Punktipilvest mudeli koostamisel tekkisid vead seoses: Reviti 

modelleerimistööriistade kasutamisega, BIM-kataloogidest ei leitud sobivaid 

ehitustooteid/elemente, mudeli poolitamisel tekkisid probleemid, andmete üle viimisel ühest 

programmist teise läks osa infot kaduma. Peatükis 2.7.2 on toodud ERM BIM-mudelis leitud 

vead, programmiga Solibri Model Checker, mis oli tingitud projekti eriolukordadest, mida 

ei parandatud. Lisaks uuriti veel teisi modelleerimisel tekkinud vigade põhjuseid peatükis 

2.8.  

Kõige sarnasemat olukorda mudelile kujutavad teostusjooniste andmed. Joonise 34 selgus, 

et teostuse ja mudeli vahelised erinevused olid suuremad seinte kõrgustel. Kuigi peatükis 

2.8.2.2 leiti, et vead ei kuhju alt üles korruste kaupa, siis võivad vead olla tingitud valede 

referentstasapindade valikust, sest kõrguslikud erinevused on suuremad, kui seinte pikkuste 

erinevused. Leiti, et vertikaalsuunalised, ehk kõrguslikud erinevused on suuremad, kui 

horisontaalsuunalised ehk pikkused. Sellele leiti kinnitus ka peatükis 2.8.2.1, kus uuriti 

seinte erinevuste kuhjumist skaneerimiskäiguga samas suunas. Leiti, et ERMi mudeli 

loomisel ei ole tekkinud vigade kuhjumist skaneerimiskäigu suunas. Küll aga oli mudeli 

vead ebakorrapärased, mis võib viidata, peatükis 2.7.1 esimeses punktis kirjeldatud, 

„doominoefektile“- kui modelleerimisel liigutati ühte elementi siis liikusid mudelis ka teised 

sidusad elemendid. Selle efekti peamiseks põhjuseks võis olla see, et seinad ei olnud 100% 
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horisontaalsed ja 90 kraadise nurga all. Mudeli vead võivad olla põhjustatud ka modelleerija 

intuitsioonist tehtud vigadest ja teadmatusest on kasutatud valesid tööriistu. 

ERM BIM-mudelis 18 ruumi kriteeriumis leiti seos erinevuste ja ruumi suuruste vahel. Mida 

suurem on ruum, seda väiksem on modelleeritud ruumi erinevus. Esimese viie väiksema 

ruumi erinevus oli projekt ja mudeli seinte pindala kohta 1,5%. Viie suurema ruumi erinevus 

oli projekt- BIM-mudeli seinte pindala kohta 1,1%. Seega 26,6% on viis suuremat ruumi 

parema täpsusega, kui viis väiksemat ruumi. Erilist tähelepanu tuleks pöörata väiksemate 

ruumide modelleerimise. Ruumid 13 ja 14 on valikukriteeriumi väikseimad alla 8m2, kuid 

nende ruumide seinte pikkused ületasid ainsana etteantud 2% erinevuse teostuse ja mudeli 

vahel. Eksimisvõimalus on väga väike, iga väiksemagi vale punkti valik punktipilvest tekitab 

väikestes ruumides suured erinevused.  

Lisaks ruumi suurustele mõjutab modelleerimisel seinte täpsust ruumide kuju, mida uuriti 

peatükis 2.8.2.4. Vertikaalsuunalised vead domineerisid siingi, leiti et kõige rohkem 

erinevad seinte pindalad nendes ruumides, kus ruum lõppeb kaldkatusega. Mis on seotud 

modelleerimise meetodiga Revitis, kus primaarne mudeli modelleerimine toimub 

töötasapinnal, 2D-plaanil, millele lisaks saab küll kasutada 3D-mudelit ja lõikeid, kuid 

elemendid ei ole nii lihtsasti kujundatavad nagu töötasapinnal. Teine võimalik kõrguslike 

vigade allikas oli tingitud katuse madal detailsus, mudelisse lisati katus (1.korruselagi) ühe 

elemendina, kus ei arvestatud hälvetega, nii nagu teostusjoonistel. Suuremad erinevused olid 

ka ülipikkades koridoride otsa seintes. Uuriti ka teravnurgaga ruumide erinevus, mille käigus 

viidi läbi katse ruumiga 1, kus selgus, et teravnurga suurenedes ühe kraadi võrra vähenes 

ruumis teravnurgaga tipneva seinte pikkused 0,47 cm. Mis tähendab, et mudeli püstitamisel 

tuleks eriti hoolas olla nende nurkadega. ERM mudelis seda viga ei tehtud, kuna erinevused 

olid, teostusjoonise ja mudeli vahel, alla 2% võib kinnitada, et seina pikkused ja nurk on 

mudelisse õiged valitud. 

Lisaks uuriti veel peegelduvate pindade mõju seinte pikkusele. Peegelduvad pinnad, nagu 

peegel, klaas, läikivad põrandad ja seinad, võivad laserskanneri kiire teise kohta peegeldada 

nii, et tekib uus punkti asukoht. Kuna katses selgus, et ruumi 3 klaasseina asukoht oli tõesti 

valitud klaasseina tegeliku asukoha taha, siis antud kontekstis võis oletada, et asukoht on 

muutunud laserkiire murdumise tõttu. Kuna klaasseintega ruumide erinevused ei olnud 

suuremad, kui teistel seintel, ei saa väita, et ERMi mudelis peegelduvad pinnad 

modelleerimisele suurt mõju avaldasid. Suurimaks probleemiks klaaspindade 
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modelleerimisel kujunes hoopis vale seina kõrguse ja elemendi valik. Tootekataloogides ei 

leidunud sobivaid elemente, nende otsimine ja loomine oli ajakulukas, kuid selle all võis 

kannatada ka klaasseinte gabariitide täpsused. 

Erinevused olid kokkuvõttes suuremad projekti ja mudeli vahel, kui teostuse ja mudeli vahel. 

Selline tulemus on ootuspärane, sest teoreetiliselt peaksid mudeli ja teostuse andmed olema 

sarnasemad, kui projekti ja mudeli omad, sest teostusjoonised ja mudel põhineb reaalsetel 

mõõtmisandmetel. Lähtuvalt modelleerimise lähteülesandest tuleb modelleerima asumisel 

paika panna mudeli detailsus. Analüüsis selgus, et kõrguslikud vead olid tingitud 

modelleerimise meetodist, kus katus ja laed modelleeriti ühe tasapinnana, ning ei arvestatud 

konstruktsiooniliste eripäradega ja hälvetega, nii nagu teostusjoonistel. Kuna ERM 

haldusmudelis oli peamine eesmärk ruumiandmete saamine, eelkõige põranda pindalade 

õigsus, siis ei saa mudeli kõrguslike vigu mudeli kvaliteedi hindamisel kajastada. Küll aga 

on oluline antud kontekstis seinte pikkuste vigade hindamine, mis jäid keskmisel 0,64% 

erinevuse sisse, kuid seinu eraldi vaadates leiti, et kahe ruumi seinte erinevused ületavad 

lubatud 2% piiri. Kuigi erinevused on väljaspool normi ei saa väita, et see erinevus on viga 

mudelis, sest skaneeritud punktipilv kuvab kõige hilisema olukorra objektil.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva lõputöö teemaks on “Skaneeritud punktipilvest ehitusinformatsioonimudeli 

koostamine hoone haldamiseks Eesti Rahva Muuseumi näitel“. Eesmärgi täitmiseks uuriti 

skaneeritud punktipilve alusel modelleeritud BIM haldusmudeli loomise protsessi, 

võimalusi, andmete kogumist, modelleerimise täpsuse kontrollimist geodeedi poolt. 

Ajendiks oli geodeesia töövaldkonna laiendamine ehk pakkuda skaneeritud punktipilvest 

BIM-mudeli modelleerimist. Skaneerimine on üsna uus valdkond Eestis ning selle järgi on 

olemas nõudlus, lisaks inventaril pikk tasuvusaeg motiveerib ettevõtteid leidma sellele 

rohkem rakendusi. Eeliseks skaneeritud punktipilvest mudeli koostamisel on võimalus seda 

teha ka juba valmis hoone ning ka renoveeritavate hoonete kohta, või viia vastavusse 

olemasolev mudel reaalse olukorraga.  

Uurimistöös anti ülevaade ka mudeli koostamiseks kasutatud programmidest. Peale välitöid 

ehk peale laserskaneerimist objektil, alustati tööd arvutis, esmalt registreeriti punktipilved ja 

puhastati programmiga Faro Scene 5.5. Seejärel modelleeriti 3D-mudel programmiga Revit 

2015. Revitis valmis mudeli täiendamisel lõpp-produkt, milleks on BIM haldusmudel. 

Projekti koostamisel kasutati veel programmi AutoCAD 2014, millega vormistati 2D 

eksplikatsioonjoonised, kuigi selle töö oleks saanud ka ära teha REVITis, AutoCADis on see 

hetkel vähem aega nõudvam. Samuti oleks saanud koostada ruumide eksplikatsioonid 

programmis, mida antud juhul tehti Microsoft Excel 2013. Microsoft Word 2014 koostati ja 

vormistati mudeli dokumentatsioon. Kuna Reviti tarkvaras puudub võimalus kontrollida 

mudeli kvaliteeti, siis kasutati selleks Solibri Model Checker programmi, mida RKAS 

kasutab BIM-mudelite parameetrilise infosisu kontrollimiseks. BIM-mudeli kvaliteedi 

tagamiseks peab tööteostaja parandama kõik vead, mis programm raporteerib. Nendeks olid 

elementide parameetrilise info puudumine, elementide vahelised konfliktid nagu 

ülekattumine ja ristumine, ebastandartsete suurustega elemendid ja muud 

projekteerimistingimustele mittevastavad seosed või elemendid. Selgus, et punktipilvest 

modelleeritud mudeli kontrollimisel esinevad vead, mida ei olnud võimalik parandada, 

erinevate programmi ja objekti iseärasuste tõttu, need edastati mudeli kaaskirjaga tellijale.  
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Lisaks kvaliteedi kontrollimise võimalusele puudub Revitis ka tööriist mudeli täpsuse 

hindamiseks, mis võiks võrrelda punktipilve ja mudeli kokkulangemist. Täpsuse 

hindamiseks võrreldi projekti, teostusjooniste ja BIM-mudeli andmeid. Mudelis peaks ruumi 

pindalad jääma tellija poolt ette antud 2% lubatud piiri sisse. Seinte pindalasid võrreldi seinte 

pinnaomaduste ja geomeetria järgi. Pinnaomaduste mõju hindamiseks viidi läbi võrdlus 

klaasipindadega. Leiti, kas seinte erinevused kuhjuvad skaneerimiskäigu suunas algusest 

lõppu ja korruste kaupa modelleerimisel. Analüüsiti, kas seinte erinevused on seotud ruumi 

suurustega ja geomeetriaga. Ning anti ülevaade kõigi valikukriteeriumi 18 ruumi seinte 

erinevustest. Kõige väiksemad erinevused olid projekti ja teostusjooniste vahel, seinte 

pindala keskmine erinevus oli 0,49%, teostuse ja mudeli seinte pindala erinevus oli 

keskmisel 1,19%, projekti ja mudeli seinte pindalade keskmine erinevus oli 1,50%. Seinte 

kõrgused ületasid 2% lubatud erinevuste ülempiiri kuuel korral 71st seinast, pikkused 

ületasid viiel korral ja seinte pindala kokku 11 korral. Ei saa väita, et see erinevus on viga 

mudelis, sest skaneeritud punktipilv kuvab kõige hilisemat olukorra objektil. 

Töö käigus ja analüüside põhjal selgus, et kõige rohkem peaks tähelepanu pöörama 

modelleerimisel väikestele ning eritasapinnalistele ruumidele ja seinte kõrgustele. Leiti, et 

seinte erinevustele avaldavad mõju ka ruumi suurus ja geomeetriline kuju, mida väiksem oli 

põranda pindala või piklikum kujuga ruum oli seda suuremad olid erinevused. Vigade 

põhjusteks võisid olla probleemid Reviti modelleerimistööriistade kasutamisega, mis hoidsid 

sidususi elementide vahel nii, et ühe elemendi liigutamine tekitas teiste elementide liikumise. 

Vead võisid tekkida ka mittesobivate ehitustoodete kasutamisest, näiteks klaasseinade 

gabariidid võisid olla väiksemad tänu väiksematele raamidele. Andmete üleviimisel osa 

infot kadus, mudeli kontrollimisel selgus, et klaasist katusepaneelidel puudusid klaasi 

pindalad Solibri keskkonnas, kuigi Revitis olid need olemas. Kuna paljud kõrguslikud 

erinevused olid seotud kaldkatusega võib öelda, et katuse ja lagede elementide madal 

detailsus – modelleerimine ühe elemendina, tekitas mudelis palju kõrguslike vigu. 

BIM-mudeli koostamine geodeedi poolt võiks olla uus väljund, kuid selleks kulub väga palju 

aega, et geodeedist saaks BIM-spetsialist. Geodeedil oleks vaja sel juhul teadmisi BIM-

mudeli funktsioonidest ja printsiipidest, BIM-toodete ülesehitusest ja parameetrilisest infost; 

teadmisi ruumiandmeid ja mudeldamist reguleerivatest seadusandlusest; teadmisi hoonete 

ehitusest, konstruktsioonidest, tehnosüsteemidest; oskusi skaneerida, registreerida ja 

visualiseerida punktipilvi; programmide kasutamise oskust nagu Revit, Faro Scene, Solibri 
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ja AutoCAD jt. Seejuures ei tohiks kaduma minna geodeetiline täpsus mudelis. Autor on oma 

kogemusest lähtuvalt arvamusel, et parema mudeli täpsuse saavutamiseks on vaja täiendada 

ja muuta Reviti programmi tööriistu, punktipilvest mudeli modelleerimiseks, või kasutada 

punktipilvede ja mudeli kokkusobivuse kontrollimiseks programmi, näiteks 3Dreshaper. 

Kuna punktipilvede järgi mudeli modelleerimine on subjektiivne tegevus, mis oleneb iga 

modelleerija intuitsioonist, peaks mudeli täpsuse tagamiseks modelleerija olema hoolsam. 

Enne mudeli modelleerimist on vaja väga täpselt paika panna mudeli modelleerimise 

detailsuse aste, sest sellest võib kujuneda, nagu valminud mudeliski, oluline erinevuste 

põhjus, kui seinad olid pikendatud otse katuseni, kus puudusid teised vahepealsed 

elemendid. Kokkuvõtteks võib öelda, et geodeedi üheks tööks võiks olla BIM-mudeli 

modelleerimine punktipilvest, mida oma klientidele pakkuda, või vähemalt osaleda selles 

protsessist näiteks punktipilvede koostamine, kuid põhiline ülesanne võiks olla eelkõige 

BIM-mudelile geodeetilise täpsuse tagamine.  
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CREATING BIM MODEL FROM POINT CLOUD DATA FOR BUILDING 

MAINTENANCE BY THE EXAMPLE OF THE ESTONIAN NATIONAL MUSEUM  

Summary 

The aim of this research is to explore the creation process from scanned point cloud based 

BIM model for facilities management in ways of data collection and to control the quality 

of the model in terms of surveyor. The subject is the new Estonian National Museum in 

Tartu, Estonia. According to market demands, surveyors are trying to come up with better 

and more interesting ideas to find new customers and increase the value of surveying field. 

The customers are more and more interested in building 3D-models and there is increasing 

need for such products. Building information modeling (BIM) is transforming architecture, 

engineering and construction by providing accurate, timely and relevant information 

throughout a building’s life cycle. 

In accordance with the aim of this research, the following objectives were set: 

a) Scientific articles and the author's experiences describe creation of point cloud based BIM 

model. 

b) Provides an overview of the purpose and necessity of model creation. 

c) Describes the creation of data collection for BIM model: Total Station surveying, laser 

scanning and photogrammetry. 

d) Focus on creating a model stage: measurements, point clouds registration, visualization 

and entering information into the BIM model. 

e) Quality and accuracy check for the created model. 

f) Comparing BIM model with as-built drawings and project data, finding variations and 

their dependencies. 

The methodology of conducting the research is based on the case study, the subject is 

Estonian National Museum BIM model for facilities management.  Collected a lot of 

important information about the object and compared with other data, in this case, with as-

built drawings and project data. 

As a result of this research,most attention should be aimed to the modeling of small rooms 

and rooms with variating floor and ceiling levels. Also choosing the correct height for walls 

appeared to be problematic. In addition, the variations between as-built drawing and model 
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depended on the geometry and the size of the room. Model errors might be caused by the 

available modelling tools in Revit, usage of unsuitable elements and information loss in data 

conversion from one software to another. 

BIM modelling could be a new output for surveyors, but the training and educating new BIM 

specialists is very time consuming. In order to have the best results, it is necessary for BIM 

modeling process to involve, in addition to surveyor, the architects, builders, designers, real 

estate managers and technical systems specialist. The surveyor should be primarily 

responsible for the accuracy of the model. In conclusion it can be said that the surveyor is 

one of the most important specialist in creating BIM model, or at least in part of this process, 

for example in forming the point cloud draft and in modeling. 
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Lisa 1. TALO 2000 nimistu, mida kasutati ERM mudeli 

koostamisel 

Allikas: RKAS 2015 

ERI INFONÕUDED / Attribute Description 

Talo 

kood 

Nimetus Nõue Ühik Näide Märkused 

1221 Aluspõrandaplaadid Materjal vaba tekst Raudbetoon C20/25   

1233 Postid Materjal vaba tekst Raudbetoon C20/25   

1235 Vahelaed Materjal vaba tekst Raudbetoon C20/25   

1241 Välisseinad Materjal 

(kihtide kaupa) 

vaba tekst Kipsplaat   

    U-arv number 0,2 Terve seina 

konstruktsiooni kohta 

1242 Aknad Materjal vaba tekst PVC   

    Avatavus Jah / ei  VÕI 

tick on/off 

Jah   

    Tuletõkkeklass EI30 / EI60 EI60 Kui on tuletõkkeklassiga 

aken 

1243 Välisuksed Materjal vaba tekst Teras   

    Tuletõkkeklass EI30 / EI60 / 

EI120 

EI120 Kui on tuletõkkeklassiga 

uks 

1261 Katusetarindid Materjal 

(kihtide kaupa) 

vaba tekst Aurutõke   

    U-arv number 0,2   

1311 Vaheseinad Materjal 

(kihtide kaupa) 

vaba tekst Aurutõke   

1312 Klaasvaheseinad Materjal vaba tekst Terasplekk   

1313 Erivaheseinad Materjal vaba tekst Terasplekk   

1315 Vaheuksed Materjal vaba tekst Teras   

1317 Ruumitrepid Materjal vaba tekst Puit   

1322 Põrandakatted Materjal vaba tekst Vaip Modelleeritakse 

põrandakonstruktsioonist 

eraldi 

2113 Küttetorustikud Materjal* vaba tekst Vask Nt. Sulgarmatuur, 

õhutajad ja muud 

torustiku osad 

2123 Jahutustorustikud Materjal* vaba tekst Teras   

2133 Tarbeveetorustikud Materjal* vaba tekst Vask   

2151 Kraanid ja segistid Materjal* vaba tekst Teras   

2152 Pesemis- ja WC-

seadmed 

Materjal* vaba tekst Marmor   

2212 Sissepuhkeseadmed Materjal* vaba tekst Teras   

2511 Liftid Materjal* vaba tekst Teras   

  



67 

Lisa 2. Focus3D X 330 spetsifikatsioon  

Allikas: Hydronav 2013 
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Lisa 3. Riigihanke „Eesti Rahva Muuseumi haldusmudeli 

loomine” tehniline kirjeldus 

Allikas: RKAS 2015 c 

TEHNILINE KIRJELDUS 

Hankija: Riigi Kinnisvara AS (registrikood 10788733) 

Riigihanke nimetus: „Eesti Rahva Muuseumi haldusmudeli loomine” 

Käesoleva riigihanke tehniline kirjeldus on koostatud eesmärgiga määrata tööde teostamiseks 

vajalikud lähteandmed, tööde teostamiseks vajalikud ülesanded ja põhimõtted ning üleantavale 

lepingu objektile esitatavad tehnilised nõuded. 

1. TERMINID 

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks. 

Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse 

Töövõtjaks. 

2. RIIGIHANKE OBJEKT  

Eesti Rahva Muusumi haldusmudeli loomine (sh inventariseerimisjooniste loomine). Detailsemalt 

on töövõtja ülesanded määratud käesolevas tehnilises kirjelduses ja teistes hankedokumentides. 

Objekti nimetus: Eesti Rahva Muuseum 

Aadress: Muuseumi tee 2, Tartu 

3. TELLIJA EESMÄRK  

Hankija eesmärk on saada hanke tulemusena BIM haldusmudel koos inventariseerimisjoonistega, et 

haldusmudelile tuginedes ehitise elukaare jooksul efektiivselt kavandada ja läbi viia ehitise 

kasutamisega, haldamisega ja hooldusega seotuid tegevusi. Haldusmudeli kasutamine edasistes 

hoonega seotud tegevustes võimaldab hoonega seotud tehnilise informatsiooni koondamist ühtsesse 

süsteemi, mistõttu saab Hankijapakkuda lõpp-kliendile paremat teenusekvaliteeti ning paremini 

kontrolli all hoida hoone halduskulusid ja võimalikke parenduskulusid. Lisaks on Hankija eesmärk 

hoone pindade täpsustamine ja pinnaandmete viimine vastavusse RKASi normdokumendile „RKASi 

nõuded ehitiste pinnaandmete mõõtmiseks“ (Tehnilise kirjelduse Lisa 1), sh viia eksplikatsioon 

vormile „Eksplikatsioon“ (Tehnilise kirjelduse Lisa 2) ning paberkandjal ja elektrooniliste 

tegelikkusele vastvate jooniste loomine. Elektroonilised joonised on vajalikud muuhulgas 

haldustarkvaraga Archibus sidumiseks, et võimaldada paremat pindade haldamist. Tellija eeldab, et 

inventariseerimisjoonised põhinevad loodaval haldusmudelil, mitte ei ole tegu eraldiseisvate 

joonistega. BIM haldusmudeli funktsioonid ja kasutamise eesmärgid on kirjeldatud järgnevalt: 

Haldusmudeli funktsioonid ja selle kasutamise eesmärgid: 
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1) Tulevaste hangete (haldus, hooldus, heakord) toetamine (mudelimaterjali väljajagamine 

selliselt, et pakkuja saab ise ammutada vajalikku, talle kasulikku informatsiooni kvaliteetse 

pakkumise tegemiseks. Pakkujal tekib parem ülevaade objektist, saab töid efektiivsemalt 

planeerida ja seeläbi pakkumises sisalduva riski osakaalu vähendada ehk hinda optimeerida) 

2) Tulevaste haldusega ja hooldusega seotud tööde, remonttööde, ümberehituste planeerimine; 

mahuarvutused jne. 

3) Kiire ja kvaliteetne infokogum haldurite töövahendina (haldur teab, kust leida informatsiooni 

vajaliku hooneelemendi kohta, näiteks vajalik informatsioon elemendi (ukse) asendamiseks on 

olemas ja seeläbi väikese vaevaga korraldada uue elemendi hankimise) 

4) Perspektiivis BIM, BAS (Scheider Electric, Siemens, Niagara jne), CAFM (Archibus), GIS 

(Google Earth), CMMS (Maximo & Tririga) süsteemidega sidumine (kiirem ja kvaliteetsem 

otsuste langetamine tehnosüsteemide hooldusel, ennetava hoolduse parem planeerimine ja 

tõhustamine, tehnosüsteemide kvaliteetsem opereerimine (käitamine), hoolduskäskude 

automatiseerimine, ühekordne infosisestamine jne) 

5) Informatsiooni visualiseerimine kõikide otsuste tegemisel ja planeerimisel 

6) Informatsioon on kergemini ligipääsetavam ja efektiivsemalt käsitletavam 

7) Liitreaalsuse projektide piloteerimine ja eduka juurutamise puhul veelgi efektiivsem ja kiirem 

tööde korraldus objektil. 

8) Mudeli kasutamine õppusteks, edasiste arendustegevuste planeerimiseks, reklaammaterjaliks ja 

interaktiivsemaks väljapanekuks. 

9) Võimalus kasutada mudelit ka muuseumi väljapaneku planeerimisel ja kiireks 

visualiseerimiseks.  

10) Vajadusel erinevad simulatsioonid erinevate olukordades hoones ohutuse tagamiseks 

(evakuatsioon, tule ja suitsu levik, liikumistrajektooride kaardistamine ja  optimeerimine) 

Haldusmudeli kasutamist ja selle funktsiooni on kirjeldatud ka lisatud joonisel number 1.  

 

Joonis 1. Kinnisvarahalduse valdkonnad ja tegevused, mida on võimalik mudelipõhise tarkvara abil 

toetada (COBIM 2012, osa 12) 
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Olemasoleva olukorra kirjeldus: 

Objektil on ehitustööd lõppfaasis. Hoone üleandmine lõppkliendile on planeeritud hetkseisuga 2016. 

aasta suveks. Võimalus laserskanneerimistööde alustamiseks on olemas ning samuti on Hankijal 

olemas ka objekti eriosade mudelid *.ifc formaadis, mis on Pakkujale saadaval vastava sisulise palve 

esitamisel. 

4. TEHNILISED NÕUDED 

 Nõuded ehitise pinnandemete mõõtmiseks on leitav Tehnilise Kirjeldus lisas number 1 „RKASi 

nõuded ehitiste punnaandmete mõõtmiseks“. 

 Nõuded ehitise eksplikatsiooni kohta koos selle vormiga on leitav Tehnilise Kirjelduse lisas 

number 2 „Eksplikatsioon“. 

 Nõuded haldusmudeli ulatusele ja infosisule on leitav Tehnilise Kirjelduse lisas number 3 

„Nõuded haldusmudelile“ 

 Nõuded BIM mudeli koostamisele on letiav Tehnilise Kirjelduse lisas number 4 „Riigi 

Kinnisvara AS mudelprojekteerimise juhend“ 

 

5. TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID 

Tööde ja nendega kaasnevate tööde tähtajad on toodud hankelepingus. 

6. PROJEKTIDOKUMENTATSIOONI ÜLEANDMINE 

 Inventariseerimisjoonised esitatakse nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Elektrooniliste 

jooniste koostamisel tuleb lähtuda standardist EVS-EN 15221-6:2011 ja tehnilises kirjelduse lisas 

1 „RKASi nõuded ehitiste pinnaandmete mõõtmiseks“ toodud nõuetest haldustarkvaraga 

ARCHIBUS sidumiseks. 

 Digitaalsed joonised esitatakse *.dwg formaadis ja täiendavalt ka *.pdf formaadis. Mudelid 

esitatakse nii *.ifc formaadis kui ka originaalformaadis. Üleantava dokumentatsiooni hulka 

loetakse ka mudelite loomisel aluseks olnud punktipilve selle originaalformaadis. 

Tekstidokumendid (seletuskirjad, spetsifikatsioonid jms) nii töödeldavas vormingus (*.rtf, *.doc 

või *.docx formaadis või kui osa on eraldiseisev tabel, siis *.xls või *.xlsx formaadis) kui ka *.pdf 

vormingus. 

 Iga joonis (nii *.dwg kui ka *.pdf) tuleb salvestada omaette failiks. 

 Dokumendi/joonise digitaalne nimetus peab kajastama täies pikkuses dokumendi (joonise) 

nimetust ja dokumendi numbrit. Juhul, kui digitaalne formaat ei võimalda nimetada dokumenti 

täispika dokumendi nimetusega, võib kasutada sõnade lühendeid. 

 Kõik joonised peavad olema salvestatud (layout) selliselt, et neid saab ilma töötlemata vaadelda, 

trükkida, välja printida jne. Digitaalne joonis peab olema ettevalmistatud ja vormistatud selliselt, 

et õiget väljatrükki ja projektdokumentatsiooni kaustade komplekteerimist saab teostada ilma 

Töövõtja abita tavalises paljundustöökojas. 

 Kõik vajalikud digitaalse joonise kihid (layer–id) peavad olema avatud ning mittevajalikud, 

abijooned ja muud abi kihid (layer-id) peavad olema kustutatud. Kõik joonise kihtide (layer–id) 

nimetused peavad vastama vastava kihi sisule. 

 Kõigi üleantavate eksemplaride identsuse eest vastutab Töövõtja. 
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Lisa 4. Programmide loetelu, mida kasutati ERM BIM haldusmudeli teostamiseks 

Nimi Logo Laiend Etapp kus 

kasutati 

Tulemus Pilt 

Faro Scene 

5.5 

 .ptx 

(indekseerides 

saame 

.rsc/.pts mida 

saab kasutada 

Revitis) 

Punktipilvede 

registreerimine 

ühtsesse 

koordinaatsüsteemi 

ja punktipilvede 

puhastamine 

Punktipilv 

 
REVIT201

5 

 

.rvt Mudeli 

modelleerimine 

BIM haldusmudel  

Maapinnamudel 

 
AutoCAD 

2014 

 

.dwg Reviti mudeli 

väljavõtete 

vormistamiseks ja 

täiendamiseks.  

Teostusjooniselt 

maa-aluste 

tehnosüsteemide 

osamudeli 

modelleerimine 

2D-plaanid, vaated, 

lõiked, 

asendiskeem.  

 

Maa-alused 

tehnosüsteemi 

osamudelid 
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Solibri 

Model 

Checker  

.ifc Mudeli 

kontrollimine 

Kontroll 

raportid 

 

Microsoft 

Excel 

2013  

.xlxs Eksplikatsioon 

tabelite 

koostamine 

Eksplikatsiooni 

tabelid 

 

Microsoft 

Word 

2014 

 

.docx Projekti 

kaaskirjade 

kirjutamine 

Projekti 

dokumentatsioon  
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Lisa 5. ERMi 18 ruumi geomeetrilised kujud 

 

 

 

  



74 

  

 

 

 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

 ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

 

 

Mina, Karoliina Anier, 

Sünniaeg 30.05.1991, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

“Skaneeritud punktipilvest ehitusinformatsioonimudeli koostamine hoone haldamiseks Eesti Rahva 

Muuseumi näitel”, 

mille juhendaja on Aive Liibusk, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse 

seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 

 
 

 

Tartu, 22.05.2017  

 
 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 
 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 


