Geomeetriline vs atribuutinfo
Sissejuhatus
Ehitusinfo mudelit vaadatakse elukaareüleselt, mistõttu on selle juures kaasatud nii aeg kui maksumus.
Seega saab ehitusinfo mudelit informatsiooni mõttes uuendada ning taaskasutada elukaareüleselt, mis
annab kõikidele osalistele võimaluse infole ligi pääseda mistahes asukohast. Erinevad elukaare etapid
on üldjuhul erineva pikkusega. Näiteks ehitisega seotud korrashoid (vara haldus) ületab planeerimise,
projekteerimise ning ehitamise etapi ajalise kestvuse kordades. Seetõttu tuleb ka mõista, milline
ehitusinfo on oluline projekteerimises, milline omakorda ehitamises ja mis infot vajatakse ehitise
korrashoius.

Mis asi on ehitusinfo?
Laias laastus jaguneb ehitusinfo kirjeldamine kaheks:
•

geomeetriline (sh graafiline, visuaalne, 2D, 3D jne)

•

mitte-geomeetriline (üldjuhul tekstiline, atribuutinfo, parameetrid jne)

Ehitusinfo koosseis (detailsus) on ajas muutuv ja seda lähtuvalt projekti staadiumist. Näiteks alloleval
pildil on esitatud, kuidas mitte-geomeetrilise informatsiooni hulk/olulisus ajas kasvab, sest ehitise
korrashoiu etapis saab oluliseks just see lisainfo, mis kirjeldab ehitisega seotud vara (nt selle hooldust,
korrashoidu, hooldevälpa jne).

Joonis. Geomeetrilise ja mitte-geomeetrilise informatsiooni ajaline muutus (allikas: FM:Systems)

Ehitusinfo detailsust jagatakse tasemeteks, mis omakorda seotakse ära konkreetse projekti
staadiumiga (vajadusega). Geomeetrilist osa saab kirjeldada alljärgneva pildiga (pane tähele, et
projekti staadiumitest on siinkohal laiem vaade).

Joonis. Geomeetrilise informatsiooni näide lähtuvalt projekti staadiumist (allikas: PAS 1192-2)
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Seda võib vaadata ka projekti staadiumi väliselt, kus geomeetrilised tasemed kirjeldatakse ära nn LOD
tasemetega (LOD - ingl Levels of Development) ja hiljem seotakse LOD tase ning projekti staadium.

Joonis. Erinevad detailsusastmed - Level of Development, LOD (allikas: https://blog.areo.io/level-ofdevelopment/ , vt ka https://bimforum.org/lod/)

Pane tähele, et lisaks terminile "Levels of Development", mis iseloomustab kui detailselt mingit
geomeetrilist infomudelit arendatakse, on kasutusele ka mõiste "Levels of Detail" (detailsuse aste). Ka
selle lühend on "LOD", kuid siinkohal eristatakse tihtipeale väärtuseid "LOD 0", "LOD 1", "LOD 2" jne.
On oluline tähele panna, et selle mõistega näidatakse kui täpselt mingi olemasolev info on esitatud.
Alloleval pildil on toodud näide hoone kohta.

Joonis. Erinevad detailsusastmed info taasesituse tähenduses
(allikas: https://kartat.espoo.fi/3d/ citymodel_en.html)

Pane tähele, et LOD 0 esitab hoonest lihtsalt 2D perimeetri. LOD 1 - üldise hoone mahu (ilma katuse
kuju/vormita). LOD 2 - kaasab ka katuse kuju, räästa jne. LOD 3 - aga juba hoone tegeliku väliskuju
(tihtipeale võrdsustav ka näiteks punktipilvest tuletatud 3D mudeliga). Analoogset LOD loogikat saab
järgida ka EHR andmebaasist.

Joonis. EHRi väljavõte, kust saab alla laadida hoonete LOD 1 esituse
(allikas: https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/3d)

Seega on oluline teha vahet "Level of Development" ning "Level of Detail" mõistetel.
Lisaks geomeetrilisele osale, kirjeldatakse ka mitte-geomeetrilist osa vastavalt projekti staadiumitele
või siis seotuna mudeli esitust täpsustava kirjeldusena (mis info peab olema olemas).
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Joonis. Mitte-geomeetrilise osa kirjeldused (allikas: PAS 1192-2)

Lisaks kirjeldusele saab mitte-geomeetrilise osa kirjeldada omaduse / atribuudi nõudega. Näiteks
RKASi BIM nõuetes on toodud omaduse/atribuudi vajadus lähtuvalt projekti staadiumist. Ehk
omaduste nõue on seotud projekti staadiumiga (ES - Eskiismudel, EP - Eelmudel, PP - Põhimudel, TP Töömudel, TE - Teostusmudel).

Joonis. Mitte-geomeetrilise osa kirjelduse näide (allikas: Riigi Kinnisvara)

Sisuliselt saab ka mitte-geomeetrilise informatsiooni nõude panna kirja projekti staadiumit sõltumatu
klassifikaatoriga: Level of Information (LOI). Näiteks Rail Baltic BIM nõuetes on toodud parameetri
vajadus ning LOI tase.
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Joonis. Mitte-geomeetrilise osa kirjeldus (allikas: Rail Baltic)

Seejärel saab "Level of Development" ning "Level of Information" siduda projekti erinevate
staadiumitega. Näide taas Rail Baltic BIM nõuetest.

Joonis.
Geomeetrilise ning mitte-geomeetrilise osa sidumine projekti staadiumiga (allikas: Rail Baltic)

Pane tähele, et BIM nõuetest võidakse olemasoleva info nõuded ning uuele osale (projekteeritavale)
esitatavad nõuded olla erinevate tasemetega. Näiteks, olemasoleva tehnosüsteemi kohta ei pruugi
meil olla 3D mudelit ega ka informatsiooni (mitte-geomeetrilist), mistõttu on ka Rail Baltic BIM nõuetes
näha seda eristust. Samas kui mõne teise tellija juures tuleb teostada lisamõõdistusi, et siiski ka
olemasolev info oleks 3D-na olemas. Parameetrite või atribuutide info võib olla teisejärguline ja seda
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just olemasoleva olukorra kaardistamise ajal. Samas kui 3D mahud on olulised, et uut lahendust saaks
optimaalsemalt projekteerida.
Transpordiamet on samuti hangetesse hakanud lisama BIM nõudeid, mis lähtuvad samadest
printsiipidest, mida ka RKASi või siis Rail Baltic varasemad näited.

Joonis. Mitte-geomeetrilise osa kirjelduse näide (allikas: Transpordiamet)

Seega saame geomeetrilise ja mitte-geomeetrilise infonõuded võtta kokku lihtsa plokkskeemina.

Joonis. Geomeetrilise ning mitte-geomeetrilise osa seos

Märkus. Pane tähele, et geomeetriline tase on esitatud üldterminiga (meenuta, LOD 1 vs LOD 100 jne).
Kindlasti tasub rõhutada, et "LoD" ja "LoI" võivad olla erinevatel tasemetel, ehk siis numbrid ei pea
klappima. Ning kindlasti ei või neid summeerida, et nõuet täita (üks ei kompenseeri teist).

Joonis. Geomeetrilise vs mitte-geomeetriline informatsioon

Seega saame visualiseerida geomeetrilist ning mitte-geomeetrilist osa kahe lihtsa näitega.
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Joonis. Mitte-geomeetriline info, mida kuvatakse objekti valimisel (allikas: väljavõte mudelist)

Joonis. Vasakul pool on atribuutinfo, mis kirjeldab akna soojapidavust, paremal pool aga akna parameetriline
info, mis kirjeldab akna mõõtusid (allikas: väljavõte mudelist)

Kokkuvõtvalt, erinevatel riikidel (ja ka tellijatel) võivad olla erinevad vajadused, nõuded. Tänasel päeval
on infonõuded ennekõike kaldu projekteerimise ja ehitamise suunale ning mõnevõrra vähem
räägitakse korrashoiu etapis vajalikust infost (ehkki need on teatud määral kaasatud). Tuleb aga
rõhutada, et projekteerija, ehitaja ning tellija peavad tegema koostööd, et üksteisele selgitada, mis
info on ühele või teisele osapoolele oluline. Projekteerija ei saa ühepoolselt otsustada infonõudeid,
mis vajalikud ühes või teises projekti staadiumis (tal puudub selleks kogemus). Samas tuleb mistahes
infonõuded kirja panna mõistlikkuse piires ning vajadusel olla valmis põhjendama, miks üht või teist
infovälja nõutakse. See peab selgelt välja paistma ka hangetes ning kindlasti ei saa hankes osaleja
eeldada, et täites infonõudeid nii nagu mõne varasema projekti juures, on piisav ka uue projekti juures,
kus nõuded võivad erineda.

BIMBAAS | Geomeetriline vs atribuutinfo | Raido Puust | 2021

6/6

