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2020. a. lõpus valminud ehituse ühtne klassifikatsioonisüsteem CCI (Construction Classification 

International) ning selle rahvuslike osade edasiarendamine ja kasutuselevõtt eeldab lisategevusi. 

2020. a. sügisel loodi rahvusvahelise klassifiktsioonisüsteemi organisatsioon CCIC (Construction 

Classification International Collaboration), mille Eesti esindajaks sai MTÜ Eesti Ehitusteabe Fond 

(ETF). CCI tegevuse praktiliseks juurutamiseks ja tegevuse koordineerimiseks luuakse CCI-EE 

juhtgrupp. 

CCI-EE juhtgrupi staatus 

Juhtgrupp luuakse ETF-i juurde ning see kaasab ehitusvaldkonna klassifitseerimisega seotud 

huvigrupid (riikliku ja erasektori suuremad tellijad ja ehitusvaldkonna spetsialistid erinevatest 

valdkondadest, ehitusalaliidud, kõrgkoolid-ülikoolid jne). Juhtgrupi liikmete arv on minimaalselt 

10 liiget, et katta klassifitseerimisega seotud tegevuste edasiarendamine elukaare üleselt. 

Juhtgrupile valitakse juht ning tegevuste laienedes vajadusel ka tehniline sekretär.  

Juhtgrupi eesmärk 

CCI juhtgrupi eesmärk on aidata kaasa loodud CCI ja selle rahvuslike lisade praktiliseks 

juurutamiseks ehitusvaldkonnas elukaare üleselt ning toetades riiklikke eesmärke CCI 

kasutuselevõtuks. Loodud CCI klassifikaatorid, kasutusjuhendid, õppematerjalid ja edaspidiste 

digitaalsete tarkvaralahenduste ja uuendustega seotud teave on kättesaadav, ajakohastamise 

tegevus on järjepidev ning uuendused võtavad arvesse CCI loomisel aluseks olnud rahvusvahelisi 

ja rahvuslikke standardeid või nende hilisemaid muudatusi. Juhtgrupi tegevus haarab kogu 

ehitatud keskkonda - nii hooneid, rajatisi kui ka infrastruktuuri. Juhtgrupi eesmärk on täiendada 

ja täiustada loodud CCI klassifikaatoreid ning aidata kaasa digitaalsete andmevahetusprotsesside 

väljatöötamisele. Juhtgrupp teeb koostööd kõigi ehitusvaldkonna osalistega, kõrgkoolide ja 

ülikoolidega ning riigisektoriga, et tagada vajalik andmevahetus kavandatud eesmärkide 

teostamiseks. 

Juhtgrupi juht 

Juhtgrupile valitakse juht, kelle ülesandeks on vajalike töödokumentide ja tööplaani koostamine, 

klassifikaatoritega seotud täienduste ja muudatuste koordineerimine, CCI praktiliste koolituste 

kavandamine koostöös juhtgrupi liikmetega, eelarvete vastuvõtmine, infovahetus CCI loomise 

aluseks olnud standardite muudatuste osas, infovahetus ja kommunikatsioon juhtgrupi 

liikmetega toimunud ja plaanitud tegevustest ja koosolekutest ning klassifitseerimisega seotud 

koostöö Eestis ja rahvusvaheliselt (CCIC kaudu), et juurutada ja tagada vajalik tegevus loodud CCI 

rakendamiseks ehitusvaldkonna kõikidele osalistele. Juhtgrupil on tihe koostöö tehnilise 

komiteega, mille liikmed tegelevad praeguste andmebaaside täiendamise ja edasiarendamisega 

Eestis ja rahvusvaheliselt.  



Liikmelisus 

Juhtgrupi liikmeks astumise avalduse võivad esitada isikud, kes soovivad edasi arendada ja teha 

koostööd CCI edasiarendamisel ning kes esindavad erialaliitu, õppeasutust, ettevõtet või 

mittetulundusühingud või riigiasutust (sõltumata nende õiguslikust vormist). 

- Taotlus eeldab, et taotleja kohustub kinni pidama CCI tegevuse eesmärkidest, et ühiselt 

loodud CCI tulemusi ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel 

- Juhtrühma moodustamiseks viiakse läbi alustuskoosolek ning avalduste alusel 

kinnitatakse juhtrühma liikmed. Kõik edaspidi juhtrühmaga liituda soovivad isikud 

esitavad liikmeks astumise avalduse. Juhtrühma juht teavitab uutest liikmetest juhtrühma 

korralisel koosolekul või eraldi kirjaliku teatega. Juhtgrupi liige võib liikmelisusest loobuda 

teatades sellest kirjalikult, sealhulgas ka lõpetamise kuupäevaga. 

- Juhtrühma liikmetele ei kompenseerita tema töös osalemisega seotud kulusid, välja 

arvatud juhul, kui on sõlmitud eraldi kokkulepe. 

Juhtrühma koosolekud 

- Juhtrühma korralised koosolekud kutsub kokku juhtrühma juht vastavalt vajadusele, kuid 

mitte harvem kui kord kuus.  

- Juhtrühma liikmed võivad moodustada väiksemaid töörühmi, kaasata sinna 

koostööpartnereid ja korraldada töörühma koosolekuid. Toimunud tegevustest 

teavitatakse juhtrühma korralistel koosolekutel. Juhtrühma liige võib osaleda mitmes 

väiksemas töörühmas. 

- Juhtrühma liikmel on õigus teha ettepanekuid koosoleku kokkukutsumiseks, mis eeldab 

kõigi juhtrühma liikmete kaasamist ja on seotud CCI oluliste täienduste või muudatustega. 

- Juhtrühma koosolekute otsused võetakse vastu hääletusest osavõtnud isikute 

lihthäälteenamusega. Koosolekutel tehtud otsused protokollitakse ja jagatakse kõigi 

juhtrühma liikmetega. 

Tehniline komitee 

Rahvusvahelisse organisatsiooni CCIC kinnitatud tehnilise komitee liikmetel on ekspertidena 

juhtiv roll rahvusvahelises koostöös ning CCI-sse tehniliste muudatuste sisseviimisel. Tehnilise 

komitee liikmed võivad kuuluda nende soovil ka juhtrühma. Tehnilise komitee liikmed teavitavad 

CCI olulistest muudatustest juhtgrupi korralistel koosolekutel või eraldi kirjaliku teatega. 

Tehnilise komitee liikmed kinnitatakse juhtrühma poolt. 

Intellektuaalomand 

Loodud CCI koos rahvuslike standardite klassifikaatoritega on CCIC intellektuaalomand, mis on 

kasutamiseks ja levitamiseks kättesaadav avalikul platvormil. 


