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Hoiad käes lehte, mida ei ta-
su pärast lugemist ära visa-
ta, vaid võiks alles hoida ja 

aeg-ajalt üle sirvida. Loodan väga, 
et paljud ettevõtjad ei piirdu vaid 
selle väljaande lugemisega, vaid 
leiavad siit inspiratsiooni, et mõ-
tiskleda oma äri arengu üle.

Lugejad, kes veel ei ole ettevõt-
jad, võisid aga mõelda, miks see nii 
on. Tihti tuuakse põhjenduseks, et 
äris on liiga palju riske. Ma küsin 
vastu: kui suure riski võtate selle-
ga, et ei tee oma ideed teoks? 

Ettevõtjate üks peamisi küsimu-
si on: mis saab Eesti majandusest 
järgmise viie aasta jooksul? Vastan: 
imet ilmselt ei ole, ka mulli ei tule, 
seega peame panustama tehnoloo-
gia arengust tulenevale innovaati-
lisele majandusele. Praegu Eesti 
majandus selline pole, ent me pea-
me sinnapoole liikuma. See tee ei 
saa aga olema lühike ega ka liht-
ne.

Täna kulutatakse Eestis inno-
vatsioonile vaid veidi üle ühe prot-
sendi sisemajanduse kogutoodan-
gust. See ei vasta enam aja nõude-
le. Eesmärk on ehitada sild nendes-
se majandustesse, kus investeerin-
gud innovatsiooni on 3-4 protsen-
ti. Me räägime siin rahast, millest 
hea tava kohaselt tuleb kaks kol-
mandikku ettevõtjatelt ja kolman-
dik riigilt, seejuures panustab riik 
enamasti inimeste koolitamisse ja 
arendamisse. Lisaks loob riik ette-
võtjatele eri meetmete kaudu või-
malusi oma ettevõtet innovaatili-
semaks muuta. Need meetmed on 

piltlikult öeldes kui nõelravi – mõ-
jutatakse vaid väheseid punkte, 
kuid kasu on sellest kogu organis-
mile.

Esimene ja väga oluline vald-
kond, millele meetmed on suuna-
tud, on tootlikkuse kasvatamine. 
Eestis on palga kasvu ja tootlikku-
se kasvu vahel lausa radikaalne lõ-
he palga kasuks, see trend tuleb 
muuta vastupidiseks. Tootlikkuse 
kasvuks ongi vaja tootearendust, 
innovatsiooni, lisaks kogu ettevõt-
te ümberkujundamist alates tööta-
jate ümberõppest ja arenduskon-
sultantide palkamisest kogu juhti-
misprotsessi kaasajastamiseni.

Teine oluline valdkond on sisu-
lise koostöö tekitamine. On need 
siis klastrid, koostöö teadusasutus-
te ja ettevõtjate vahel, koostöö üli-
koolide vahel või kolmanda sekto-
ri kaasamine. Läbimõeldud koos-
töö abil saame panna seljad kokku 
ja võtta vastu väljakutse maailma-
majanduse karmis konkurentsis.

Kokku on innovatsiooni jaoks 
raha justkui palju. Kuid tegelikult, 
arvestades Eesti majanduse suu-
rust, on seda imevähe, ühe suure 
panga kasumi jagu. Seetõttu on 
äärmiselt oluline leida üles just 
need punktid, millele surudes või-
daks kogu ühiskond. Riik ei kavat-
se ega saagi ettevõtjaid toetustega 
üle kallata, võib ainult luua eeldu-
sed, et head ideed saaksid tuule tii-
badesse. Just seetõttu lasub eriline 
vastutus ka Ettevõtluse Arendami-
se Sihtasutusel, kelle ülesanne on 
üles leida ja välja selekteerida kõi-
ge elujõulisemad ja innovaatilise-
mad plaanid. Soovin kõigile lennu-
kaid, ent samas reaalseid ideid.

IMRE MÜRK
majandus- ja kommunikatsiooniministee-
riumi peaspetsialist

Eesti majandus on oma aren-
gus suure pöörde lävel. Siir-
demajandusest on meie tub-

limad ettevõtjad juba võtmas 
suunda laienevatele turgudele. 

See on ka ainuvõimalik tee, 
parandamaks pikemas perspektii-
vis eestlaste elujärge. Olles üks 
töökamaid rahvaid Euroopas, po-

le me seniajani  suutnud luua ma-
jandust, mis pakuks Eesti inimes-
tele Euroopa mõistes tulusaid töö-
kohti. 

Selle eelduseks on meie ettevõ-
tete maailmamajanduses konku-
rentsi jõudmine – ja see väljakut-
se on hiiglaslik. 

Mida tähendab rahvusvaheli-
ne  konkurents, näitab ilmekalt 
kas või Eesti ettevõtete hetkeseis 
börsil. Kui pole olulist konkurent-
sieelist, head toodet, suuri varasid 

ega õnne, siis on konkurentsis 
püsimine väga raske. Seega tuleb 
ettevõtjatel õppida paremini 
tundma uusi turge ning tegema 
oma äri nutikamalt kui seni. 

Siinkohal muutub oluliseks ka 
ettevõtjate tahe ning motiveeri-
tus selles suunas liikuda. Riik ta-
hab sellele omalt poolt kaasa ai-
data, tehes 2009. aasta  innovat-
siooniaastaks. 

Innovatsiooniaasta toob inno-
vatsiooni ja uuendusliku äriga 

seonduvad olulised sõnumid Ees-
ti  avalikkuse ette. 

Innovatsiooniaasta aitab kaasa 
nii positiivse hoiaku kujunemise-
le uuenduslikkusest äris kui ka 
teadmiste ning kogemuste vahe-
tamisele innovatsiooni teemadel 
ühiskonnas laiemalt.Ettevõtlus on 
äärmiselt tihedalt seotud kultuu-
riruumiga, milles ta paikneb.  Po-
sitiivne hoiak ja parem mõistmi-
ne, mida tähendab uuendusmeel-
ne äri ning teadmised, milliseid 

uuendusi rakendada – see kõik va-
jab laiemat toetust ning ühiskon-
na poolt omaks võtmist, nö kul-
tuuritekstina lahtikirjutamist. 

Uued, meie keelde juurduvad 
mõttemudelid nutikast ärist ning 
innovatsioonist on meie ettevõt-
jate ees seisvate väljakutsete üle-
tamise oluline osa. 

Nendest mõtetest kannusta-
tud sõnumeid soovibki innovat-
siooniaasta nii Eesti ettevõtjatele 
kui ka avalikkusele edastada.

2009. aasta tuleb innovatsiooni tuules

Hea ettevõtja ja veel 
mitte ettevõtja!
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ILMAR PRALLA
EAS-i innovatsioonidivisjoni direktor

Pole kahtlust, et Eestile sobiva, viie-kuu-
protsendilise majanduskasvu taastami-
seks on vaja müüa senisest oluliselt suu-

remat lisandväärtust pakkuvaid ning välistur-
gudele suunatud tooteid ja teenuseid. Sama 
kinnitab statistika: aastatel 2004–2006 kasvas 
uusi tooteid ja teenuseid turule toonud ettevõ-
tete müügimaht keskmiselt 47%, samas kui ai-
nult vanade toodetega turul olnud ettevõtete 
müügimaht kasvas keskmiselt 22%.

Innovatsiooni toetamiseks avab EAS kaks fi-
nantseerimisprogrammi kogumahus 2,4 mil-
jardit krooni. 1,4 miljardit krooni on suunatud 
ettevõtete tootearenduseks ning 1 miljard ette-
võtetele vajalikke rakendusuuringuid korralda-
vate tehnoloogia arenduskeskuste tarbeks.

Innovatsioon seostub paljudel petlikul kom-
bel laborivaikuse, kiipide või muu tõsiteadusli-
ku tegevusena. Tegelikult on see mõiste palju 
laiem ning tähendab oskust teha asju uutmoo-
di ja paremini. Nii nagu rokk-kontsert p ole ai-
nult noorte värk, ei tasu ettevõtjatel, kel hea 
idee ja välisturud meeles, heituda sõnast «in-
novatsioon» – ükskõik, mis sektoris nad tegut-
sevad.

Eesti Nokia otsimisest on tüütuseni räägi-
tud ja see on süvendanud kuvandit, et eesmärk 
on teha revolutsiooni IT- või tehnoloogiaval-
las. 

Tänapäeva maailmas on need valdkonnad 
kahtlemata suure kaaluga ning suunavad meie 
igapäevast elu, kuid innovatsiooni võib leida 
«vanas» majanduses, teenindussfääris ja mujal. 
Ka meie igapäevast internetti painab endiselt 
küsimuste küsimus: kuidas sellega raha teha? 
Uued lahendused selles vallas võivad olla väga 
edukad.

Innovatsioon pole teadus ja arvesse lähevad 
ka uuendused, mis Eestit ühe hoobiga maailma 
kõige rikkamaks riigiks ei tee. Majandusedu va-
jab hulka väiksemaid innovatsioone, suur ime 
ei sünni tühjalt kohalt.

Koostöös EAS-iga on mitmed ettevõtted 
suutnud laiendada oma tegevust ja hõivata rah-
vusvahelisi turge. Näiteks võib tuua AS Regio 
mobiilse positsioneerimise teenused, AS NeoQi 
energiakookonid, AS Tere Dr Helluse tootesar-

ja, AS Ritsu tootmisseadmed palkmajade too-
miseks jpt.

EESMÄRK VÄLISTURUD
EAS-i 1,4 miljardi krooni suuruse eelarvega too-
tearenduse toetusprogramm keskendub uute, 
kõrget lisandväärtust pakkuvate ning välistur-
gudele mõeldud toodete ja teenuste väljatööta-
misele ning olemasolevate edasiarendamisele. 

Selle eesmärgi nimel toetatakse kolme pea-
mist tegevust: arendustööde ettevalmistamine, 
tootearenduse läbiviimine ja tootearenduse 
jaoks vajalike rakendusuuringute teostamine. 

Arendustööde ettevalmistamisele suunatud 
eeluuringutega hinnatakse plaanitud projekti 
teostatavust ning kavandatava toodete või tee-
nuste turukõlbulikkust. 

EAS-i toetus kirjeldatud eeluuringu läbivii-
misele on kuni 300 000 krooni eeluuringu koh-
ta, kusjuures toetuse saaja peab katma vähemalt 
poole kuludest. 

Reaalse tootearenduse teostamiseks eralda-
tav toetus on juba märkimisväärselt suurem: 
poolest kuni 30 miljoni kroonini. 

Kuid sarnaselt eeluuringuga peab toetuse 
saaja katma vähemalt poole tootearenduse pro-
jekti kuludest. Toetussumma väga kõrge ülemi-
ne piir näitab selgelt EAS-i soovi toetada suure 
ambitsiooniga ning välisturgudele keskendu-
vate toodete ja teenuste väljatöötamist.

Samas on uue toote või teenuse väljatööta-
mine ainult üks osa ettevõtte arendustööst. Li-
saks on vaja koolitada töötajaid, kes uut toodet 
teevad ja klientidele müüvad, investeerida toot-
misseadmetesse ning teostada sihipärast turun-
dustegevust uue toote tutvustamiseks välistur-
gudel. Hea toote või teenuse olemasolul aitab 
EAS ettevõtjat ka nendes küsimustes.

Lisaks juba nimetatud rahalisele abile toe-
tab EAS ettevõtjaid kontaktide vahendamisel. 
Nimelt tegutsevad EAS-i kümme  välisesinda-
jat erinevatel Eesti jaoks olulistel turgudel nii 
Põhjamaades, Euroopas kui ka Aasias ja USA-s. 
Välisesindajad saavad anda Eesti ettevõtjale hea 
ülevaate konkreetsest turust, sealsest regulat-
sioonist ning aidata leida võimalikke äripartne-
reid. 

Eesti majandusele on suureks abiks leidli-
kud ja välisturgudele suunatud tootearendus-
projektid. Heade ideede olemasolul saab alati 
leida vahendeid, mis aitavad neid ellu viia.

Raketermi fassaadikattesüsteem 
tähistab tänavu kümnendat aas-
tapäeva, tõuke tehnoloogia väl-

jatöötamiseks andis selle arendajale 
Eesti ühinemine Euroopa Liiduga.

Nõukogude Eestis kuuenda ühiset-
tevõttena asutatud AS Rake on tegut-
senud juba 20 aastat, pakkudes esial-
gu ehitusteenust ja hakates 1995. aas-
tal mõtlema fassaadikatete valmista-
misele. 

Esimene maja sai Rakelt fassaadi-
kattematerjali Tallinna Tehnikaülikoo-
li ja Soome partnerite koostöös 1998. 
aastal. AS Rake juhatuse liikme Ants 
Katkosilla sõnul on majaomanik on 
siiani rahul, aga firma teeb juba märk-
sa paremaid tooteid. 

EUROLIIT SUNDIS ARENEMA
Eesti Euroopa Liiduga ühinemine 
2004. aastal tõi kaasa muutused, sest 
keskkonnanõuete sunnil keelati seni-
se isolatsioonimaterjali tooraine. Tuli 
astuda samm edasi. 

EAS-ile esitatud projekt jagunes 
kolmeks: tootekomponentide raken-
dusuuringud, tootmistehnoloogia 
arendusuuringud ning paigaldamis-
tehnoloogiate väljatöötamine, milles 
põhirõhk oli alustarindite soojus-niis-
kusliku käitumise uurimisel. EAS-ilt 
saadi projektile kaasfinantseerimist eri 
etappide jaoks kokku 4,8 miljonit 
krooni.

Fassaadikattematerjali valmistami-
seks tuli suur osa teadmisest Soomest, 
seal tehti ka toote uuringud: Soome 
riiklik tehniline uurimiskeskus viis el-
lu tootekatsetuste sarja, koostöös Tam-
pere Tehnoloogiaülikooli teaduritega 
otsiti toimivaid paigalduslahendusi. 
Kodumaistest partneritest projekteeris 

poolautomaatse konveieri koos pressi-
de karusselliga Eksamo AS.

Poolteist aastat pärast projekti lõp-
pemist jõuti tehase püstitamiseni. 
Täiendavat toetust saadi tehase infra-
struktuuri väljaarendamiseks, millele 
hiljuti lisandus ekspordiplaani reali-
seerimise tugi Läti ja Leedu turule si-
senemiseks. 

Ants Katkosild tunnistas, et EAS-i 
toetuseta poleks ettevõtet koostöös 
olemas, sest fassaadimaterjali välja-
arendamiseks ning toimivuse katseta-
miseks olid toetused väga olulised. 

EAS-ilt saadud vahenditele lisaks 
on ettevõte viimasel kolmel aastal 
tootmisesse ja arendusse investeerinud 
üle 18 miljoni krooni. 

Katkosilla sõnul oli enne tehase 
valmimist tootmise korraldamine ko-
hati ka põnev, sest ühe suure kauba-
maja fassaadide ehitus nõudis kogu 
vana tootmistsehhi aastamahu, mis 
oli praegusest neli korda väiksem. 
«Töötasime ainult selle objekti jaoks, 
muid tellimusi vastu ei võetud,» mai-
nis ta.

EKSPORTIDA KA TEHNOLOOGIAT
Eksportida kavatsetakse mitte ainult 
toodangut, vaid ka tehnoloogiat, et ra-
jada väiksemaid tehaseid mujalgi Eu-
roopas. Euroopa Liidu lääne- ja kesk-
osa ostumaht analoogtoodetele on 
praegu ligikaudu miljon ruutmeetrit 
aastas ja näitab kiiret kasvu, seega ma-
huks sealsele turule ilusasti ära mitu 
väikest raketermitehast.

Vajalik tooraine tuuakse Eestisse 
sisse. Ainult komposiitpaneeli kokku-
miksimise saladus on pärit kohapealt 
ning põhineb  vahtpolüuretaani tõu-
sureaktsioonil. «Uretaani paisumine 

on sama kapriisne kui leivataigna ker-
gitamine,» ütles Katkosild. Tootela-
hendustele on firmal registreeritud üks 
üleeuroopaline patent ja üks kasulik 
mudel. 

Katkosilla kinnitusel pole nende 
toodang kõige odavam, annab aga 
tarbijale kindlasti kokkuhoiu eks-
pluatsioonikuludes ning soojaarve-
tes. Hinna ja kvaliteedi sobivat suhet 
on kinnitanud odavkaubandusketid, 
kes on katnud oma uued hooned ra-
ketermiga, lisaks veel eramud, spor-
dihooned, hotellid ja mitu eramu-
kvartalit. 

Praegu pööravad sellele palju tähe-
lepanu elamuühistud, kelle hoone vä-
lisvooderdus vajab uuendamist. 

Rake AS
Tegevusvaldkond: toodetavad 
seadmed või materjalid
•  Veeb: www.rake.ee
Toetuse saamine: 
•  Fassaadipaneeli väljatöötami-

se eeluuring ja rakendusuu-
ring 4,8 mln kr (2004)
•  Infrastruktuuri arendamine 

1,2 mln kr (2005)
•  Ekspordiplaan Lätti ja Leetu 

sisenemiseks 0,5 mln kr 
(2006)
•  Käive 2007. a: 17 mln kr, käi-

be kasv 75%
•  Kasum 2007. a: 848 000 kr, 

kasumi kasv 210% 
•  Töötajate arv: 22

Hapnikku innovatsioonile

Rake muudab majad soojapidavaks
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Väikesel firmal on väga raske lü-
kata rada sisse valdkonnas, mi-
da pole veel olemas. Seetõttu 

näeks tervisekapsleid välja mõtlev ja 
valmistav Neoqi heameelega turul te-
gutsemas mõnd suurt ja tugevat kon-
kurenti, kes aitaks ka nende tootest tu-
levad terviserõõmud lihtsamini tarbi-
jani viia.

Neoqi juhatuse liikme Theodor 
Vanni sõnul näeb ettevõtte kontsept-
sioon ette, et iga inimene saab ele-
mentaarseid spaa-protseduure võtta 
oma kodus – selleks luuaksegi tervise-
kapsleid. 

Seadmetele lisaks pakub Neoqi ter-
viklahendust. Samast majast leiab so-
bivaid kreeme, samuti koolitust ja 
nõuandeid salongi avajale. 

Praegu tegutseb tervisekapslite pro-
fiseadmete turul aktiivselt neli-viis et-
tevõtet. Täiesti üksi on Neoqi aga ko-
dukasutajatele mõeldud tervisekapsli-
te turul. Need on profiseadmetest vei-
di lihtsamad, väiksemate võimaluste-
ga ning märksa odavamad. 

KODUMAINE KONKURENTS
Theodor Vanni sõnul on väga hea, et 
kõige olulisem konkurent asub just 
Eestis. «See tähendab, et tuleb pidevalt 
areneda,» nentis Vann. «Sageli juhtub, 
et Austraalia tootja uut seadet vaada-
tes tunnistatakse see kohe eelmise 
põlvkonna seadmeks, sest Eesti firmad 
on omavahel rabeledes taseme kõrgeks 
ajanud.» 

Väikesel firmal on kulutusi palju, 
nt uue kapsli väljaarendamine maksab 
keskmiselt 1,5 miljonit krooni. See tu-
leb ise välja mõelda:  disain, lähteüles-
anne, vormid, prototüübid, tootmisse 
juurutamine, turundamine, järel-
müük. 

«Aga seda magusam on pirukas,» 

tunnistas Vann. Turundus nõuab sa-
muti suuri kulutusi. Osalemiseks ühel 
mesiisl – aga neid on aastas kaks-kolm 
– kulub 800 000–1 000 000 krooni. 
Messidelt otsitakse edasimüüjaid. 

Seetõttu on EAS-ilt tootearendu-
seks saadud 1,2 miljonist kroonist ol-
nud suur abi, nagu ka eksporditoetus-
test. Arendusrahaga valminud Neoqi 
Elegance on juba võitnud USA maine-
kal disainikonkursil ADEX disaini- ja 
innovatsiooniauhinna kõrgeima pree-
mia. Omandatud teadmised on olnud 
mõjusad teistegi toodete väljatöötami-
sel.

Läbimurre suuremate mahtude 
juurde on väga lähedal – profikesku-
seid ei saa eriti palju müüa, kuid ko-
duturul on võimalused piiramatud. 

Läbimurdele aitab kaasa ka hiljuti USA 
turu jaoks saadud ohutussertifikaat, 
mille saamiseks kulus poolteist aastat. 
Chicago tänavuselt messilt otsitakse 
edasimüüjat, esialgu soovitakse esin-
dajat kahes-kolmes osariigis. 

ARENGUTEE ON SELGE
Praegu on tooteid müüdud 47 riiki, 
millest kõigis pole edasimüüjat. Sage-
li on aga nii, et osta sooviv hotell ot-
sib nad ise üles. «Võime müüa ka esin-
dajata riiki, aga meil tuleb panna pai-
ka müügijärgse teeninduse reeglid,» 
nentis Vann. 

Tavaliselt saab hotelli hooldus-
meeskond väljaõppe Eestis ja seejärel 
antakse meile kaasa varuosade komp-
lekt. «Me ei soovi ju, et pärast seadmed 

ei tööta ja meist jääb halb arvamus,» 
mainis Vann. 

Põnevust lisab ettevõtte kiire areng 
– arvud on kirjas juba 2015. aasta koh-
ta, 2011. aastani on tegevuskava väga 
selge. Natuke mõeldakse tootmise 
suuremale automatiseeritusele, näi-
teks robotlõikur vannidele sobiva ku-
ju andmiseks võimaldaks suurema kii-
ruse. 

Siiski on praegu hoones ruumi too-
dangumahu kolmekordistamiseks. Tä-
navu peaks müük suurenema kolman-
diku võrra. 

Värskeim eratarbijale mõeldud too-
de on Cube, mis käib nii vannitoa kui 
ka sauna eest. 

Uue toote valmistamisel ainult Eu-
roopa detaile kasutades oleks nende 

peale kulunud sama palju, kui on prae-
gune müügihind. Seetõttu on üleilm-
ne võrgustik tarneahela loomisel üli-
oluline. Patenditaotlusi on ettevõttel 
sisse antud kaks, kasulikke mudeleid 
on üks, disainikaitsete arvu ei loenda-
ta. 

Neoqi AS

Tegevusvaldkond: kehahool-
dusseadmed professionaalile ja 
ja kodukasutajale

Kodulehekülg: www.neoqi.com

Käive 2007. a: 32,5 mln krooni 
+ 26%

Kasum 2007. a: 500 000 krooni

EASi toetuse saamine: 

Ekspordiplaani elluviimine – 1 
miljon krooni (2004)

Tootearendus 2005 – 1,2 miljo-
nit krooni (2005)

Tootearenduse eeluuring 2007 
– 0,2 miljonit krooni (2007)

Töötajate arv: 36

Neoqi töötajad on väga tublid 
arvestades kõike seda, mida 
nad on väga väikeste vahendi-
tega ellu suutnud viia. Meil 
vannitootjana on nendega ol-
nud pidev sümpaatne koostöö 
sarnaste hankeküsimuste la-
hendamisel. 

ALLAR KORJAS
EAS-i tegutsevate ettevõtete 
divisjoni direktor

Majanduskasvu pidurdumise 
ajal on sageli edukad just 
need ettevõtted, mis suuda-

vad kodumaise nõudluse langedes ava-
da uusi uksi ja müüa oma tooteid vä-
listurgudele. Ekspordivõimaluste koh-
ta maad kuulates soovitame kindlasti 
pöörduda ka EAS-i poole, sest tõenäo-
liselt suudame eri toetuste või nõuan-
nete kaudu abiks olla.

Üks selliseid võimalusi on kokku 
üle 400 miljoni kroonise mahuga eks-
porditurunduse toetusprogramm, mil-
lest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
(EAS) on tänaseks esimesed toetused 
juba ka välja andnud. Euroopa regio-
naalarengu fondist kaasrahastatud ja 
2013. aastani kestev programm kes-
kendub – nagu selle nimigi ütleb – eks-
pordi suurendamisele suunatud tervik-
like turundustegevuste läbiviimise toe-
tamisele. Laiemalt on EAS-i eesmärgiks 
kasvatada toetusega Eesti ettevõtjate 
ekspordikäivet, suurendada kõrge lis-
andväärtusega toodete ja teenuste osa-
kaalu ekspordikäibes ning laiendada 
eksportivate ettevõtjate hulka.

Toetatavateks tegevusteks võivad 
olla näiteks toodete välisriigi turu 
nõuetega vastavusse viimine, toote-
näidiste valmistamine,  kaubamärkide 
väljatöötamine ja registreerimine vä-
lisriigis. Õla paneme alla ka sihtturgu-
de külastamisele, turu-uuringutele, tu-
rundusürituste korraldamisele ning 
välismessidel osalemisele. 

Toetust antakse ettevõtja koosta-
tud turundustegevuste plaani alusel. 
Projektide pikkus peab jääma vahe-
mikku 12–24 kuud ja taotletava toetu-
se maksimaalne suurus saab olla 1,5 
miljonit krooni projekti kohta. Toetu-
se piirmäär on kuni 50% kuludest (üle-
jäänud osa tuleb rahastada ettevõtjal 
endal). Toetust saavad küsida nii te-
gutsevad kui ka alles alustavad ekspor-
töörid sõltumata ettevõtte suurusest. 

Programm avati tänavu veebruaris 
ja esimeste kuude praktika näitab, et 
ettevõtjate huvi selle vastu on suur: 
esimese kolme kuuga laekus ekspordi-
turunduse toetusprogrammi raames 
30 taotlust kogumahuga ligi 40 miljo-
nit krooni, millest esimesed kuus ko-
gumahus 7 miljonit krooni on jõud-
nud rahastamisotsuseni. Suurimad 
toetussummad on 1,5 miljonit ja väik-
seim hetkel 0,24 miljonit krooni. Toe-
tust saanud ettevõtete tegevusalad on 
väga erinevad: tarkvaraarendus, kõrg-
tehnoloogilised tooted, meditsiiniteh-
nika, eriprojekteerimistööd, puitma-
jad. Ekspordi sihtturgudeks on Saksa-
maa, Prantsusmaa, Inglismaa, Itaalia, 
Hispaania, USA, Venemaa, Valgevene 
ja Skandinaavia maad.

Ettevõtjatel on just praegu õige aeg 
alustada ettevalmistustega eksporditu-
runduse toetamise taotlemiseks, sest 
programmi eelarves on ruumi uute 
taotluste vastuvõtmiseks nii selleks kui 
ka järgmisteks aastateks. Küll aga soo-
vitame kogu protsessi ladusamaks su-
jumiseks enne taotluse esitamist EAS-i 
töötajatega nõu pidada – meie prakti-
ka näitab, et  hästi ette valmistatud  
projektide puhul kulgeb menetlus la-

dusamalt ja finantseerimisotsused te-
hakse kiiremini. Täpsemat infot taot-
lemise kohta saab EAS-i veebilehelt 
www.eas.ee/eksporditurundus. 

Lisaks rahalisele toetusele saab EAS 
eksporti alustavaid ettevõtteid aidata 
mitmesuguste nõuannete ja informat-
siooniga. Näiteks saame appi tulla vä-
lismaal ärikontaktide leidmisel, EAS-i 
vahendusel leiab infot sihtriigis toi-
muvate messide kohta jne. Samuti 
pöördub EAS-i poole igal aasta terve 
hulk  välisettevõtteid sooviga leida 
Eestist partnereid. Ka sarnane juhus 
võib viia reaalse ja tulemusliku koos-
tööni. 

EAS-il on kokku kümme välisesin-
dust: Londonis, Hamburgis, Stockhol-
mis, Helsingis, Kiievis, Silicon Valleys, 
Šanghais, Tokios, Moskvas ja Peterbu-
ris. Kõigi esinduste eesmärk on olla va-
jadusel Eesti ettevõtjatele käepikendu-
seks nendes riikides kontaktide leid-

misel, info vahendamisel või nõu ja 
jõuga abistamisel.

Eksporti alustava ettevõtte jaoks 
on sageli määrava tähtsusega koguda 
objektiivset ja mitmekülgset infot hu-
vipakkuva riigi ja turu kohta. Selliseks 
infoks võivad olla varasemad (turu)uu-
ringud, juriidilised küsimused ja mak-
sud, aga ka muud turu eripärad, mida 
kaugemalt ei oska hinnata. EAS-i väli-
sesindustest võib saada abi potentsiaa-
lsete klientide tausta uurimisel: kredii-
diraportite tellimisel ja riiklikesse re-
gistritesse päringute esitamisel. Või-
malik on organiseerida vastavas riigis 
ettevõtete külastusi ning saada abi 
kontori- või tootmispinna leidmisel, 
seejuures ühekordse läbirääkimiste-
ruumi leidmisel.

Kinnitan kõigile eksportijatele, et 
EAS-ist nõu küsimist ei maksa peljata 
– abi on sageli lähemal ja lihtsam, kui 
oskate oodata. 

Eksporditurunduse 
toetusprogramm 
aastani 2013
Milleks toetust antakse?
•  Toodete ekspordituru nõuete-

ga vastavusse viimine.
•  Tootenäidiste ja reklaammater-

jali valmistamine ja tellimine.
•  Tootebrändide väljatöötamine 

ja registreerimine sihtriigis
•  Sihtturgude külastamine ja 

neile suunatud välismessidel 
osalemine.
•  Turundusürituste korraldamine 

nii välisriikides kui ka Eestis. 
•  Turu-uuringud.
Kui suur on toetus?
•  Toetuse minimaalne suurus 

projekti kohta on 150 000 ja 
maksimaalne 1,5 miljonit 
krooni..
•  Taotleja omafinantseeringu 

määr on 50%.
Kuidas taotlust esitada?
•  Tutvu tingimustega veebilehel 

www.eas.ee/eksporditurun-
dus või EAS-i esindustes.
•  Enne taotluse esitamist pöör-

du EAS-i ettevõtluskonsultan-
tide poole eelnõustamisele.
•  Lisainfo EAS-i infokonsultan-

tidelt telefonil +372 627 9700 
ja veebiaadressil www.eas.ee/
eksporditurundus.

400 miljoni krooni eest välismaal tuntuks

Neoqi ootab oma valdkonda 
suurt ja tugevat konkurenti

Neoqi juhatuse liikme Theodor Vanni sõnul võiks iga huviline elementaarseid spa-mõnusid kodus nautida 
FOTO: KAJA-KADI SEPP 
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Saare Paadi eelkäija tegi oma esi-
mese äriplaani salvrätikule – sin-
na oli joonistatud, kui palju ja 

milliseid paate ning väikelaevu järg-
misel viiel aastal tehakse. 17 aastat ta-
gasi valminud äriplaani täitmisel ol-
lakse tootevalikus kolmanda aasta lõ-
pus.

ASi Saare Paat juhataja Peeter Sää-
se sõnul on kunagi eelkäija tehtud 
plaani praegu väga tore vaadata. 
«Viiendal aastal pidime hakkama ehi-
tama mitmemastilisi purjelaevu,» mai-
nis ta. Eelkäijatel olid suured plaanid, 
vahepeal on aga muutunud nii firma 
nimi kui ka omanikud. 

Saare Paadil on rikkalikult jahi-
tootmise kogemusi, kuigi 1991. aas-
tal alustati puitpaatide valmistamise-
ga. 1997. aastal alustati allhanget 
Finngulf Yachtsile, jahimudel F33 tu-
leb seniajani Saaremaalt, tänavu 23 
tükki. Ümbermaailmareisi teinud jaht 
Lennuk pärineb samuti sellest teha-
sest. 

2004. aastal taotleti EAS-ilt toe-
tust kaatrile Stormer, 1,46 miljonit 
krooni kulus uue kaatri disainimiseks 
ja väljatöötamiseks. Samal aastal 
taotleti eksporditoetust ligi miljon 
krooni. 

STORMER OTSIB KLIENTE
Peeter Sääse sõnul oli kaater väga hea, 
aga katsetamisega mindi alt – esialg-
sed mootorid olid nõrgad, uusi ei tes-
titud aga piisavalt. 
Kavas oli luua kiire kaater, kuid ebasta-
biilsus suurematel kiirustel ilmnes al-

les mitme kaatri müümise järel. Kui 
probleemid lahendati, olid kliendid 
kadunud. 

Nüüdseks on sama mudeli baasil 
töötatud välja uuem alus, mis märksa 
kiirem ja esialgsetest probleemidest 
vaba. 

Umbes miljon krooni maksev 
kaater teeb kuni 32 sõlme, s.o aren-
dab kiirust ligi 60 km/h. Edasimüü-
jad Stormer 7 Walkaroundile on ole-
mas Soomes, Saksamaal ja Taanis. 
Kohal ollakse ka tähtsamatel messi-
del. 

Sääse sõnul on kaater keskmisele 
ostjale, kes tahab veidi meelelahutust 
või soovib oma saarele pääseda. Hel-
singi paadimessilt küsis pakkumist 21 
inimest. «Praegu on müügitulemused 
tagasihoidlikud,» tunnistas Sääsk, «aga 

investeeringud on tegelikult tagasi saa-
dud.» 

SAARE JAHT TULEKUL
Kuna jahtide tootmise kogemus on 
suur, mõeldakse ka uue jahi peale. Saa-
re kaubamärgi all valmiv esimene jaht 
on 12,5 meetrit pikk ning kaalub üle 
kümne tonni. 

See on ettevõttele uus väljakutse, 
sest siiani allhankijana ehitatud jahid 
on hoopis teisele tarbijarühmale. Jahi 
puhul on kavas taotleda toetust, eel-
kõige selle tutvustamisega eksporttur-

gudel. Kahele oma jahile on tellijad 
olemas. 

Sääse sõnul pole allhankega tegele-
mine halb, aga suunda tuleb hoida 
kõrgtehnoloogiliste lahenduste poole – 
sellist alltöövõttu on raske leida. Seetõt-
tu tulebki ise tegutseda. Uus jaht Finn-
gulfile nii väga ei meeldinud, samas on 
see positsioneeritud nii, et ta ei konku-
reeriks. «Pole tahtmist hea suure klien-
di huve kahjustada,» ütles Sääsk.

Sääsk nentis, et Saaremaa väikelae-
vaehitajad teevad nüüd märksa tihe-
damat koostööd – kokku tegeleb paa-

di ja laevaehitusega ligi kümme firmat, 
sealhulgas kolm suuremat. Seetõttu on 
oluline ka vastava eriala inimeste koo-
litamine ametikoolis ning neile merea-
kadeemia ja tehnikaülikooli kaasabil 
insenerihariduse andmine. Ettevõtted 
üheskoos mõtlevad sellelegi, kuidas tu-
gevdada klastrit, arvestades, et teatud 
hinnangute põhjal moodustab väike-
laevadega tegelemine ligi viiendiku 
Saaremaa tööstusest. 

Jõgevamaal, 2500 elanikuga Tabi-
vere vallas tegutseb masinatehas 
Same, mille põllumajandus- ja tee-

hooldusmasinad on kättesaadavad 
peaaegu kogu Euroopas. 

Tehase peamine müügipartner on 
1994. aastast Rootsi firma Trejon AB, 
kellele kuulub 30%-line osalus. Same 
ise alustas tegevust kaks aastat varem, 
hakates tootma põllumajandusmasi-
naid. 

Kogemus tootmise alustamiseks oli 
suur: eelkäija Saadjärve kolhoosi uue 
tehnika grupi ülesanne oli uuendada 
ja tõhustada kolhoosi masinaparki, 
nad olid piirkonnas tuntud uuenda-
jad. 

LUMEKORISTUSMASINAD 
OOTAVAD LUND

Kuna kogemused, seadmed ja oskused 
olid olemas ning uuema aja saabudes 
ei raatsitud lasta neil raisku minna, 
asuti tegutsema. Praegu moodustavad 
põllumajandusmasinad OÜ Same too-
dangust kolmandiku, teehooldusma-
sinad annavad aga juba ligi kaks kol-
mandikku. 

Tehase juhi Tarmo Teini sõnul jät-
tis 2007.-2008. aasta lumevaene talv lu-
mekoristusmasinad tehase hoovi pea-
le seisma. «Meilt on need juba ära os-
tetud, kuid järgmise kehva talve puhul 
avaldab see meie mahtudele mõju,» li-
sas ta. Üle ootuste hea on aga olnud 
nõudlus kett-võsaniidukite järele.

Sames EAS-i kaasabil väljatöötatud 
kett-võsaniidukid sobivad töötamiseks 
rasketes tingimustes, näiteks väga ki-
visel või ebatasasel maastikul. Niiduki 
eripära on, et kettidega purustatakse 
niidetav puitmaterjal peeneks, mistõt-
tu väheneb tunduvalt uue võsa peale-
kasv. Masin töötab ujuvasendis, mis 
võimaldab hästi järgida maastikku. 
Niiduki kette saab asendada ka terade-
ga, mis sobivad rohumaade niitmi-

seks. Kett-võsaniidukit planeerides 
loodeti aastas müüa 50 masinat, sel-
leks hooajaks on aga tellimusi juba üle 
250. 

Tehase tootevalik on lai, kuid Tar-
mo Teini sõnul aitab see eri aegadel 
paremini hakkama saada. Teisalt teki-
tab suure nimistu hoidmine  üksjagu 
segadust ja muret. Kuna tooted on 
mõeldud nišivaldkondadele, on mah-

tude kasvatamine keerukas. Kliendid 
on olnud põllumajanduse suur- ja väi-
ketootjad, teehooldusfirmad, omava-
litsused. 

IDEED TULEVAD MÜÜJATELT
Arengut planeerib Same uute toodete 
ja tehnoloogiate kasutuselevõtu abil. 
«Ideed uute toodete väljatöötamiseks 
tulevad müüjatelt,» ütles Tein ja lisas, 

et müüjad uurivad põhjalikult turu 
nõudmisi ning tunnevad ostjate vaja-
dusi. 

Praegu on katsetamisjärgus uus 
toode teehooldusmasinatele. Nii too-
dete ideed, insenerilahendused kui ka 
praktilised katsetused sünnivad Tabi-
veres kohapeal. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutu-
se toetust kasutati tooteuuringute te-
gemiseks ning tootmistingimuste pa-
randamiseks. 

Masinate peamine sihtturg asub 
Skandinaavias. Trejon AB müügivõrgu 
kaudu on masinad kättesaadavad ka 
Kesk-Euroopas – Saksamaal, Šveitsis, 
Austrias, Tšehhis, Prantsusmaal, Poo-
las. 

Praegu töötab ettevõttes 53 ini-
mest, firma on valla suurim eraõigus-
lik tööandja. Inimesi tuleb tehasesse 
tööle ka lähedal asuvast Tartust, mis 
väikese valla ettevõtte puhul on kõne-
kas näitaja. Enamasti kurdavad maal 
tegutsevad ettevõtjad tööjõupuuduse 
üle. Same kurta ei saa, sest töötingi-
mused on võrreldavad Tartus pakuta-
vaga. 

Saare Paadi eelkäija äriplaan 
valmis salvrätikule

STIG NORDBLAD
Finngulfyachts asutaja 
ja varasem tegevjuht

Saare Paadiga oleme koost tööta-
nud ligi kümme aastat, selle ajaga 
on nad meile valmistanud üle saja 
jahi. Kvaliteediprobleeme oli nen-
dega viimati kuus-seitse aastat ta-
gasi, kuid praegu ei oska küll vahet 
teha, kas see on tehtud Saaremaal 
või Soomes. Kontaktid Saaremaaga 
sain aastaid tagasi, kui nad veel 
puupaate tegid, Rotary klubis ole-
va sõbra kaudu.

Käisin vaatamas ka Finngulf 44 
vettelaskmist, mida nad samuti 
toodavad. Noored mehed on juba 
palju õppinud, mind polnudki sin-
na tarvis. Mõned aastad tagasi soo-
vitasin, et oma toode on hea mõte, 
sest varem moodustasime ligi 95% 
Saare Paadi käibest. Olen lubanud 
neid aidata ka müügivõrgustiku ra-
jamisel uuele jahile Saare 41.

Same AS

•  Tegevusvaldkond: masinaehi-
tus, põllumajandus- ja tee-
hooldusmasinad

•  Toetuse saamine – kett-võsa-
niiduki uuringud ja tootearen-
dus

•  Käive 2007. a – 53,4 mln kr, 
käibe kasv 6%

•  Kasum 2007. a – 4,2 mln kr

•  EASilt saadud toetuste maht: 

•  kett-võsaniiduki tootearendus 
505000 kr (2004)

•  infrastruktuuritoetus 2,5 mln 
kr territooriumi, juurdesõidu-
tee asfalteerimine, vee- ja ka-
nalisatsioonisüsteemide ehi-
tamine (2005)

•  infrastruktuuritoetus 680000 
kr territooriumi, platside as-
falteerimise lõpetamine 
(2006)

•  nõustamistoetus 25000 kr 
infrastruktuuri projektide 
koostamiseks (2006)

•  alustava ettevõtte toetus 
160000 kr, käärtõstuki ostmi-
ne (2006)

•  eeluuring 52000 kr ketas lii-
vapuisturile (2007)

•  Töötajate arv – 53, Tabivere 
valla suurim eraõiguslik töö-
andja

Skandinaavia teehooldusseadmed tulevad Tabiverest
AIVAR KOKK
Jõgeva maavanem

OÜ Same juht Tarmo Tein teab, et 
edukatel aegadel tuleb investeeri-
da tehnoloogiasse, see tähendab 
tulevikku. Nii on OÜ Same tegut-
senud aastast aastasse ja sellega 
on tagatud ettevõtte pidev areng. 
OÜ Same on hea ettevõttena toe-
tanud ka piirkonna kultuuri ja 
sporti. Oma tegevusega on ettevõ-
te olnud paljudele Jõgevamaa et-
tevõtetele eeskujuks.

Jõgeva maavalitsus autasustas 
OÜ-d Same «Jõgevamaa hea ette-
võte 2007» tiitliga.

AS Saare Paat
•  Tegevusvaldkond: väikelaeva-

de tootmine
•  Toetuse saamine: teadus- ja 

arendustegevus, tootearen-
dus 1,46 mln kr (2004), eks-
pordiplaani elluviimine 0,98 
mln kr (2004), koolitustoetus 
0,109 mln kr (2005). 
•  Käive 2007. a: 34 mln kr + 

58%
•  Kasum 2007. a: 3,1 mln kr
•  Töötajate arv: 50

Stormer 7 Walkaraoundi müüakse peale Eesti ka Soomes, Saksamaal ja 
Taanis. FOTO: SAARE PAAT 
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Põlvas asuv Nordbiochem on re-
volutsiooniline keemiatööstuse 
tehnoloogia inkubaator, mis 

peaks huvi äratama kõigis täna veel 
naftaprodukte toormeks tarbivates 
tööstusharudes. 

Nordbiochem töötab selle kallal, et 
sünniks uuenduslik tööstuslik keemia-
tehnoloogia. 

Ettevõtte loojaid on teinud mure-
likuks asjaolu, et keemiatööstuse ette-
võtted pole piisavalt valmistunud te-
gutsemiseks piiratud naftavarude tin-
gimustes. 

Ettevõte ühendab maailma eri 
teadlaste töö, et luua ökonoomseid 
tehnoloogilisi protsesse, mis toodak-
sid taastuvast toorainest tööstuslikke 
keemiatööstuse sisendeid. 

TEADUSETEGEVUSE 
KOORDINEERIMISKESKUS

Kogu selle protsesside süsteemi aren-
duste nö juhtpult asub Põlvas. «Eestis 
toimub koordineerimine, teadustöö 
tuleb mujalt,» tutvustab ettevõtte üles-
ehitust selle  R&D direktor Raul Raud-
sepp. «Meie ülesanne on luua ning kir-
jeldada tööstusprotsesse, mis peavad 
olema algusest lõpuni kirjeldatavad ja 
kontrollitavad.»

Nordbiochemi loodavate tehno-
loogiate käimalükkavaks ja käigus-
hoidvaks jõuks on biomass ja piim-
happe derivaadid. Produktideks on 
toormed ja materjalid, mille tootmine 
on seni nõudnud naftat ja muid taas-
tumatuid loodusvarasid. Valik, millis-

te tööstustoodete toormeks Nordbioc-
hemi loodavate protsesside lõpp-pro-
duktid sobivad, on pea piiramatu. 
«Oleme keemiatööstuse olulise ümber-
kujunemise alguses,» on Nordbioche-
mi juhatuse esimees Meelis Tambla 
veendunud. 

Nordbiochemis väljatöötatavad 
tehnoloogilised lahendused rõhuvad 
muuhulgas energiasäästlikkusele. Maa-
ilmaturu kõrge naftahinna valguses on 
huvi uute toorainete leidmise vastu 
kõikjal väga suur. Uued tehnoloogiad 
võimaldavad produktide hinda oluli-
selt vähendada «See on väga perspek-
tiivikas valdkond. Eriti kui uusi lahen-
dusi kasutada mitte teatud etappides, 
vaid kogu protsessi ulatuses,» on ette-
võtte juhid enesekindlad. 

HEA KONTAKTIVÕRGUSTIK
Põhjus, miks selline keemiatööstuses 
revolutsiooni kavandav ettevõtmine 
on kanda kinnitanud Põlvas, on aja-

looline. «Põlvas asus biotehnoloogia 
rakenduskeskus,» räägib Raul Raud-
sepp. «Väga hea kontaktivõrgustik on 
loodud ja püsinud tegelikult juba nõu-
kogude aegadest saadik,» lisab Tamb-
la. Nordbiochemi nime all alustati te-
gevust 2004. aastal, kui hakati  süs-
teemselt tegelema tööstusliku bioteh-
noloogiaga. 

Nordbiochemi juhid on uhked et-
tevõtte suure patenditaotluste arvu 
üle. Tänaseks on ettevõttel registreeri-
tud üle kümne patendi, esimene neist 
ulatub aastasse 2002. «Enamus Eestis 
võetud patente on kaitseks välisfirma-
de vastu,» ütleb Raudsepp ja lisab, et 
Eestis pööratakse teaduse rakenduslik-
kusele vähe tähelepanu. 

Nordbiochemi tellitud teadustööd 
teevad mitmed lähivälismaa kõrgkoo-
lid ja teadusasutused. Näiteks Mende-

lejevi-nimeline   keemiatehnoloogia 
ülikool Venemaal, Potsdami ülikool 
Saksamaal, lisaks ülikoolid Soomes, 
Ungaris ja Rootsis. «Välismaal on ot-
seselt valdkonnaga seotud uurimisrüh-
mad juba olemas,» põhjendab Raud-
sepp, miks pole kaasatud Eesti teadla-
si.  Ilmselt tekib selleks rohkem võima-
lusi insenertehniliste lahenduste väl-
jatöötamisel ja ka toormeks vajaliku 
sordiaretuse vallas. 

EAS on toetanud Nordbiochemi 
teadusmahukate projektide läbiviimi-
sel, mille eesmärk on olnud luua tead-
mus, mida omakorda on võimalik 
kommertsialiseerida. «EAS-i funktsioo-
nide jätkamine on ülioluline,» on 
Tambla veendunud. Tema sõnul on sel-
liste teadustööl baseeruvate arendusjär-
gus ettevõtete riiklik rahastamine ouli-
ne ka mujal maailmas. «Erainvestoril 

pole teadusesse investeerimiseks piisa-
valt kannatlikkust,» väidab Tambla. 
«Fundamentaaluuringute järgus toob 
erainvestori kaasamine sageli rohkem 
tüli kui tulu. Rakenduslikus järgus on 
kasu juba käegakatsutavam.»

Ettevõte on keskendunud küll 
tootmisprotsesside loomisele ja kirjel-
damisele, kuid järgmises etapis soovi-
takse jõuda piloottehaseni, et olemas-
olevaid tehnoloogiaid testida, arenda-
da ja tutvustada. 

Toimiv tootmisprotsess on vajalik 
ka selleks, et värskeid ideid  katsetada. 
«Edulooks on meid veel vara pidada. 
Sellest võiks rääkida siis, kui meie töö 
tulemused on  keemiatööstuses laial-
daselt kasutusele võetud,» mainib 
Tambla.

Kui Tartu tudengid 2000. aastal 
Webmedia asutasid, valisid nad 
peamiseks tegevusalaks veebi-

disaini. Vähem kui aastaga orienteeru-
ti ümber tarkvara tootmisele, edasine 
on juba ajalugu – ettevõte on loomi-
sest saadik kasvanud keskmiselt 60% 
aastas ja praegu asuvad firma konto-
rid viies riigis. 

Tarkvaraarendus on noor vald-
kond. Kui inimene on aastatuhandeid 
põldu harinud ja elamuid ehitanud, 
siis IT tööstuse eluiga pole veel sajan-
ditki. Sarnane võrdlus on tööriistade-
ga, kus IT saab paarikümne aasta pä-
rast tõenäoliselt hakkama ratta leiuta-
misega.

SUURENDATI TOOTLIKKUST
Et töövahendite tootlikkust suurenda-
da, loodi Webmedia juhi Taavi Kotka 
sõnul uurimis- ja arendustöö osakond. 
Esimese lahendusena töötati välja 
tarkvara tootmise haldustarkvara 
ChangeLogic, mida esialgu kasutati 
ettevõtte siseselt ning EAS-i teadus- ja 
arendustegevuse programmi finants-
toel arendati müügikõlblikuks ka rah-
vusvahelisel tarkvaraarenduse turgu-
del.

ChangeLogicu lahendus tagab 
paindlikkuse ja võimaldab tööd teha 
arendusmeeskonna liikmete geograa-
filisest asukohast sõltumata. Lahen-
dust kasutades saime ise kogemusi, kui 
tegime ühiseid suuri projekte koos 
meie teistes riikides asuvate kontorite-
ga,” ütles Kotka. 

2004. aasta lõpus laienes Webme-
dia Tartust Tallinna, 2005. aastal alus-
tati tegevust Leedus (kontorid Kauna-
ses ja Vilniuses), Soomes (kontor Es-
poos), Taanis (Kopenhaagen; keskus 
nüüdseks müüdud Rootsi börsiettevõt-
tele Acando), lisaks on käivitunud 
arenduskeskus Rumeenias (Bukarest) 
ja Serbias (Belgrad). 

Selline protsessi juhtimine võimal-

dab IT ettevõtte arendusmeeskonna 
osalejate arvu kiirelt muuta, vajaduse 
korral ollakse suutelised ellu viima vä-
ga suuri projekte.

OLULINE LAHENDUS 
TARKVARATELLIJAILE

Changelogicu põhikasutajateks on 
suuremal määral tarkvara tellijad, kes 
ostavad teenust eri tootjatelt ja peavad 

hoolitsema, et kõik tellitu jõuaks kor-
rektselt lõppkasutajani (näiteks rahan-
dusministeerium ja PRIA). 

Lahendust kasutatakse kõigi Web-
media projektide haldamiseks, seda nii 
siseselt kui ka oma klientide keskkon-
nas. Webmedia ambitsioon on muuta 
Changelogic rahvusvahelise levikuga 
konfiguratsiooni haldusvahendiks.

Sellest, et helged pead arendusük-
suses aega ei viida, annab tunnistust 

ka firma järgmine tarkvaralahendus 
JavaRebel – Java programmeerimiskee-
le edasiarendus, mis muudab JAVA-
programmeerija töö tunduvalt efek-
tiivsemaks. 

Kotka sõnul puudub JaaRebelil 
maailmas analoog, mistõttu lahendus 
on tekitanud Java ringkondades väga 
suurt huvi. Webmedia soovib müüa 
lähiaastatel enam kui 30 000 litsent-
si.

INDREK MÄGI
struktuuritoetuse registri projektijuht 
rahandusministeeriumi välisfinant-
seerimise osakonna nõunik

Rahandusministeeriumis hakati 
Webmedia väljatöötatud arendus-
tarkvara ChangeLogic kasutama 
2003. aastal, kui alustati struktuu-
ritoetuse riiklikku registri arendu-
sega. ChangeLogicuga kohanemine 
ning selle tundmaõppimine toimus 
projektimeeskonnas väga kergesti 
ning kiiresti, kuna tegemist on äär-
miselt lihtsalt kastutatava tööva-
hendiga, mis samas annab kogu 
arendusprotsessist hea ülevaate. 

Kõik tegevused, nii analüütikute, 
programmeerijate, testijate kui 
teiste puhul on jälgitavad, mis an-
nab projektijuhtidele hea ülevaate 
toimuvast. Ka perioodiliste kokku-
võtete tegemine teostatud töödest 
on lihtne, sest aruandluspool või-
maldab lihtsa vaevaga panna kokku 
vajalikke ülevaateid. Täna ei kujuta 
oma tööd selle vahendita ette!

DMITRY MURZIN, 
keemiatehnoloogia professor 

TAPIO SALMI, 
keemiliste reaktsioonide rakendamise 
professor  keemiaosakond Åbo Aka-
demi University, Turu, Soome

Just Nordbiochem on teinud oluli-
si samme biotoorainest piimhappe 
sünteesimisel, sealhulgas selle eri 
derivatiivide tootmisel, nagu näi-
teks biolagunevad polümeerid. 
Võib õelda, et Nordbiochemi otse-
sel kaasabil tehtud teadusuuringud 
on esirinnas tänase keemiatööstu-
se muutumisel bioloogilisi toorma-
terjale kasutavaks. 

Webmedia muudab IT tööstust efektiivsemaks
Webmedia AS
•  Tarkvara arendus
•  Veeb: www.webmedia.ee
•  Projektiraha kasutati konfigu-

ratsioonihaldustarkvara Chan-
geLogic arendamiseks
•  EAS-ilt saadud toetuste maht: 

2,6 mln krooni (kogu projekti 
maksumus 11,7 mln krooni)
•  Käive 2007. a: 134,5 mln kr, 

kasv +47%
•  Kasum 2007. a: 21,9 mln kr, 

kasv +36%
•  Töötajate arv Eestis: 235

Nordbiochem kujundab 
uut tööstusharu

Faktid:

•  Biotehnoloogia

•  Toetused intellektuaalse 
omandi kaitsele ja teadustöö 
rahastamisele

•  EAS-ilt saadud toetuste maht 
– 10,2 mln

•  Töötajate arv - 10

Nordbiochem juhid Raul Raudsepp ja Meelis Tambla tutvustamas ette-
võtte ülesehitust. FOTO: KAJA-KADI SEPP 

Changelogicu valmistajatiim: programmeerija Sander Muru, testija Artur Assor, süsteemarhitekt Imre Lumist  
ja programmerija Sigmar Muuga ja peavad tarkvara loomist põnevaks, sest seda saab ka oma firmas kasutada. 

FOTO: OVE MAIDLA 
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Eesti Kunstiakadeemia võttis oma 
südameasjaks Eesti ettevõtete 
loomevaldkondade teadlikkuse 

kasvatamise. Käia on veel pikk tee – nii 
oma võimaluste ärakasutamisel kui ka 
avalikkuse teadlikkuse suurendami-
sel.

Eesti Kunstiakadeemia liitus EAS-i 
rahastatava Spinno projektiga 2004. 
aasta sügisel. Selleks ajaks omas aka-
deemia lühikest koostöökogemust et-
tevõtetega, kuid käärid ettevõtjate oo-
tuste ja reaalse toote disainimise vahel 
olid veel suured. 

«Tootearendusse panustamine on 
aga prioriteetne arengusuund, et ma-
jandusoludest üle olla,» tunnistas 
Kunstiakadeemia projektijuht Sven 
Idarand. 

RASKE ALGUS
Projektiga alustades oli raske leida et-
tevõtjate ja kunstnike ühist huvisfää-
ri, sest kasutatavad väljendusvahendid 
ja mõõdetavad tulemused polnud kui-
dagi nähtavalt seotud. Kaardistada oli 
vaja nii akadeemia võimalused kui ka 
ettevõtjate huvid. 

Spinno projekti oluline eesmärk oli 
ka eelarvamuste murdmine ning veen-
mine, et loome ja äri koostöö on või-
malik. Projekti vedas disaini innovat-
sioonikeskus, mis oma tegevusega oli 
abiks eelkõige akadeemia liikmeskon-
nale oma ideede kommertsialiseerimi-
sel. 

Disaini innovatsioonikeskuse rolli 
on üle võtnud Kunstiakadeemia aren-
dusosakond. Spinno projektist edasi 
on käima lükatud kaks suuremat ette-
võtlusele ja avalikkusele suunatud pro-
jekti – disainiaasta (2006–2007) ja ar-
hitektuuriaasta (2008) –, mis tutvusta-
vad disainerite ja arhitektidega koos-
töö tegemise protsessi, võimalusi ning 
väljakutseid.

Näiteks on ettevõtjate hulgas levi-
nud suhtumine, et idee leidmine ja 
väljatöötamine on mõne kuu või nä-
dala küsimus. Tegelikkuses võib prot-
sessi mõõta pigem aastatega. Teine le-
vinud veendumus on, et idee ei tohiks 
ju palju maksta. 

Samas on tootedisaini ja arhitek-
tuurse lahenduse väljatöötamine aja- 
ja ressursimahukas, nõudes mitmeid 
erinevaid taustauuringuid, fookus-
gruppide uuringuid, patendikaitset, 
arvutusi ja tehnoloogilisi katsetusi. 
See kõik nõuab loomeisikutelt ja tel-

lijatelt tublit panustamist ning pikka 
meelt. 

Arendusosakonna projektijuhi 
Sven Idarandi sõnul on eesmärk ka 
loomeisikute teadlikkuse tõstmine, 
neile vajadusel toe ja nõu pakkumine. 
Keskus on abiks projektitaotluste kir-
jutamisel. Kompetents on olemas, sest 
EKA arendusosakonna juurde koondu-
nud keskus ise on kujunenud tänu 
EAS-i rahastatavale Spinno projektile. 

Eesti turu probleemiks on palju 
väikeettevõtteid, kellel napib nii aja-  
kui ka raharessurssi, et tootearendus-

se panustada. Samas on väga perspek-
tiivikaks valdkonnaks säästudisain ehk 
taaskasutatavate materjalide kasutami-
ne. Mitmed Spinno projekti abil ellu 
astunud loomingulised äriühingud 
lähtuvad oma tegevuses filosoofiast, 
et toode peab olema kasutatav sünni-
koha lähedal ning valmistatud lähe-
dal asuvatest materjalidest ökonoom-
sel ja ökoloogilisel viisil. 

Üks selline ettevõte on Kunstiaka-
deemia ruumes tegutsev spin-off Tai-
konaut OÜ, kelle põhitegevusalaks on 
tootedisain. Taikonaudi juhi Kristiina 

Tuubeli sõnul vajab disainilahendus-
te loomine lisaks kunstitaustale tuge-
vat insenerimõtlemist, eriti kui ees-
märk on jõuda disainitud tootega toot-
misesse. 

Taikonaut on hoolitsenud tootjate 
järelkasvu eest – koostöös Võrumaa 
kutsehariduskeskusega tehakse kooli-
töid, mis aitavad tulevastel ideede el-
luviijatel varakult disaineriga koos-
tööd õppida, jooniseid lugeda ja prot-
sessi eripärasid tundma õppida.

Kunstiakadeemia arendusosakond 
teeb tihedat koostööd teiste Eesti õp-
peasutustega eesmärgiga tõsta loovini-
meste võimekust ja teadlikkust, et pak-
kuda oma loomingut kommertsmaa-
ilmale sobivas vormis.

Tallinna Tehnikaülikool on Spin-
node juures üks staažikamaid, 
selle juhid peavad ennast üli-

kooliga koostööd tegevate ettevõtete 
jaoks kliendihalduriks. 

EAS-i Spinno programm toetab 
teadustöö tulemuste ettevõtluses ra-
kendamist soosiva keskkonna ja vaja-
like teenuste ning tugistruktuuride 
loomist ülikoolides ja teadusasutus-
tes.

«Oleme sisuliselt Tallinna Tehnika-
ülikooli ärikliendihaldurid,» selgitas 
TTÜ Spinno projekti olemust selle juht 
Indrek Jakobson. EAS-i toel alustati 
teaduse ja ettevõtluse koostöö tõhus-
tamist aastal 2001. Kuid juba varase-
mast ajast oli ülikoolil olemas tugev 
seos ja koostöökogemus ettevõtlusega, 
mistõttu pinnas tehnoloogia- ja inno-
vatsioonikeskuse loomiseks 2005.  aas-
tal oli soodne. 

RAKENDUSLIK SUUNITLUS
«Tallinna Tehnikaülikoolis tehtav tea-
dus on sageli rakenduslikuma suunit-
lusega kui enamikul teistel ülikooli-
del,» tõi Jakobson välja Tehnikaüli-
kooli ja ettevõtluse tiheda koostöö 
võtme. «Lepinguliste uurimistööde 
maht on Tallinna Tehnikaülikoolis ol-
nud alati suur ja tänu Spinnole on sel-
les toimunud uusi arenguhüppeid. Et-
tevõtjatega koostöö edukus sõltub en-
nekõike ülikoolis valitsevast mõttevii-
sist ja hoiakutest, Tallinna Tehnikaüli-
kooli suhtumine on ettevõtlusele 
orienteeritud.» 

See teeb koostöö lihtsamaks ja tu-
lemuslikumaks mõlemale koostöö osa-
poolele – ettevõtluse toetus on ülikoo-

lile oluline arengumootor ja vastupi-
di. 

Spinno projekti raames loodi Tal-
linna Tehnikaülikoolis tehnoloogia- ja 
innovatsioonikeskus, mis nõustab ja 
aitab eelkõige ülikooli teadlasi ja tu-
dengeid ettevõtlusalastes küsimustes 
ning vahendab ülikooli pakutavaid 
teadustöö teenuseid ettevõtjatele. 
«Oleme justkui tunnel, kus käib tihe 
kahesuunaline liiklus,» rääkis Jakob-
son. Keskuses töötab teadlaste ja ette-
võtjate heaks seitse spetsialisti. 

UUED ARENDUSKESKUSED
Spinno projekti kestel loodi Tallinna 
Tehnikaülikooli allasutusena tehno-
meedikum, mille missioon on ühen-
dada meditsiiniline ja tehniline tead-
mus. Loodud on ka kolm tehnoloogia 

arenduskeskust: infotehnoloogia ja 
elektroonika valdkonnas Eliko, toidu- 
ja fermentatsioonitehnoloogia aren-
duskeskus ja vähiuuringute tehnoloo-
gia arenduskeskus (vt eraldi väikesed 
tekstid allpool).

Ettevõtteid, mis Tallinna Tehnika-
ülikooli teadmusteenuseid kasutavad, 
on nii Eestis kui ka välismaal. Täht-
saimad kliendid on mõistagi suurfir-

mad, kel on ressursse aja- ja teadus-
mahuka töö tellimiseks ning raken-
damiseks, kuid arvuliselt on ülekaa-
lus VKE-d. 

«Väga suureks abiks uute klientide 
leidmisel on olnud elektroonilised ka-
nalid, eriti uus veebileht tehnoloogia.
ttu.ee,» väitis Jakobson. Klientide tee-
nindamisel on olnud abiks Spinno 
projekt. 

«Riigipoolne valitsemiskulutuste 
kärpimine ei tohi mõjutada edukate ja 
innovatiivsete programmide administ-
reerimist ja jätkusuutlikkust,» nentis 
Jakobson. 

Spinno projekt on tõestanud nii 
Tallinna Tehnikaülikooli kui ka ette-
võtluse jaoks oma vajalikkust ja vali-
tud tegevussuundade arendamine jät-
kub.

KRISTIINA TUUBEL, 
Taikonaut OÜ:

Kunstiakadeemia tähtsus firma 
loomisel on suur. Äriühingust on 
projektide elluviimisel kasu olnud, 
sest otsustusprotsess on kiirem. 
Samas on side kooliga väga tugev. 
Meie kontor asub Kunstiakadee-
mia majas, kaks Taikonaudi disai-
nerit õpivad alles koolis ja hea on 
töötada kooliga samas majas, näi-
teks saab kasutada raamatukogu. 
See on orgaaniline keskkond. 

TIIT KAPS, 
professor, Tallinna Tehnikaülikooli 
puidutöötlemise õppetooli juhataja: 

Spinno on toimiv mehhanism, sel-
gete mängureeglitega funktsionee-
riv süsteem. Innovatsioonitegevu-
ses on kasulik. Spinno ise ei paku 
ettevõtjaile teenust, vaid aitab va-
hendada koostööd. Kasu saavad 
need, kes on ise aktiivsed. 

Faktid:
•  EAS-ilt saadud toetuste maht 

– 7 mln 

•  Eelarve üle 10 mln

•  Töötajate arv 8–10 inimest

Fakt: 

•  EAS-ilt saadud toetuste maht 
– 37 mln kr

Kunstiakadeemia annab 
toodetele oma näo

Tallinna Tehnikaülikool soovib olla ettevõtlik

Kunstiakadeemia projektijuht Sven Idarand rõhutab tootearenduse olulisust FOTO: KAJA-KADI SEPP

TTÜ Spinno juhi Indrek Jakobsoni sõnul sültub ettevõtjatega koostöö edukus ülikoolis valitsevast mõtteviisist. 
FOTO: KAJA-KADI SEPP 
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ELIKO Tehnoloogia 
Arenduskeskus OÜ 
otsib tavatuid 
lahendusi IKT ja 
elektroonika alal:

Tegeleb innovaatiliste lahen-
duste otsimisega info- ja kom-
munikatsioonitehnoloogia 
(IKT) ning elektroonika vald-
konnas. Huvitavamateks pro-
jektideks on näiteks maailmas 
järjest enam kasutusele võeta-
va RFID ehk raadioidentifikaa-
toril põhineva tehnoloogia 
uuelaadne kasutamine, tarkva-
ra testimise hõlbustamisele 
suunatud ideed. Tihe koostöö 
arstidega käib bioimpedantsi 
alal - abi kudede siirdamisel. 
Uudne on ka iseseisvalt tegut-
sevate ja omavahel infot vahe-
tavate robotite arendamine.

Asutatud 2004. aastal. Tea-
dusasutusena osalevad kesku-
se töös Tallinna Tehnikaülikool 
ja AS Cybernetica, ettevõtetest 
Artec Group OÜ, Elvior OÜ, 
OÜ M&T Elektroonika, Appri-
se OÜ, Girf OÜ, Ibeks OÜ ja 
Emros OÜ. 

Aastatel 2004–2007 oli asu-
tuse kogueelarve 49,2 miljonit 
krooni ning sellest 35,7 miljo-
nit tuli EAS-ist. ELIKO 2008. 
aasta eelarve on 20 miljonit 
krooni, millest EAS-ilt 14 mil-
jonit krooni.

Keskusel on 23 töötajat.

Vähiuuringute tehnoloogia arenduskeskus loob 
senisest tõhusamat vähiravimit

Tegeleb tõhusamate ja organismisõbralikumate vähiravimite väljatöötami-
sega ning otsib uusi vähidiagnostika vahendeid. Kõige kaugemale on jõu-
tud ravimikandidaadiga, mis pärsib veresoonte arenemist, takistades nii vä-
hirakkude teket. Hiired on seejuures juba terveks ravitud, kuid uue ravimi-
kandidaadi jõudmine lettidele võtab veel aastaid aega. Diagnostika vald-
konnas on kõige kaugemale jõudnud projekt, mis võimaldaks teatud tüüpi 
rinna- ja soolevähile viitavate markerite olemasolu tuvastada pelgalt vere-
testi abil.

Asutatud 2005. aastal, omanikud TFS Trial Form Support AB, SA Põhja-
Eesti Regionaalhaigla, rahvusvaheline farmaatsiafirma Cambrex Tallinn AS, 
Kevelt AS, CeleCure AS, InBio OÜ, CeMines Estonia OÜ ja Tallinna Tehni-
kaülikool. 

Kolme tegevusaasta kogueelarve on olnud 60 miljonit krooni, millest 
EAS-ilt on saadud 45 miljonit krooni.

Keskusel on 50 töötajat sh Eesti parimad spetsialistid.

MTÜ Toidu- ja Fermentatsiooni tehnoloogia 
Arenduskeskus  on suurim toiduteaduse 
organisatsioon Eestis: 

Tegeleb kogu toidukäitlemisahela ulatuses alates toorainest ja lõpetades 
jäätmete ratsionaalse töötlemisega. Klientideks kõik olulisemad Eesti toi-
dutööstusettevõtted, ka Läti ja Leedu firmad. Olulisemad töötulemused on 
uute maitsete, pikema säilivusaja ja stabiilsema kvaliteediga toidutooted. 
Väikemeiereidel õnnestus tänu arenduskeskusele ühtlustada kvaliteeti, pi-
kendada säilimistähtaega ning pääseda toodetega suurtesse kaubandusket-
tidesse. Suurettevõtetest on Kalevil aidatud pikendada kommide säilivus-
tähtaega. Hollandlastele pakub huvi toidutehnoloogiakeskuses välja tööta-
tud mudel-seedetrakt, mille abil saab vaadelda inimese organismis oluliste 
bakterite ehk probiootiliste bakterite eluvõimet toidu seedimisprotsessis. 

Töötajate arv: 60 inimest, lisaks töövõtulepingutega töötajad. Töötajaid 
ka Kanadast, Hiinast, Saksamaalt.

Käive 2007. a: 23 mln kr

Nanotehnoloogia arenduskeskus loob materjalile uue struktuuri 

Tegevuseks on nanotehnoloogia uurimine ja arendamine, mis tähendab üliväikeste aineosakeste (suurus on 10 astmel 
-9 meetrit ehk 0,000 000 1 millimeetrit) huvitava omaduse ärakasutamist – nanoosakesed käituvad teisiti, kui sama 
materjal tavateadmise järgi käitub nt nanoosakeste abil saab muuta muidu pehme pinna tugevamaks, kriimustuskind-
lamaks, imavaks, muuta tema elektrijuhtivust või magnetilisi omadusi. Valdkonna näideteks on rõivastele nende vee-
tõrje, niiskuse läbilaskvusvõimete parandamine või hoopis mustuse hülgamisvõime andmine. Teistes valdkondades 
tuuakse välja võimalustena luua puhtust hoidvaid kahhelplaate, nanokapslites ravimeid, sõjanduses tugevamaid kuule 
või kaitsekatteid. Keskuse eesmärk on paremate, s.t teravamate, tugevamate, magnetiliste jne mikronõelte valmista-
mise ja kalibratsiooni tehnoloogia arendamine ning senisest parema funktsionaalsusega gaasisensorid, mis tajuvad 
hapnikku, mürgiseid gaase või CO2.

Aastatel 2005–2008 oli asutuse kogueelarve 29,7 miljonit krooni ning sellest 23,7 miljonit krooni tuli EAS-ist 
Töötajate arv: 40–50 

Tervisliku piima biotehnoloogia arenduskeskus 
teab piimast peaaegu kõike

Tegeleb piima kui tervisliku toiduaine tootmis- ja töötlemisvõimaluste uuri-
misega ning arendustööga kogu toidu valmimisahela ulatuses. Keskuse te-
gevus on suunatud toidutöötlemisettevõtetele, kes soovivad ostjatele pak-
kuda parema kvaliteediga tervislikke piimatooteid. Üheskoos tegutsevad 
eri valdkondade teadlased: lehmade aretajad ja geneetikud, söötmisteadla-
sed, mikrobioloogid, piimatehnoloogid, toitumisteadlased ja biokeemikud 
ning ettevõtete spetsialistid. Saavutuseks loetakse välja töötanud Eesti esi-
mest funktsionaalse toidu s.o Eesti esimese probiootikumi Lactobacillus 
Fermentumi ME-3.

Aastatel 2005–2008 oli EASi toetus u 19 miljonit krooni. 
Töötajate arv 25

Tehnoloogia 
arenduskeskused
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Äriplaanide konkurss Ajujaht tut-
vustab noorele ettevõtlust kui 
elustiili ja õpetab teda oma (äri)

ideid genereerima ja nägema, ütles 
konkursi projektijuhi, BDA Consultin-
gu juhataja Marika Tamm.

Ajujaht 2007 käigus esitlesid noo-
red enam kui sadat äriideed jaekau-
banduse, teeninduse, tarkvara ja side-
teenuste valdkonnas jms. Eriti põne-
vad olid Tamme sõnul ideed disaini 
teemadel ning energeetikasektoris.

Finaali pääsenud 26 meeskonnale 
pakuti nelja kuu jooksul koolituste/
nõustamiste ja mentorluse vormis tu-
ge kõiges selles, mis tavapärasel juhul 
on ettevõtlusega alustamisel takistu-
seks. Tegeldi osalejate alustamishirmu-

de ületamisega, teoreetiliste ja prakti-
liste koolitusega ja kontaktide arenda-
misega. Noori julgustas psühholoog, 
oma hirmudest ja kogemustest rääki-
sid tänased ettevõtjad. Igale meeskon-
nale määrati mentor, kes aitas vajalike 
ärikogemustega. 

Ajujahi konkursi paremad tööd said 
stardiraha oma tegevuse reaalseks käi-
vitamiseks. „Ajujaht on Eestis suurima 
auhinnafondiga äriplaanide konkurss,” 
ütles Tamm. Kokku jagati välja üle 700 
000 krooni. Esimene koht sai auhin-
naks 300 000 krooni, mis on äri alusta-
miseks juba täiesti arvestatav summa. 

Äriplaanide konkurssi Ajujaht toe-
tatakse EAS-i innovatsiooniteadlikku-
se programmi raames.

Tootmise ja tehnika ajakiri Inseneeria tahab 
inseneri ja tootmisjuhi ameti taas au sisse tõsta

Ajujaht 
kasvatab uusi 

ettevõtjaid

Ajujaht 2007 võitjad: 

•  I koht – CellTells, hääljuhitav kalendriliides mobiiliseadmetele

•  II koht – Flow, laopinna efektiivsem kasutus

•  III koht – Textmarker, internetiteenus, mille abil saavad kasutajad ära 
märkida veebilehtedel tekstilõiku.

•  Eriauhind «Eesti paremaks» – Artiste, vähetuntud andekate kunstnike, 
puudega inimeste võrgustiku loomine ning loomingu levitamine

•  Eriauhind «Teadus äriks» – Hansa, pürolüüsi põhimõttel töötava loo-
dussõbraliku väikese kombijaama idee.

•  Eriauhind «Maailmavallutajad» – võistkond 2F4Y, LED-moodulite abil 
spordivõistluste atraktiivsemaks muutmine.

•  Ootame noori uuele Ajujahile juba sügisel! www.ajujaht.ee 

Ajakirja peatoimetaja Kärt Blum-
begi sõnul tundsid tootjad oma 
ajakirjast puudust ligi kaksteist 

aastat – ilmus ju ajakirja Tehnika ja toot-
mine viimane number 1995. aastal. In-
seneeria esimene number tuli välja 2007. 
aasta oktoobris ning toimetus on saanud 
tootjatelt palju toetavat tagasisidet. 

Blumbergi sõnul on praeguse Inse-
neeria põhieesmärk tutvustada nii maa-
ilmas kui ka Eestis kasutusel olevaid 
uudseid tehnoloogiaid, seadmeid ja la-
hendusi, mida võiks kasutusele võtta; 
kirjutada riigi tööstuspoliitikast ehk sel-
lest, mida riik ootab ettevõtjatelt ja mi-
da neile vastu pakub; kajastada tootlik-
kuse teemat, sh tootlikkuse tõstmise 
meetodeid; käsitleda insenerihariduse ja 
-kutsega seotud teemasid ning kirjutada 
silmapaistvatest Eesti inseneridest; kir-
jeldada edukat koostööd tootjate ja tead-
laste vahel.

«Tahame inseneriameti taas au sisse 
tuua,» põhjendas Blumberg, miks kirju-
tab ajakiri persoonilugusid Eesti tippin-
seneridest, artikleid inseneri rollist ette-
võttest, insenerikutsele esitatavatest 
nõuetest ja inseneriks õppimise võima-
lustest. 

64-leheküljeline ajakiri ilmub kord 
kvartalis. Ajakirja kirjastab  Director ja 
Partenrid OÜ ning iga numbri väljaand-
mist rahastab EAS innovatsiooniteadlik-
kuse programmi raames (osa ajakirja 
maksumusest teenitakse tagasi reklaami-
müügiga). 

Inseneeria tiraaž on 7000 eksempla-
ri, mida jagatakse tootmisettevõtetele, 
õppeasutustele, erialaliitudele  tasuta. 

Täpsem info: www.eas.ee 

Ajakiri Inseneeria 
FOTO: KAJA-KADI SEPP 

Ajujaht 2007 võitjate 
autasustamine 


