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Eesti Kaitsetööstuse
Liit (EKTL)

 EKTL asutati 2009

 2021 > 100 liiget, - 100% erakapitali põhised ettevõtted

 2019 müügitulu > 200 mln, ekspordikäive > 100 mln

 EKTL põhifookus on eksport (Defence Estonia cluster)

 Sihtturud – NATO/EU, Lähis-Ida, Kagu Aasia, USA and Aafrika

 Ärimudel on B2G - kaitsetööstus toimib kõikjal riigi ja ettevõtete partnerluses.

 ETKLi missiooniks on oma liikmesettevõtetele paremate võimaluste loomine

kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turgudel, et seeläbi panustada Eesti

kaitsevõime ja sisejulgeoleku tugevdamisse ning Eesti majanduse arengusse.



EESTI 
KAITSETÖÖSTUSE
VÕIMED



Piirikaitse ja
vaatlussüsteemid

Robootika ja 
autonoomia Küberkaitse

Elektrooniline
sõjapidamine ja
lasersüsteemid

Militaarmeditsiin

Militaarsõidukid ja
energialahendused Isiku- ja erivarustus Pioneerilahendused Sidelahendused Laevaehitus

Väljaõppevahendid
ja simulaatorid

Relvastus ja
relvasüsteemid Kosmos

Eesti kaitsetööstuse võimed



Autonoomsed & mehitamata
süsteemid

• Multirootorid
• Mehitamata õhusõidukid (UAV)
• Automaatne droonipesa
• Gürostabiliseeritud gimbalid & sensorid
• UAV autopiloot
• Nutikas tarkvara
• Signaalluurevahendid
• Maapealsed juhtimiskeskused
• Allsüsteemid — nt. katapuldid
• UAV simulaatorid
• Lennujuhtimise tarkvara
• Universaalne mehitamata maismaasõiduk (UGV)
• UGV integratsioon
• IoT – värkvõrk



Piirivalve ja -kaitse

• Juhtmevabad kaamerad ja kauakestvad akud
• Krüpteeritud andmeühendus
• Masinõppel baseeruv automaatne pildituvastus
• Droonidega ühiduvus
• Vaatlus- ja tuvastussüsteemid
• Rannakaitse ja merepildid vaatlussüsteemid
• Metalli- ja miinidetektorid
• Nutikas tarkvara



Küberkaitse & “nutikas tarkvara”

• Infosüsteemide ja kriitilise
infrastruktuuri kaitse

• Plokiahela tehnoloogia
• Tehnilised õppused
• Küberharjutusväljad
• Küberhügieen
• Andmelekke kaitse
• Haavatavuse testimine
• Intsidendihaldus
• Krüptograafilised lahendused
• Konfidentsiaalne andmeanalüüs
• Mobiilne digitaalne identiteet
• e-valitsuse lahendused
• Nutikas tarkvara
• Asjade internet – IoT “värkvõrk”



• Uus ja väga perspektiivne valdkond

• Uued tehnoloogiad, uued võimalused, uus teadmine

• Tõusta tööstuslikus väärtusahelas uuele tasemele

• Akumuleerida ja kasvatada kodumaist kompetentsi

• Esindada valdkondlikke juhtivaid kompetentse

Kosmosevaldkond



Panustame Eesti kosmoseprogrammile ja koostööle Euroopa

Kosmoseagentuuriga (ESA) eeskätt Eesti jaoks olulistes valdkondades:

(küber- ja sideturvalisus, optroonika, operaatorteenused jne) VVTP.

1. Analüüs ja ettepanekud Eesti laiema osaluse kohta Euroopa 

Kosmoseagentuuri valikprogrammides – tähtaeg september 2021

2. Analüüs ja ettepanekud satelliidiandmete keskuse edasiarendamise 

ja satelliitsideteenuste laiema kasutamise kohta – tähtaeg juuni 2022

3. EKTL Kosmosestrateegia – 2021 I poolaastal

4. EKTL - kosmose kui ärivaldkonna arendamine

Kosmosevaldkond



Defence Estonia Klaster
Missioon:

aidata kaasa Eesti kaitse- ja julgeoleku tööstuse innovaatiliste toodete ja 
teenuste rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule.

Eesmärk: 

• toetada ettevõtete koostööd TA asutuste ja lõpptarbijatega (Triple Helix).
• Tegemist on rahvusvahelise koostöö ja ekspordi võrgustikuga, mis aitab

ettevõtetel osaleda rahvusvahelistes programmides ja projektides ning
seeläbi suurendada ettevõtete ekspordivõimet ja müüki välisturgudel
kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas.

• Soodustada omavahelist koostööd ja aktiivsemat osalemist
rahvusvahelistes konsortsiumites nutika spetsialiseeriumise kasvualades.

Tulemused:

Rahvusvahelise konkurentsivõime kasv, suurenenud müügitulu. Koostöö TA 
asutustega, aktiivne osalemine rahvusvahelistes konsortsiumites nutika 
spetsialiseerumise kasvualades.



PARTNERID
JA

KOOSTÖÖ





Koostöölepped (EKTL, Klaster)



KLASTRI TEGEVUSED



Arendustegevused

• Koolitused, seminarid, praktikumid
• Töötoad, gildid – AI töörühm, UNSC töörühm, Brüsseli töörühm
• Ettevõtete 360∘ kaardistamise kokkuvõtvad soovitused
• Analüüsid
• Osalemine rahvusvahelistes uurimisgruppides



Ühisturundustegevused

• Osalemine rahvusvahelistel messidel ja konverentsidel

• Turundussündmused, kontaktkohtumised

• Kohtumised investorite ja rahvusvaheliste koostööpartneritega, sh OEMidega

• Institutsioonides Eesti tööstuse tutvustus

• Sissetulevate delegatsioonide kohtumiste korraldamine





Rahvusvahelistumine

• Võrgustike töös ning rahvusvahelistel kohtumistel osalemine

• ENDR, ECCP, EDA, NIAG, ESA, ÜRO allasutused – turvalisus

kriisipiirkonnas

• Klastri sõnumite ja turundusmaterjalide loomine

• ühisvideo



Rahvusvahelistumine



Eesti 
Kaitsetööstuse 
Liit

Lõõtsa 6
11415 Tallinn 
Estonia

E-post: info@defence.ee
Tel: +372 53 423 016
Twitter: @ESTdefence
Veeb: www.defence.ee
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