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Tutvustus

• TTÜ tootearenduse ja tootmistehnika tudeng

• TTÜ tehnoloogiakooli juhendaja

• AS Norma
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Sisukord

• Leiutamine
– Leiutaja stereotüüp, olulisemad leiutised, 

patenteerimine

• Prototüübid
– Liigid, näited

• Tootearendus
– Etapid, ideede genereerimine, kolm küsimust

• Praktiliste ülesannete näited
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Leiutajad Kes nad on?
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Leiutaja stereotüüp

Sam Houghton 

Esimene patent 5 aastaselt
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Mis on leiutamine?

Mis on leiutis?

• Leiutis on mingi (tavaliselt) tehnilise probleemi 
uudne ja tööstuslikult kasutatav lahendus

• Leiutis on uus, leiutustaset omav ja tööstuslikult 
kasutatav tehniline lahendus, mille objektiks võib 
olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud 
bioloogiline aine, või nende kombinatsioon
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Kus on kõige rohkem leiutajaid?
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Riik
Patent applications per 
million

Lõuna-Korea 2 962

Jaapan 2 250

Šveits 1 013

Saksamaa 902

USA 856

Soome 665

Taani 539

Austria 489

Holland 444
Hiina 396

Eesti 45



Commercial airplanes

Tape recorders

Record players

Plastic bags

Television

Electric blenders

Detergents

Personal automobiles

Disposable plastic plates

Electric typewriters, etc., etc.

Refrigerators

Motorcycles

Radios

Electric stoves

Steel and glass skyscrapers

LOW COST

PETROLEUM

FUELS

LOW COST

PETROLEUM

FUELS

MASS

PRODUCTION

MASS

PRODUCTION

INTERNAL
COMBUSTION

ENGINE

UNIVERSAL
ELECTRICITY
NETWORKS

HIGHWAY
NETWORKS

PETROCHEMICALS

Things that didn’t exist in 1907

They also all belonged to an interconnected technological revolution
beginning with the low-cost  Ford Model-T in 190822.09.2014 9



Things that didn’t exist in 1970LOW COST

MICROELECTRONICS

INTERNET

DIGITAL
TELECOMMUNICATIONS

SOFTWARE

COMPUTERS

They all belong to the same technological revolution
unleashed by the microprocessor in 1971

Personal computers

Cable or satellite TV

Answering machines or faxes

Google, Microsoft, Amazon or Firefox

Digital watches

Wireless telephones

Digital cameras

Mobile telephones

Computerized tomography

Automatic tellers

Digital credit cards

Microwave ovens

CDs or DVDs

YouTube, MySpace or  Facebook

e-mail or Internet shopping, etc. etc.
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Tehnoloogia areng kiireneb eksponentsiaalselt

• Teadus muutub järgmise 50 aasta jooksul 
rohkem kui viimase 400 aasta jooksul kokku
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Kuulsaimad leiutajad
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Kuulsaimad leiutajad

22.09.2014 13



Leiutajad tänapäeval
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Leiutajad tänapäeval
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Leiutajad tänapäeval
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Eesti tuntuimad leiutised

• SKYPE

• Fotoaparaat „Minox“

• ME-3 piimatooted

• Myoton

• Tulejuhtimisseade T5
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Viimase aja põnevamad leiutised
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Samsung YOUM

• Painduvad ja kõvera kujuga ekraanid



The Argus II

• Uutmoodi lahendus vaegnägijatele



Trakdot



• Pagasi jälgimine üle maailma

• Telefonipõhine süsteem



The Gravitylight

• Gravity light

https://www.youtube.com/watch?v=1dd9NIlhvlI
https://www.youtube.com/watch?v=1dd9NIlhvlI
https://www.youtube.com/watch?v=1dd9NIlhvlI


The 3D doodler

• Kolmemõõtmeline pastakas



Modular Phone

• Telefon vahetatavatest detailidest



The Invisible Skyscraper

• Maja, mis muutub mõneks tunniks 
nähtamatuks



Juhuslikult leiutatud

• Mahlajäätis 

• Mikrolaineahi

• Superliim

• Suhkur

• Takjariba
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Leiutaja 7 tavapärast eksimust

• Lahendus on probleemist 
keerulisem

• Lahendust ei hoita enne 
patendeerimist saladuses

• Leiutis ei ole uudne

• Probleemist ei ole täielikult aru
saadud

• Keegi ei soovi leiutist kasutada

• Turvalisem on leiutist enda valve 
all hoida

• Leiutaja ülehindab oma toodet

22.09.2014 28



Leiutise õiguskaitsel on kaks liiki: 

• 1.patendikaitse 

• 2.kasuliku mudeli õiguskaitse 

Kasutusel on kaks seadust: 

• 1.Patendiseadus (PatS) 

• 2.Kasuliku mudeli seadus (KasMS) 
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Õiguskaitse



Miks patenteerida?

Intellektuaalomandi õiguskaitse tagab valdajale õiguse keelata omandi 
objekti professionaalse kasutamise nendes riikides, kus õigus kehtib ja 
niikaua, kui õigus on jõus

Leiutise kaitsmise eesmärgid on: 

• kaitse toote või tehnoloogilise protsessi kopeerimise vastu 

• turu kaitse 

• litsentside müük või vahetamine (litsents on patendiomaniku poolt 
teisele isikule antud luba kasutada patenditud leiutist poolte vahel 
kokkulepitud tingimustel) 
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Miks patenteerida?

• luua ettevõttele lisaväärtust (IO - bilansis aktiva poolel) 

• tugevdada positsiooni läbirääkimistel 

• leida täiendavaid finantseerimisallikaid 

• leida koostööpartnereid 

• intellektuaalomandi õiguste omamine võib eemale peletada Teie 
õiguste potentsiaalsed rikkujad 

• silmas tuleb pidada, et valmistoode oleks vähemalt üht liiki 
tööstusomandi kaitse liigiga hõlmatav (kas patendi-, kasuliku 
mudeli, tööstusdisainilahenduse või kaubamärgikaitse), parim on 
komplekskaitse 

31



Patendiotsingu teostamine

32

Eesti Patendiamet

Espacenet

Google

http://www1.epa.ee/patent/default2.asp
http://worldwide.espacenet.com/
http://patents.google.com/


OSA II: PROTOTÜÜPIMINE

Liigid

Näited



Prototüübi liigid – 3d mudel
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Prototüübi liigid - Savimudel
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Prototüübi liigid - Papist mudel
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Prototüübi liigid - Tarkvara funktsionaalne prototüüp
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Prototüübi liigid - 3D printimine



Prototüübi liigid - 3D printimine

toote imitatsioon

e. dummy
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Prototüübi näide – SixthSense technology



NÄITEID ÕPILASTE 
PROTOTÜÜPIDEST

Tootearenduse kursused 2010.a. ja 2011.a. 
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Tootearenduse kursus

Ülesanne:

 Teostada oma meeskonna idee uuest tootest

 Tootearendus 

sh prototüüp, ettekanne “investoritele”, aruanne

Kursuse sisu:

 Läbitakse kolme kuuline tootearenduse protsess

neli loenguosa ja kohapealsed ülesanded

kuus tööde ülevaatust
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Ideed ja prototüübid

 Kokkuvolditav söögikarp

 Poekäru (ekraanil tooteinfo ja hinnaarvutus)

 MuteBox (helikindel ruum)

 Reaallaud (erifunktsioonidega joonestamise ja õppimise 

laud)

 Laser kõrgushüppe latt

 Vinüülplaatidega LED põrandavalgusti
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OSA III: TOOTEARENDUS
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Kolm küsimust

Tootearenduse etapid

Näited



Tootearendus
Definitsioon:

• See on protsess, mis hõlmab nii toote loomist kui ka 
turule toomist

• Tootearenduse eesmärgiks ei ole mitte uus toode vaid 
edukas äri

• 80-85% uutest toodetest annab turunõudluse analüüs

• 15-20% annab teadus-, arendus- ja leiutustöö
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Kolm küsimust

1) Kes on minu klient ja millist tema vajadust 

ma tahan rahuldada?

2) Mida ma suudan talle pakkuda?

3) Miks klient valib minu toote?
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ÜLESANDE 
PÜSTITAMINE

TAUSTAUURINGUD

• Olemasolevad tooted
• Turu jagunemine
• Nõuded/standardid 
• Probleemide 

kaardistamine

TOOTE 
MÄÄRATLEMINE

• Sihtgrupi määramine 
• Sihtgrupi  analüüs

ÜLESANDE DEFINEERIMINE

• Nõuded tootele
• Soovid
• Innovatsiooni ja eristumine
• Riskide analüüs

LAHENDUSE VÄLJA 
TÖÖTAMINE
• Ideede genereerimine
• Ideede hindamine
• Konseptide välja töötamine
• Disain



TEHNILINE LAHENDUS

• 3D mudel
• Simulatsioonid
• Tööjoonised

KATSETUSED
• Toote katsetamine 

töökeskkonnas
• Turvalisus
• Reaalsed kasutajad

PROTOTÜÜP

• Füüsiline prototüüp 

CAD MUDEL

PARANDUSED

• Prototüübil leitud 
probleemide 
lahendamine

TOOTMISE 
PLANEERIMINE

TURUNDUS JA 
MÜÜGISTRATEEGIA



Näide

• Disainida kiik, mis vastaks tänapäeva 
ohutusnõuetele



TAUSTAUURINGUD



TAUSTAUURINGUD

• 1900-1990 väga populaarne

• Hiljem populaarsus vähenes

• Leiti, et tegemist on suhteliselt ohtliku atraktsiooniga

Õnnetuste põhjused:

• Kiige pealt maha kukkumine

• Kiigega koos kukkumine, kui teine laps maha hüppab

• Sõrmede liikuvate osade ja liigendite vahele jäämine

• Kiigega pihta saamine



TOOTE MÄÄRATLEMINE

Sihtgrupp(kasutajad):

• 5-12 aastased lapsed

Sihtgrupp(kliendid):

• Lapsevanemad

• Kohalikud omavalitsused

• Korteriühistud



ÜLESANDE DEFINEERIMINE

Nõuded lahendusele:

• Lõbus mängida

• Saab mängida üksi ja mitmeksei

• Ohutu

• Suhteliselt hooldusvaba

• Ei vaja erilist järelvalvet

• Vastab mänguväljakutele seatud ohutusnõuetele

• Konkurentsivõimeline hind

• Lihtne paigaldada



LAHENDUSE VÄLJA TÖÖTAMINE



TEHNILINE LAHENDUS



CAD MUDEL



PROOTÜÜP & TESTIMINE



TAGASISIDE



HINNANG

1 2 3 4 5
xo

x o

x o

x o

xo

x o

x o

o x

xo

Vastab mänguväljakutele seatud ohutusnõuetele

Konkurentsivõimeline hind

Lihtne paigaldada

OMADUS

Saab mängida üksi 

Traditsiooniline kiik - x Uus lahendus - o

Lõbus mängida

Saab mängida mitmeksei

Suhteliselt hooldusvaba

Ohutu

Ei vaja erilist järelvalvet



ÜLESANDE PÜSTITAMINE

• Disainida uus vahetatavate otsikutega 
kruvikeeraja



TAUSTAUURINGUD



ÜLESANDE DEFINEERIMINE

Nõuded lahendusele:

• Lahendus peab kokku sobima firma olemasolevate 
toodetega

• Professionaalne välimus

• Mugavam, kui vana mudel

• Libisemist takistav käepide

• Jätta alles kõik vana mudeli funktsioonid

• Lisada käristimehhanism



LAHENDUSE VÄLJA TÖÖTAMINE



TEHNILINE LAHENDUS/CAD MUDEL



PROOTÜÜP & TESTIMINE



TOOTMINE



LÕPPTOODE



Toote idee otsimine 

• Brainstorming

• 6-3-5 Brainwriting

• Dialoog

• TeamThink (TT)

• Tabel

• Suhtle

• Varieerimine



I meetod: Brainstorming

• 7 - 8 inimest grupis töötavad 30 - 40 
minutit

• Grupeeritakse ideed, hinnatakse, 
kaalutakse, otsustatakse



II meetod: Brainwriting 6-3-5

• 6 inimest

• 3 lahendust

• 5 minutit

• Ja uuesti, tulemuseks palju lahendusi



III meetod: Dialoog

• 2-3 inimest

• Paku välja ideed

• Kannata kriitikat

• Küsi / vasta



IV meetod: TeamThink TT

• Info kogumine ja kirjeldus

• Faktide rühmitus

• Skeemi tegemine

• Skeemi selgitus





V meetod:



VI meetod: Suhtle! 

• Tarbija ideed ja vajadused
– Küsimustikud

• Võimalikult kerge

– Turu-uuringud

–Messid, näitused



VII meetod: Varieerimine

• Pigem olemasoleva lahendi täiustamiseks
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Kontseptsiooni lahendus

• Tehnika

• Konsultandid, eksperdid

• Ressursid

• Disain



Testimine ja turustamine

• Prooviperiood / proovimüük

• Tarbija rahulolu

• Proovituru suurus võimalikult suur

• Turule sisenemine



• Laborid

• Testaeg

• Testijad

• FEM (LEM) 



Majanduslik analüüs

• Tasuvusarvutused

• Hinnamuutus

• Jae- ja hulgimüügi võimalus



Tulemus



Osa IV:
Praktilised ülesanded õpilastele

22.09.2014 85



How it’s made?

• Kuidas on tehtud kett?

• Keti tootmine
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http://www.youtube.com/watch?v=a9O_kGbEsW8


Vahukommi väljakutse
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Meeskonnatöö harjutused
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Õrna optilise aparatuuri lennutamine

• 8 küpsist

• Pappi, vatti, teipi, paberit
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Tänan kuulamast!
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Küsimusi?
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