
Teadlased aitavad kindlustus firmadel 
hinnata tormiohu riski
Eesti kindlustussektorit edendav Eesti Kindlustus
seltside Liit asus koos Tartu ülikooli maateaduse ja 
füüsika instituutidega ning TTÜ küberneetika 
instituudiga arendama üleriigilist tormiohu geoinfo
 süsteemi. See võimaldab tuvastada automaatselt 
võimalikku tormiohu riski mis tahes Eesti punktis. 
NUTIKAS meede toetab projekti 63 877 euroga.

Tartu ülikooli ja TalTechi 
teadlaste ühistööna leitak-
se iga Eesti ruutkilomeetri 
kohta üheksa ajalise inter-
valli lõikes tuule maksimaal-
sed ja keskmised kiirused 
kaheksas põhiilmakaares, 
kohalike tormide esinemis-
sagedus ja tormi purustav 
jõud. Lähemalt rääkis Ees-
ti Kindlustusseltside Liidu 
kahjuennetuse valdkonna 
juht Ülli Reimets. 

Millist probleemi aitab 
koostöö teadusasutusega 
teil lahendada?
Kindlustusandjatel on 
kohustus hinnata erinevate 
riskide võimalikku kogumõju 
kindlustusandja kindlustus-
portfellile. Suuremat sorti 
tormi põhjustatud varakahju 
nõuded võivad ulatuda paari 

miljoni euroni. Kahjuks puu-
duvad Eestis kogu riiki hõl-
mavad detailsed tormiohu 
ruumiandmed, mille põhjal 
saaks automatiseeritult 
hinnata tormiriski mistahes 
asukohas. Projekti tulemus 
võimaldab kindlustusandja-

tel edaspidi tormiohu riske 
hinnata teadus- ja asukoha-
põhiselt.

Millist lisandväärtust on 
NUTIKAS meede aidanud 
teie liikmetele luua?
Loodame, et projekti tule-
musena saavad kindlustus-
andjad oma portfelli tormi-
ohu riske täpsemalt hinna-
ta, mis võimaldab neil riske 
targemalt edasi kindlusta-
da, hajutada või tagada jät-
kusuutlik kindlustusteenus 
ka ulatuslike tormide puhul. 

Mida te soovitaksite 
tulevastele NUTIKAS 
toetuse taotlejatele?
Kui hea idee vajaks hädasti 
ellu viimist, kuid vahendeid 
napib, soovitan kindlasti 
toetust taotleda. Oluline on 
soovitav tulemus enne kor-
ralikult läbi mõelda – mil-
leks rakendusuuringut vaja, 
mis kitsaskohti see aitab 
lahendada või kellele ja mis 
kasu see toob.

Milline nägi välja  
NUTIKAS 
taotlemisprotsess? 
Kui enne on teostatava 
projekti vajadus selge ja 
korralikult läbi mõeldud, 
siis taotlemine on sisuliselt 
oma idee nõuetele vastavas 
vormis kirjeldamine. Nagu 
taotluste puhul ikka, tuleb 
hoolikalt läbi lugeda taotlus-
vooru tingimused ja nõuded 
ning neid järgida. Kui jäime 
mõne lahtri sisu mõistmise-
ga hätta, siis SA Archimede-
se ja Eesti Teadusagentuuri 
meetmehaldajad olid väga 
abivalmid.

Uudne tehnoloogia 
aitab tuvastada 
toidupakendi vigu

Eestis visatakse igal aasta ära tonnides toitu,  
mis raiskab rohkesti ressursse. Kauplustes 
müüdavatele toiduainetele võib küll olla märgi
tud säilimistähtaeg, kuid toidu söögikõlbulikku
se kohta annab see võrdlemisi vähe infot. Peagi 
plaanib iga päev polümeersete kilepakendite 
tootmisega tegelev Estiko Plastar AS võtta  
Tartu ülikooli teadlaste abiga kasutusele uudse 
pakkeliini seiretehnoloogia, mis mure lahendab.

Nutikile arendusega 
tegelev Estiko Plastar AS 
sai toetust 56 500 eurot. 
Arendatav tehnoloogia 
võimaldab Estiko Plastari 
klientidel pakkimise kva-
liteeti senisest täpsemalt 
kontrollida: pakenditele 
paigaldatud sensor lubab 
sisemist gaasikeskkon-
na seisukorda pakkeliinil 
laseriga kontrollida. 

«Kui kilepakendid 
on varustatud distantsilt 
loetava hapnikusensori-
ga, saab pakkevigu nagu 
ebapiisav sulgumine või 
defektid pakendis tuvas-
tada spetsiaalse lugemis-

seadmega enne valmis-
toodangu ladustamist. 
Nii väheneb võimalus, et 
kliendini jõuab riknenud 
kaup,» kirjeldas Estiko 
Plastari tootearendusjuht 
Taavi Tikk innovaatilist 
lahendust.

«NUTIKAS meede 
aitab ettevõttel laien-
dada võimalike toodete 
valikut moel, mis puhtalt 
ettevõttesiseste vahendi-
te ja teadmistega poleks 
võimalik. Samuti loob see 
konkurentsieelise,» kom-
menteeris Tikk teadlaste 
ja teadusasutuste kaasa-
mise kasulikkust. 
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NUTIKAS toob Eesti teaduse ettevõtetele lähemale 
Rakendusuuring ülikoolis annab ühelt poolt ettevõt
tele kasulikke teadmisi, teisalt pakub teadlastele 
ideid järgnevateks teadusprojektideks. Samuti on 
saadud kogemused lihtsasti ülekantavad õppetöös
se. Tartu ülikooli materjaliteadlane, Click & Grow ja 
Gelatex OÜ projektijuht Martin Järvekülg avas 
lähemalt, miks on NUTIKAS meede teaduse ja 
ettevõtluse suhete tihendamisel oluline abivahend.

Minu praegused kaks 
NUTIKAS projekti on oma 
olemuselt suhteliselt 
erinevad. Click & Grow puhul 
tekkis kontakt läbi isiklike 
sidemete. Panin konkreetse 
arendusülesande lahenda-
miseks kokku teadlastest 
meeskonna. Enne projekti 
alustamist õnnestus ennast 
ettevõtte silmis tõestada. 
Kui tööle hakkasime, toimis 
dünaamiline igapäevane 
koostöö juba ladusalt. 

Kolm aastat koostööd 
on möödunud peamiselt 
õppides, lähteülesanne 
on täpsustunud, oleme 
hakanud ülesannet, aga  
ka koostöö olemust 
palju paremini mõistma. 
Ilma NUTIKAS meetme 
rahastuseta, mis võimaldab 
hoida igapäevaselt teema 
juures mitut doktorikraadiga 
inimest, ei saaks selle 
mahu ja ambitsiooniga 
arendustööd ette võtta.

Sild teaduse ja 
ettevõtluse vahel
Teine minu juhitav NUTIKAS 
meetme ettevõtmine on koos 
iduettevõttega Gelatex. 
Kuna ettevõtte ressursid 
on projekti puhul piiratud, 

kujundasime neile aastase 
plaani. Kaasame eri tase-
me tudengeid, kes saavad 
projektis väga reaalse aren-
dustöö kogemuse ja võivad 
tulevikus ettevõttes jätkata. 
Ettevõte saab sel moel juba 

koolitatud potentsiaalsed 
arendusosakonna töötajad. 

Olen veendunud, et just 
sellised abinõud nagu NUTI-
KAS meede aitavad teadu-
se ja ettevõtluse sidet aja 
jooksul tekitada ja sellega 
Eesti teaduse struktuuri 
parandada.

Rakendustele 
orienteeritud toetus
Kui ettevõte on reaalselt 
innovatsioonist huvitatud, 
leiab ta ka projekti elluvii-
miseks vajaliku omafinant-
seeringu. NUTIKAS meetme 
kuni 70% toetusmäärast on 
siin suur abi. Kaasnev büro-
kraatia on võrreldes paljude 
varasemate teadusrahastuse 
meetmetega väike. 

Et Eesti liiguks julgemalt 

tootmispõhiselt majanduselt 
teadmistepõhise poole, on 
oluline arendada uudishimu-
põhise teaduse kõrval välja 
ka rakendustele suunatud 
teadustöö. Ülesande täit-
miseks on NUTIKAS meede 
väga hästi disainitud. 

Meetme üks tugevusi 
on kindlasti see, et projekte 
saab kujundada täpselt ette-
võtte vajadusele vastavalt, 
ettevõtte kasu ei pea olema 
piiratud ainult konkreetse 
tehnoloogia valmidustase-
me tõusuga. Meetme sood-
sad tingimused võimaldavad 
ka kohandumisele avatud 
teadlastel üsna intensiiv-
selt ettevõtluskoostööd ja 
tehnoloogiate arendamise 
valdkondade kompetentsi 
arendada. 

Gelatex Technologies meeskond. Martin Järvekülg on 
pildil paremalt kolmas. Allikas: Martin Järvekülg



NUTIKAS toetusmeede toetab 
teadusasutuste ja ettevõtete koostööd

• Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud 
ettevõtted

• Toetuse summa: 20 000- 2 miljonit eurot.

• Toetuse määr: 25-70%.

• 2019. a märtsi lõpu seisuga on toetust jagada veel 
umbes 10 miljonit eurot.

• Taotlusvoor kestab kuni 2020. septembrini või raha 
lõppemiseni. 

• Toetust jagavad koostöös SA Archimedes ja Eesti 
Teadusagentuur 

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
• tervisetehnoloogiad- ja teenused 
• ressursside tõhusam kasutamine

Küsi nõu!
• SA Eesti Teadusagentuur: nutika spetsialiseerumise 

valdkonna juht Viktor Muuli, viktor.muuli@etag.ee, 
www.etag.ee/nutikas

• SA Archimedes: meetmehoidja Tea Tassa, tea.tassa@
archimedes.ee, www.archimedes.ee/nutikas

• Seni toetust saanud projektid: www.archimedes.ee/
nutikasprojektid

Marexa OÜ läheneb 
uneprobleemidele nutikalt

Une kvaliteet on igale inimesele oluline, sest 
vähemalt kolmandiku elust veedame magades. 
Vastloodud ettevõtte Marexa OÜ eesmärk on väl-
ja töötada teaduslikud alused uudse, õhku 
puhastava ja magava inimese aktiivsust ning 
unerütme jälgiva voodi madratsi disainimiseks. 
Targa voodi rakendusuuringuks sai ettevõte 
NUTIKAS toetust pea pool miljonit eurot.

Marexa OÜ on tihedalt seotud Eesti kapitalil põhineva-
te mööblitootjatega nagu osanikfirma Rootsi Mööbel 
OÜ. Marexa OÜ projektijuhi Triin Taliga sõnul plaanib 
ettevõte turule tuua nutika voodi, milleks arendatak-
se elektroonikast ja tarkvarast koosnev tehnoloogia. 
Selleks on ettevõte löönud käed Tartu ülikooli füüsika 
instituudi teadlastega. 

Millal nutikad voodid turule jõuavad? 
Et töö on plaanitud mitmeetapilisena, saab osalise too-
tearendustega alustada loodetavasti peatselt, ilma ära 
oodatamata projekti lõppraportit. «Kui hästi see meil 
õnnestub, seda näitab aeg – meie koos oma akadeemilis-
te partneritega Tartu ülikoolist anname endast kindlasti 
parima,» kinnitas Taliga.

Ühtlasi tõdes ta, et võimalikust lisandväärtusest 
tuleb hetkel rääkida tulevikus, sest projekt alles algas. 
«Plaanime teadusepõhist tootmist ja turuleminekut nii 
Eesti kui ka maailma mastaabis uute toodetega,» rääkis 
Taliga.

Korralik äriplaan nõuab aega
NUTIKAS toetusmeetme kohta kuulis ettevõtja part-
neritelt Tartu ülikoolis. Varasemast koostööst sealsete 
teadlastega kasvas välja ka käimasoleva arenduse plaan. 
NUTIKAS toetuse taotlemisel läks Taliga hinnangul kõik 
ladusalt. Projektijuhi hinnangul on oluline, et äriplaani 
oleks mõtet teha. «Tegelikult ei olegi väga mõistlik enne 
muuga alustada, kui äriplaan pole paigas. Oluline on 
ettevõtjana taibata, et plaan on tõepoolest põhjalikult 
läbi töötatud,» märkis ta.

Nõuandenurk: Hea äriplaani saladus

Julge riskida: Hirm ebaõnnestumise ees võib takistada 
ka mõõdukate riskide võtmist. 

Tunne oma turgu: Arendades toodet keskmisele klien-
dile, ei kõneta see lõpuks kedagi. 

Küsi julgelt nõu projektikirjutajatelt: Soov kõike algu-
sest lõpuni ilma teiste abita teha võib tingida olukorra, 
kus puudu jääb teadmistest, oskustest või ajast. 

Vaata veel: www.eas.ee/alustav/ari-planeerimine/ 
ariplaani-koostamine/
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Ettevõtte suurus Väikeettevõte
(<50 töötajat)

Keskmise suurusega 
ettevõte  
(50–250 töötajat)

Suurettevõte  
(>250 töötajat)

Rakendusuuringute 
toetuse piirmäär

70% 60% 50%

Tootearenduse toetuse 
piirmäär

45% 35% 25%

Teaduspõhine ettevõte pakub  
moetööstuses nahale alternatiivi 
Gelatex Techonologies OÜ arendab nahasarnast 
želatiinipõhist tekstiilmaterjali, mis on tehtud 
lihatööstuse jääkidest. Tootmine on keskkonnasõb-
ralik ja odavam kui nahatootmine, sest võrreldes 
tavalise nahaga on sama koguse materjali tootmi-
seks vaja ligikaudu kolm korda vähem loomi.

Teadupärast kurnab moe-
tööstus loodust. Vaadeldes 
mahtusid, mida tööstus-
haru looduslike ressurssi-
de kujul kasutab, on ÜRO 
märkinud, et kui maailma 
rahvaarv peaks aastaks 
2050 jõudma 9,6 miljardi 
inimeseni, oleks inimeste 
praeguse elustiili juures 
tarvis kolme maakera, et 
suurenenud vajadust maa-
varade järele rahuldada.

Eesmärgiks on Gelatex 
Technologies OÜ seadnud 
proteiinil põhineva fiibri-
lise tekstiilmaterjali hõõr-
dekindluse suurendamise 
ning tekstuuride ja värvimis-
lahenduste väljatöötamise. 

Selle saavutamiseks aren-
dab ettevõte välja ka suures 
mahus tootmiseks sobivad 
viimistlustehnoloogiad ning 
automatiseeritud tootmislii-
ni prototüübi.

Hetkel töötab Gelatex 
koos Tartu ülikooli füüsika 
instituudiga pindviimistluse 
arendamise projektiga. Ette-
võte sai NUTIKAS meetmest 
toetust ligi 30 000 eurot 
ning sellega on plaan jõuda 
turuvalmis tooteni.

Gelatex Technologies OÜ 
projektijuht Märt-Erik Mar-
tens rõhutas, et kuna nen-
de ettevõttes kasutatavad 
tehnoloogiad on innovaati-
lised, siis arendusega oleks 

keeruline tegeleda mujal kui 
Tartu ülikoolis. Olles ise Tar-
tu ülikooli tudeng, kohtus ta 
võimalike projekti läbi viiva-
te inimestega juba õpingute 
algul.

«NUTIKAS meede sobib 
nii alustavale ettevõttele kui 
ka ettevõttele, mis soovib 
oma tehnoloogiat uuenda-
da või parendada,» sõnas 
Märtens.

Toimetas: Liisi-Reet Reinet, liisi-reet.reinet@etag.ee.
Täname koostööpartnereid! 

Želatiinipõhine ökotekstiil.
Autor/allikas: Gelatex Technologies OÜ KASULIK TEADA 

ADAPTER ühendab teadlased ja ettevõtjad. 
Rohkem infot: adapter.ee


