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Kompetentsikeskused loovad tingimused 
teadmistemahukaks ettevõtluseks
Kuus aastat tagasi alustati regionaalsete 
kompetentsikeskuste väljaarendamist 
eesmärgiga edendada kohalikku ettevõt-
luskeskkonda läbi kolmepoolse koostöö – 
ettevõtted, teadus- ja arendusasutused ning 
kohalik omavalitsus.

Haapsalus tegutsev Tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse üheks arendusvaldkonnaks on taastusravi.

Foto: Andres Putting

Kompetentsikeskuste väljaaren-
damise meede on välja töö-

tatud siseministeeriumi ja Ette-
võtluse Arendamise Sihtasutu-
se koostöös ja selle eesmärk on 
koondada väljaspool Harju ja Tar-
tu maakonda kindlate valdkon-
dadega seotud kompetentsid ja 
ressurss ning kasutada neid tead-
misemahuka ettevõtluse arenda-
miseks. Meedet toetati perioodil 
2007–2013 Euroopa Regionaal-
arengu Fondi vahenditest ligi 20 
miljoni euro ulatuses.

Kompetentsikeskuste loomi-
ne sai alguse ideekavandite kogu-
misest, kus loodava keskuse hu-
vitatud osapooled pidid esitama 
omapoolse nägemuse piirkondlik-
ku eeldust omavast valdkonnast, 
ressurssidest ja arengupotentsiaa-
list, mis aitaksid reaalselt paran-
dada inimeste teadmisi ja oskusi 
ning pakuksid ettevõtetele püsi-
vat tuge uute toodete ja teenuste 
väljatöötamisel. 2009. aasta ok-
toobriks esitati 18 ideekavandit, 
millest kiideti heaks üheksa. Nei-
le avanes võimalus taotleda toe-
tust keskuste väljaarendamiseks 
– ettevalmistavateks tegevusteks 
kuni 31 956 euro ja ellu rakenda-
miseks kuni 3 195 583 euro ula-
tuses. Taotleja omafinantseeringu 
panus pidi olema vähemalt 15% 
projekti kogumaksumusest. Kõik 
üheksa keskust viisid läbi ka et-
tevalmistavad tegevused, kellest 
tugevamad kuus said ka toetuse 
ellu rakendamiseks. 

Elluviidavate kompetentsikes-
kuste valdkonnad põhinevad kul-
tuurilistel või sotsiaal-majandus-
likel piirkondlikel eeldustel. Hea 
näide on siinkohal Haapsalus te-
gutsev Tervisedenduse ja rehabili-
tatsiooni kompetentsikeskus, mis 
jätkab pikkadele traditsioonide-
le tugineva ravimuda valdkonna 
edasiarendamist. Teine keskuse 
arendusvaldkond on taastusravi, 
mille arendamisega tegeletakse  
Haapsalu Neuroloogilises Reha-
bilitatsioonikeskuses. Kohtla-Jär-
ve Põlevkivi kompetentsikeskus 
otsib uusi väljundeid põlevkivi-
le kõrgemat lisandväärtust loova-
te teenuste ja toodete arendusel. 
Ressursipõhine kompetentsikes-

kus on loomisel ka Võru maakon-
nas Väimelas, mis hakkab kesken-
duma puidu- ja mööblitootmise 
valdkonnale, olles toeks piirkon-
na puiduvaldkonna ettevõtetele. 
Ajaloolistele traditsioonidele tu-
ginedes on loodud ka Kuressaa-
res väikelaevaehituse kompetent-
sikeskus, mis keskendub väike-
laevade mudelkatsetele ja mater-
jaliteadusele. Viljandimaal Pol-
lis asuv teadmistepõhiste tervi-
se- ja loodustoodete kompetent-
sikeskus jätkab piirkonna tradit-
sioonilisi taimse tooraine uurin-
guid, andes lisandväärtust nii toi-
dutööstuse valdkonnas kui ka mit-
tetoidulistes valdkondades nagu 
puhastustooted, kosmeetika jne. 
Targa Maja kompetentsikeskus 
Rakveres hakkab keskenduma 
tarkadele insener-tehnoloogilis-
tele lahendustele hoonete ehitu-
ses, alates projekteerimisest ku-
ni hoones paikneva tehnika juh-
timiseni ja targa linnaruumi la-
henduste väljatöötamiseni. Loo-
davad kompetentsikeskused käi-
vitavad oma tegevused hiljemalt 
selle aasta sügisel.

EASi juhatuse liikme Sig-
rid Harjo sõnul on positiivne, 
et arendustegevus toimub Eestis 
väga erinevates punktides, ku-
na ühelt poolt on olemas nõud-
lus regioonides sellise tegevu-
se järele ning teisalt on olemas 
ka kasutamata potentsiaali piir-
kondlikus arengutegevuses. Krii-
tilisel hulgal kompetentside ja 
ressursside koondamine teatud 
valdkondades võimaldab tõsta 
piirkonna ettevõtete arendusvõi-
mekust ja loob soodsad tingi-
mused teadmistemahukaks et-
tevõtluseks väljaspool Tallinna 
ja Tartu piirkonda.

Siseminister Hanno Pevkuri 
sõnul on uuel struktuurivahendi-
te perioodil plaanis jätkata loo-
dud kompetentsikeskuste edasi-
arendamist. „Samuti on oluline 
luua uusi kompetentsikeskusi, 
millel oleks piirkondlikest eel-
dustest lähtuv temaatiline foo-
kus ja mis omaksid potentsiaa-
li kujuneda konkurentsivõime-
liseks ka rahvusvahelisel tasan-
dil,” märkis minister.

Foto: Aret Vooremäe

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuses valmistatud ekstrakt astelpaju pressimisjäägist.
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Põlevkivi kompetentsikesku-
se (PKK) laiemaks eesmärgiks 

on olla põlevkivivaldkonna uuen-
duste oluline initsiaator ja rah-
vusvaheliselt tunnustatud aren-
guvõimeline institutsioon, mis 
aitab kaasa põlevkivivaldkon-
na arengule nii Eestis kui maa-
ilmas. Keskseteks eesmärkideks 
on koostöös partneritega käivi-
tada ühisprojekte, tagades tea-
duse ja ettevõtete (välis)koos-
töövõrgustiku jätkusuutlikkus 
ning luua eeldused põlevkivi-
sektori tootearenduse laienda-
miseks ja sellega seotud väike-
ettevõtluse tekkeks ning rahvus-
vahelistumiseks.

Lisaks regionaalse konku-
rentsivõime kasvule on kom-
petentsikeskusel veel üks olu-
line roll – olla nii erapooletu eks-
pert kui ka ühenduslüli erineva-
te osapoolte vahel: teadus – et-
tevõtlus; suurettevõtted – väi-
keettevõtlus; ettevõtlus – ava-
lik huvi jne. Seejuures on oluli-
ne ligikaudu saja aasta jooksul 
kogunenud põlevkivitöötlemise 
kompetentsi säilitamine ja aren-
damine leidmaks uusi väljundeid 
nii riigisiseselt kui ka rahvusva-
helisel tasandil. Eeltoodud üles-
annete täitmiseks on PKK raja-
nud oma strateegia neljale te-
gevussuunale ja nende raames 
planeeritud tegevustele:
•	 teadus, haridus ja uuringud, 

sh kütuste tehnoloogia tea-
dus- ja katselaboratooriumi 
tegevus;

•	 ettevõtluse arendamine; 
•	 intellektuaalomandi kaitse 

ja nõustamine; 
•	 teadlikkuse tõstmine ja kom-

munikatsioon erinevate osa-
poolte vahel.
PKK võimaldab põlevkivi-

valdkonna teadmust ja seda 
kandvaid inimesi paremini re-
giooniga siduda, tekitades rah-
vusvahelisi väljakutseid pakku-
vaid tegevusi ja töövõimalusi 
Ida-Virumaal. 

2011. aastal TTÜ Virumaa 
Kolledži	struktuuriüksusena	
asutatud Põlevkivi kompetent-
sikeskuse vundamendiks võib 
lugeda	kolledži	enam	kui	viie-
kümneaastase ajalooga kütus-
te tehnoloogia teadus- ja kat-
selaboratooriumit. Keskuse olu-
listeks partneriteks on Tallinna 
Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti 
Energia AS, Viru Keemia Grupp 

Põlevkivivaldkonna uuenduste initsiaator
Kompetentsikeskuse strateegiliseks ees-
märgiks on arendada põlevkivikaevanda-
mist, -töötlemist, -keemiat, -energeetikat ja 
selle kompleksset keskkonnakaitset.

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS 

AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, 
Kunda Nordic Tsement AS, 
Inseneribüroo Steiger OÜ, Ida-
Viru Maavalitsus, Kohtla-Järve 
Linnavalitsus, Ida-Viru Ettevõt-
luskeskus SA, Eesti Kaubandus-
Tööstuskoda MTÜ, Ida-Virumaa 
Tööstusalade Arendus SA, Kee-
milise ja Bioloogilise Füüsika Ins-
tituut, Rakvere Ametikool, Nar-
va Kutseõppekeskus ja Ida-Viru-
maa Kutsehariduskeskus. 

Teadus, haridus  
ja uuringud
Keskuse tegevus põhineb TTÜ, 
sh	Virumaa	kolledži	erialade	ja	
kütuste tehnoloogia teadus- ja 
katselaboratooriumil ning  teis-
te partnerülikoolide erinevate 
instituutide potentsiaalil. Tea-
duses kontsentreerub PKK te-
gevus eelkõige rakendusuurin-
gute toetamisele ja teostamise-
le ning keskkonnaalaste uurin-
gute koordineerimisele. Haridu-
se alal on keskusel oluline roll 
spetsialistide vajaduse väljasel-
gitamisel,	kolledži	uuringurüh-
made toetamisel, regiooni ette-
võtete vajaduste rahuldamisel 
ja üliõpilaste aktiivsemal kaa-
samisel rakendusuuringute lä-
biviimisesse.

PKK on osalenud aktiivselt 
projektides, mille eesmärk on 
uute tehnoloogiate rakendamine 
põlevkivivaldkonnas, uute too-
dete väljatöötamine ning kesk-
konnahoid. Projektid viiakse el-
lu koostöös Keskkonnauuringu-
te Keskuse, Tartu Ülikooli, Ees-
ti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli 
Ökoloogia Instituudi jt teadus- ja 
arendusasutused ning ettevõte-
tega. PKK koordineerimisel ning 
tööstuse ja ülikoolide esindaja-
te osalusel on algatatud arute-
lu eesmärgiga teadvustada riigi 
tasandil põlevkivitööstuse kesk-
konnamõjude uurimise riikliku 
toetamise vajadust keskkonna-
programmi kaudu.

PKK kütuste tehnoloogia 
teadus- ja katselaboratooriumis 
viiakse läbi tahkete kütuste ana-
lüüse, termilise töötlemise uu-
ringuid, vedelkütuste omadus-
te analüüse ja uuringuid ning 
teisi sarnaseid töid kokkulep-
pel klientidega. Laboratoorium 
omab akrediteeringut ja on ka 
rahvusvaheliselt tunnustatud, 
mida tõendab suur välispart-
nerite arv.

Ettevõtlus
Põhitegevusteks on põlevkivi-
valdkonnas innovatsiooni ja alus-
tavate ning tegutsevate ettevõ-
tete toetamine. Sealhulgas spet-
siifilise väikeettevõtluse tekke ja 
võrgustumise arendamine ning 
seda rahvusvahelises mõõtmes. 

Selleks loodi ettevõtlusinku-
baator, mis on koostöökeskuseks 
äriideed teostada soovivale mees-
konnale ning alustavale või kas-
vavale ettevõttele. Inkubaator ai-
tab meeskonnal ettevõtteks kas-
vada ning alustaval ettevõttel kii-
remini areneda. Äriarendusteenu-
se kõrval on võrdselt oluline toe-
tav keskkond, kuhu ettevõte sa-
tub. Inkubaatoris töötavad iga-
päevaselt kõrvuti alustavad ette-
võtted, oma tooteid arendavad ju-
ba tegutsevad ettevõtted, teadla-
sed, insenerid ja PKK eksperdid. 

Intellektuaalomand
Intellektuaalomandi ekspert-
teenuse ja vastavate koolitus-
te pakkumisega täidab keskus 
selle valdkonna puudujääki 
maakonnas. Ida-Virumaa ette-
võtete vajaduste parema kaar-
distuse eesmärgil läbi viidud 
küsitlus „Intellektuaalomandi 
hindamine ettevõttes” näitab, et 
vastavaid uuringuid soovitakse 
nii leiutiste, kasulike mudelite, 
kaubamärgi kui ka tööstusdi-
sainlahenduste kaitse korral-
damiseks. 

Tänaseks on sõlmitud koos-
töölepingud IO-alase teenuse 
osutamiseks mitme kohaliku 
ettevõttega. Koostööleping on 
sõlmitud ka Eesti Intellektuaal-
omandi ja Tehnoloogiasiirde kes-
kusega (EITK), eesmärgiga osa-
leda IO uuringutes, projektides 
ning valdkondlikus koolituses. 
Koostöös EITK ja Patendiameti-
ga on korraldatud regionaalseid 
IO-alaseid seminare ettevõtja-
tele. Kavas on arendada koos-
tööd Eesti Standardikeskusega 
põlevkiviga seotud standardite 

ülevaatamise ja ajakohastami-
se eesmärgil.

Teadlikkus ja 
kommunikatsioon
Suund keskendub eelkõige koo-
litus- ja teavitusürituste korral-
damisele, koostöö arendamise-
le erinevate huvigruppide vahel 
ning põlevkivivaldkonna popula-
riseerimisele noorte ja täiskasva-
nute hulgas. Läbi on viidud mit-
meid põlevkivi töötubasid Ha-
ridusfestivalil, Teadlaste Ööl ja 
teaduslaagrites, kus on osale-
jaid igas vanuses. Aasta ringi 
korraldab keskus põlevkiviuu-
rimise seminare ning koostöös 
partneritega temaatilisi üritusi. 
Neli korda aastas antakse koos-
töös partneritega välja Põlevki-
vi uudiskirja, mis jagab infot ja 
seisukohti põlevkivisektori ak-
tuaalsetel teemadel. 

Konverentsid
Traditsiooniks kujunenud põlev-
kivikonverentsid võtavad kokku 
valdkonna olulisemad teemad. 
Konverentse on korraldatud juba 
6 korda, jälgides igal aastal tee-
made valikul sektoris toimuvat. 
Seetõttu on konverentsi ettekan-
ded päevakajalised, informatiiv-
sed ja otsuseid mõjutavad. Kon-
verentsil osalevad nii sektoris te-
gutsevad spetsialistid ja teadla-
sed kui ka omavalitsuste ja ko-
gukonna esindajad ning tuden-
gid, osalejate arv ületab tavali-
selt 200 piiri. 2013. aastal viidi 
läbi rahvusvaheline konverents, 
kus lisaks Eesti kompetentsile 
astusid üles ka Soome ja Vene-
maa spetsialistid.

Täiendav info: 
www.pkk.ee

PKK tähtsamad saavutused

• Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratooriumil on 
kliente Hiinas, Marokos, Mongoolias, Jordaanias, Serbias, 
Türgis, Egiptuses, Iisraelis, Soomes ja USA-s.

• Koostöös partneritega teostatud uuring „Põlevkivi kaevan-
damise keskkonnamõjud 2016.–2023. a”.

• PKK on uurinud põlevkivitööstuse jäätmete kasutusvõima-
lusi vee puhastamiseks, mille käigus on selgunud, et toit-
ainetega rikastunud jäätmeid saab näiteks kasutada läm-
mastiku ja fosfori väetisena taimekasvatuses.

• Sõlmitud on inkubatsioonilepingud viie kliendiga, kellest kaks 
on asunud aktiivselt tööle inkubaatori laborites, teistele mees-
kondadele osutatakse analüüsi- ja konsultatsiooniteenust.

• Eesti Energia toetusel on viidud läbi noortele suunatud pro-
jekt „Ettevõtlik insener”, mille käigus julgustati üliõpilasi, 
eriti energeetika-, geotehnoloogia ja keemiavaldkonna tu-
dengeid olema ettevõtlikud, genereerima lahendusi suur-
tööstusele lähtuvalt omandatavast erialast või arendama 
ideedest välja väikeettevõtlust. 

• Käivitatud on regulaarne teadusring „Saladuslik põlevki-
vi”, kus keemiahuvilised gümnasistid saavad õppida tõe-
liste inseneride käe all. 

• Koostatud on valdkondlik leiutiskirjelduste andmebaas, mis 
võimaldab kiirelt leida vajalikku tööstusomandi alast infor-
matsiooni nii Eesti kui ka välisriikide kohta. 

• Ilmunud on 4 numbrit põlevkivi uudiskirja, mis kajastab 
sektori olulisi teemasid ja sündmusi.

Põlevkivikonverents.

Põlevkivide labor.

Fotod: TTÜ Virumaa Kolledž
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15 partneri asutatud Tervis-
edenduse ja rehabilitatsiooni 

kompetentsikeskuse (TERE KK) 
üks ülesandeid on kohandada 
mudaravi toimemehhanismide 
uurimine tänapäeva tingimus-
tesse. Kompetentsikeskus koon-
dab Eesti kõrgetasemelise tead-
mise ja kaasab väliseksperte, et 
luua uusi, kvaliteetseid lahen-
dusi, sh abivahendite tootmise 
hoogustamiseks Eestis.

Projekt on toetust saanud 
Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutuse  kompetentsikeskuste 
arendamise toetusprogrammist, 
mida rahastab Euroopa Regio-
naalarengu Fond. Projekti, mille 
toetussummaks oli ligi 3,2 mil-
jonit eurot, juhtpartner on Tal-
linna	Ülikooli	Haapsalu	Kolledž.	
Omafinantseeringu, mis oli 15 
protsenti, tagasid kolm institut-
siooni: Tallinna Ülikooli Haap-
salu	Kolledž,	SA	Haapsalu	Neu-
roloogiline Rehabilitatsioonikes-
kus ja Haapsalu linn.

Taastusravi labor
TERE KK taastusravi labor asub 
Haapsalu Neuroloogilises Reha-
bilitatsioonikeskuses (HNRK), 
mis on Baltimaades pädevus-
keskuseks neuroloogilises taas-
tusravis. Eelmisel aastal raviti 
seal statsionaarselt 2570 hai-
get, mis on ligikaudu 1/3 kogu 
Eesti statsionaarse taastusra-
vi mahust. 

Lisaks ravitööle loob suur 
haigete hulk head eeldused mit-
mekülgseks teadus- ja arendus-
tööks. TERE KK taastusravi labo-
ri tegevus on suunatud otseselt 
neuroloogilise taastusravi tõen-
duspõhisuse uurimiseks. Seda 
nii osutatavate taastusravi tee-
nuste efektiivsuse uurimiseks 
kui ka sisendi andmiseks ette-
võtluses kasutatavate seadme-
te ja tehnoloogiate kohta. Neu-
rorehabilitatsioon on väga kii-
resti arenev valdkond, kus jär-

jest enam võetakse kasutuse-
le innovaatilisi robootika sead-
meid, mis aitavad muuta ravi-
protsessi tõhusamaks ja pare-
mini kontrollitavaks ning ku-
lutõhusamaks. Robotseadme-
te abil on võimalik senisest olu-
liselt ergonoomilisem tööprot-
sess ja seeläbi  säästa ka spet-
sialistide tervist.

TERE KK Uuringute läbiviimi-
seks on taastusravi laboris kasu-
tada kolm Hocoma robotseadet:
•	 kõnnirobot LokomatPro, mis 

on mõeldud nii täiskasvanu-
te kui ka laste kõnnifunkt-
siooni hindamiseks ja aren-
damiseks;

•	 robotiseeritud seisulaud Eri-
go, mis on mõeldud raskes 
seisundis (sh teadvuseta) pat-
sientide vertikaliseerimiseks 
ja aktiveerimiseks; 

•	 käerobot Armeo Spring, mis 
on mõeldud käe funktsiooni 
hindamiseks ja treenimiseks.
Lisaks eespool märgitute-

le on taastusravi laboris kasu-
tada kogu keha isokineetiline 
dünamomeeter Biodex, koor-
mustestimise ja maksimaal-
se hapnikutarbimise süsteem 
koos liikurraja, velo- ja käsier-
gomeetriga. Viimane on kohan-
datav vastavalt seljaaju trau-
maga inimese parameetritele 
ja kahjustusele.

Läbiviidavate uurimistöö-
de veelgi efektiivsemaks teos-
tamiseks on võimalik kasutada 
HNRK enda tipptehnoloogilist 
aparatuuri. Labori uurimispro-
jektid on seotud selja- ja pea-
aju kahjustustega patsientide 
liikumis- ja tegevusvõime pa-
randamisega.

Taastusravi labori spetsia-
listide nõustamisel on tekkinud 
haigla juurde innovaatilisi abiva-
hendeid pakkuv abivahendikes-
kus. Tehakse koostööd taastus-
ravi vahendeid tootvate ja elu-

nii lühemaajalisteks kui ka pi-
kema kestusega mudaravi põh-
jendatud kasutamiseks. Oluli-
ne on osata kasutada mudara-
vi võimalusi töövõimelise ela-
nikkonna tervisedenduses ning 
kutsehaiguste taastusravis just 
õigetel sihtgruppidel. 

Keskuse ülesanne on leida ka 
uusi sihtrühmi mudaravi raken-
damisel ning muuta ravimuda 
kasutamine kättesaadavamaks 
laiemale tarbijaskonnale, mil-
le raames on üheks oluliseks 
sihiks uute toodete arendamine. 

Ravimuda tootearenduse eel-
dus on usaldusväärsed muda or-
gaanilis-biokeemilised analüü-
sid. Välitööde käigus tehti kind-
laks Eesti ravimudamaardlate 
seisukord ja kaardistati olemas-
olevad maardlad. Selleks ana-
lüüsiti laboris maardlate muda 
bio-geokeemilist koostist. 

Koostatud on andmebaas 
nii Eestis kui ka välismaal il-
munud ravimuda-alastest uuri-
mustest jm materjalist. Nii saab 
ettevõtja küsida keskusest in-
formatsiooni Eesti ja maailma 
ravimudade esinemise, kasuta-
mise ja teostatavate uuringu-
te kohta ning nõustamist ra-
vimuda kasutamise, uusimate 
tehnoloogiate, uute ravimuda 
toodete ja teenuste väljaaren-
damiseks.

Koostöös partnerite Tartu 
Ülikooli	Pärnu	kolledži	ja	Tal-
linna Farmaatsiatehasega töötati 
välja muda bioaktiivsete ainete 
baasil	toimiv	massaažikreem,	
mille mõju õlavöötme valudele 
uuriti Pärnu sanatooriumis Ter-
vis. Praegu käib erinevate mu-
dast valmistatud toodete (kä-
tekreem, jalakreem, šampoon) 
arendamine koostöös Tallinna 
Farmaatsiatehasega. 

Tootearenduslaboris tege-
letakse ka kuivatatud ravimu-
dast tehtavate toodete katse-
tamisega.  

Kliinilised uuringud muda 
ravimõju tõestamiseks tööga 
seotud luulihaskonna haigus-
te – nn ülekoormushaiguste pu-
hul, mis on tingitud töötamisest 
sundasendis, stereotüüpsetest 
liigutustest, üksikute lihasrüh-
made ülepingest vms – toimu-
sid nii Haapsalu meremuda kui 
ka Ermistu järve ja Värska la-
he mudaga. Uuringu tulemina 

töötatakse välja meetodid kui-
das taastada töövõime käte ja 
õlavöötme hädadega inimestel. 
Seni teostatud kliinilised uurin-
gud on tõestanud juba prakti-
kas kasutatava, kuid seni piisa-
va tõenduspõhise toeta komp-
leksse 6-päevase spaaravi efek-
tiivsust liigesevaevustega pat-
sientide valude leevendamisel. 

Tervisedenduse labor
Tervisedenduse laboris viiak-
se läbi kaht uuringut. Esime-
ne neist on osteoporoosi hai-
gestumise riskide hindamine, 
et töötada välja ja rakendada 
osteoporoosi riski testi. Teine 
projekt on rühihäirete uuring, 
mille eesmärk on selgitada väl-
ja efektiivseimad kerelihaste 
harjutused eelpuberteediealis-
tele ning uurida nende harju-
tuste mõju rühi parandamise-
le ja tugevdamisele. Tulevikus 
peaks vastavaid harjutusi saa-
ma rakendada reeglipäraselt 
koolisüsteemis, et vältida see-
läbi hilisemaid puberteediea-
lisi rühihäireid ja rühiga seo-
tud vaevusi.

Disainilabor
Disainilabori ülesanne on tek-
kinud teadmusest disainida uu-
si tervisetooteid. Nii pakub la-
bor tuge nii taastusravi-, mu-
da tootearenduse kui ka tervi-
sedenduse laborile.

Näiteks töötati koostöös 
arstidega disainilaboris väl-
ja käte mudavann, mida testi-
ti kolmes spaas toimunud uurin-
gutes. Selle kasutajaks võiksid 
olla peale tervise- ja lõõgastus-
asutuste ka eratarbijad nii ko-
dus kui ka töökohal. Väljaaren-
damisel on ka vannid jalgadele 
ja ühele käele mõeldud muda-
protseduuri tarbeks. Lisaks ees-
poolnimetatud toodetele on kes-
kuse disainerid tegelenud uud-
se lahendusega haigla patsien-
dile mõeldud kapi ning vibro- 
akustiliseks teraapiaks mõel-
dud tooli väljaarendamisega.

Loe lähemalt: 
www.terekk.ee

Haapsalus uuritakse taastus-  
ja mudaravi uusi võimalusi
Haapsalus tegutseva kompetentsikeskuse 
eesmärk on arendada ning rakendada ela-
nikkonna liikumis- ja tegevusvõime vald-
konna taastamistehnoloogiaid ja metoo-
dikaid ning kujundada tänapäevaseid pre-
ventsioonistrateegiaid.

keskkonda kohandavate  ettevõ-
tetega Eestist ja välisriikidest.

Taastusravi valdkonnas eks-
pertide poolt on viimasel paaril 
aastal viidud läbi mitmeid olu-
lisi koolitusi, mis loovad võima-
luse esmatasandi tervishoiutee-
nuste, sh füsioteraapia teenuste 
kvaliteetseks pakkumiseks Ees-
tis. Äramärkimist väärivad kind-
lasti neuroarengulise ravi ning 
ratastooli kasutamise õpetami-
se kursused füsioterapeutide-
le ja teistele taastusravi spet-
sialistidele. 

Muda tootearenduslabor
TLÜ	Haapsalu	kolledži	ruumi-
des asuvad muda tootearendus-
labor, tervisedenduse labor ja 
disainilabor.

Muda kasutamine tänapäe-
val ravi eesmärgil vajab enam 
tõenduspõhist lähenemist ning 
uute kasutusvõimaluste välja-
töötamist. Senini on ravimuda 
kasutatud peamiselt reumaati-
liste ja perifeerse närvisüsteemi-
ga seotud vaevuste leevendami-
seks. TERE KK eesmärk on aja-
kohastada ja adapteerida seda 

TERVISEDENDUSE JA REHABILITATSIOONI KOMPETENTSIKESKUS 

Foto: Silver Raidla 

Foto: Arvo Tarmula

Kõnnifunktsiooni hindamine ja treening kõnnirobotil LokomatPro.

Mudamassaaž terviselaboris.
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TARGA MAJA KOMPETENTSIKESKUS 

Meie ümber paikneva tehno-
loogilise keskkonna tormi-

line areng on viimastel aastatel 
üha kiirenenud. Autodes on mit-
med protsessorid mootori ja pi-
durite töö korraldamiseks, sa-
muti on meil taskus nutitelefo-
nid, mille võimsus on suurem 
kui mõne aasta  eest lauaarvu-
til. Tekkinud on asjade internet 
IoT – st igal seadmel võib ol-
la oma internetiaadress, mille-
ga saab ühendust võtta ja infot 
vastu võtta, analüüsida ning väl-
jastada. Samal ajal on hoonete-
ga seotud automaatika ja info-
tehnoloogia lahendused tagasi-
hoidlikumad. Majades rakenda-
takse automaatikat kütte, ven-
tilatsiooni või valve seadmetes, 
kuid eraldi automatiseerituna 
võivad need seadmed oma an-
durite info põhjal hakata üks-
teisele vastu töötama. Seetõt-
tu oleks vaja oluliselt laiemat 
vaadet nii mugavust, turvalisust 
kui ka energiatõhusust loovate-
le süsteemidele.  

Eesti on viimasel ajal paist-
nud silma ka Euroopa suuri-
ma puitmajade eksportijana. 
Alustasime mõned aastaküm-
ned tagasi palkide ekspordist, 
nüüd oskame juba müüa n-ö 
paigaldatud puitu, kuid puidule 
täiendavat lisandväärtust 
loovad automaatikalahendused 
on veel suhteliselt algusjärgus. 
Võiksime laiendada e-riigi 
rahvusvahelist edulugu ka tar-
ga maja lahenduste, automaa-
tika ja targa linna valdkonda-
des. Eesti ettevõtete teadmis-

te ja oskuste toetamiseks au-
tomaatikalahenduste valdkon-
nas ongi loodud Rakvere Tar-
ga Maja kompetentsikeskus.

Meie kompetentsikeskuse 
eesmärk on piirkondliku kon-
kurentsivõime ning ettevõtlu-
se arendamine Rakveres hoo-
neautomaatika ja targa maja 
tehnoloogiate valdkonnas. Kom-
petentsikeskus aitab arenda-
da lahendusi järgmistes vald-
kondades:
•	 kodu- ja kontoritehnika juh-

timine;
•	 hoone automatiseeritud teh-

nosüsteemide juhtimine;
•	 hoone tervikhalduse juhti-

mine;
•	 hoone ja selle juhtimise 

seadmed;
•	 targa linnaruumi rakendu-

sed.
Eeltoodud valdkondades 

korraldatakse koolitusi, tehak-
se uuringuid ja arendusprojek-
te koos ettevõtete ja teadus-
asutustega ning luuakse Rak-
verre unikaalne demo- ja test-
keskkond hooneautomaatika 
valdkonnas. Testkeskkonna foo-
kuses on nutikad ehitise juh-
timise ja haldamisega seotud 
tehnoloogiad, mille abil muu-
ta kodu- ja kontoriseadmete, 
tehnosüsteemide ning hoone 
kui terviku haldamine efektiiv-
semaks. Kompetentsikeskuse 
partneriteks on kümned hoo-
neautomaatikat pakkuvad fir-
mad nii Eestist kui ka välisriiki-
dest. Samuti tehakse koostööd 
praktiliselt kõigi Eestis asuva-

Nutikate ja energiasäästlike 
hoonete katselabor

Rakveres katsetatakse targa hoone ja linna 
uusi tehnoloogiaid liginullenergia tõhusu-
sega keskkonnas.

te ülikoolide ja mitmete muude 
õppeasutuste ning avaliku sek-
tori organisatsioonidega. Meie 
kompetentsikeskus on paljude 
Euroopa ja maailma võrgusti-
ke liige ja teeb koostööd ning 
erinevaid projekte globaalselt.

Energiatõhususe 
musternäide
Kompetentsikeskus asub Rak-
vere kesklinnas aadressil Turu 
plats 2, mille ajaloolise panga-
hoone kõrvale valmib tänavu su-
vel modernne juurdeehitis. Ala-
tes 2019. aastast peavad avali-
kud hooned ning 2021. aastast 
kõik rajatavad hooned Euroopa 
Liidus vastama liginullenergia 
tingimustele. Rakveresse ehita-
tava uue büroohoone energiatõ-
husus vastab ühena esimestest 
Eestis liginullenergia nõuetele. 
Hoones hakkab paiknema Kom-
petentsikeskus ja sinna kolib ka 
Rakvere linnavalitsus.

Keskuse projekteerimine ja 
ehitamine on omaette väljakut-
se ja õppimise võimalus, kuna 
tegemist on unikaalse hoonega 
nii energiatõhususe kui ka eri-
nevate automaatikalahenduste 
testimise võimaluste osas. Ligi-
nullenergia standardi saavutami-
seks kasutatakse kütteks ja ja-
hutuseks maasse puuritud ver-
tikaalseid energiakaeve ja katu-
sele paigaldatud päikesepanee-
le. Samuti on seinad ja aknad 
tavapärasest sooja- ja õhupida-
vamad, ning kasutatakse küt-
te, jahutuse, valgustuse jt süs-
teemide automatiseeritud juh-
timise lahendusi. Projekteerimi-
sel koostati hoone kohta tarkva-
raline mudel, millega saab või-
malikke ehitamisel ja haldami-
sel tekkivaid tehnilisi küsimusi 
eelnevalt läbi proovida. 

Loodavasse hoonesse on pla-
neeritud ka tervisejälgimise teh-
noloogiatega seotud labor. Seal 
on plaanis katsetada erinevaid 
isikule suunatud tehnoloogili-
si lahendusi nagu häirenupud, 
erinevad tervise parameetrite 
jälgimise seadmed ja mugavust 
loovad lahendused. 

Tehnoloogia linnaruumi 
Kompetentsikeskuse tegevuse 
fookus on suunatud hoonele ja 
selle kasutajale, kuid ulatub ka 
ümbritsevasse linnaruumi. In-
fo- ja kommunikatsioonitehno-
loogiate areng tekitab andme-
külluse, mis vältimatult mõju-
tab ka linnade toimimist. Sen-
sortehnoloogiate abil on või-
malik koguda olulist infot lin-
na füüsilise keskkonna jälgimi-
seks, kaardistada füüsilisi ja sot-
siaalseid nähtusi ning selle kau-
du protsesse mõjutada. And-
mete avalikustamine ja kätte-
saadavaks muutmine on tule-
vikutrend, millega tuleb oma-
valitsuste juhtimisel arvesta-
da. Valdavaks saavad elanike-
kesksed, personaliseeritud ja 
tellitavad teenused, mis on va-
jadusel kättesaadavad kõikvõi-
malike seadmete kaudu. Mõis-
tagi loob see võimaluse uute 
ärimudelite tekkeks. 

Kompetentsikeskus on koos-
töös Tartu Ülikooli ja teiste part-
neritega uurinud sotsiaalse info 
võimalusi linnaruumi tajumisel, 
sensortehnoloogiaid ja nende 
võimalikku integreerimist Rakve-
re linnaruumi. Samuti targa linna 
arendamiseks vajalike avaand-
mete olukorda ning linna tarku-
se hindamise metoodikaid. Esi-
meseks konkreetseks rakendu-
seks targa linna arenduste pu-
hul Rakveres on tänavavalgus-

Millist väärtust näevad TMKK-s ettevõtjad 

IT Villa OÜ juhatuse liige ja Targa Maja kompetentsikesku-
se koostöökogu esimees Neeme Takis:
Kompetentsikeskuse partneriteks olevad üksteisega konku-
reerivad firmad on hakanud omavahel varasemaga võrrel-
des olulisemalt tihedamalt suhtlema. Minu soov oleks, et 
sellest suhtlusest kasvaks välja ka omavahelist tööjaotust si-
saldav koostöö, kus igaüks ei peaks pakkuma kogu tervikla-
hendust,  vaid iga partner keskenduks sellele osale tervikust, 
kus ta on kõige tugevam.

Rakvere Targa maja Kompetentsikeskuse tellimusel on sis-
se seatud sisekliima kaugmonitooringu lahendus ühel Rak-
vere objektil. Koostöös teiste kompetentsikeskuste partneri-
tega on osaletud Rakverre planeeritud testruumidele vajali-
ke omaduste defineerimisel ja testkeskkonna planeerimisel. 
Rohkesti on olnud esinemisvõimalusi erinevatel seminaridel.

ASi Võrguvara nutimaja lahenduste juht Reijo Sirila: 
Ma usun, et juba lähitulevikus loob kompetentsikeskus regio-
naalse ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku automaatika et-
tevõtete ja akadeemikute vahel. Harib partnereid ja potent-
siaalseid kliente, mille tulemusena ehitatakse tulevikus roh-
kem nutikaid ja energiasäästlikke hooneid.

Koostöös kompetentsikeskusega oleme tutvunud erineva-
te targa maja ja targa linnaruumi arendustega välismaal. Tä-
nu sellele oleme kogunud meie ettevõtte arengu tarvis häid 
mõtteid.

tusega seotud andurite võrgu 
loomine ja katsetamine.

Tavaliselt testivad erineva-
te tehniliste lahenduste loojad 
neid esmalt enda laborites. See 
on vältimatu, kuid laboritingi-
mustes ei pruugi kõik praktili-
sed probleemid veel välja tulla. 
Selle tõttu on enne turule tule-
mist vaja lahendusi katsetada 
ka reaalsetes oludes. Arendaja-
tel pole võimalik saada lihtsat 
ligipääsu näiteks mingi suure-
ma hoone juhtimisele, sest sel-
leks tuleks olemasolevad juhti-
misseadmed osaliselt või täie-
likult välja lülitada, minna üle 
testseadmete kasutamisele ja 

hiljem tulemusi mõõta ning 
algne olukord taastada. Tava-
pärastes tingimustes suurema-
hulisemat testimist võimalda-
va keskkonna pakkumine aren-
dajatele teebki Rakvere Targa 
Maja kompetentsikeskuse test-
keskkonna unikaalseks. Kuna 
tulevikus on kõik hooned vä-
ga energiatõhusad, siis on just 
siin võimalik juba praegu kont-
rollida loodavate rakenduse tu-
levikukindlust ja nende toimi-
mist liginullenergia tõhususega 
keskkonnas. 

Loe lähemalt: 
www.rakveretarkmaja.ee

Kompetentsikeskuse tulevase hoone 
projektdokumentatsiooni joonised.

Alver Arhitektid OÜ

Jan&Ken OÜ 
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Keskuse uurimissuunad ja tegevused

• Taimse tooraine säilitustehnoloogiate uu-
ringud ja katsed

• Taimse tooraine töötlemistehnoloogiate uu-
ringud ja katsed

• Taimsetest materjalidest bioaktiivsete aine-
te ekstraheerimise meetodite ja -protses-
si uuringud

• Taimse materjali kuivatustehnoloogiate uu-
rimine

• Laboratoorses ja pilootses mahus tootearen-
duskatsed taimsete lisandite kasutamisega 
(funktsionaalsed toidud, toidulisandid, loo-

duspõhine kosmeetika, kodukeemia, taime-
kaitsevahendid)

• Taimse tooraine ning valmistoodete biokee-
milised ja mikrobioloogilised analüüsid

• Taimsel toorainel põhinevate toodete säi-
livuskatsed

• Valdkonna rakendusuuringute algatamine 
ja läbiviimine

• Valdkonna teadmevara koondamine ja le-
vitamine

• Terviklik teaduspõhine tootearendustugi 
taimset toorainet kasutavatele ettevõtjatele

Pollis uuritakse taimse tooraine 
väärindamise võimalusi
Polli aiandusuuringute keskus panustab 
lisaks sordiaretusele ka kõrge lisandväärtu-
sega valmistoodete arendamisse.

TEADMISTEPÕHISTE TERVISE- JA LOODUSTOODETE KOMPETENTSIKESKUS

Pikkade aiandustraditsioonide-
ga ning puuviljanduse jaoks 

mullastikuliselt ja kliima poolest 
soodsas Lõuna-Eestis Polli külas 
asub 282 hektaril 34 töötajaga 
Eesti Maaülikooli põllumajan-
dus- ja keskkonnainstituudi Polli 
aiandusuuringute keskus. Juba 
1945. aastast aretatakse seal puu-
vilja- ja marjasorte, viljapuude 
vegetatiivaluseid, katsetatakse 
Eestile uusi sorte, uuritakse kas-
vatustehnoloogiaid, taimekait-
set ja maheviljelust ning kasva-
tatakse erinevaid vähelevinud 
söödavate viljadega pargipuid 
ja -põõsaid. Eesti päritolu 255 
marja- ja puuviljasordist 104 on 
aretatud Pollis. Sordiaretuse kõr-
val on teiseks oluliseks suunaks 
geneetilise ressursi säilitamine. 
Keskuse kollektsioonaedades kas-
vab enam kui 1100 säilikut vil-
japuu- ja marjakultuure 17 tai-
meliigist.

Tänapäevased kontrollitud 
atmosfääriga säilituskambrid 
ning 60 tonni toorainet mahu-
tav külmkamber võimaldavad 
katseaedade toodangut realisee-
rida peaaegu aasta ringi. 

Tootearendus 
tõusis uueks suunaks
Tooraine olemasolu, kuid väi-
ketööstusliku tootmise ja too-
tearenduse nõrk tugistruktuur 
viis mõtteni hakata Pollis tege-
lema ka marjade- ja puuvilja-
de töötlemistehnoloogiate uu-
rimise ning tootearendusega. 
Koostöös Eesti ja Läti partne-
ritega viidi 2008.–2010. aastal 
ellu projekti „GoodFruit”, mille 
tulemusena käivitus pilootsete 
töötlemisseadmetega varusta-
tud puuviljade ja marjade too-
tearenduskeskus. Seal on võima-
lik päevas töödelda tonni jagu 
marju ja puuvilju mahlaks, süsi-
happegaasiga rikastatud mahla-
jookideks ja limonaadideks või 
püreedeks ja hoidisteks. Lisaks 
saab keskuses toota kuivatisi, näi-
teks mahla pressimisest alles jää-
vad koored ja seemned tehakse 
marjajahuks ning populaarseks 
on saanud puuviljamaius „Pol-
li kummikud“. Pooltööstuslike 
mahtudega katsetöötlemist te-
hakse nii tellija toorainest ja te-
ma retseptide järgi kui ka aian-
dusuuringute keskuse spetsia-

listidega koostöös sündinud ret-
septide alusel ja katseaedades 
kasvatatud toorainest.

Viis aastat tagasi avatud küm-
mekonna puuviljade ja marjade 
töötlemise seadmega tootearen-
duskeskus on nii Eesti kui ka Läti 
väikeettevõtjate seas nõutud paik. 
Keskusel on ligi nelikümmend pü-
siklienti ning nõustatud on rohkem 
kui 60 ettevõtet. Üks tootearendus-
keskuse kliente on eelmisel aastal 
parima piirkonna ettevõtte kate-
goorias Eesti ettevõtlusauhinna 
võitnud OÜ Loodusvägi, kes too-
dab Pollis glögi ja erinevate mah-
lade kõrval ka mahedaid küpsiseid 
ning köögivilja toornäkse.

Teadlaste ja 
ettevõtete koostöö
Eestis ainulaadne, taimsel toor-
ainel põhinevate teadmistepõ-
histe tervise- ja loodustoodete 
kompetentsikeskus sai viis aas-
tat tagasi alguse ettevõtjate ja 
teadlaste huvist hakata väärin-
dama esmase töötlemise jääke. 
Eesti Maaülikool on projekti alga-
tajana koondanud Polli aiandus-
uuringute keskuse juures tegut-
sevasse kompetentsikeskusesse 
23 lepingulist partnerit üle Ees-
ti. Need on taimses tooraines si-
salduvatest bioaktiivsetest ühen-
ditest ja ekstraktsioonimeetodi-
test huvitatud eraettevõtted ja 
avaliku sektori organisatsioonid.  

Kompetentsikeskusesesse on 
oodatud uurimistöid teostama ja 
projekte ellu viima kõik valdkon-
naga seotud maaülikooli teadla-
sed. Aktiivset koostööd tehakse 
Tartu Ülikooli farmaatsia- ja kee-
miainstituudi ning Tallinna Teh-
nikaülikooli teadlastega. Kesku-
sesse rajatud ekstraheerimis- ja 
kuivatustehnoloogia ning ana-
lüüsi laborid loovad alates eel-
misest aastast suurepärased eel-
dused töödelda taimset toorai-
net kõrgtehnoloogiliste meeto-
dite abil. Mis omakorda võimal-
dab kasutada taimses tooraines 
sisalduvaid bioaktiivseid ühen-
deid funktsionaalsete jookide ja 
toiduainete, toidulisandite, ko-
dukeemia ja looduskosmeetika 
ning looduslike taimekaitseva-
hendite tootearenduses. 

Kuigi keskuse rekonstrueeri-
tud hoone koos moodsate sead-
metega varustatud laboriga avati 
alles eelmise aasta 14. novemb-
ril, on tarbijateni jõudnud ka esi-
mesed teaduspõhise tootearen-
duskoostöö tulemused. Eelmi-

se aasta Eesti parimaks toidu-
aineks mittealkohoolsete jooki-
de kategoorias tunnistati kom-
petentsikeskuskuse teadlastega 
koostöös välja arendatud Põlt-
samaa Felixi Pai Plussi smuutid. 

Sisuliste tegevustega alusta-
ti juba enne ehitustööde algust 
ning esimene seminar „Tervise- 
ja loodustooted kohalikest tai-
medest – võimalused ja väljakut-
sed Eestis“ toimus 30. novemb-
ril 2012. a Tartus. Veel enne ava-
mist, eelmise aasta oktoobris, 
külastas Tartu ettevõtlusnädala 
raames uut keskust ligi 40 koos-
töövõimalustest huvitatud ette-
võtjat. Valgamaa Arenguagen-
tuuri eestvedamisel külastas kes-
kust käesoleva aasta veebruaris 
ka 50 toidutootjat Valga- ja Põl-
vamaalt. Keskusesse on ooda-
tud ettevõtete  ettevõtete toote-
arendajad, tootmise korraldajad 
ning müügi- ja turundusinime-
sed, et tutvuda uute innovaati-
liste võimalustega, viia läbi too-
tearendusalaseid ajurünnakuid 
ja valdkondlike koolitusi. 

Selle aasta suvel toimub rah-
vusvaheline koostööseminar ning  
kompetentsikeskuse väljaaren-
damise projekti raames läbi vii-
dava viirpuu, vaarika ja pamp-
li, musta sõstra, astelpaju ning 
kõrvenõgese bioaktiivsete ühen-
dite sisalduse ja säilivuse raken-
dusuuringute tulemusi tutvus-
tav seminar.  

Polli aiandusuuringute kes-
kus on oma tegevusega üsna 
peagi jõudmas etappi, kus 
puuvilja ja marjakultuuride 
sordiaretus lähtub tänapäeva 
toiduainetööstuse vajadustest 
ja viljade biokeemilistest 
omadustest. Selle tulemusel leia-
vad peagi toidulistes või mit-

Kompetentsikeskuse 
lepingulised 
koostööpartnerid

Eesti Maaülikool
A.Le Coq AS
Birchsap Estonia OÜ
Desintegraator Tootmise OÜ
Elujõud OÜ
Karksi Vallavalitsus
Loodusvägi OÜ
Mayeri Industries OÜ
MK Loodusravi OÜ
Märja Monte OÜ
Orto AS
Perfect Plant OÜ
Perfect Oil OÜ
Põltsamaa Felix AS
Saarek AS
SP Fruitexpert OÜ
Tartu Biotehnoloogia Park AS
Tartu Ülikool
TBD Biodiscovery OÜ
Tervix OÜ
Toidu- ja Fermentatsiooniteh-
noloogia Arenduskeskus AS 
Vipis OÜ
Ökokosmeetika OÜ

tetoidulistes toodetes kasutust 
kõik taimses tooraines sisalduvad 
bioaktiivsed ained ja ühendid. 

Keskus on laiendamas oma 
fookust, et edaspidi uurida ko-
gu Eestis kasvava taimse toor-
aine (sealhulgas metsataimede, 
veetaimestiku, maitsetaimede ja 
umbrohu) täieliku väärindami-
se võimalusi. Keskuse jaoks on 
oluline tagada terviklik teadus-
põhine tootearendustugi toorai-
nest turukõlbliku tooteni kõigile 
taimse tooraine väärindajatele.

Selleks arendatakse lähiaasta-
tel edasi seadmeparki ja analüüsi-
võimekust, rakendatakse innovaa-
tilisi tehnoloogiaid ning tehakse 
koostööd teiste sama valdkonna 
teadusrühmadega. Eesti ettevõt-
jate vajadustest tulenevalt aren-
datakse välja kvaliteetsed teenu-
sed, sealhulgas tugiteenustena 
tootmise optimeerimise ja teh-
noloogiate majandusliku tasuvu-
se hindamise alane nõustamine.

Täiendav info: 
www.polli.ee

Superkriitilise süsihappegaasi ekstraktor.

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus.

Fotod: Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus
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Fotod: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus

Võrumaa Kutsehariduskesku-
se (VKHK) juurde 2012. aas-

tal rajatud Puidutöötlemise ja 
mööblitootmise kompetentsikes-
kus (PMKK) on sektorile vajalik-
ke kompetentse koondav ja aren-
dav keskus, mille tegevuse tule-
mus võimaldab kogu Eesti pui-
du- ja mööblitööstuses tegutse-
vatel ettevõtetel tõsta konkurent-
sivõimet ja kasvatada toodangu 
lisandväärtust. Kompetentsikes-
kuste arendamise meetme abil 
viiakse ellu keskuse väljaaren-
damise esimest etappi. Projek-
ti eesmärk on üles ehitada tä-
napäevasel teadmusel põhinev 
valdkonnaalane keskus, mis on 
võrdväärne partner teistele rah-
vusvaheliselt tunnustatud kom-
petentsikeskustele.

Idee PMKK loomiseks tekkis 
2009. aastal kohalike ettevõtja-
te ja VKHK koostöö tulemusel. 
Ideekavand esitati Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutusele 2010. 
aastal ja põhitegevuste taotlus 
rahuldati kaks aastat hiljem. 
Kogukonnale esialgu võõras ja 
uudne idee oli aluseks mõtete 
kujunemisel ja palju häid alga-
tusi on lisandunud töö käigus.

Kooli direktori Tanel Linnuse 
sõnul on puiduga seotud eriala-
sid Eestis kõige kauem õpetatud 
just Võrumaa Kutsehariduskesku-
ses. „Kuna oleme selles valdkon-
nas tugev tegija, siis oli loomu-
lik ka kompetentsikeskuse suu-
na valik,” on Linnus põhjendanud 
kompetentsikeskuse valdkonna 
valiku ühte eesmärki. Lisades, et 
kompetentsikeskuse kaudu saab 
ettevõtjate, haridustöötajate ja 
paikkonna avaliku sektori esin-
dajate koostööna tuua kohapea-
le tipptasemel oskusteavet, ole-
masolevat edendada ja arenda-
da vastavat keskkonda. 

PUIDUTÖÖTLEMISE JA MÖÖBLITOOTMISE KOMPETENTSIKESKUS 

Võrumaale koondub puidu 
vääristamisega seotud kompetents
Kompetentsikeskus loob parimad teadmi-
sed ja oskused puidu viimistlemise, toote-
arenduse ja tootmise juhtimise alal.

PMKK projekti raames rekonst-
rueeritakse Väimela mõisalaut, 
milles saavad juba tänavu olema 
ruumid seadmetele ja viimistlus-
laborile, samuti seminari- ja koos-
olekute ruum ning erialateaviku-
tega varustatud raamatukogu.

Kompetentsikeskuse visioon 
on muutuda keskseks organisat-
siooniks puiduga tegelevate et-
tevõtete eelistustes. Järjepide-
vuse kindlustamiseks kantakse 
hoolt selle eest, et koostöös kõigi 
projekti osapooltega on kesku-
ses pakutavad teenused eelkõige 
ettevõtete vajadustest lähtuvad. 
Kompetentsikeskuse töö tulemu-
sel koondub Võrumaale puidu 
vääristamisega seotud kriitiline 
hulk kompetentsi, mis omakor-
da tagab sektori edaspidise aren-
gu. VKHK  direktori Tanel Linnu-
se sõnul vajavad puidu valdkon-
nas tegutsejad, kes on enamasti 
väikeettevõtted, ellujäämiseks 
ja arenguks usaldusväärset ning 
erapooletut nõuannet ning oma 
ideede elluviimiseks testimise 
ja katsetamise võimalust. Seda 
rajatav keskus ka neile pakub.

Kompetentsikeskuse tege-
vus on suunatud puidu vääris-
tusastme suurendamisele ning 
oskusteabe pakkumisele, selleks 
et luua tingimused ettevõtete in-
novatsiooniks ja rahvusvahelise 
konkurentsivõime tõstmiseks.

Fookusvaldkonnad 
Puidu- ja puidupõhiste materja-
lide viimistlemine: Põhirõhk on 
vesialusel viimistlusmaterjalidel 
ja traditsioonilistel (looduslikel) 
viimistlusmaterjalidel ning pin-
natrükil.

Tootearendus ja tootmi-
se juhtimine: „Õige toode õi-
ge hinnaga”. Valdkond hõlmab 
tootearendust kontseptsiooni 

väljatöötamisest kuni prototüü-
bi valmistamiseni, samuti ise-
seisvaid tootearendus projekte. 
Valdkonna lahutamatu osa on 
tootmise juhtimine, efektiivne 
tootmiskorraldus ja meetodid 
selle realiseerimiseks, samuti 
tootmise juhtimise ja planee-
rimise tarkvaraarendus. 

Koolitused, nõustamine, 
valdkondlike sündmuste kor-
raldamine: Ollakse valmis kom-
petentsikeskuse arendusmater-
jalide edasikandmiseks ja ka kü-
lalislektorite baasil organiseeri-
ma nii teoreetilisi kui ka prakti-
lisi koolitusi ettevõtjatele ja teis-
tele huvilistele.

Keskuse üks peamisi toimi-
mise aluseid on koostöövõrgus-
tik, kuhu kuuluvad avalik sektor, 
teadus- ja haridusasutused, pui-
du- ja mööbliettevõtted ning tei-
sed antud valdkonnaga seotud 
ettevõtted, ühendused nii ko-
du- kui ka välismaal. PMKK-l on 
kokku 38 koostööpartnerit eelni-
metatud valdkondades. Kompe-
tentsikeskusesse koondub puidu 
viimistluse ja tootearenduse alal 
tehnoloogia, mille komplekteeri-
misel võetakse arvesse koostöö-
partnerite ressursse, hangitakse 
lisaks seadmed, mis neid täienda-
vad või on antud valdkonnas uud-
sed. Keskuse koostöövõrgustiku 
vahendusel viiakse ellu arendus-
projekte ning pakutakse tehnoloo-
gia, konsultantide, õppejõudude 

ja üliõpilaste kaudu täiendavat 
kompetentsi puidu ja mööbli alal, 
mis kokkuvõttes aitab lahenda-
da valdkonna ettevõtjate prob-
leeme. VKHK direktori sõnul an-
nab kompetentsikeskus  lisaväär-
tust ka puidu eriala õppuritele, 
kes saavad tänu arendusprojek-
tidesse kaasamisele täiendavaid 
teadmisi ja praktilisi oskusi. Seda 
enam, et tänapäeval hinnatakse 
hästi ettevalmistunud spetsialis-
te ja töötegijaid. 

Koostöövõrgustiku 
loomine
PMKK arendusjuhi Mart Nilsoni 
sõnul on keskus muutunud tä-
naseks kogukonna osaks. Kom-
petentsikeskust kaasatakse stra-
teegiate kujundamisse ja järk-jär-
gult on intensiivistunud suhtlus 
ettevõtjatega. „Olles tutvunud Eu-
roopa teiste kompetentsikeskuste 
tegemistega, võib öelda, et tun-
tus ja käegakatsutavad tulemu-
sed on pikkade aastate pühendu-
nud töö tulemus, miski ei sünni 
iseenesest ega üle öö,” lisas ta.

Võrumaa Arenguagentuuri 
juhi Ivika Nõgeli sõnul on neil 
viimastel aastatel olnud väga ti-
he ja hea koostöö PMKK-ga. Võ-
rumaa arendustöötajate ümar-
laua aruteludel töötati koos välja 
puidusektori arendamise projekt. 
Koostöös viidi läbi õppereisi Rootsi 
Puidukeskusesse Nässjösse, mis 
andis tulevikuks palju inspirat-

PMKK eelarve on ligi 3,76 miljonit eurot

PMKK eelarvest moodustab Euroopa Regionaalarengu Fon-
di toetus umbes 3,19 miljonit eurot. Ülejäänud summa tu-
leb kaasfinantseerijatelt Võrumaa Omavalitsuste Liidult, Võ-
ru linnalt ja Võrumaa Kutsehariduskeskuselt. 

Investeering on jaotatud järgmiselt: ehituslik projekteeri-
mine ja ehitamine on planeeritud summas 1,42 miljonit eurot, 
seadmete investeering  (viimistlus-, labori-, tootearenduse-, 
tootmise juhtimise, organisatsioonilise võimekuse ja teenus-
te osutamiseks) 1,39 miljonit eurot. Ülejäänud investeeringu 
moodustavad tööjõu- ja tegevuskulud. Praegu töötab kesku-
ses viis täiskohaga spetsialisti, kellele värvatakse lähiajal lisa.

siooni. „Meie ühiseks huviks on 
aidata piirkonna puidu- ja mööb-
liettevõtetel saada tugevamaks, 
laieneda, arendada oma tooteid 
ning jõuda eksporditurgudele. 
Kumbki annab selleks oma pa-
nuse,” märkis Ivika Nõgel.

Kuigi kompetentsikeskuse 
hoone valmib alles tänavu on Võ-
rumaa Omavalitsuste Liidu juhi 
Mailis Kogeri sõnul juba mitu aas-
tat töötatud välja uusi teenuseid 
ja tegevusi. Hoone valmimine 
sümboliseerib tema sõnul ühiste 
jõupingutuste ja eesmärgistatud 
töö käegakatsutavat tulemit, mis 
annab Võrumaale võimaluse 
püsimaks konkurentsis kiiresti 
arenevas Eestis. „Kui tänu kom-
petentsikeskusele ka kasvõi mõ-
ni võrumaalane loobub mõttest 
siit lahkuda ja mujal õnne otsida, 
on tegemist juba meie maakonna 
jaoks olulise võiduga.” Kompe-
tentsikeskus on vaieldamatult 
suurim ühisettevõtmine Võru-
maal, millele on õla alla pannud 
nii avalik kui ka erasektor. Koger 
lisas, et Võrumaa on ja jääb pui-
dutöötlemise ja mööblitootmi-
se kõrge kompetentsi hoidjaks 
ning mets meie Nokiaks.

Üliõpilaste kaasamine
PMKK arendusjuht Jörgen Dob-
ris osales 2012. aastal Leedus 
WSE (võrgustik, mis ühendab 
Baltikumi ja Põhjamaade 
teadus- ja arendusasutusi 

puidutöötlemise valdkonnas) 
kohtumisel  ettekandega, teemal 
„Kald- ja sirgsoonelise kasepui-
dust tüübli seotise analüüs tõm-
be- ja nihketugevusel”. WSE võr-
gustiku üks olulisemaid eemär-
ke on teadusasutuste ja sektori 
ettevõtete vahelise koostöö soo-
dustamine, kus tööstusest saa-
dud uurimusülesandeid lahen-
davad üliõpilased. 

TTÜ Puidutöötlemise õppe-
tooli professori Jaan Kersi sõnul 
on Puidutöötlemise ja mööbli-
tootmise kompetentsikeskus vä-
ga heaks koostööpartneriks too-
tearendusprojektides. TTÜ osaleb 
PMKK projektides teaduspartne-
rina, viies laboratoorsetes tin-
gimustes läbi katsetusi mater-
jalide keemiliste- ja füüsikalis-
te omaduste uurimiseks. Üheks 
näiteks on traditsiooniline lina-
õli viimistlusmaterjal, kus TTÜ 
toetab projekti teaduspõhiselt 
ja PMKK saab jätkata tehnoloo-
giliste katsetustega sealt, kus la-
boratoorsed katsetused on ol-
nud edukad. TTÜ ja PMKK tee-
vad koostööd ka üliõpilaste lõ-
putööde teostamisel, kus PMKK 
suurepärane tehnoloogiline baas 
on abiks katsekehade valmista-
misel ja katsetamisel. Oluline on 
koostöö nii tasemeõppes kui ka 
täiendkoolituste valdkonnas.

Loe lähemalt: 
http://pmkk.vkhk.ee

Ehitusjärgus hoone sisevaade.

Ettevõtjatele korraldatud praktiliste koolituspäevade läbiviimine.
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Kuressaare kesklinna on tä-
naseks kerkinud Väikelae-

vaehituse kompetentsikeskuse 
maja, mille selgroo moodustab 
60 meetri pikkune bassein. Viis 
meetrit lai ja kolm meetrit sügav 
ehitis saab olema vähendatud 
mudel meid ümbritsevast Lää-
nemerest, milles saab detailse 
täpsusega jäljendada lainetust 
ja mõõta selle mõju planeerita-
vatele laevadele. Kasutusalad on 
tegelikult palju laiemad: näiteks 
saaks seal katsetada kaua ooda-
tud Saaremaa silla vette ulatuva-
te osade vastupidavust.

Selline kõrgtehnoloogiline 
katsebassein annab kohalikele 
laevatootjatele esmakordselt või-
maluse  tootearenduses kasutada 
ka mudelkatseid. Eesti Teaduste 
Akadeemia president ning me-
reteadlane Tarmo Soomere teab, 
kui ohtlikud on Läänemere tingi-
mused. Katsebasseinist rääkides 
meenutab ta traagilist septemb-
riööd 1994. aastal, kui võitluses 
merega pidi alla vanduma parv-
laev Estonia. Soomere toonitab, 
et sellist asja ei tohi enam kordu-
da ja selle vältimiseks ongi katse-
basseinid vajalikud. Valmiv kat-
sebassein on mõeldud küll vaid 
väikelaevade katsetusteks, kuid 
ka nende lainetaluvuse tagami-
ne on väärt elu hinda.

Saaremaal 15 
väikelaevatootjat
Kompetentsikeskuse ja katse-
basseini loomine just Saaremaal 
pole sugugi juhuslik ning kan-
nustatud vaid saarlastele omis-
tatud meresõitjate traditsioo-
nist. Saaremaal tegutseb kok-
ku 15 väikelaevatootjat, mille 
toodang varieerub kalapaatidest 
töölaevadeni ja luksusjahtide-
ni. Saarlased toovad sisse ligi 

Merest ei piisa – saarlased hakkavad 
laineid tegema ka siseruumides
Laevade tipptehnoloogilised mudelkatsed 
saavad võimalikuks Eesti esimeses katse-
basseinis.

VÄIKELAEVAEHITUSE KOMPETENTSIKESKUS

90 protsenti kogu Eesti väike-
laevaehituse käibest ja siin ei 
räägita sugugi väikestest numb-
ritest. Praegu on Saaremaa et-
tevõtete käive ligi 40 miljonit 
eurot aastas ja numbrid näita-
vad kasvutrendi.

Laevatööstus on nii inse-
neritehnoloogiliselt kui ka ma-
terjaliteaduslikult keerukas ala. 
Siinsed tootjad on südikuse ja 
väljast imporditud teadmiste-
ga suutnud tootmissektori edu-
kalt tööle lükata, kuid laevaehi-
tusteadus Eestis sisuliselt puu-
dub. Suuresti selle probleemi la-
hendamiseks ongi ellu kutsutud 
Väikelaevaehituse kompetentsi-
keskus, mille eesmärk on luua 
eeldused väikelaevaehituse et-
tevõtete konkurentsivõime tõst-
miseks.

Kompetentsikeskuse idee 
algataja, TTÜ Kuressaare kol-
ledž	pakub	rakenduskõrghari-
dust meretehnika ja väikelae-
vaehituse erialal. Esimesed ba-
kalaureusetaseme lõpetanud 
insenerid on jõudnud juba ka 
kohalikesse ettevõtetesse töö-
le. Laevaehituse alase teadus-
töö verstapostiks saab aga ai-
nulaadse katsebasseini valmi-
mine Kuressaares.

Pikemas perspektiivis leiab 
bassein kasutust teadusprojek-
tides ning on heaks praktiliseks 
õppebaasiks väikelaevaehituse 
inseneridele, aidates seega kaa-
sa Eesti laeva-arhitektide ja in-
seneride põlvkonna väljakuju-
nemisele.

Kõige otsesem kasu on kat-
sebasseini valmimisel siiski ko-
halikel väikelaevatootjatel. Saa-
remaa väikelaevaehituse sek-
tori kasvu veavad praegu kaks  
lipulaeva: Baltic Workboats AS 
ja AS Luksusjaht. Neist esime-

ne on tootnud töölaevu nii Eesti 
kui ka Rootsi piirivalvele. Selli-
sed hanked nõuavad aga laeva-
de eelnevat testimist mudelkat-
sebasseinides. Kuna Eestis siia-
ni sellist võimalust pole olnud, 
siis on ettevõte olnud sunnitud 
seda tegema välisriikides.

Baltic Workboati tootmis-
juht Neeme Muru ütleb, et nad 
ootavad basseini valmimist pi-
kisilmi, kuna katseid on vaja 
teha pidevalt. Siiani on neid 
tehtud Rootsis või Soomes kolm 
kuni neli korda aastas, kuid si-
suliselt naaberhoovi tulev kat-
sebassein annaks võimaluse 
tootearenduses märksa roh-
kem rõhku panna mudelkat-
setele. „Siiani oleme oma ra-
ha ja kogemusega nuumanud 
välisülikoole. Basseini avami-
ne Kuressaares tähendaks hüp-
pelist kompetentsi kasvu Saa-
remaal,” räägib Muru.

Kompetentsikeskuse aren-
dus annab võimaluse laevamu-
deleid katsetada ka neil Saare-
maa väikelaevatootjatel, kelle 
jaoks see siiani kättesaamatuks 
on jäänud.

Tarmo Soomere sõnul hak-
kab Saaremaa kujunema väga 

tugevaks väikelaevatootjaks ko-
gu Läänemere regioonis. „Mõ-
ned laevad ei peagi olema teh-
tud karmi tormi jaoks, aga Saa-
remaa mehed teevad ka piirival-
velaevu. Nende kontrollimine on 
väga spetsiifiline ülesanne. Tin-
gimused, mida hakatakse pane-
ma Kuressaare lainegeneraato-
ritesse, on rängemad kui mujal 
katsebasseinides.”

Soomere rõhutab, et Eesti 
oma katsebassein on eriti va-
jalik, kuna Läänemerel valitse-
vate spetsiifiliste tingimuste tõt-
tu ei saa siin kasutada väljast sis-
se toodud teadmisi või keskmisi 
arvutusi. Lainete perioodid on 
Läänemerel tema sõnul sageli 
suhteliselt lühikesed ja lained 
järsemad kui mitmetes teistes 
analoogsetes veekogudes. Seda 
iseärasust tuleb Soomere sõnul 
meie merel kasutamiseks mõel-
dud väikelaevade konstruktsioo-
ni ja materjalivaliku puhul kind-
lasti arvestada.

Võimalik katsetada 
tapjalainega
Üsna pisike bassein on valmi-
nuna võimeline tekitama hiig-
laslikke laineid. Tarmo Soome-

re lubab, et vajadusel saaks  
3 meetri sügavuses ja 60 meet-
ri pikkuses basseinis tekitada 
nii-öelda tapjalaine, mis tõs-
taks vastvalminud hoonelt ka-
tuse. Selliste vempude tegemine 
loomulikult välistatakse, kuid 
võib-olla annab see aimu lai-
nete jõust.

Väikelaevaehituse kompe-
tentsikeskuse poolt arendatav 
katsebassein on oma väikeste 
mõõtmete tõttu sobiv just väi-
kelaevu tootvatele ettevõtete-
le. Võrreldes teiste Lääneme-
re regioonis tegutsevate kat-
sebasseinidega saab siin kat-
sete tegemine olema odavam, 
mis loob eeldused ka välisrii-
kide väikelaevaehitajate ja in-
seneribüroode huvi tekkeks. 
Nii on lootust, et tipptehno-
loogial põhinev katsebassein 
võiks end tulevikus ka ise ära 
majandada.

Loe lähemalt: 
www.scc.ee

Basseini ehitamine 
on suur väljakutse

Väikelaevaehituse 
kompetentsikeskus

Eesti jaoks on tegemist täiesti 
uue eksperimentaalse ja tea-
dusliku distsipliiniga ning see-
ga on õppimist palju. Kuna 
Eestis ei ole varasemast ühte-
gi tipptasemel laevade katse-
basseini, siis on ka nende ini-
meste ring väike, kes on sel-
liste katsetega varem kokku 
puutunud. Praegu pole ühte-
gi eesti soost andekat ja ko-
genud katsete läbiviijat kusa-
gilt meile üle meelitada. See-
ga tuleb katseprotseduuride 
väljatöötamisel ja valideeri-
misel esialgu kasutada välis-
maised eksperte.

Kasutades tänapäeva või-
malusi, on meil võimalik mit-
med tehnoloogilised lahendu-
sed luua odavamalt ja ehitusli-
kult mõistlikumalt. Selliste la-
henduste kaudu üritame Kures-
saare suhteliselt lühikest bas-
seini n-ö pikemaks venitada, 
kasutades suurt kiirendust ja 
aeglustust mudeli liigutamisel. 
See tähendab, et mudelit ve-
dav vanker suudab väikese va-
hemaa jooksul saavutada kat-
sete tegemiseks vajaliku kiiruse. 

Kristjan Tabri,
TTÜ Mehaanikainstituudi va-

nemteadur, Saaremaa katsebas-
seini kontseptsiooni autor

Väikelaevaehituse kompetent-
sikeskus asutati Euroopa regio-
naalarengu fondi kompetent-
sikeskuste arendamise meet-
me toel 2011. aastal. Uus pe-
riood keskuse tegevuses algas 
2014. aasta mais, kui valmis 
Kuressaare kesklinnas asuv 
hoone. Tänaseks on antud 
oluline panus väikelaevaehi-
tuse alase hariduse edenda-
misse ning alustatud teenus-
te osutamisega ettevõtetele.

Keskuse eesmärk on väi-
kelaevatootjate rahvusvaheli-
se konkurentsivõime edenda-
mine. Seda põhiliselt tippspet-
sialistide ja -teadmiste kaasami-
se, arengule suunatud koostöö 
algatamise ja arendamise, lae-
vaehituse alase hariduse eden-
damise ja rakenduslike uurin-
gute algatamise ning innovaati-
liste ideede elluviimise kaudu.
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Fotod: Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

Tarmo Soomere katsebasseini ääres.

Basseini tehnoloogia 3D joonised.


