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LÜHIKOKKUVÕTE 
 
Uuring valmis Euroopa Regionaalarengu Fondi valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise 
programmi RITA raames eesmärgiga kaardistada Eesti erinevate ettevõtlussektorite 
innovatsioonipotentsiaal.  
 
Käesolev uuring annab ülevaate meretööstuse innovatsiooni mõjutavatest trendidest ja suundumustest 
ja kirjeldab Eesti meretööstuse ettevõtete innovatsioonivalmiduse. Kaardistuste põhjal on töö viimases 
osas esitatud Eesti meretööstuse innovatsiooni arengustsenaariumid ja ettepanekud innovatsiooni 
soodustava keskkonna edendamiseks. 
 
Uuringu viis läbi Eesti Meretööstuse Liit perioodil 2021-2022. Tulenevalt liidu liikmeskonna profiilist on 
meretööstust käsitletud kolme alamvaldkonna lõikes: laevaehitus ja -ümberehitus, väike- ja 
ühendussadamad ning mereseadmete ja -varustuse tootmine.  
 
Uuringu alusinfo on kogutud erinevatest Eesti ja Euroopa Liidu avalikest andmestikest ning intervjuudest 
ettevõtete, organisatsioonide ja teadlastega. Uuringu tulemusel koostatud soovitusi täpsustasid ja 
prioritiseerisid Eesti meretööstusettevõtted Eesti Meretööstuse liidu visiooniseminaril toimunud 
töötubades. 
 
Käesolev uuring ilmutas, et Eesti meretööstuse sektor on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja suure 
innovatsioonipotentsiaaliga. Kõrgtehnoloogiliste, kõrge lisandväärtusega toodete 
kaubamärgiomanikuna, kes kontrollib väärtusahelat tootearendusest turunduseni, saab Eesti 
meretööstus läbi allhangete kaasa aidata ka sidussektorites toimuvale innovatsioonile ja seeläbi 
panustada kohaliku innovatsiooni ökosüsteemi väljakujunemisse.  
 
Arvestades sektorit mõjutavate trendide ja suundumuste intensiivsust ja realiseerumise tõenäosust on 
valdkonnas oodata murrangulisi arenguid, mille ärakasutamisest või vähemalt nendega kohandumise 
võimest sõltub sektori edasine konkurentsivõime ja edukus. Võib ütelda, et sektori peamine edutegur 
konkurentsipositsiooni säilitamisel on lähema 10 aasta jooksul võime arendada, juurutada, tootestada ja 
realiseerida uusi tehnoloogilisi lahendusi. See omakorda sõltub meretööstuse puhul peamiselt kapitali ja 
ekspordigarantiide kättesaadavusest, oskustööjõu ja teadusarendusteenuste kättesaadavusest ning 
Eesti sadamavõrgustiku arengust. 
 
Töö käigus läbiviidud stsenaariumide analüüsist järeldub, et nii ärikeskkonna pöördeliste muutuste, 
rohepöörde eesmärkide kui ka tehnoloogia kiireneva arengu tõttu on innovatsioonivajadus 
märkimisväärselt kasvamas. Juhul, kui ettevõtete innovatsioonivõimekus ei arene trendidega samas 
tempos, on meretööstuse ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime tõsises ohus.  See omakorda 
tähendab tootmismahtude, ekspordi ja tööhõive vähenemist nii meretööstuse- kui ka sidussektorites.  
 
Käesoleva uuringu väljundina koostatud soovitused poliitikate kujundamiseks lähtuvad kõrge 
innovatsioonipotentsiaaliga meretööstusettevõtete vajadustest ning taotlevadki sellise ärikeskkonna 
kujundamist, mis soodustab Eesti meretööstuse innovatsioonipotentsiaali realiseerumist ning seeläbi ka  
sektori konkurentsivõime säilet. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Current study has been carried out in the framework of the ERDF supported RITA programme on 
enhancing R&D activity and aimed at mapping the innovation potential of different business sectors. 
 
The study provides a view on the trends impacting innovation in marine industry and describes the 
innovation inclination in the businesses of the sector. Based on the mapping, the final section of the 
study provides strategy scenarios for innovation as well as suggestions for developing an environment 
promoting innovation.  
 
The study is conducted by the Association of Estonian Marine Industries from 2021 to 2022. Deriving 
from the membership profile of the Association, marine industry is assessed in three sub-secors: 
shipbuilding and retrofit (i), small ports and marinas (ii) and production of marine equipment (iii).  
 
The information in the course of the study has been obtained in publicly accessible data sets of Estonia 
and the European Union as well as interviews with businesses, organisations and researchers. The 
suggestions provided by the study have been revised and prioritised by Estonian marine industry 
businesses at a seminar organised by the Association of the Estonian Marine Industries. 
 
The study has revealed high international competitiveness and innovation potential of the Estonian 
marine industry. Estonian marine industry businesses own the brands of high-tech and high added-value 
products, they have a control over the value-chain form product development to marketing. Hence, they 
can via sub-contracting support the innovation in associate sectors and contribute to the development 
of local innovation ecosystem.  
 
Considering the intensity and probability of realisation of the trends impacting the sector, a ground-
breaking development may be expected whereas the future competitiveness and success of the sector 
in whole depend on utilising or adapting to the developments. The capacity of developing and applying 
new technological solutions as well as using them in new products is the main success factor of retaining 
the competitiveness of the sector in the coming 10 years. New developments, in turn, depend on the 
access to capital and export guarantees, availability of skilled workforce and R&D services as well as the 
development of harbours network in Estonia. 
 
The analysis of the proposed scenarios implies that the need for innovation is considerably growing due 
to major changes in the business environment, green objectives and faster development of technology. 
In case the innovation capacity of businesses cannot keep up with the trends, the international 
competitiveness of the marine industry businesses will seriously be endangered, bringing along the 
decrease in production volume, export and employment in both marine industry and associated sectors. 
 
The suggestions, based on current study for policy development proceed from the needs of marine 
industry businesses with high innovation potential and strive for developing business environment that 
supports the resilience of the competitiveness of the sector. 
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Mõisted ja lühendid 
 
IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  
innovatsioon -  uute ideede ja teadmiste kasutamine uudsete lahenduste rakendamiseks (TAIE 
arengukava 2021-2035, 2021). 
meremajandus – kõik majandusvaldkonnad, mis seonduvad ookeanide, merede ja rannikuga (Euroopa 
Komisjon, 2022).  LISA 1. Euroopa meremajanduse struktuur (NACE koodid) 
meretööstus – laevade ja paatide ehitus, ümberehitus ja remont ning mereseadmete ja -varustuse 
tootmine (autorite definitsioon Eurostat’i põhjal).  
avameretööstus – avamerel toimuv ressursside (taastuvenergia, elusressursid, maa- ja loodusvarad jms) 
tootmine, hankimine ja väärindamine (autorite definitsioon Eurostat’i põhjal). 
retrofit – laevade ümberehitus 
TAIE – teadus- ja arendustegevus, innovatsioon ning ettevõtlus 
TRL (TVT) – technological readiness level, tehnoloogilise valmiduse tase (https://www.etag.ee/wp-
content/uploads/2019/01/Tehnoloogilise-valmiduse-tasemed.pdf ) 
 
 
ORGANISATSIOONID JA ASUTUSED 
 
EAS – Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium  
ICOMIA – rahvusvaheline meretöötuse liitude nõukogu (www.icomia.org)  
IMG – ICOMIA Marinas Group, ICOMIA struktuuris tegutsev rahvusvaheline väikesadamate alamliit 
IMO – International Maritime Organization (https://www.imo.org/) 
MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
SCC – TalTech meretehnoloogia kompetentsikeskus 
TalTech – Tallinna Tehnikaülikool 
VTT – Technical Research Centre of Finland, Soome tehnoloogiauuringute keskus  
 
 
STANDARDID 
 
goal-based standards – IMO eesmärgipõhised laevaehitusstandardid 
(https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/Goal-BasedStandards.aspx)  
 
väikelaevade direktiiv – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/53/E, mis kehtestab väikelaevade 
ehituslikud nõuded (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0053) 
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VEESÕIDUKITE MÄÄRATLUSED  
 
lõbusõidulaev – veesõiduk (näiteks aerupaat, purjejaht, mootorjaht, kaater, mootorpaat, RIB tüüpi paat 
jms), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks. Mõiste ei hõlma kanuusid, kajakke, vesijalgrattaid, jette jmt.  
 
RIB – rigid inflatable boat, jäiga konstruktsiooniga ujukitega paat  
 
superjaht – üle 30 meetri pikkune luksuslik jahtlaev  
 
transpordilaev – kruiisi-, reisi- ja kaubaveolaevad, pargased jm  
 
töölaev – veesõiduk (näiteks kalalaev, patrullpaat, hõljuk, lootsilaev, uurimislaev, reostustõrjelaev, RIB 
tüüpi paat jne), mida kasutatakse ärilisel otstarbel  
 
väikelaev – veesõiduk kogupikkusega kuni 2,5 kuni 24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater) 
 
 
 
SADAMATE MÄÄRATLUSED  
 
varjusadam – lähim sadam, kuhu laev saab siseneda tormi eest või avarii korral 
 
väikesadam – sadam või sadama osa, kus osutatakse sadamateenuseid 24-meetrise ja väiksema 
kogupikkusega veesõidukitele 
 
ühendussadam – saarte, mandri ja mere(alade) vahelist liikuvust võimaldav sadam 
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SISSEJUHATUS  
 
Uuring valmis Euroopa Regionaalarengu Fondi valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise 
programmi RITA raames eesmärgiga kaardistada Eesti meretööstuse innovatsioonipotentsiaal.  
 
Uuring kirjeldab Eesti meretööstuse ettevõtete innovatsioonivalmiduse, määratleb võimalikud 
innovatsiooniga seotud tulevikustsenaariumid ja annab ülevaate meretööstuse innovatsiooni 
mõjutavatest trendidest ja suundumustest. 
 
Eesti meretööstus on käesoleva uuringu skoobis jagatud Eesti Meretööstuse liidu liikmeskonna 
koosseisu arvestades kolmeks fookusgrupiks: laevade ehitus ja  ümberehitus, väike- ja ühendussadamad 
ning muude mereseadmete tootmine (Tabel 1. Kaardistuse fookusgrupid). 
 
Laevade ehitus ja ümberehitus Väike- ja ühendussadamad Mereseadmed ja -varustus 
Liidu liikmed: 
SRC Grupp 
Baltic Workboats 
Saare Yachts 
Alunaut 
Eysysla Yard 
ALFA Yacht Production 
Lingalaid 
Kasse Paadid 
 
Kaasatud: LTH Baas, BLRT Grupp, 
Estonian Marine Initiative 
 

Liidu liikmed: 
Saarte Liinid (18 sadamat) 
Hiiumaa Sadamad (4 sadamat) 
Kuressaare Sadam (1 sadam) 
 
 
 
 
 
 
Kaasatud: Eesti Väikesadamate 
Arenduskeskus 

Liidu liikmed: 
FlyDog Solutions 
MindChip 
BMG (maaletooja) 
Viking Life Saving Equipment 
(maaletooja) 
 
 
 
 
Kaasatud: Unsinkable Robotics, 
Lainepoiss, Lainergy, Shore-Link 

Meretööstusega seonduv teadusarendus 
Liidu liige: TalTech (väikelaevaehituse kompetentsikeskus) 
Kaasatud: meretööstusega seotud Eesti teadlased (Lisa 6) 
 
Valimi piirangud:  
Laevaehitus sisaldab 
lõbusõidulaevade, töölaevade ja 
ujuvkonstruktsioonide ehitust 
ning laevade ümberehitust. 
Laevade ümberehitus sisaldub 
laevaremondi ja hoolduse 
tegevusvaldkonnas. 
Ümberehituse mahtusid ja 
tootlikkust on hinnatud 
suuremate retrofitiga tegelevate 
ettevõtete majandusaasta 
aruannete põhjal. 
 

Valimi piirangud: 
Keskenduti väikese ja keskmise 
suurusega sadamate 
innovatsioonivõimekusele, kuna 
see mõjutab Eesti meretööstuse 
innovatsiooni suures plaanis 
rohkem, kui suurte 
kaubasadamate arengud 
(Tallinna, Muuga, Paldiski, 
Sillamäe), mis on seotud pigem 
transpordi ja logistikaga.  
 

Valimi piirangud: 
Tegemist on Eestis alles 
kujunemisfaasis, kuid 
innovatsiooni seisukohalt olulise 
allsektoriga, mille mahtusid ja 
koosseisu on keeruline 
määratleda. Muuhulgas ka 
seetõttu, et valdavalt on 
tegemist alla 10 töötajaga 
mikroettevõtete ja startupidega, 
mille andmeid statistika 
andmebaasid ei kajasta.  
 

Tabel 1. Kaardistuse fookusgrupid 
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Töö koosneb valimi jaotusest lähtuvalt kolmest analüütilisest osast (laevaehitus ja -ümberehitus; 
sadamad; mereseadmete ja -varustuse tootmine), kus kaardistatakse vastavate valdkondade 
innovatsioonivalmidus ja -võimalused. Kaardistustele eelneb null-peatükk Eesti meretööstuse, seonduva 
teadusarenduse ja meretööstust enam mõjutavate trendide ülevaatega. Kaardistuste põhjal on töö 
viimases osas esitatud Eesti meretööstuse innovatsiooni arengustsenaariumid ja ettepanekud 
innovatsiooni edendamiseks. 
 
Uuringu metoodika 

 
 Uuringu fookused on üles ehitatud lähtuvalt Eesti Meretööstuse Liidu koosseisust. Täiendavalt 

kaasati valimisse sektori suuremad või huvitavamad liitu mittekuuluvad ettevõtted. 
 

 Infoallikad 
 
 Meretööstuse mahtude ja tootlikkuse hindamisel on uuringus kasutatud Blue indicators 

dashboard rakenduses saadaolevaid Eurostati andmeid (Blue indicators online dashboard, 
Eurostat, 2021), mis annab võimaluse võrrelda erinevate Läänemere äärsete riikide 
meremajanduse ja -tööstuste struktuure ning tootlikkust. Andmebaas sisaldab andmeid 
enam kui 10 töötajaga ettevõtetelt. 2020. aasta andmed olid uuringu valmimise ajal veel 
täpsustamisel ja ei ole kõikides alamkategooriates lõplikud.  

 
 Laevaehituse ja ümberehituse ekspordimahtude ja valdkonnas tegutsevate ettevõtete arvu 

hindamisel on täiendavalt kasutatud Eesti Statistikaameti, Äriregistri jt avalikes 
andmebaasides saadaolevaid andmeid ja ettevõtete majandusaasta aruandeid. 

 
 Tehnoloogiliste trendide kaardistus sündis TalTechi laevaehituse ja meretehnika professorite 

kaastööna ja vormus eraldiseisva artiklina, mis annab põhjalikuma ülevaate meretööstust 
mõjutavatest tehnoloogilistest suundumustest (Tabri & Kõrgesaar). 
 

 Sadamate arvu ja teenusvõimaluste hindamisel on kasutatud Transpordiameti 
sadamaregistri andmeid. 

 
 Ettevõtete ja organisatsioonide innovatsioonivajaduste ja -võimekuse hindamiseks viidi läbi 

osaliselt struktureeritud intervjuud erinevate ettevõtete esindajate, teadurite ja 
ekspertidega (Lisa 6).  

 
 Hangitud informatsiooni põhjal töötati välja Eesti meretööstuse innovatsiooni 

tulevikustsenaariumid ning ettepanekud Eesti meretööstuse innovatsiooni edendamiseks. 
 

 Välja töötatud ettepanekuid täiendasid, täpsustasid ja prioritiseerisid meretööstusettevõtted 
Eesti Meretööstuse liidu visiooniseminaril toimunud töötubades. 

 
olulisemaid koostööpartnereid innovatsioonivõimekuse ja t 
ektist. 
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0. EESTI MERETÖÖSTUS JA INNOVATSIOONI MÕJUTAVAD TRENDID 
0.1.  Ülevaade Eesti meretööstusest 
 
Kontekst: Euroopa Liit ja Läänemere ruum 
 
Meretööstust võib käsitleda nii töötleva tööstuse kui ka meremajanduse osana. Lisaks laevaehitusele ja 
mereseadmete tootmisele hõlmab Euroopa Liidus kasutusel olev meremajanduse kontseptuaalne 
struktuur (Euroopa Komisjon, 2021) mereressursside, avamere-energia, sadamateenuste ja -ehituse, 
meretranspordi ja rannikuturismi valdkondi. Eestis ja Taanis toodab meremajandus ligikaudu 4% riigi 
lisandväärtusest, teistes Läänemere riikides jääb meremajanduse panus 1-2% juurde (Joonis 1. 
Meremajanduse lisandväärtuse osakaal Läänemere riikide lõikes 2011-2020 ) 
 

 
Joonis 1. Meremajanduse lisandväärtuse osakaal Läänemere riikide lõikes 2011-2020 (Blue indicators online dashboard, 
Eurostat, 2021) 

Eesti meremajandust iseloomustab rannikuturismi ja kaubaveoga seotud sadamateenuste suur 
osatähtsus. Avamere-energiatootmise ja merepõhja-maavarade kaevandamisega Eestis ei tegeleta. 
(Joonis 2. Sektorite lisandväärtuse osakaal meremajanduses, Läänemere riigid 2020 ).  
 

 
Joonis 2. Sektorite lisandväärtuse osakaal meremajanduses, Läänemere riigid 2020 (Blue indicators online dashboard, Eurostat, 
2021) 
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Laevaehituse ja -remondi osatähtsus Eesti meremajanduses on samal tasemel, kui Läänemere regiooni 
riikides keskmiselt (Joonis 2. Sektorite lisandväärtuse osakaal meremajanduses, Läänemere riigid 2020 ). 
 
Meretööstus ehk meremajandusega seotud töötlev tööstus väljendub peaasjalikult laevaehituse ja 
-remondi kategoorias, mille alla kuulub ka mereseadmete ja -varustuse tootmine (vt LISA 1. Euroopa 
meremajanduse struktuur (NACE koodid)). Teised meremajanduse sektorid võib mõnede eranditega 
(näiteks meretoorme väärindamisele spetsialiseerunud toiduainetetööstus) määratleda pigem 
teenussektoritena. Eesti meretööstust iseloomustab laevaremondi ja -hoolduse suur osakaal (Joonis 3. 
Eesti meretööstussektori struktuur 2020 (Blue indicators online dashboard, Eurostat) ja Joonis 4. 
Läänemere regiooni meretööstuse struktuur 2020 (Blue indicators online dashboard, Eurostat))  
 
 

 

Joonis 3. Eesti meretööstussektori struktuur 2020 (Blue 
indicators online dashboard, Eurostat) 

 
 
Joonis 4. Läänemere regiooni meretööstuse struktuur 2020 
(Blue indicators online dashboard, Eurostat) 

 
Meretööstuse allsektorite struktuuri ja mahtusid on lähemalt analüüsitud allpool (vt ptk 1. Laevaehitus 
ja retrofit; ptk 3. Mereseadmed ja -varustus). 
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Eesti meretööstuse lisandväärtus töötaja kohta on Euroopa liitu kuuluvate riikide pingereas keskmine, 
kuid tehnoloogialiidritest kolm korda madalam (Joonis 5. Euroopa riikide meretööstuse lisandväärtus 
töötaja kohta 2020). EL27 riikide meretööstuse summeeritud lisandväärtus töötaja kohta on 52 tuhat 
eurot, Eestis on vastav näitaja 32 tuhat eurot. (Blue indicators online dashboard, Eurostat, 2021). 
 

 
Joonis 5. Euroopa riikide meretööstuse lisandväärtus töötaja kohta 2020 (Blue indicators online dashboard, Eurostat, 2021) 

Läänemereäärsete riikide meretööstuste lisandväärtus töötaja kohta peegeldab riikide tootlikkuse üldist 
mustrit: Poolas ja Baltikumis on see süstemaatiliselt kaks-kolm korda madalam kui Põhjamaades ja 
Saksamaal.  
 
Kuna meretööstuses, eriti laevaehituses on tootmisprotsesside automatiseerimise võimalused piiratud, 
tuleb tootlikkusnäitajate erinevuste põhjuseid otsida väärtusahelast ja rahvusvahelisest tööjaotusest, 
kus Eestil on mõnevõrra erandlik positsioon.  
 
Reeglina on Läänemere põhjakalda riikide ning Saksamaa ettevõtted brändide omanikud ja 
laevatellimuste peatöövõtjad, kes allhangivad tootmisteenuseid või pooltooteid Poolast, Leedust ja 
Lätist. Laevaehituse puhul Eestist üldjuhul allhanketeenuseid ei otsita, Eesti laevaehitusettevõtted 
tegelevad müügi ja bränditurundusega ise. Küll aga ostab Eesti laevaehitus Põhjamaadest, Saksamaalt, 
Inglismaalt, Hollandist ja mujalt sisse tootearenduse- ja inseneriteenuseid ning keerukaid ja 
kõrgtehnoloogilisi komponente ja seadmeid.  
 
Mereseadmete ja -varustuse tootmise mahud on Eestis väikesed ja meretööstuse tootlikkusnäitajaid 
seetõttu oluliselt ei mõjuta. Küll aga on tegemist kiiresti areneva valdkonnaga, mille kasvu toetavad 
lähiaastatel ettenähtavad arengud avamere tuuleenergia jt avamerega seotud tööstusvaldkondades. 
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Joonis 6. Meretööstuse lisandväärtus töötaja kohta 2009-
2020 (Blue indicators online dashboard, Eurostat, 2021) 

Eesti meretööstuse tootlikkuse kasv on 
võrreldes 2009. aastaga küll 1,65-kordne, kuid 
ka konkureerivate riikide meretööstuste 
lisandväärtus töötaja kohta on kasvanud (Joonis 
6. Meretööstuse lisandväärtus töötaja kohta 
2009-2020 ). Taanis, Saksamaal ja Rootsis 
toodab eriti kõrget lisandväärtust 
mereseadmete ja -varustuse valdkond (mõõte-, 
test- ja navigatsiooniseadmed; 
käitursüsteemide ja turbiinide tootmine). Eesti 
meretööstuse tootlikkusnäitajate suhteliselt 
jõudsa kasvu põhjuseks peavad ettevõtted 
laevade ümberehituse valdkonna edenemist 
väärtusahelas ja kodumaiste sektorispetsiifiliste 
tootearendusteenuste kättesaadavuse 
paranemist 
 
Laevaehituse iseärasuseks võib pidada 
lisandväärtuse dünaamika turbulentsust. Kuna 
laevaehituses võivad müügilepingute mahud 
olla väga suured, ei ole ebatavaline, et mõni 
üksik väga mahukas projekt mõjutab kogu 
sektori näitajaid. Näiteks Soome 2019. ja 2020. 
aasta lisandväärtust mõjutas tõenäoliselt suurte 
kruiisilaevaprojektide pidurdumine ja lepingute 
katkemine koroonapandeemia tõttu.  

 
 
Eesti meretööstus 
 
Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (2021) rõhutab 
vajadust saavutada majanduse suurem tootlikkus Eesti teaduse ja ettevõtluse koostoimes. 
Ettevõtluskeskkonna arendamisel taotleb arengukava teadmusmahuka ettevõtluse teket ja kasvu, 
kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste loomist ja eksporti ning investeeringuid kõigis Eesti 
piirkondades. 
 
Meretööstuse ettevõtted, eriti laevaehitusettevõtted on reeglina rannikulähedastes regioonides 
paiknevad tööstusliku tootmisega tegelevad firmad, mis arendavad ja toodavad keerukaid, kõrge 
lisandväärtusega lõpptooteid. Laevaehitusele spetsialiseerunud ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta 
jääb vahemikku 35-60 tuhat eurot (TalTech SCC, 2021), kusjuures eksisteerib positiivne korrelatsioon 
lisandväärtuse ja toodangu keerukusastme vahel.  
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Joonis 7. Eesti meretööstuse lisandväärtus töötaja kohta 
(Blue indicators online dashboard, Eurostat, 2021) 

 
Eesti meretööstuse tootlikkuse (lisandväärtus 
töötaja kohta) kasv on kõikides 

alamvaldkondades olnud märkimisväärne  
(Joonis 7. Eesti meretööstuse lisandväärtus 
töötaja kohta ja Tabel 1. Eesti meretööstuse 
lisandväärtus töötaja kohta, kasv 2009-2020). 
 
Tegevusala Lisandväärtus töötaja 

kohta, kasv 2009-2020 
Eesti meretööstus kokku 1.62 
I laevaehitus  1.61 
lõbusõidulaevad 1.65 
laevad ja konstruktsioonid 1.79 
II hooldus ja remont 1.57 
III seadmed ja varustus 1.77 
Tabel 2. Eesti meretööstuse lisandväärtus töötaja kohta, 
kasv 2009-2020 (Blue indicators online dashboard, 
Eurostat, 2021) 

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse raporti 
andmetel tegutses Eestis 2020. aastal 16 
ettevõtet, kelle põhitegevusala oli laevaehitus 
ning kelle käibest moodustas laevaehitus üle 
poole. Nende ettevõtete summeeritud 
lisandväärtus töötaja kohta oli 2020. aastal 
43 tuhat eurot (TalTech SCC, 2021).  
 
Laevade ümberehitusele spetsialiseerunud 
suuremate ettevõtete summeeritud 
lisandväärtus töötaja kohta oli 2020. aasta 
majandusaasta andmete põhjal 47 tuhat eurot 
(Äriregister). 
 
 
 

Statistikaameti innovatsiooniandmete (Statistikaamet, 2022) põhjal võib väita, et 2018. aastal on 
innovatsiooniga tegelevate tööstusettevõtete osakaal olnud kõige kõrgem farmaatsiatööstuses (100%), 
järgnevad arvuti- ja elektroonikaseadmete tootmine (82%) ning mootorsõidukite, haagiste ja muude 
transpordivahendite tootmine (81%), mille alla kuulub ka laevade, paatide ja ujuvkonstruktsioonide 
tootmine. 
 
Lõpptoodete keerukusastme tõttu on meretööstusettevõtted väärtusahelate kaudu seotud väga 
erinevate ettevõtlusvaldkondadega alates materjali, komponentide, kodumasinate ja merevarustuse 
tootjatest ning lõpetades elektroonika, IKT ja inseneriteenuste pakkujatega. Seega mõjutab innovatsioon 
nimetatud sidussektorites ka meretööstuse toodangu arengut ja konkurentsivõimet: meretööstus on 
teiste Eesti tootmissektorite jaoks üldjuhul klient, kelle kaasamine tootearendusprotsessi on 
võtmetähtsusega.  
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See muudab meretööstuse atraktiivseks partneriks paljude erinevate valdkondade ettevõtetele ja 
organisatsioonidele ning võimaldab Eesti ettevõtetel kiiremini areneda innovatiivsete lõpptoodete 
tootjaiks nii, et väärtusahel võimalikult suures ulatuses jääb kodumaiseks.  
 

Kuna kõrgema tootlikkusega on need lokaalsed väärtusahela kooslused, mis on paremini 
sidustunud ning kus on välja kujunenud paljude väärtusahela lülide ja tugistruktuuride 
koostoime (Arenguseire Keskus, 2018), on põhjust arvata, et deglobaliseerumise trendist johtuv 
väärtusahelate regionaliseerumine (Läänemere regioon) loob täiendavaid võimalusi 
tootmismahtude ja tootlikkuse kasvuks. Uute võimaluste kasutamisel on kriitilise tähtsusega 
piiriülese koostöö võimekus ärimudelite innovatsioonis ning teadus-ja arendustöös. 
 

Eesti meretööstus on väärtusahelate kaudu seotud peamiselt masinatööstuse, mööblitootmise ja 
elektroonikatööstusega. Eestist hangitakse selliseid komponente ja seadmeid, mille puhul toote bränd ei 
ole lõpptarbijale oluline, ja töid, mis on suhteliselt lihtsad – näiteks laevade roostevabast terasest 
detailide valmistamist ja mööblitootmist. Keerukamaid laevadel kasutatavaid seadmeid, näiteks 
navigatsiooniseadmeid ja käitursüsteeme, Eestis ei valmistata. Kuna kaasaegne meretööstus eeldab üha 
automatiseeritumaid ja autonoomsemaid lahendusi, on senisest enam vaja kaasata ka IKT sektorit. Ka 
IKT-lahendusi hangitakse väljastpoolt Eestit, üldjuhul on need seotud ühe või teise laevaseadme või 
juhtsüsteemiga. Suuremaid ja keerukamaid laevu ehitavad ettevõtted tegelevad erinevate kontroll-, 
käitur- jt süsteemide integreerimise ja juhtimistarkvara arendamisega ise. 
 
Meretööstuse tooteinnovatsiooni on vedanud laevaehitus, mis ekspordib valdava osa toodangust. 
Töölaevu on toodetud ka Eesti riigiametitele ja -ettevõtetele politsei- ja piirivalvefunktsioonide 
täitmiseks või ühenduse pidamiseks väikesaartega, kuid eksport moodustab sektori käibest ligikaudu 80-
90%. Töölaevu ja suuremaid lõbusõidulaevu toodetakse välisturgudele, peamised eksporditurud on 
Rootsi, Soome ja Saksamaa, kuid pea igasse merepiiriga riiki on toodetud vähemalt üks Eesti laev.  
 
Ka laevade ümberehituse valdkonnas on mitmed Eesti ettevõtted viimase 10 aasta jooksul saavutanud 
väärtusahelas kontrollivamaid positsioone. Eesti laevaremondi baasilt on arendatud ettevõtteid, kes on  
ümberehitusprojektide peatöövõtjad. Tegeletakse müügi, disaini ja tehnoloogiate arendusega, 
projektide teostus allhangitakse. Ka laevade ümberehituse puhul on tegemist ekspordile orienteeritud 
sektoriga. 
 
Vaid väikepaate tootvate ettevõtete jaoks on Eestis olemas ka tõsiseltvõetav koduturg. Koduturu areng 
on viimastel aastatel olnud märgatav, Eestis on registreeritud üle 36 tuhande väikelaeva ja 2021. aastal 
kasvas registris olevate veesõidukite arv 1600 võrra. ICOMIA andmetel (ICOMIA Statistics Book, 2021) on 
Eesti Põhjamaade järel kõige „paaditihedam“ Läänemere äärne riik (1 paat 35 inimese kohta).  
 
Eesti sadamavõrgustiku võimekus pakkuda kasvavale kodumaisele ja rahvusvahelisele kasutajaskonnale 
kvaliteetset sadamateenust, seejuures arvestades rohepöördest jt trendidest tulenevate normidega, on 
oluline nii koduturu arengu kui ka meretööstuse tooteinnovatsiooni võimaldamise seisukohast – et saaks 
tekkida sisemaine nõudlus innovatiivsete meretööstustoodete järele (vt peatükk 2. Sadamad), peab 
kaldataristu võimaldama nende toodete kasutamist. Enamus Eesti sadamaid ei rakenda uudseid 
lahendusi ja ka nende innovatsioonivõimekus on madal. Samas mõjuks sadamavõrgustiku 
kaasajastamine positiivselt kogu meretööstusele ja ka majandusele laiemalt – eriti, kui arvestada 
meremajanduse suhteliselt suurt osakaalu SKP-st (Joonis 1. Meremajanduse lisandväärtuse osakaal 
Läänemere riikide lõikes 2011-2020). 
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Mereseadmete ja -varustuse tootmine on Eestis hoogustunud alles viimasel kümnendil ja pea alati on 
need tooted millegi poolest innovatiivsed (autonoomne paat, mereseirejaamad ja targad merepoid, 
portatiivsed vesinikuakud väikelaevadele, kaldalaadijad ja tõsteseadmed, väikesemõõtmeline meresonar 
jne). Enamus selliste uuenduslike meretööstustoodete arendajaid on alustavad väikeettevõtted, sageli 
ühel või teisel moel ülikoolidest välja kasvanud või nendega seotud. 
 
Meretööstusega seotud uurimis- ja arendustegevus 
 
Tulenevalt arendatavate toodete heterogeensusest ja funktsioonist vajab meretööstus aeg-ajalt üpris 
üllatavate valdkondade teadmuse kaasamist. Näiteks laevade allveemüra reostuse vähendamiseks või 
akustiliste hülgepeletite arendamiseks on vaja kaasata nii allveeakustika, meretehnika kui ka 
merebioloogia alast teadmust. Näiteks arendatakse Southamptoni ülikoolis jalapeno pipral põhinevat 
laevapõhja mürkvärvi; teisal lahendatakse sama, biosaaste probleemi, ultrahelil põhineva bio-peletiga. 
 
Tootearenduses kasutavad meretööstusettevõtted nii kodu- kui välismaised inseneri- ja 
arendusbüroosid, väiksemal määral tehakse koostööd Eesti ülikoolidega. Olulisim teadusasutusest 
partner on sektorile Tallinna Tehnikaülikool, eelkõige TalTechi väikelaevaehituse kompetentsikeskus, mis 
arendati välja koostöös laevaehitusettevõtetega ning omab seetõttu meretööstuse vajadustele vastavat 
teenuste portfelli ja unikaalset teadustaristut. Tänaseks on keskus kujunenud riiklikult oluliseks 
teadustaristuks, kus on nii aineline kui teadmuslik võimekus laevade jt meretööstuslike rakenduste 
katsetamiseks disaini- ja arendusfaasis (hüdrodünaamika, konstruktsioonid, mudelkatsed, materjalide 
väsimus jmt). Igapäevane kontakt sektori ettevõtetega on taganud vajaduspõhise teadussuundade 
valiku. Esialgsest väikelaevadele keskendunud uurimis- ja arendustegevusest on välja kasvamas 
avameretööstuse tootearenduseks ja innovatsiooniks vajalikud kompetentsid (Lisa 3. Väikelaevaehituse 
kompetentsikeskuse teadus- ja arendusprojektide portfell.). 
 
Teised meretööstuse jaoks olulised ja Eestis suuremal või vähemal määral kaetud teadusvaldkonnad on 
jõuelektroonika, mehhatroonika, automaatika ja IKT. Puudub laevaseadmete ja -süsteemide alane 
teadmusloome, samuti ei suuda Eesti teadus katta väga spetsiifilisi meretööstusele vajalikke 
teadusarendussuundi nagu vibratsioonide, müra jms analüüs. 
 
Sadamate arenduse ja kujuneva avameretööstuse seisukohast on möödapääsmatult vajalikud ka 
rannikuprotsesside ja lainetuse uuringud ning modelleerimine, samuti hüdrograafia ja vesiehitus. Üldise 
merekeskkonna ja rannikuprotsesside modelleerimisega saadakse Eestis hakkama. Puudu on üksikute 
laineharjade ning merepõhjaprotsesside modelleerimise võimekus, samuti jääkoormuste analüüsi 
võimekus. Kuna Eesti merekeskkond on kohaspetsiifiline, ei ole tõenäoliselt otstarbekas või võimalik 
vastavat teadmust välisriikidest hankida ning see tuleb välja arendada kohapeal. Kui arvestada, et ka 
vesiehituse alane kompetents on Eestis esindatud vaid üksikute isikute kaudu, võib Eesti valmisolekut 
avameretööstuse kujunemiseks pidada ebapiisavaks ning see takistab ka arenguid meretööstuses. 
Meretööstusega seonduva Eesti teaduse ja teadlaste kontaktandmed on ära toodud käesoleva töö lisas 
(LISA 2. Meretööstusega seonduv teadus Eestis). 
 
Eesti teadlaste siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö toimub peamiselt teadusprojektide raames. 
Ettevõtete ja teadlaste innovatsioonialase koostöö vormid on mitmekesisemad, hõlmates ka arendus- ja 
koostöölepinguid. Teadusasutuste ja ettevõtete koostöö on ettevõttete jaoks tulemuslikum juhul, kui 
initsiatiiv ja probleemipüstitus on ettevõttepoolne. Ülikoolide poolt teadustöö motiividel algatatud 
projektid, kuhu kaasatakse ettevõtteid, ei ole üldjuhul otseselt suunatud ettevõtete probleemide või 
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arendusvajaduste lahendamisele ning seetõttu jääb ka projektide tulem vahetu ärilise rakenduseta ja 
loodud teadmus kapitaliseerimata. 
 

Peeter Sääsk: „Ainus võimalus on, kui projekt on kellegi sellise algatatud, kes ise tegelikult ongi 
selle tulemuse rakendamisest huvitatud.“ 

 
Ettevõtete initsiatiivikust pärsivad innovatsiooniprojektide algatamisel sageli puhtpragmaatilised 
asjaolud: suurettevõtetele kehtivad suuremad omafinantseeringute määrad ei argumenteeri koostööd 
klassikaliste tootearendusprojektide vormis; väikeettevõtetel ja alustavatel ettevõtetel ei ole alati 
ressursse ei projektide ettevalmistamiseks, (sild-)finantseerimiseks ega omafinantseeringu katmiseks. 
Erandiks on nn tõhusa koostöö vormis innovatsioonikoostöö projektid, mis lähtuvad ettevõtete 
vajadustest ja mille eeldatav väljund-TRL tase on suhteliselt kõrge. Erinevalt mitmetest teistest 
arendusprogrammidest on tõhusa koostöö meetmete omafinantseeringute määrad atraktiivsed ka 
suurematele ettevõtetele – kuid mitte alati ülikoolidele. Viimased on harjunud teadusprojektidega, kus 
omafinantseeringu nõuet ei ole. 
 
Teadlaste poolt vaadatuna on innovatsioonalane koostöö ettevõtetega samuti vähe-atraktiivne. See on 
tingitud peamiselt ülikoolide rahastusmudelist ja ülikoolide sisestest karjäärimudelitest. Kuna ülikoolide 
tegevus on riiklikult rahastatud või projektipõhine, on ka teadlaste karjäärisüsteemide mõõdikud üles 
ehitatud kõrgetasemelistele publikatsioonidele (mis valdavalt ei ole rakendusliku iseloomuga), 
nominaalajaga doktorikraadi kaitsnud doktorantide arvule ja teadusprojektides osalemisele. Nö 
referentsiprojektid või ettevõtete arendustellimused – madala tulususega riskantsed väljakutsed – 
võivad küll avada uusi võimalusi ettevõtetega koostööks, kuid ei ole huvipakkuvad ei ülikoolidele ega 
teadlastele. Seetõttu ei saa teadlastel tekkida ajalist puhvrit ettevõtete vajaduste tundmaõppimiseks 
ning probleemipüstituste ja koostöövõimaluste väljaselgitamiseks. See on üks põhjuseid, miks teadlastel 
puudub valmisolek juhendada tööstusdoktorante ja miks ettevõtetel puudub motivatsioon 
doktorantuure rahastada. Teadlaste motivatsiooni tööstusdoktorantide juhendamiseks ei tõsta ka 
asjaolu, et tööstusega seotud teemade puhul eksisteerivad sageli ärisaladusest tulenevad piirangud 
artiklite publitseerimisel.  
 

K. Tabri: “Ettevõtted räägivad sageli, et läksid oma mingi probleemiga ülikooli, aga seal 
teadlased ütlesid, et neil pole aega sellega tegeleda. Aga ülikoolis ei saagi ju aega olla!  
Ülikoolid ei toimi kui ettevõtted, nad ei teeni kasumit, neil pole võimalust, vajadust ega eesmärki 
teenuste arendusse ja müüki panustada.“ 

 
Positiivse näitena võib tuua Eesti tippkeskused ja regionaalsed kompetentsikeskused, mille rahalise 
toetamise tingimuste või juriidilise vormiga on loodud ülikoolide edukuse mõõtmisel kasutatavatest 
alustest veidi erinev või seda täiendav mõõdikute süsteem. Tulemuslikkuse peamise näitajana 
mõõdetakse koostööd ettevõtetega (tellimuste ja koostööprojektide maht, info- ja 
konsultatsioonitegevus).  
 
Keskused teenivad omatulu, kuid Eesti kliendibaasi väiksusest tulenevalt on nõudlus teenuste järele 
ebastabiilne ning edasiseks arenguks on toetusmeetmete jätkumine hädavajalik. Kompetentsikeskuste 
järgmiseks arenguetapiks on kliendibaasi ja tulude kasv läbi rahvusvahelise koostöö, mis võimaldaks 
jätkusuutlikku toimimist ka ilma lisatoetusteta. 
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Oluline on säilitada ülikoolide motivatsioon eristada neid üksusi ülikooli üldistest rahastus- ja 
tulemuslikkus-mudelitest, mis on orienteeritud kõrghariduse pakkumisele ja teadustööle. 
 

K. Tabri: “Aalto Ülikool teeb meretööstuse ettevõtetega koostööd pigem 
teadusarendusprojektide vormis. Zagrebi Ülikool teeb ettevõtetele ka sellist tööd, mida Eestis 
teeks inseneribüroo. Norra Tehnikaülikoolis (NTNU) on väitekirjade teemapüstitused suures osas 
rakenduslikud, Norra firmad on valmis doktorante ja magistrante ka finantseerima, kui nende 
töö käsitleb ettevõtetele huvipakkuvaid uusi tehnoloogiaid või rakendusi. 
 
Eesti teadlaste ja ettevõtete koostöö peaks väljenduma Aalto ja Zagrebi vahepealsel tasemel: 
kontseptsioonide ja pilootprojektide tasemel.” 

   
0.2. Innovatsiooni vedavad tegurid ja trendid meretööstuses 
 
Meretööstust mõjutavaid trende veavad rohepööre ja IKT. Rohepöörde vajadused ja tehnoloogia 
arengujärgust lähtuvad võimalused muudavad meretööstuses kasutatavaid energiaallikaid ja materjale 
ning avavad tehisintellekti ja suurandmete töötlemise potentsiaali.  
 
Tehnoloogilisele innovatsioonile töötavad kaasa tööjõukulude kasv ja inimeste kasvav soov teha ohutut, 
mitterutiinset, tarka ja hästi tasustatud tööd. Kuigi mitmete tehnoloogiliste lahenduste puhul takistab 
nende implementeerimist kõrge hind, tehnoloogia ebaküpsus ning meretööstuses kehtivad ranged 
nõuded ja regulatsioonid, tekitatakse poliitiliste instrumentidega jätkuvalt ka ärilist vajadust uusi 
tehnoloogiaid kasutusele võtta (keskkonnatasud, riigihanked, saastenormid, tööohutus- ja 
tervisekaitsenõuded; teiselt poolt innovatsioonitoetused ja -teenused jne). 
 
 

Peamised meretööstuse innovatsiooni mõjutavad trendid keskkonnas, majanduses ja poliitikas  
 
K1. Kliimamuutuste eskaleerumine  
 
Kliimamuutused on toonud kaasa muutused jääoludes, valdavates tuulesuundades, tormide võimsuses 
ja sageduses. Jää taandumine on mõjutamas arktiliste laevateede laevatatavust (Põhja-Jäämeri) ja 
muutnud sealsed merepõhjaressursid kättesaadavamaks, kuid kliimamuutuste tõttu on kogu 
merekeskkond  ebastabiilsem ja ettearvamatum. 
 
Et kliimamuutustega kohaneda, on laevade ja kõikide muude merekeskkonnas kasutatavate toodete 
arenduses vaja senisest veelgi enam arvestada keskkonnast tulenevate koormustega ja rakendada uusi 
tehnoloogilisi lahendusi. Olemasoleva kaldataristu ja sadamate jaoks on looduskeskkonna äkiline 
muutumine juba praegu kaasa toonud vastupidavusprobleeme, mida taristu projekteerimise ja ehituse 
faasis pole osatud ette näha.  
 
Kuna ilma ja loodusnähtuste ennustamine on kliimamuutuste tõttu samuti järjest keerulisem, on 
kasvamas vajadus merepõhja- ja rannikuprotsesside andmeseireks ja teadmuspõhiseks kaldataristu 
(ümber-)planeerimiseks (T2, T3, T4) (European Environment Agency, 2021). 
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P1. Rohepööramine  
 
Üleminek kestlikule meremajandusele (Euroopa Komisjon, 2021) tekitab meretööstusele täiendavat 
innovatsioonisurvet. Heitme-emissioonide kahanevate piirnormide kehtestumine ja muud 
keskkonnanõuded sunnivad ettevõtteid arendama tooteid ja tootmisprotsesse. Laevade heitmemahtude 
vähendamiseks on kolm võimalust: kasutada heitmevabasid kütuseid (T1), optimeerida laeva kasutamist 
(T3, T2) sõltuvalt mereoludest, laeva lastist, tuule suunast jmt kütusekulu mõjuritest ja optimeerida 
laeva disaini.   
 
Samuti avaldavad tooteinnovatsioonile survet erinevad muud reostust piiravad normid – 
allveemürareostusele ja ballastiveele kehtestatavad normid ja toodete taaskasutatavusele suunavad 
normid. Rohepöörde võimaldamiseks peab sadamate roll ja funktsionaalsus oluliselt laienema,  
logistikakeskustest peavad kujunema energia – ja ringmajanduskeskused. 
 
Kolmas meretööstuse innovatsiooni mõjutav ja rohepöördest tingitud muutus on üleminek 
taastuvenergia kasutamisele, mis muudab möödapääsmatuks meretuuleparkide jms mere-energia-
parkide arendamise Eesti rannikuvetes. Nende parkide arendamise, ehitamise ja hooldusega seonduvalt 
tekib võimalus Eesti avameretööstuse arenguks ja nutikate töökohtade lisandumiseks (Danish Shipping, 
Wind Denmark, Danish Energy, 2020). Samuti loob see vajaduse uudsete ja nutikate tehnoloogiate 
rakendamiseks energia salvestamises, energia väärindamises ja energia kättesaadavuses – sealhulgas ka 
avamerel. 
  
M1. Deglobaliseerumine  
 
Globaliseerumistempo aeglustus juba selle sajandi esimese dekaadi lõpus seoses üleilmalise 
finantskriisiga. Deglobaliseerumisele on hoogu andnud tootmistehnoloogiate areng (tööstusrobotid, 3D 
printimine, …), USA-Hiina kaubandussõda ja eriti viimaste aastate kriisid. Globaalne pandeemia, 
energiakriis, sõda Ukrainas ja poliitiliste pingete kasv on mõjutanud majanduskasvu tempot, tooraine 
kättesaadavust ja paisanud segi enamuse tööstusharude tarneahelad, sundides ettevõtteid muutma 
ärimudeleid. Ärimudeli innovatsioon radikaalselt muutunud keskkonnas hõlmab enamikke ärimudeli 
osasid: logistikat ja materjale, tooteid ja tehnoloogiaid, koostööpartnereid, kliente ja rahastamist. 
Kasvav vajadus vähendada sõltuvust riskiriikidest toob tõenäoliselt investeeringud ja tootmise 
kodumaale või lähiregiooni tagasi ja võitjatena väljuvad kriisidest kiire kohanemisvõimega innovatiivsed 
ettevõtted. Samuti tekivad regionaliseeruvates väärtusahelates uued ärivõimalused. 
  
Meretööstuse seisukohalt väljenduvad deglobaliseerumise mõjud ka mereliikluse tõrgetes (sh 
mereturism, koduturu areng) ja riikide kaitsekulutuste kasvus (sh kaitseotstarbelised laevad, mereseire; 
sadamad kui piiripunktid ja territoriaalkaitse objektid). 
 
M2. Majandusarengu destabiliseerumine 
 
Sõja tõttu Ukrainas on globaalse ja eriti Euroopa majanduskasvu ootused oluliselt langenud. Selle 
pikaajalist mõju on raske hinnata, kuid lähiaastatel tuleb arvestada majanduskasvu tempo 
aeglustumisega. Samaaegselt teeb majandusolukorra veelgi keerukamaks kiirenenud inflatsioon, mis on 
tingitud peamiselt energiakandjate ja toorainete hinnatõusust. Inflatsiooni mõjul karmistub rahapoliitika 
ja tõusevad laenuintressid. Lähiaastatel on oodata ka välisinvesteeringute vähenemist Eesti kui 
riskipiirkonnas asuva riigi majandusse. Ettevõtetele tähendab eelöeldu tootmiskulude kasvu, survet 
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kasumlikkusele ja vähenevat võimekust investeeringuteks innovatsiooni. Surve alla satuvad ka riiklikud 
vahendid innovatsiooni tugisüsteemide arendamiseks. 
 
M3. Maismaaressursside ammendumine  
 
Rahvaarvu kasv ja tööstuse areng tingivad vajaduse toota rohkem energiat – toitu, kütuseid, elektrit. 
Ühtlasi kahanevad võimalused energia tootmiseks maismaal – ammendumas on nii ruumilised 
võimalused (kohad, kus toota) kui looduslikud ressursid (nafta, gaas, kivisüsi, põlevkivi jms). Merealade 
ekspluateerimisega seotud kulud on muutumas maismaal toimuva tootmisega võrreldavaks. Samal ajal 
muudab kliima soojenemine arktilised merealad jäävabamaks ja ekspluateeritavamaks, pikendades 
navigatsiooniperioode ja laiendades avameretööstuse võimalusi alates energiatootmisest ja avamere 
vesiviljelusest ja lõpetades maavarade kaevandamisega merepõhjast. (OECD, 2016): Kalapüügimahtude 
kasvu võimalused on ammendunud ja suureneva nõudluse katet nähakse peamiselt merevesiviljeluse 
kasvus. Vesiviljeluse ökoloogiline jalajälg on põllumajanduse ja loomakasvatusega võrreldes oluliselt 
väiksem ja hõlpsamalt kompenseeritav. Need arengud kasvatavad nõudlust kõrgtehnoloogiliste laevade 
ja (ava-)mereseadmete järele ning loovad seeläbi uusi väljakutseid ka kaldataristule 
 
Peamised meretööstuse innovatsiooni mõjutavad trendid tehnoloogias 
 
T1. Üleminek uutele energiakandjatele 
 
99% maailma laevadest kasutab endiselt fossiilseid kütuseid ning sellele vastavalt on välja arendatud ka 
tugitaristu. Karmistuvad keskkonnanõuded nõuavad õhku paisatavate heidete vähendamist ja tekitavad 
seega vajaduse puhtamate lahenduste järgi. Ehkki on ehitatud mitmeid alternatiivsetel kütustel 
toimivaid demonstraatoreid (vesinik, metanool, ammoniaak, biokütused jne), ei ole veel  hetkel 
silmapiiril lihtsasti kasutatavat ja keskkonnasõbralikku kütust ning on ebaselge, millised energiaallikad 
avamereliikluses kommertsialiseerimisralli võidavad. Kindlasti tuleb valmis olla varasemast keerukamate 
käitursüsteemide kasutuselevõtuks ja seda nii energiatarbijate kui ka energiatootjate ja -pakkujate poolt 
vaadatuna. See on väljakutseks ka kaldataristule, kuna uued energiaallikad ja lahendused eeldavad uusi 
tarneahelaid ning suuri investeeringuid. Lähitulevik tundub olevat hübriidlahenduste päralt, kus laevas 
on koos mitu erinevat energiakandjat. 
 

Huvitav näide1:  California ettevõte Seatrec toodab energiat temperatuuri erinevusest   
Huvitav näide2: Hübriidlahenduste katselaev Energy Observer  

 
T2. Suurandmete kasutuselevõtt  
 
Mitmesuguste sensorite ja andmeside areng muudab võimalikuks käitatavalt laevalt (või 
merekonstruktsioonilt, mereseadmelt, sadamaehitiselt) hulgaliselt andmeid koguda ja edastada. 
Kogutud andmed, eriti peale nende sihipärast töötlemist ja analüüsi, muudavad ka seda, kuidas laeva või 
merekonstruktsiooni projekteeritakse ja ekspluateeritakse. Selline andmehõive ei anna meile infot 
üksnes selle kohta, mida laev või merekonstruktsioon hetkel kogeb, vaid registreerib ka kogetud ajaloo 
ning masinõppele tuginedes suudab ennustada ka tulevikku. Andmed võimaldavad täpsemalt hinnata 
laeva või muu ehitise  käitumist ja eluiga ning planeerida ennetavat hooldust. Kombineerituna 
masinõppe ja tehisintellekti (T3) rakendustega saab suurandmeid kasutada seadmete ja laevade 
operatiivsete juhtimisotsuste tegemisel ning laeva käitumise ja kütusekulu optimeerimisel. Masinõpe ja 
tehisintellekt lubavad andmeid jooksvalt töödelda ja avavad seeläbi võimalusi tarkade ja ise-
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opereerivate laevade, mereseadmete ja miks mitte ka tarkade sadamate kasutuselevõtuks. 
Küberturvalisus omandab tsentraalse koha andmete edastamisel, kuna läbi õhu hakkavad liikuma 
operatiivsed juhtimisotsused, isikuandmed ja ärisaladused. 
 

Huvitav näide1: ABB EMMA rakendus aitab optimeerida laeva trimmi ja annab soovitusi 
vastavalt kogetud andmetele:  
Huvitav näide2: Insight's Greensteam kogub laeva kohta erinevaid andmeid, kombineerib need 
ja saadud infot kasutatakse reisi kiiruse ja teekonna planeerimiseks ning optimeerimiseks. 
Samuti kasutatakse seda AI tehnoloogiat laevakere plaaniliseks hoolduseks (hull antifouling).  
Huvitav näide3: TalTechi ja Tallinki targa sadama lahendus  
 

  
T3. Ise-automatiseerumine/robotiseerumine 
 
Tehisintellekti võib pidada erinevate tehnoloogiate kombinatsiooniks, mis koos suudavad anda 
süsteemseid ja terviklikke lahendusi probleemidele oluliselt kiiremini ja edukamalt kui inimene. 
Tehisintellekti tehnoloogia ja masinõppe aluseks on andmed ja kogemus, mille põhjal algoritmid 
otsuseid teevad. Tehisintellekti meetodeid kasutatakse täna kõikjal, kuid meetodite efektiivsus ja 
kvaliteet sõltub andmete hulgast ja mitmekülgsusest. Tehisintellekti võib tõlgendada ka kui süsteemi 
õppimisvõimet, mille tulemusena inimese poolt esialgselt juhitud protsess järk-järgult süsteemi poolt üle 
võetakse. 
 
Andmeid kogutakse ja kaevandatakse erinevate seadmete poolt reaalajas erinevatel eesmärkidel. 
Näiteks jääs opereerival laeval võib konstruktsiooni deformatsioonide, mootori võimsuse ja kiiruse suhte 
ning pardalt filmitud jääolude korrelatiivne analüüs tunduvalt suurendada reisi efektiivsust ja ohutust. 
Andmete väärindamine saavutatakse kombineerimise, korreleerimise ja sünkroniseerimise tulemusena, 
mis koondatakse näiteks otsustussüsteemi, mille abil saab hinnata laeva funktsionaalsust ja laeva kui 
tervikliku süsteemi käitumist, planeerida reisi, suurendada opereerimise efektiivsust, vähendada 
emissioone ja kütusekulu ning suurendada turvalisust.  
 
Tehnoloogia on piisavalt arenenud ja robot- või targad laevad suudavad mitmetes rakendustes inimest 
juba asendada või assisteerida, täites rutiinseid ja korduvaid ülesandeid, näiteks sadama akvatooriumi 
mõõdistamine, veealuse taristu monitoorimine või merekeskkonna seire. Mererobotite ja 
autonoomsete laevade eesmärk ei ole pelgalt inimtegevuse asendamine, vaid ka nende ülesannete 
täitmine, milleks inimene ei ole võimeline või mis on inimesele liialt ohtlikud (näiteks avamerel 
toimuvate tulekahjude või merereostuse tõrjumine, miinitõrje). Peamine tõrge täisautonoomsete 
merejaamade ja laevade kasutuselevõtul on juba viimased 10 aastat olnud rahvusvahelise 
mereõigusraamistiku puudumine. Poolautonoomsete tarkade laevade kasutamine avab sellegipoolest 
juba täna võimalusi vähendada laevaperede koosseise ja suurendada meresõidu turvalisust – rutiinseid 
ülesandeid saab automatiseerida. 
 

Huvitav näide1: Terradepth 8000 robotlaeva loovad ookeanist digikaksiku.  
Huvitav näide2: Startup Deepsea Technologies kasutab juhendamata õpet (unsupervised 
learning), et anda laevaoperaatoritele infot laevastiku emissioonide, masinate käitumise ja 
laevastiku üldise efektiivsuse kohta. 
Huvitav näide3: juhendamata õpet kasutatakse sadamatöö korralduses  
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Huvitav näide4: Hollandis baseeruv startup CaptainAI arendab tehnoloogiaid autonoomsetele 
laevadele, kasutades tehisnärvivõrke objektide tuvastamiseks ja märgistamiseks, laeva käitumise 
ennustamiseks ja situatsiooniteadlikkuse arendamiseks.  
Huvitav näide5: Eesti enda iselaev NYMO kasutab samuti AI tehnoloogiaid, et sõeluda välja  
navigeerimiseks vajalik info  

 
T4. Reaalsuse virtualiseerumine 
 
Suurandmed (T3) võimaldavad ka digitaalse kaksiku kontseptsiooni arendamist ja kasutuselevõttu. 
Digitaalne kaksik on virtuaalne mudel/jäljend füüsilisest tootest, keskkonnast või protsessidest. Lisaks 
hõlmab digitaalse kaksiku kontseptsioon endas veel nende kahe süsteemi – füüsilise ja digitaalse – 
omavahelist kommunikatsiooni. Virtuaalne kaksik võib endast kujutada digitaalset mudelit, kuhu 
jooksevad kokku süsteemis mõõdetavad andmed või siis virtuaalse reaalsuse keskkonda, kus saab 
katsetada erinevaid seadmeid, hinnata disainilahenduste toimimist ning virtuaalselt kogeda süsteemi 
terviklikust ja läbi mängida erinevaid mis-siis-kui stsenaariumeid. 
 
Digitaalse kaksiku funktsionaalsus on kasulik nii konstruktsiooni, seadme või süsteemi ehitajale, 
omanikule kui ka operaatorile, kuna ta võimaldab jälgida ja seeläbi ka optimeerida süsteemi toimimist, 
ennustada selle käitumist, ning läbi viia hooldusdiagnostikat ja prognostikat kogu toote või keskkonna 
elutsükli vältel. Muuhulgas võimaldab digitaalse kaksiku rakendamine laevu juhtida simuleeritud 
keskkonnas, ilma inimeste füüsilise viibimiseta füüsilises laevas. See võimaldab laeva operaatoril viia 
otsuste tegemine ja andmete haldus laevast eemale, kus ühes (operaator-)keskuses saab hallata ja 
monitoorida mitmeid laevu ning seeläbi optimeerida suurema laevastiku käitumist. Viimane on juba 
digitaalse kaksiku edasiarendus digitaalseks laevastikuks. Tehnoloogia on rakendatav laevade disainis, 
turunduses ja järelhoolduses ning sadama-, mere- ja rannikuprotsesside seires jne. Vesiehitiste puhul 
kasutatakse digitaalse kaksiku kontseptsiooni edukalt konstruktsiooni seisundi hindamiseks nii väsimuse 
kui vibratsiooni seisukohalt.  
  

Huvitav näide1: Rotterdami sadama digitaalne kaksik võimaldab reaalajas seirata sadamataristu 
olukorda ja automaatjuhtida sadamaprotsesse.  
Huvitav näide2: Jaapani elektroonikaettevõte Furuno Hellas on loonud digitaalse 
monitooringuplatvormi, mis annab tehnilist tuge laeva navigatsiooni- ja 
kommunikatsioonisüsteemide tõrgete puhul. 
Huvitav näide3: Wärtsila kasutab laevade järelhoolduses liitreaalsus-lahendust  

 
 
T5. Materjalitehnoloogiate evolutsioon 
 
Materjalide evolutsioon on pidev ja pikaajaline protsess, mille käigus paranevad materjalide 
mehaanilised omadused ja taskukohastub hind (näiteks kunagi suhteliselt kallis kõrge voolavuspiiriga 
laevaehitusteras S355 on muutunud tänapäevases laevaehituses taskukohaseks standardiks). Paremad 
tootmisprotsessid võimaldavad kasutada õhemaid materjale, kuna tagatakse teraslehtede mõõtmete 
täpsus ja välditakse tootmises ja koostamisel tekkivaid deformatsioone.  
 
Kiiremad arengud toimuvad komposiitide maailmas. Komposiitmaterjalidest saab valmistada oluliselt 
kergemaid ja korrosioonikindlamaid konstruktsioone kui metallidest. See on ka peamine põhjus, miks 
neid materjale üha enam laevaehituses kasutada tahetakse. Komposiitide peamised arengusuunad on 
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seotud tulekindluse suurendamisega, biokomposiitide kasutuselevõtuga ja laevaehituses vajaminevate 
suuremate detailide tootmisega. Uute materjalide ja konstruktsioonide kasutuselevõttu hoogustaks 3D 
printimistehnoloogia rakendamine, mis teeks tootmise paindlikumaks, võimaldaks luua keerukamaid 
tooteid ja samaaegselt vähendada erinevate tootmisliinide arvu ning nende protsesside haldamiseks 
vajaminevat tööjõudu. Peamine takistus trendiga seotud innovaatiliste rakenduste tekkel on siiski 
tehnoloogia ebaküpsus, sellega kaasnev suhteliselt kõrge hind ja kasutuskogemuse puudumine. 
  

Huvitav näide1: Damen Shipyardi prinditud sõukruvi arendus  
Huvitav näide2: Maine ülikooli 3D prinditud paat 
Huvitav näide3: HSVA katsetab hai nahka jäljendavat pinnakihti  
Huvitav näide4: Eesti partnerlusega Horisondi projektis RAMSSES katsetati edukalt suurte 
komposiitdetailide valmistamist, arendades selleks sobivad vaigud ja infusioontehnoloogia. 

  



 
 
 

24 
 

Trendide koosmõjud innovatsioonile meretööstuses 
 
Tehnoloogiliste trendide ja poliitiliste suundumuste koosmõjul tekivad meretööstuses uued 
sidussektorid (näiteks teenused mehitamata laevadele, uued tehnoloogilised nõuded sadamatele, 
meretuuleparkide ja avamere-vesiviljelusega kaasnev avameretööstus ning selle tarneahelad; laevadelt 
ja sadamatest suurandmete kogumise ja töötlusega tegelevad ettevõtted).  
 

Tõenäoliselt ei suuda Eesti meretööstus lähema 10 aasta perspektiivis kõikide uute 
tehnoloogiate implementeerimisel eestvedajaks pürgida, ent juurduvate tehnoloogiate 
rakendamise suutlikkus on rahvusvahelises tööstuses konkurentsivõime säilitamiseks vältimatu. 

 
Trendide T1 T2 T3 T4 T5 koosmõju.  Meretööstus kui tehnoloogiliste uuenduste rakendaja, mitte looja, 
peab omama piisavalt põhjalikke teadmisi väga erinevatest valdkondadest, et innovaatilisi lahendusi 
oma lõpptoodetele kohandada, teiste süsteemidega ühildada ja tagada lõpptoote töökindlus. Uued 
tehnoloogiad eeldavad uusi kompetentse (mehhatroonika, elektroonika, kommunikatsioonitehnika, 
materjalitehnika jne). Nende omandamiseks ja/või vajalike koostöösuhete sisseharjutamiseks on 
mõistlik kasvõi väikeses mahus, kuid  pidevalt tegeleda piloot- ja arendusprojektide ning 
katsetootmisega.  
 

Ehkki Eesti ise ei suuda märkimisväärseilt uusi tehnoloogiaid arendada, sobib Eesti meretööstus 
väga hästi nende tehnoloogiate integreerimiseks ja demonstraatorite väljatöötamiseks.  

 
Tehnoloogiliste trendide olulisust meretööstusele on hinnatud meretööstuses rakendumise tõenäosuse 
ja kaasuva mõju ulatuse põhjal (Joonis 8. Tehnoloogiliste trendide tõenäosus ja mõjuulatus Eesti 
meretööstusele aastaks 2030). 
 
Meretööstuse seisukohalt võib kõige 
olulisemateks tehnoloogilisteks trendideks 
pidada uute energiaallikate möödapääsmatut 
kasutuselevõttu (T1) ning automatiseerimise 
tehnoloogiate ja tehisintellekti (T3) arengut.  
 
Materjali- ja tootmistehnoloogiate (T5) 
kasutuselevõtu mõju meretööstusele võib 
samuti olla väga suur (nt 3D 
printimistehnoloogiate või täiesti uute 
materjalide valdavaks muutumine 
meretööstuses), kuid selliste arengute 
käivitumine ei ole lähiaastatel kuigi tõenäoline.  

 
Joonis 8. Tehnoloogiliste trendide tõenäosus ja mõjuulatus 
Eesti meretööstusele aastaks 2030

Trendide T1 P1 koosmõju. Energiatootmise tehnoloogiate areng toob kaasa käitursüsteemide 
kohandamise vajaduse ja sellega seoses ka vastava sadamataristu arendamise vajaduse. Muutused 
energialiikides, käitursüsteemides ja jõuallikates on meretööstuse taristu- ja tootearenduses ühed 
keerukamatest. 
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Uute energiakandjate laialdane kasutuselevõtt võib avada ka mitmeid uusi ärivõimalusi (avamere-
vesinikutanklad, energiaautonoomsed sadamad ja avameretaristud). Trendi arenguid tuleb jälgida, kuni 
on selge, milline alternatiivsetest energiatootmistehnoloogiatest muutub valdavaks. Juhul, kui Eesti 
meretööstus ei suuda  energiasüsteemide turu muutustele õigeaegselt reageerida või ei suuda uuendusi 
oma toodetesse kohandada, on mõju sektori konkurentsivõimele negatiivne.  
 
Silmas tuleb pidada ka seda, et muutused energiaallikates ja -kandjates eeldavad tugitaristu 
võrgustikupõhist, süstemaatilist, lõpuni läbi mõeldud, pikaajalist ning kallist arendust.  

 
Trendide T1 P1 M1 koosmõju. Meretuuleparkide jms mere-energia-parkide teke Eestisse avab uusi 
võimalusi mereseirejaamade jms meretööstustoodete tootjatele. Eesti meretööstuse arengu seisukohalt 
on tegemist ühe olulisema trendiga lähema 10 aasta perspektiivis, mis võib kaasa tuua avameretööstuse 
tekke Eestis. Laevatootjate jaoks võib see suurendada nõudlust (tuuleparkide jt merega seotud 
energiatootmislahenduste hoolduslaevastik) aga pikemas perspektiivis ka tuua täiesti uusi 
tootearenduse suundi (nt võimekus laadida/tankida avameretanklates). Samuti eeldab avameretaristu 
teke vastavaid kaldataristu arendusi. Täiendavalt on võimalus väga laia spektri avameretööstusele 
vajalike all- ja pealveeseadmete arenduseks jne. Kui suur osa avameretaristute sidusärist jääb Eestisse, 
sõltub esmajoones sellest, kui suur on Eesti meretööstuse võimekus arendajate vajadustele vastata 
(Danish Shipping, Wind Denmark, Danish Energy, 2020). 
 
Trendide T5 M1 M2 P1 koosmõju. Seni suhteliselt rahulikus tempos toimunud materjalitehnoloogiate 
arengut võib mõjutada konventsionaalsete ehitusmaterjalide kättesaadavus ja hind. Enamus 
lõbusõidulaevu valmistatakse polümeerkomposiitidest, lamineerimistehnoloogiate abil; töölaevad 
valdavalt alumiiniumist ja keevitustehnoloogiaid kasutades ning suuremad kauba- ja reisilaevad terasest. 
Neil tootmistehnoloogiatel on keskkonnasäästlikkuse seisukohast mitmeid miinuseid (energiamahukus, 
õhusaaste, taaskäideldavus), mis võib muuta tootmist keskkonnatasude rakendumisel veelgi 
kulukamaks. 3D printimistehnoloogiate võimalik võidukäik võib omada Eesti laevaehitusele negatiivset 
mõju. Eesti laevatootjate nišš on kvaliteetne väikeseeria- ja eritellimustoodang, kuid 3D tehnoloogia 
muudab selle vähemalt toodete põhikonstruktsioonidesse puutuvas osas mahuäriks. Uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtmine võib tootmis- ja arendamiskulusid oluliselt kahandada, kuid võib eeldada suhteliselt 
suuri alginvesteeringuid ja tootmismahtusid, millega Eesti keskmised ja väikesed ettevõtted ei pruugi 
suuta kaasa minna.  
 
Trendide K1 T2 T4 koosmõju. Kliimamuutused toovad kaasa suuremad riskid sadamatele, kellel on 
kohustus tagada sadama kasutamise ohutus ja turvalisus. Teema tähtsustumine võib läbi kasvava info- ja 
andmekaevevajaduse avada uusi ärivõimalusi mereseirejaamade ja intelligentsete merepoide 
arendajatele. Andmed mere- ja rannikuprotsesside kohta võimaldavad rakendada keskkonna- ja 
inseneriteadusi nii kaldataristu arendamisel kui ka keskkonnahoius laiemalt. Juhul, kui sadamad ei suuda 
teadmuspõhist ja kliimamuutusi arvestavat projekteerimist ja arendust rakendada, muutub sadamate 
arendus oluliselt riskantsemaks ja kallimaks. 
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1. LAEVAEHITUS ja RETROFIT 
 
1.1. Hetkeolukord  
 

Mark Muru, Alunaut: „Me toodame keerukaid strateegilisi lõpptooteid ja konkureerime sellel 
turul edukalt Põhjamaadega, kus kapital on aastasadu akumuleerunud. Mida te veel Eesti 
tööstusest ootate?“ 
 

1.1.1. Eesti laevaehitus ja -remont  
 
Äriregistri andmetel  tegeles 2020. aastal Eestis laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitusega suuremal või 
vähemal määral ca 190 ettevõtet, neist 72 olid 2022. aasta alguseks 2020. majandusaasta andmed 
esitanud (Tabel 3. Eestis registreeritud laevaehitusega tegelevad ettevõtted). 
 
 
Tegevusala Käive  

(eur) 
Kasum 
(eur) 

Tööjõu-
kulud (eur) 

Töötajate arv 2020 
andmed 
esitanud 
ettevõtted 

Registreeritud 
ettevõtteid 

30.11 Laevade ja 
ujuvkonstruktsioonide ehitus 

57,104,717 3,702,235 -10,397,755 411 55 133 

30.12 Lõbusõidu- ja 
sportpaatide ehitus 

20,385,229 1,724,761 -4,491,382 115 17 56 

LAEVAEHITUS KOKKU 77,489,946 5,426,996 -14,889,137 526 72 189 

33.15 Laevade ja paatide 
remont ja hooldus 

144,131,526 8,959,121 -33,820,609 1,211 104 242 

LAEVAEHITUS JA REMONT 
KOKKU 

221,621,472 14,386,117 -48,709,746 1,737 176 431 

Tabel 3. Eestis registreeritud laevaehitusega tegelevad ettevõtted (Äriregister, 2021) 

 
Eesti laevaehitust eristab teistest Läänemere regiooni tootjariikidest keskendumine suhteliselt väikestele 
laevadele, väikeseeriatootmisele ja eriprojektidele (Sakkeus & Hartikainen, 2017). Suuremaid kui 100m 
laevu Eestis ei valmistata. Selleks sobivaid sadamakohti on vähe, samuti on takistuseks tööjõu 
puudumine – mitte ainult kvalifitseerituse, vaid ka vajaliku tööjõu mahu tähenduses.  
 
Küll aga on Eestis mitu kaalukat ettevõtet, kes tegelevad laevaehitusega (BLRT, Netaman) ja laevade 
ümberehitusega (SRC Grupp,  LTH Baas) väljaspool Eestit.  
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Joonis 9. Laevaehituse ja -remondi lisandväärtuse 
dünaamika 2009-2020 (Blue indicators online dashboard, 
Eurostat, 2021) 

Eesti laevaehituse ja -remondi lisandväärtus on 
10 aasta jooksul kolmekordistunud (Joonis 9. 
Laevaehituse ja -remondi lisandväärtuse 
dünaamika 2009-2020) ja seda eelkõige 
arengute tõttu remondi- ja hoolduse 

valdkonnas (Blue indicators online dashboard, 
Eurostat, 2021). Sektoris töötavate inimeste arv 
on kasvanud samal perioodil vaid 1,6 korda 
(Joonis 10. Laevaehituse ja -remondi hõive 
dünaamika 2009-2020). 
 

 
Joonis 10. Laevaehituse ja -remondi hõive dünaamika 
2009-2020 (Blue indicators online dashboard, Eurostat, 
2021) 

 
Laevade väikeseeriatootmine ja ümberehitamine eeldab olemuslikult innovatsiooni. Iga muudatus laeva 
süsteemides või lõppseadmetes võib tingida muudatusi teistes laeva süsteemides või isegi kogu disainis 
ja kontseptsioonis.  
 

Peeter Sääsk, Saare Yachts: „Näiteks gaasiseadmeid ei soovita enam näha, sest 
akutehnoloogiate areng on muutnud elektripliidi heaks alternatiiviks. Aga see tähendab kogu 
jahtlaeva elektrisüsteemi muutmist, mis võib viia ka disaini- ja konstruktsiooniküsimusteni.“ 

 
Laevade tootearendus on kulukas protsess, mis vajab erineva spetsiifikaga teadmust, sageli ka 
prototüüpimist ja eksperimentaalkatseid. Kuna masstootmist esineb selles valdkonnas vähe, Eestis üldse 
mitte, tuleb tootearendusprotsess suuremas või väiksemas mahus läbida iga uue või uuendatud 
laevaehitusprojekti puhul.  
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1.1.2. Laevaehituse väljakutsed 
 

Eero Avi, LTH Baas: „Me oleme jõudnud sinna punkti, kus toimub mingi muutus uue ja rohelise 
peale, aga me ei tea veel, millised tehnoloogiad võidavad. /.../ Tihtipeale tekivad sellistel 
aegadel uued ettevõtted ja väikeettevõtetest saavad suurettevõtted. /.../ Seda tõusu ei tohi me 
maha magada.“ 

 
KONKURENTSIST TULENEV INNOVATSIOONISURVE 
 
Väikeseeriatootmise ja eriprojektide puhul  on peamiseks innovatsiooni käivitajaks klientide eelistused. 
Klientide  erisoovid ja eelistused on põhjus, miks väikeseeriatootmise nišš laevaehituses eksisteerib. 
Klientide ootused on muutunud nii uute tehnoloogiate kättesaadavusest kui ka keskkonnanõuetest ja 
keskkonnateadlikkusest tulenevalt – soovitakse järjest enam muudatusi, mis puudutavad energiaallikaid 
või optimeerivaid juhtsüsteeme. 
 

Hannes Lilp, SRC: „Nõudlus liigub keskkonnasäästlikumate ja keerukamate projektide suunas, 
mis vajavad rohkem insenertehnilist teadmist. Sinna peab liikuma ka Eesti meretööstus, kui 
tahab olla innovaatiline ja konkurentsis püsida.“ 

 
Avaliku sektori laevahangete puhul määratletakse juba hanketingimustes nõuded hangitava laeva 
omadustele. Sageli on lisatud ka kohustus tõendada laevaprojekti nõuetele vastavust kas tarkvaraliste 
või mudelkatsetega. Nõuded võivad puudutada väga erinevaid teadmusvaldkondi, tulekindlusest 
materjalikeemiani. 
 

Eero Avi, LTH Baas: „Nõudlus liigub taaskasutatavate materjalide poole, ka laevade 
siselahendustes. Näiteks kui palju maksab kivivilla utiliseerimine, mis lammutatavate 
kruiisilaevade seintest välja tuleb? Head alternatiivi, mis vastaks tulekindluse ja kaalunõuetele, 
kivivillale täna ei ole aga peab tekkima.“ 

 
Mark Muru, Alunaut: „Tuleb näiteks hanketingimustes loend, milliseid aineid ei tohi paadi juures 
kasutada. Laevas kasutatavate madratsite ja diivaniteni välja tuleb see siis tagada.“ 

 
Samuti liigub nõudlus optimaalsemate ja kuluefektiivsemate lahenduste poole. Arvestatakse mitte ainult 
toote maksumust, vaid selle eluiga ja ülalpidamiskulusid. 
 
 Eero Avi, LTH Baas: „Innovatsiooni tingib see, kui kliendil ei ole raha.“ 
 
Konkureerivate lähiriikide investeeringud – kas toetusprogrammide või hangete vormis – panevad 
konkurendid Eestiga võrreldes eelisolukorda. Näiteks on Soome rakendanud meretööstusele eraldi 
meetmeid ning panustanud laevade autonoomsuse arendusse ca 100 mln eurot (Finnish Marine 
Industries, 2022).  Norra on rahastanud maailma esimese täisautonoomse laeva valmimist mahus 136 
mln eurot (Yara koduleht, 2022). Lisaks on Skandinaavia riikide üldine praktika tellida, kasutada ja ka 
reklaamida oma riigis valmistatud keerukaid ja kõrgtehnoloogilisi lõpptooteid, mille soetamine on alati 
seotud suurema riskiga kui näiteks moedisaini või isegi toidutoodete puhul.  
 

Eero Avi, LTH Baas: „Iga riigihanke puhul peaks välja arvutama, kui palju vähem see hangitav asi 
tegelikult Eestile maksma läheb juhul, kui see tellida Eestist. Oleme jah EL-is jah vaba 
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turumajandus, aga kuidagi teised riigid ikkagi sätivad nõnda, et tellimusi teostavad oma 
ettevõtted. Selleks, et jõuaksime oma teadmistes ja innovatsioonis kõrgele, peaks riik olema 
esmajoones oma ettevõtete fänn ning soosima seda, et nemad saaksid võimaluse end tõestada 
ning esimesi referentse saada. /../. Hanked peavad olema tehtud nii, et Eesti ettevõtetel tekiks 
üldse mingi võimalus.“ 
 
Märten Vaikmaa, Baltic Workbotas: „Rootsi lennuvägi koosneb üleni SAABi lennukitest. Nad 
käivad ja uhkustavad nendega mööda maailma ja kõik teised riigid tahavad neid ka endale 
saada. Aga mitu Milremi tanki Eesti ostis? Kaks! Ju need siis polnud nii head?“ 
 

Hiljutine näide Eesti laevaehitusele kaduma läinud suurest innovatsioonivõimalusest on uue 
suursaartevahelise parvlaeva disainkontseptsiooni tellimine, mille eesmärk oli arendada välja reisijate 
vajadustele vastav, keskkonnasõbralik ja majanduslikult tasuv parvlaeva projekt. Hanke 
hindamistingimused soosisid aga ettevõtteid, kes on varem parvlaevu arendanud ja kellel on kapitali, et 
oodata projekti tulude laekumist kuni kõikide kontseptsiooni alusel valmivate laevade ehituseni. 
Tulemusena võidab hanke välisettevõte, kelle pakkumuse kogumaksumus oli Eesti ettevõtete 
ühispakkumusest märkimisväärselt kallim ja kes teostab kõik projektiga seonduvad ja innovatsiooni 
eeldavad arendustööd Eestist väljaspool. 
 

Eero Avi, LTH Baas: „Tõenäolise võidupakkumise koguhind tuleb kallim kui meil. Kui sellest 
lahutada veel maksuraha ja siseriiklik tarbimine, mis Eestis saamata jääb, läinuks see töö lõpuks 
Eestile maksma vaid üks kolmandik hanke hinnast - selle eest me oleksime saanud täpselt meie 
oludele disainitud parvlaeva ja referentsi välishangetel osalemiseks..  
 
Suur au olnuks seda projekti teha, kuid kõige rohkem on mul kahju Eesti riigist.“ 
 

 
ÄRIKESKKONNAST TULENEV INNOVATSIOONISURVE (trendid M1, M2, M3)  
 
Majandusarengu ebastabiilsus, pandeemia ja sõda Ukrainas on tõstnud tootmissisendite hindu ning 
seeläbi ka laevade ja ümberehitusteenuste lõpphindu. Mõnede ettevõtete puhul võib see kaasa tuua 
ümberspetsialiseerumise vajaduse või täiesti uute toodete loomise vajaduse. 
 
Juhul, kui ettevõtted ärikeskkonnas toimuvate arengutega kohaneda ei suuda, tekib oht kaotada 
positsioon väärtusahela tipus – kui laevaehitusettevõtete omand liigub välisriikidesse, võivad suure 
tõenäosusega sinna liikuda ka tootearenduse ja turundusega seotud tegevused. Laevaehitus kui 
lõpptoodete valmistaja ei suudaks sel juhul palju panustada ka kodumaiste väärtusahelate arendusse. 
 

Peeter Sääsk, Saare Yachts: „Eesti riik peaks tegema kõik mis võimalik, et väärtusahela püramiidi 
tipp mitte ainult ei tekiks vaid ka jääks Eestisse.“ 
 

Teine Ukraina sõja mõjul normaliseeruv ja ärikeskkonda mõjutav praktika on riik-riigile müümised. Riigid 
ostavad oma riigi tootjatelt valmis laeva ja müüvad selle teisele riigile. Kaitsekoostöö sildi all minnakse 
hankereeglitest mööda nii riikidevaheliste tehingute puhul kui ka riigihangetes „turvakaalutlustele“ 
viidates.  
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Margus Vanaselja, Baltic Workboats: „Leedu merevägi sai Soomelt kaks dessantväe laeva, mida 
meie ka tahtsime müüa. Soome kaitseministeerium andis Leedu kaitseministeeriumile ilmselt 
head tingimused. Nii aidatakse oma riigi ettevõtjaid. Oma riigi tootja saab raha kätte, aga Leedu 
maksab Soomele seda raha 10-20 aastat. 
/.../ 
Soome piirivalve tegi avaliku hanke, kus meie pakkumine oli parim. See tulemus neile ei sobinud 
ja hange tühistati. Hiljem kuulsime, et tehti turvakaalutlustele viidates otseost oma tootjalt.“ 
(Äripäev, 2022). 

 
Lõbusõidulaevade ehituses on brändide koondumine ja üleostmine juba viis-kuus aastat kehtinud trend. 
Väiksemaid ja lihtsamaid paate toodetakse järjest enam mahuärina, suuremate ja keerukamate toodete 
puhul ei ole automatiseerimisvõimalused tõenäoliselt rakendatavad isegi pikemas perspektiivis, kuid ka 
seal on brändide koondumine tuntav. 
 
Pandeemia mõjul võib leiduda uuendusvõimalusi ka senistes turunduskanalites. Seni on laevade müügi- 
ja turundustegevuses olnud kõige olulisemaks turunduskanaliks laevamessid, kuid pandeemia tõttu pole 
olulisemaid messe toimunud mitu aastat järjest. Ettevõtted nii Eestis kui mujal on seetõttu oma tooteid 
kiiresti digitaliseerinud, püüdes kasutada internetiturunduse võimalusi, kuid suurt edu ei ole keegi selles 
saavutanud.  
 
 
REGULATSIOONIDEST TULENEV INNOVATSIOONISURVE (trend P1) 
 
Läbi nõudluse tingivad rohepöörde regulatsioonid nii uute toodete arendamise vajaduse kui ka 
olemasolevate toodete ümberehitamise vajaduse. 
 
Lähiaja perspektiivis mõjutab Eesti laevaehitust kõige rohkem laevade möödapääsmatu üleminek 
taastuvenergiat kasutavatele süsteemidele, mis on tingitud keskkonnatasude rakendumisest. Isegi juhul, 
kui energiakriisi tõttu need arengud aeglustuvad, ei ole neid tõenäoliselt enam peatada võimalik. 
 

Peeter Sääsk, Saare Yacths: „Need poisid juba töötavad, ettevõtted on loodud, organisatsioonide 
eesmärgid defineeritud – arendavad nad siis elektrimootoreid või biokütuseid. Neid protsesse ei 
pane enam seisma, ja miks peakski.“ 

 
Kui väiksemate ja lõbusõidulaevade puhul kasutatakse järjest enam akutehnoloogiaid ja 
elektrimootoreid, siis suuremate laevade puhul tegeletakse energia taaskasutussüsteemide 
arendamisega – jõuallikate osas ei ole veel selgust, milline energiakandja või kütuseliik muutub 
valdavaks. 
 

Eero Avi, LTH Baas: „Kui ma oleksin kruiisilaevaomanik, siis poleks mul täna õrna aimugi, millist 
laeva tellida, mis oleks ka 10-20 aasta pärast konkurentsivõimeline. Aga kümme aastat tagasi 
ma teadsin seda täpselt!“ 

 
Täiendavalt tuleneb laevaehitusettevõtete motivatsioon panustada teadmuspõhisesse tootearendusse 
ja -vastavuskontrolli tootja vastutusest, mis on reguleeritud EL väikelaevade direktiivi (Euroopa 
Parlament) ja IMO goal-based standards nõuetega (International Maritime Organisation, 2022). 
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Suuremate laevade puhul võivad regulatsioonid tingida ka ümberehituse vajaduse. Näiteks 
kruiisilaevade puhul on sagedane nähtus laeva kaalukasv – värvikihtide ja siseehituste lisandudes ei 
vasta laevade süvis enam nõuetele ja laev tuleb ümber ehitada, et stabiilsust parandada.  
 

Eero Avi, LTH Baas: „Et tänaste tehnoloogiliste lahendustega ühe kruiisilaeva süvist 1 cm võrra 
muuta, on vaja 1 mln investeeringut. Tegeleme hetkel sellise lahenduse väljatöötamisega, mis 
tooks selle ühe sentimeetri hinna 200 tuhande euro juurde.“ 

 
 
1.1.3. Laevaehituse innovatsioonivõimekus 
 
Kõikide laevaehitus- ja ümberehitusettevõtete „geneetiline kood“ sisaldab teatud määral 
innovatsioonivõimekust, muidu nad ei saakski eksisteerida. Variatsioonid innovatsiooni 
keerukusastmetes ja fokuseerituses tulenevad ettevõtete suurusest, rahvusvahelistumise määrast ja 
toodangu keerukusastmest. Mida suuremad, rahvusvahelisemad ja keerukama toodanguga ettevõtted, 
seda rohkem on ettevõtetes eraldi (toote-)arenduse eesmärgiga töökohti, kuid innovatsiooniga peavad 
laevaehitusettevõtetes tegelema kõik töötajad. 
 
Trendidest tulenevatele väljakutsetele lahenduse leidmine ei ole Eesti väikestele ettevõtetele alati 
jõukohane, kuid igal juhul on see konkurentsivõime säilitamiseks vältimatu. Kuna vajalik teadmus on 
vähemalt suures osas sektoriülene, on mõistlik sellega tegeleda ettevõtete koostöös, sh ka sektorite 
üleselt ja vajadusel rahvusvaheliselt. 
 
INIMESED 
 
Võib öelda, et kõikide Eesti laevaehituse ja retrofiti ettevõtete kõik töötajaid tegelevad innovatsiooniga 
suuremal või vähemal määral igapäevaselt.  
 

Peeter Sääsk, Saare Yachts: „Tootearenduse küsimuste lahendamisel peavad kaasa mõtlema 
kõik töötajad, sest muudatus ühes seadmes või lahenduses toob laeva puhul kaasa 
muudatusvajadusi ka teistes.“ 
 
Mark Muru, Alunaut: „Meil on innovatsiooniga tegemist igas etapis, alates hankepakkumiste 
koostamisest, kus sa pead välja mõtlema toote kontseptsiooni ja välja arvutama optimaalsed 
tehnoloogilised lahendused, kuni tehasetöötajateni välja, kes oskavad tootmisprotsessis teha 
ratsionaliseerimisettepanekuid. Seal vahepeal on kolm täiskoormusega inseneri, kes lahendavad 
igaüks oma valdkonda – käitursüsteemid, elekter ja laeva arhitektuur. See on algusest lõpuni 
loov töö.“ 
 
Jako Kaups, Eysysla Yard: „Aaa! Kui sa mõtled innovatsiooni all iga uue idee rakendamist uuteks 
lahendusteks, siis me päevast päeva ainult innovatsiooniga tegelemegi ju!“ 

 
Probleemiks on nutika tööjõu defitsiit. Kuna laevaehitus eeldab innovatsioonivõimekust, silmaringi ja 
loovust kõikide funktsioonide töötajatelt, on väljakutse mitmetasandiline ja haarab kõikide haridus- ja 
kutsetasemete väljaõpet. 
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Mark Muru, Alunaut: „Kui ma mõtlen kogu selle elektrifitseerimise peale, mis tuleb lähiajal läbi 
viia, alates autodest kuni rongide, laevade ja lennukiteni, siis ma ütleks, et meil tekib väga suur 
pädevate elektrikute ja elektriinseneride puudus, neid peaks otsekohe eile koolitama hakkama.“ 
 
Margus Vanaselja, Baltic Workboats: „Puudu on elektri- ja automaatikainsenere ja 
laevaarhitekte.“ 

 
Arendustöötajate ja teadurite värbamist toetavate meetmete puhul peetakse takistuseks, et nõutud on 
täiesti uue isiku värbamist. Olemasolevate töötajate ümberrakendamine ja täispühendumusega mingile 
teemale keskendamine oleks aga sageli kõige mõistlikum. 
 
On ettevõtteid, kes on välisriigis tütarettevõtte loonud ainult seetõttu, et Eestis ei ole piisavas mahus 
insenere.  
 

Hannes Lilp, SRC: „SRC Poola tütarettevõte sai loodud ainult selleks, et palgata vajalikus mahus 
insenere ja laevaarhitekte. Müüme me teistel turgudel teiste tütarettevõtete kaudu.„ 
 

Enamus Eesti laevaehituse insenere ja teadureid on tulnud Aalto ülikoolist, kellega Tallinna 
Tehnikaülikoolil on laevaehituse ühisõppekava (TalTech, 2022). Alusained saab omandada Tallinna 
Tehnikaülikooli tootearenduse õppekaval ja spetsialiseeruda laevaehitusele Aaltos. Lisaks on Eestis 
bakalaureuse tasemel meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava Kuressaare kolledžis, mille vilistasi 
töötab insenerina mitmetes Eesti laevaehitusettevõtetes. Samuti on mõned õppekava lõpetanutest 
suundunud edasi õppima erinevatesse Euroopa ülikoolidesse, sh Nordic Master programmi (Joint Nordic 
Master in Maritime Engineering, 2022), mida pakuvad ühiselt Nordic Five Tech (Nordic Five Tech 
Alliance, 2022) Põhjamaade tehnikaülikoolid. Eestist ükski ülikool sellesse allianssi ei kuulu. 
 
VÕRGUSTIKUD  
 
Eestis täidab meretööstuse esindusorganisatsiooni rolli Eesti Meretööstuse Liit, kuhu kuulub 
laevaehitusettevõtteid, sadamaid ja mereseadmete tootjaid ninb maaletoojaid. Veel tegutseb Eestis 
retrofit sektori tarneahela koordineerimisega tegelev Eestonian Marine Initiative, mis ei ole 
formeerunud juriidiliseks isikuks ja mille peamine eesmärk on vahendada laevade ümberehitustööde 
allhanget ja tellimusi mööblitootjate jt seotud ettevõtete võrgustikku.  
 
Eesti Meretööstuse liit on globaalse meretööstuse liitude katusorganisatsiooni ICOMIA liige. ICOMIA 
tegeleb peamiselt lõbusõidulaevade ehituse ja mereturismi teemadega, teeb kaastööd väikelaevade 
direktiivi ja keskkonnanõuete arendamisel, koondab ja vahendab globaalselt sihtturgude ja tootjariikide 
infot ning võrgustab maailma meretööstust. Innovatsiooniteemade jt tootjariikide 
konkurentsiküsimustega ICOMIA otseselt ei tegele, küll aga pöörab tähelepanu globaalsetele trendidele 
ja suundumustele, mis innovatsiooni võivad mõjutada. ICOMIA 14-st töökomiteest osaleb Eesti kahes: 
turuteabe (market intelligence) ja keskkonnasäästlikkuse (sustainability) töögrupis. Liikmelisusega 
seonduvaid kulusid on aidanud katta erinevad toetusmeetmed.  
 
Eesti meretööstuse profiili ja mastaapi ning Eesti Meretööstuse liidu liikmete tegevusvaldkondi 
arvestades on Eesti Meretööstuse liit kaalunud ka töö- ja transpordilaevade ning mereseadmete tootjate 
katusorganisatsiooniga liitumist (The Shipyards’ & Maritime Equipment Association of Europe, 2022), 
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kuid hinnanud oma koostöövõimekuse seni ebapiisavaks. Sama kehtib ICOMIA sadamate töögrupi kohta, 
kuhu panustamiseks napib ajalist ressurssi. 
 
Kuna Eestis laevade komponente, laevamootoreid ega -elektroonikat ei toodeta ega arendata, sõltub 
Eesti laevaehitus suuresti teistes riikides loodud innovatiivsete toodete kiire rakendamise oskusest ning 
peab ka lõpptoote arenduseks vajalikku teavet hankima välispartneritelt. Kõiki vajalikke kompetentse 
Eestis lihtsalt ei leidu (näiteks vibratsiooni, käitursüsteemide alal) ja tõenäoliselt ei saa ka kunagi 
leiduma. Seetõttu on möödapääsmatu välise oskusteabe kaasamine ükskõik millistesse 
arendusprojektidesse. 
 

Peeter Sääsk, Saare Yachts: „Eesti innovatsioonimeetmed on kõik tehtud nii, et välispartnereid 
kaasata ei saa, kuid sageli on kohustuslik kaasata Eesti teadusasutus. Aga ükskõik, mida ma teen 
või arendan, ma peaksin kõigepealt kaasama oma Soome disaineri. Seda need programmid ei  
võimalda.“ 
 

Laevaehitusettevõtted omavad tugevat rahvusvahelist kontaktvõrgustikku nii tarneahelate (sh 
tootearendusega seotud) kui ka sihtturgude kaudu. Mitmel Eesti laevaehitusettevõttel on müügile või 
tootmisele orienteeritud tütarettevõtteid välisriikides, valdavalt Euroopa Liidus. Eestisiseste 
väärtusahelate arendamine ei ole seni õnnestunud. 
 

Mark Muru, Alunaut: „Elektroonikatööstuse klaster käis meil külas ja küsis, et mis sul siis vaja on, 
mida Eesti elektroonikafirmad toota võiks. Räägin siis, et digital switching on asi mida oleks vaja, 
NMA2000 protokolliga. Tegelikult on see digital switching lõbusõidulaevade jaoks turul olemas, 
aga tööpaatide puhul on nõue, et tuleb korraga lülitada plussi ja miinust, tuleohutusnõuded. 
Sellist lahendust turul pole ja kasutame mehaanilisi lüliteid. Elektroonikud tegelesid sellega ja 
mõne aja pärast tulid tagasi jutuga, et hakatuseks oleks vaja 100 tuhhi, et üldse peale hakata. 
Pärast oleks veel vaja raha prototüübi arenduse jaoks ja proovipartii võiks ju siis ka teha, maht 
oleks 10-20 tuhat.. Ja sinna ta jällegi jäi.“ 
 

Nagu kogu meretööstuse puhul, eeldavad ka laevaehituse valdkonna uurimis- ja arendustegevused väga 
erinevate teadusvaldkondade kaasamist. Senine koostöö teadusasutustega on toiminud TalTechi 
väikelaevaehituse kompetentsikeskuse võimaluste piires, mis arendati välja lähtuvalt ettevõtete 
vajadustest ja leiab ka reaalset kasutust. 
 
Katsed teha koostööd laiema teadlaskonnaga on takerdunud erineva aja- ja eesmärgitaju tõttu.  
 

Mark Muru, Alunaut: „Kui ma ei saa asja nii kiiresti, kui mul vaja on, siis see tähendab, et keegi 
teine sai!“ 

 
Peeter Sääsk, Saare Yachts: „Kusagil 10 aastat tagasi osalesime ühes FP7 projektis. 
Arendusteema oli õigeaegne, praegu saab sellist lahendust juba turult osta, mis me seal teha 
tahtsime. Aga teadlastel ja sertifitseerimisasutustel ei olnud vaja mitte see toode leiutada, vaid 
et projekt saaks läbi viidud ja rahad sisse kasseeritud. Lõpptulemus enamust projektipartnereid 
ei huvitanud. Ma ei ole sellistes projektides rohkem osalenud.“ 
 
Mark Muru, Alunaut: „Me ju üritasime 10 aastat tagasi kompetentsikeskusega arendada laeva 
juhtkangi joystick põhimõttel. Siis ei olnud neid turult saada ja meil oli selle järele isu. Asi jäi selle 
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taha, et polnud kedagi, kes oleks olnud motiveeritud seda tootma ja turundama hakkama. 
Laevaehituse ettevõtte asi see ju pole. 4 aastat hiljem olid need tooted poes olemas.“  
 

Teadaolevalt ei ole koostööd üritatud algatada ka välisülikoolidega, kui välja arvata laevade 
mudelkatsete läbiviimine erinevates välisülikoolidele kuuluvates katsebasseinides. Eestis, TalTechi 
kompetentsikeskuses asuv Baltikumi ainus mudelkatsebassein on võimaldanud suurema osa tööstusele 
vajalike mudelkatsete läbiviimist operatiivselt ja kuluefektiivselt, kuid ei võimalda eksperimentaalkatsete 
läbiviimist näiteks jääoludes ega ka suurematele või väga kiiretele laevadele. Need tellitakse endiselt 
välispartneritelt. 
 
LIGIPÄÄS RESSURSSIDELE  
 
Kogu meretööstuse, ka laevaehituse puhul on ligipääs ressurssidele oluline innovatsioonitakistus. Kuigi 
intressimäärad on olnud madalad, on kapitali kaasamine meretööstuse jaoks problemaatiline. Pankadel 
ja kindlustusettevõtetel puudub võimekus meretööstuse projektide riskide hindamiseks ja seetõttu on 
meretööstus nende jaoks nö välistatud sihtgrupp. Erinevalt konkureerivatest tootjamaadest ei ole Eestis 
võimalik suuremahulistele (üle 5 mln euro) meretööstuse projektidele saada ei sildfinantseeringut ega 
ekspordigarantiisid ei Kredexi, pankade ega riigi vahendusel. Väiksemate lepingumahtude puhul on 
probleemiks sildfinantseeringu ja käenduste kõrge intressimäär – näiteks Maaelu Sihtasutuse käenduse 
aastaintress on ca 4%, lisandub panga garantiitasu 3-4%, laenude puhul on aastaintress ca 4%. See 
muudab Eesti ettevõtete hankepakkumised konkurentsivõimetuks, kui tuleb konkureerida naaberriikide 
ettevõtetega, kellel on kõrgem kapitalitaliseeritus ja võimalik, et ka paremad tingimused riiklike 
käenduste ja garantiide kaasamiseks. 
 

Mark Muru, Alunaut: „Võitsime hanke, 4,4 mln, ja siis saime kohe veel ühe 1 mln lepingu, ja veel 
läks mõne väiksema hankega hästi. Aga kui sul on aastakäive olnud varaseamalt ca 1,5 mln ja 
järsku on portfell 5-6 mln, siis pead väga kiiresti kohanema ka juhul, kui klient on nõus 
ettemaksuga pangagarantii vastu. Hangetes on reeglina tingimus, et projekt olgu self-financed. 
Või nõutakse pangagarantiid. Pank nõuab tagatist, aga su tehas pole panga jaoks nii palju väärt. 
Lisad kodumaja ja laste hingeõnnistuse – ikka pole pangale piisav. Siinkohal tuleb appi MES 
käendusega, kuid see lisab kuludele järjekordse 3…4 % ja kõige lõpuks olemegi hinnaga 
konkurentsist väljas, sest garantiide või laenude kulud on liiga suured. Aga meil on konkurente, 
kellel on seda rasva, et ise-finantseerida neid projekte. Nad ei pea neid käenduse ja panga 
intressikulusid kandma ega hinnale otsa arvutama.“ 

 
Sama probleemi on Eesti laevaehitusettevõtted kohanud ka Eesti riigihangete puhul, mis alati ei arvesta 
kodumaiste ettevõtete madalama kapitaliseerituse ja referentsprojektide puudumisega.  
 
Lõbusõidulaevu ehitavate ettevõtete puhul on teemaks brändide üleostmine välisriikide ettevõtete 
poolt, kes alati ei soovi tootearenduse ja innovatsiooniga seotud funktsioone hoida Eestis. Lõpptooteid 
valmistavate ettevõtete omandi väljaostmiseks ja Eestis hoidmiseks võib kohalikel olla huvi, kuid puudub 
võimalus kapitali kaasamiseks – muuhulgas ka seetõttu, et meretööstus paikneb valdavalt väljaspool 
Harjumaad, kus kinnisvara tagatisel, isegi kui see on olemas, on keeruline, et mitte öelda võimatu, Eesti 
pankadest kapitali osta. 
 
Üsna heaks võimaluseks toodete arendamisel peavad suuremad ettevõtted rakendusuuringute 
programmi, kus toetuse maksimaalne maht on 2 mln eurot ja omafinantseeringu nõue keskmise 
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suurusega ettevõttele 50%. Üldise innovatsioonimeetmete miinusena tuuakse välja järgmist: väike 
maksimaalne projekti maht; ebaproportsionaalselt suur omafinantseeringu nõue arvestades riske ja 
kohustusi; piirang välispartnerite kaasamisele; piirang prototüübi valmistamise kulude osakaalule; 
piirang prototüübi müügile; ajale jalgu jäänud vähese tähtsusega abi maksimaalne määr. 
 

Hannes Lilp, SRC: „Eesti innovatsioonimeetmed on meretööstuse jaoks „liiga vähe ja liiga 
väikesed““. 
 
Margus Vanaselja, Baltic Workboats: „Uued tooted tuleb kasutusele võtta, muidu need jäävad 
riiulisse roostetama.“ 
 

Rahvusvahelise koostöö ja katusorganisatsioonide liikmelisusega seotud tegevusi toetatakse Eestis küll 
erinevate muude eesmärkide saavutamisele orienteeritud programmide raames, kuid see on pigem 
juhuslik. Rahvusvahelise koostöö kui eraldi sihistatud ja väärtustatud tegevuse jaoks Eestis meetmed 
puuduvad, kuigi väikese mastaabi ja välisteadmuse kaasamise vajaduse tõttu on see ehk olulisem ja 
vajalikum kui mõnes teises, suuremas riigis. Näiteks Poola toetab erialaorganisatsioonide rahvusvahelise 
koostööga seotud tegevusi (Poland Ministry of Development and Technology, 2022). 
 
 Innovatsioonivõimekuse tõstmiseks on vaja luua konkureerivate riikidega samaväärne või 

võrdsustav ligipääs riigihangetele, ressurssidele ja võrgustikele. Ka selleks, et kompenseerida 
Eesti väikest mastaapi, kus ükskõik millises erialavõrgustikus või liidus ei saa olla enam kui 100 
osalejat ja kunagi ei ole siseriiklikku kompetentsi kõikide vajalike arenduste jaoks. Ja ka selleks, 
et ettevõtetel oleks võimalik kõige loogilisemast kohast, koduriigist, referentsprojektide 
teostamise kaudu kogemust ja sihtturge kasvatada. 

 
1.2.  Visioon, arengud ja võimalused 
 
Visioon: aastal 2030 arendatakse ja toodetakse Eestis väikeseeriate ja eriprojektidena väga keerukaid, 
kõrge kvaliteediga, tarku ja keskkonnasäästlikke laevu ning ollakse võimelised rakendama kõige 
kaasaegsemaid tehnoloogilisi lahendusi. 
 
Nõudlus laevade ja laevade ümberehituse järele on lähikümnendil kiiresti kasvav. Seda tingib 
mereressursside kasutuselevõtt, tuule- ja päikeseparkide arendamine merealadel, avamere vesiviljeluse 
potentsiaalne teke (sh Eesti lähivetes) ja suurenenud tähelepanu julgeolekule, sh merekaitsele. Need 
arengud eeldavad väga erinevate funktsioonidega laevade kasutamist, millele esitatavad nõuded 
sisaldavad järjest enam keskkonnasäästlikkuse, autonoomsuse ja multifunktsionaalsuse tingimusi.  
 
Samuti on kasvav lõbusõidulaevade nõudlus, viimastel aastatel eelkõige pandeemiast tingitud reisi- ja 
puhkusevõimaluste vähenemise tõttu. Ka lõbusõidulaevade puhul liigub nõudlus ökoloogilisemate 
lahenduste suunas. Näiteks ei soovita enam näha tiikpuust laevatekke, olemas on head alternatiivsed 
materjalid ja laevaomanikud on võtnud keskkonnateadlikumaid hoiakuid. Akutehnoloogiate areng,  
kütuse hinna kallinemine ja lõppkasutajate hoiakute muutumine on kasvatamas ka elektripaatide 
nõudlust, piiranguks on kaldataristu laadimisvõimekus. 
 
Innovaatiline laevaehitusettevõte peab suutma oma toodetes kiiresti, efektiivselt ja kõiki 
kvaliteedistandardeid täites rakendada erinevaid uusi tehnoloogiaid ja lahendusi, mida muutuv nõudlus 
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eeldab. Peamisi nõudluse muutusest tulenevaid tootearendusväljakutseid on oodata jõuallikates ja 
käitursüsteemides, aga ka kasutajamugavuses ja automatiseerimises. 
 
Lõbusõidulaevade puhul on väljakutse kontrolli säilitamine brändide ja tootearenduse üle. Arvestades 
lõbusõidulaevabrändide koondumise trende (Sakkeus & Hartikainen, 2017), on lõbusõidulaevade 
tootjatel kaks võimalust konkurentsipositsiooni säilitamiseks: suurendada tootmismahtusid ja viia 
tootmine Eestist välja või fokuseeruda järjest keerulisematele, väljakutsuvamatele, kvaliteetsematele 
väikeseeriate ja eriprojektidena toodetavatele laevadele. 
 
Töölaevade puhul tuleb arvestada toodete keerukusastme kasvuga. Avaliku sektori töölaevadelt 
eeldatakse järjest enam autonoomsust, multifunktsionaalsust ja jõuallikate hübriidsüsteeme, mis 
muudab tooted oluliselt keerukamateks. Sama kehtib ka laevade ümberehituses, kus valdav ajend 
olemasoleva laeva arendamiseks on käitursüsteemide muutmise vajadus ja fossiilsetest kütustest 
loobumine või kütusekulu optimeerimine.  
 
Kuna fossiilsetele kütustele on mitmeid erinevaid alternatiive, mille rakendatavus sõltub laeva tüübist ja 
kasutusotstarbest, tehnoloogia küpsusastmest ja kaldataristu võimekusest, ei ole hetkel kindlat 
veendumust, milline neist saab 10 aasta pärast olema valdav. Samuti ole hästi ennustatav, millistel 
laevadel ja mil määral hakatakse 10 aasta jooksul rakendama automatiseerimist ja autonoomsust. On 
küll selge, et digitaliseerumine on laevaehituses kasvav trend nii tehnoloogia arengu (võimaldaja) kui ka 
nõudluse (vajaduse) poolt vaadatuna, kuid kas ja milliste laevade puhul võib muutuda uueks 
normaalsuseks näiteks digitaalse kaksikuna lahendatud juhtimis- ja hooldussüsteem, ei ole ennustatav. 
Kindlasti tuleb lähiajal arvestada nõudluse kasvuga digitaliseerimise ja AR-VR tehnoloogiate rakendamise 
järele, hõlbustamaks laeva juhtimist ja/või hilisemat hooldust. 
 
Nende arengutega kursisolek ja kiire reageerimine on Eesti laevaehituse konkurentsivõime säilitamise 
seisukohast esmatähtis. Vajaliku oskusteabe operatiivne kaasamine eeldab väga head ja usaldusväärset 
rahvusvahelist kontaktvõrgustikku valdkonnaga seotud tehnoloogiate arendajate, komponentide 
tootjate, teadurite, erialaliitude ja teiste turuosalistega. Tarneahelate regionaliseerimine võib 
täiendavalt tuua laevaehitusega seotud komponentide, masinate ja seadmete tootmist Eestile lähemale 
ja avada uusi võimalusi innovatsiooniks ja koostööks tarnepartneritega. 
 
Eesti laevaehituse positsioon Läänemere regioonis on innovatsioonialaseks võrgustumiseks soodne, 
uute meretööstusele vajalike tehnoloogiate arendused ja esmarakendused sünnivad valdavalt Eesti 
naaberriikides. Probleemiks on rahvusvahelise võrgustumise aja- ja kulumahukus. Olemasolevate 
partneritega suhete hoidmine ei ole ettevõtetele üldiselt probleemiks, kuid laialdase innovatsiooni- ja 
arendusvõrgustiku ülesehitamine, et olla kursis innovatsioonisuundadega ja olla valmis kaasama 
erikompententse, ei ole Eesti väikestele ettevõtetele sageli jõukohane isegi juhul, kui seda püütakse 
teha koostöös. Samas saavad uued ideed ja lahendused tekkida just sellistes võrgustikes.  
 
Ka ülikoolide roll innovatsioonivõimaluste rakendamisel eeldab senisest suuremat rahvusvahelistumist ja 
võrgustumist. Ülikoolide senine rahvusvahelise koostöö formaat teadusprojektide raames ei ole 
teadmuse akumuleerumiseks piisav. Informatsioon valdkonda puudutavate trendide, 
innovatsioonivõimaluste, uute tehnoloogiate ja pilootprojektide kohta peab saama ettevõtete ja 
ülikoolide vahel jagatud koos asjaomaste kontaktide ja rahvusvahelise kontaktvõrgustikuga. 
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Joonis 11.  Tehnoloogiliste trendide tõenäosus ja 
mõjuulatus Eesti laevaehitusele aastaks 2030 

  

Tehnoloogilistest trendidest mõjutavad 
laevaehituse arengut  uutele energiakandjatele 
üleminek (T1) ja autonoomsete laevade areng 
(T3). Need trendid mõjutavad nõudlust juba 
praegu, tulevikus lisandub tõenäoliselt veelgi 
uusi tehnoloogilisi lahendusi, mida laevaehitus 
peab olema võimeline oma toodetesse 
rakendama. Materjalitehnoloogiate areng (T5) 
võib Eesti väikeseeriatootmist oluliselt 
mõjutada, näiteks muuta väikeseeriatootmise 
masslahenduvaks – kuid selle trendi 
rakendumine ei ole lähema 10 aasta jooksul 
kuigi tõenäoline. Suurandmete kasutuselevõtu 
(T2) ja virtuaalreaalsuse tehnoloogiate arengul 
tuleb silma peal hoida, kuid nende rakendamise 
vajadus ei pruugi olla möödapääsmatu nõue, 
pigem avab uusi võimalusi tooteinnovatsioonis. 
(Joonis 11.  Tehnoloogiliste trendide tõenäosus 
ja mõjuulatus Eesti laevaehitusele aastaks 2030)  

  
 Eesti laevaehitus saab konkurentsivõime säilitamiseks tugineda ainult nö „laiale silmaringile“, 

heale kontaktvõrgustikule ja tehnoloogiliste trendidega kaasnevate innovatsioonivõimaluste 
rakendamise suutlikkusele. Innovatsiooni põhikese võiks lähiaastatel olla uute tehnoloogiate 
piloteerimine, valideerimine ja katseprojektide teostamine koostöös Eesti ja välismaiste 
partneritega.  

  

T1 Uued 
energiakandjad

T2 
Suurandmed

T3 Tehisintellekt

T4 
Digikaksikud T5 

Materjalitehnoloogiad

tõ
en

äo
su

s

mõju

Tehnoloogiliste trendide olulisus
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1.3. Laevaehituse innovatsiooni SWOT 
 
 
Tugevused Nõrkused 
 Soodsa ärikeskkonnaga eduka digiriigi maine 

toetab rahvusvahelist koostööd 
 Innovatsioonivõimekuse arendamine on riiklik 

prioriteet 
 Kuuluvus kõrge innovatsioonivõimekusega 

Läänemere regiooni, uute tehnoloogiate 
arendamine naaberriikides 

 Integreeritus rahvusvahelistele võrgustikega ja 
ligipääs teabele  

 Paiknemine väärtusahela suurema 
lisandväärtusega lülides 

 Mudelkatsebasseini ja arendusteenuste 
kättesaadavas kompetentsikeskuses  
 

 Väike koduturg uutele toodetele (nii era- kui 
avaliku sektori tarbimises)  

 Sadamavõrgustiku nõrk innovatsioonivalmidus  
 Finantsvahendite ja sihitud 

innovatsiooniinvesteeringute puudulik 
kättesaadavus meretööstuse valdkonnas 
(erinevalt naaberriikidest) 

 Kodumaiste arenduspartnerite vähesus 
väärtusahelas (seadmed, komponendid, 
süsteemid) 

 Inseneride, laevaarhitektide, oskustööjõu 
vähesus 

 Kodumaiste teadmusteenuste valiku piiratus, 
sõltuvus välisriikide tootearendusteenustest 

Ohud Võimalused 
 Deglobaliseerumine muudab kaugemad 

eksporditurud Eesti toodete suhtes 
ettevaatlikumaks  

 Majandusarengu ebastabiilsus pärsib 
investeeringuid innovatsiooni (nii era- kui 
avalikus sektoris) 

 Kui ettevõtted ei suuda innovatsiooni 
vajavatele muutustele õigeaegselt reageerida, 
on oht, et nad kaotavad oma kõrge positsiooni 
väärtusahelas. 

 Kompetentside väljavool lähiriikidesse, kus on 
kõrgem innovatsioonialane maine, 
arenguvõimalused ja töötasu 

 Kompetentsikeskuse sulandumine ülikooli 
teadustöökesksesse eesmärgistusse takistab 
innovatsiooniks vajalikku operatiivsust ja 
rakenduslikkust 

 Tarneahelate regionaliseerumine loob uusi 
koostöövõimalusi Läänemere regioonis 

 Keskkonnanõuete surve, tootmissisendite 
kallinemine ja tõrked tarneahelates loovad 
võimaluse uute ärimudelite ja toodete 
arendamiseks   

 Merekaitse, avamere-tuuleparkide jm 
avameretööstusega seotud nõudluse kasv 
koduturul 

 Kodumaise ja rahvusvahelise innovatsiooni 
ökoüsteemi arendamine: koostöö kogu 
väärtusahela ulatuses  

 Tallinna Tehnikaülikooli liitumine Nordic Tech 
Five võrgustikuga ja Nordic Masters 
meretehnoloogia ühisõppekavaga 
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2. SADAMAD  
 

2.1 Hetkeolukord 
 

2.1.1. Sadamate liigid, roll ja tähtsus  
 

Liina Härm, Hiiumaa Sadamad: „Ilma sadamateta ei saa olla ka meremajandust.“   
 
Eesti sadamavõrgustik meremajandusega seotud ärivaldkondade jaoks võtmetähtsusega. TAIE 
arengukava taotleb ettevõtluskeskkonna arendamise kaudu teadmusmahuka ettevõtluse teket ja kasvu, 
kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste loomist ja eksporti ning investeeringuid kõigis Eesti 
piirkondades. Sadamate kaudu on võimalik arendada keskkonda teadmusmahuka ja kõrge 
lisandväärtusega ettevõtluse tekkeks ja kasvuks kõikides meremajanduse valdkondades ja kõikides Eesti 
piirkondades. 
 
Ühendus- ja väikesadamate võrgustiku võimekus mõjutab Eesti meretööstuse innovatsiooni suures 
plaanis rohkem kui suurte kaubasadamate arengud (Tallinna, Muuga, Paldiski, Sillamäe). Väiksemate 
sadamate infrastruktuuri valmisolekust sõltub olulisel määral laiem nõudlus keskkonnasäästlike 
meretööstustoodete ja -teenuste järele, ehk meretööstuse koduturu areng.  
 
Eesti väikesadamavõrgustiku tugevuseks võib pidada geograafilist paiknemist Läänemere kõige 
tähtsamate laevateede (Joonis 12. Läänemere liiklustihedus 2019) ja mereturismimarsruutide 
läheduses, kõige kõrgema paadiomamistiheduse (inimesi paadi kohta), innovatsioonipotentsiaali ja 
merekultuuriga piirkonnas.  
 

 
Joonis 12. Läänemere liiklustihedus 2019 (European Atlas of the Seas, 2022) 

 
Samuti rannajoone suhteliselt head kaetust rohkem või vähem välja arendatud sadamakohtadega 
(Joonis 13. Eesti sadamaid külastanud alused 2020 ). 2014. aastal loodud sadamate arengukavas 
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eesmärgiks seatud saarte lääneranniku sadamavõrgustikuga kaetuse eesmärki ei ole siiski siiani 
suudetud täita.  Mereturismi seisukohalt on Eesti sadamate eristumisfookus privaatsus ja 
väikesemõõtmelisus.  
 
Sadamaregistri andmetel on Eestis 232 erineva suuruse ja funktsionaalsusega sadamat. Neist 47 
ostuavad teenuseid olenemata veesõiduki suurusest (vastuvõetavate laevade suurus on määratud 
sadamaeeskirjaga). Üle 24m laevade vastuvõtuvõimega on valdavalt kaubasadamad, ühendussadamad, 
remondisadamad jms. Ülejäänud 185 teenindavad alla 24 m kogupikkusega laevu, millest omakorda 75 
sadamat pakuvad tasulisi teenuseid (külalissadamad, külalislaevadele sildumiskohti pakkuvad sadamad). 
110 sadamat on külasadamad või väikesed erasadamad või kalasadamad, millel võib, kuid ei pruugi olla 
innovatsioonipotentsiaali. Sadamaregistris toodud andmed pakutavatest sadamateenustest (andmeside, 
laadimisvõimalus) ei ole usaldusväärsed, mistõttu puudub võimalus hinnata sadamate sidustaristu 
võimalusi. Näiteks ei ole sadamaregistri andmete põhjal elektri kasutamise teenust pooltes Eesti 
sadamates, sh Dirhami sadamas (Transpordiamet, Sadamaregister, 2022). 
 
Eesti sadamaid külastab aastas ligikaudu 3000 laeva (Joonis 13. Eesti sadamaid külastanud alused 2020). 
 

 
Joonis 13. Eesti sadamaid külastanud alused 2020 (Transpordiamet, Sadamaregister, 2022) 

 
Sadamatel on seadusest tulenev kohustus registreerida sadama kasutus- ja külastusandmed. Esitamise 
vajadus, täpsus ja huvi on sadamliikide (suuruse) lõikes erinev. Nende andmete esitamise nõue 
väikesadamatel on, kuid kohustust ei ole. Veeliikluse ohutuse tagamiseks on sadamatel kohustus tagada 
sadama sildumiskohtade ja akvatooriumi kasutamise ohutus. Sadama haldajad peavad korraldama 
akvatooriumi ja sissesõidutee, sh sadamaehitiste hooldamist ning jälgima navigatsiooniteabes avaldatud 
andmete õigsust – sh vajadusel korraldama mõõdistustöid.  
 
Samuti on sadamatel kohustus anda aru kogutud ja käideldud jäätmetest, alates laevadelt vastuvõetud 
pilsivee mahtudest kuni mahajäetud kalapüügivahendite ja mereprügi kogusteni. Sadamate laiemat 
rakendamist keskkonna-alase info kogumisel Eestis ei praktiseerita.  
 
Peale meresõidu ohutuse tagab regionaalsete, keskmise suurusega ühendussadamate ja väikesadamate 
võrgustik ka riigi territoriaalse sidususe ja turvalisuse. Sel põhjusel kuuluvad strateegiliselt olulisemad 
ühendussadamad saartega, mille kaudu tagatakse siseriiklik liikuvus, avalikku omandusse, Eesti puhul 
riigile. Sarnane praktika on Põhjamaades, kuid seal on praktiliselt kõik ühendussadamad mitte riigi, vaid  
munitsipaalomandis.  
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Villu Vatsfeld, Saarte Liinid: „Saartega riigis tagavad sadamad riigi territoriaalse sidususe.“ 
 

Muude sadamate omandivormid on varieeruvad nii juriidiliselt kui sektoraalselt. Sadamaomanike hulgas 
on eraisikuid, erinvas vormis äriettevõtteid ja riigiettevõtteid, omavalitsusi, mittetulundusühinguid ja 
sihtasutusi. Kuna suurem osa olulistest sadamatest on kas eraomanduses või riigi omanduses, on 
sadamate areng üldjuhul seostamata ka kohaliku tasandi arengukavadega – piirkondade nö 
„arendustellimused“ sadamatele on seetõttu ilmutamata.  
 

Omaniku huvi sadamat arendada ei lähtu alati sadama (potentsiaalsete) kasutajate ja 
piirkonna vajadustest.  

 
Seniste riiklike arengukavade, ja -kontseptsioonide ja meetmetega on praeguseks saavutatud 
rannajoone hea kaetus sadamatega. See on olnud ka seniste väikesadamate (külalissadamate) 
arengukontseptsioonide peamine eesmärk (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 2014).  
 
Sadamate riiklikke arengukavasid ja meetmeid on loodud sadamate funktsionaalsusest lähtuvalt riiklike 
haldusalade lõikes, näitena võib tuua kalasadamate ja külalissadamate erinevad arendusmeetmed ja -
kavad.  Sama kehtib ka sadamaid ühendavate erialaorganisatsioonide kohta: Sadamate Liit ühendab 
Eesti suuri kauba- ja reisisadamaid; Väikesadamate Liit peaks ühendama külalissadamaid e 
mereturismisadamaid kuid organisatsiooni aktiivne tegevus on hääbunud.  Alternatiivina loodud Eesti 
Väikesadamate Arenduskeskus toimib rahastuse puudumisel projektipõhiselt. Mõned väikesadamad ja 
ühendussadamad on liitunud Eesti Meretööstuse liiduga, peamiseks ajendiks ühised turundushuvid 
lõbusõidulaevade tootjatega. 
 
Vormilise ja funktsionaalse killustatuse ja üldise koordinatsiooni puudumise tõttu on läbi mõtlemata ja 
planeerimata ka nö riiklik tellimus või arenguplaan Eesti sadamavõrgustikule. Universaalseid meetmeid, 
mis sobiks nii mittetulundus-, era- kui riigisektorile oma kõikides juriidilistes vormides ja kõikides 
funktsionaalsustes (alates paadi- ja kalasadamatest kuni ühendus- ja kaubasadamateni) ongi keeruline 
rakendada. Sadamate jaoks muudab arengukava puudumine iga arenduse aga riskantsemaks, sest 
uuenduste edukus sõltub suuresti võrgustiku teiste liikmete, sealhulgus riigile kuuluvate sadamate, 
arendusotsustest.  
 
Teatud määral on sadamate arenguplaanide väljatöötamist pärssinud laevade energialahenduste ja 
käitursüsteemide tehnoloogiliste lahenduste võimaluste paljusus ja teatav ebaküpsus (trend T1) – 
transpordilaevade puhul ei ole teada, milline heitmevaba energiakandja saab milliste laevade (ja seega 
ka sadamate) puhul valdavaks.  
 

Villu Vatsfeld, Saarte Liinid: ”Kui meremajanduse arengukava deklareerib, et Eesti siseriiklik 
meretransport on innovaatiline ja keskkonnasõbralik ning hangib näiteks elektril töötavad 
parvlaevad, siis peab ette nägema ja läbi arvutama ka kaasnevad taristu investeeringud: ka 
kaldataristu peab sel juhul olema innovaatiline ja keskkonnasõbralik. See toob kaasa nõude, et 
kõikidel ühendustega väikesaartel on piisav elektrivarustus – kui selle tagamine osutub 
võimatuks, tuleb leida elektriparvlaevadele alternatiivne tehnoloogiline lahendus.” 

 
Sadamatele on iseloomulik suur sõltuvus teistest taristuliikidest, eelkõige energiavarustusest aga ka 
maismaaühendustest (ühistransport, maanteede kvaliteet, sadamate nn „tagahoovitaristud“ ja seal 
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pakutavad teenused). Sadamate innovatsioonivõimalused sõltuvad suuresti ka andmesideühendustest. 
Näiteks heitmevabade väikelaevade kasutamine eeldab vastava kaldataristu-võrgustiku olemasolu, 
iselaevade ja autonoomsete teenuste kasutamine toimivat andmesidevõrku. Mõlemad eelnimetatud 
aspektid eeldavad omakorda asjakohaste energiaallikate olemasolu ja kättesaadavust sadamates.  
 
 Sadamavõrgustik on polüfunktsionaalne „avalik kaup“, mis võimaldab meremajanduse erinevate 

sektorite arengut ja innovatsiooni ning tagab riigi territoriaalse sidususe. 
 

 
 
2.1.2. Sadamate väljakutsed  
tuua mängu sadamaid puudutav: 
 (sh EL ja riiklikud poliitikad) 
Väikesadamate ja külalissadamate kõige pakilisem väljakutse ei ole käesoleval ajal mitte innovatsioon 
vaid kasvavale nõudlusele ja kvaliteedistandarditele vastamine. Eestis on pandeemia mõjul kasvanud 
kaikohtade nõudlus, samal ajal vajab sadamate olemasolev taristu uuendamist ja ajakohastamist, 
muuhulgas tulenevalt ka kliimamuutuste mõjust (trend K1: lühemad jääperioodid, sagenenud tormid, 
muutunud tuulesuunad). Innovatsioonile mõeldakse juhul, kui see võimaldab kulusid optimeerida. 
 
KONKURENTSIST TULENEV INNOVATSIOONISURVE 
 
Sadamate konkurentsieeliseks on üldjuhul asukoht ja geograafiline paiknemine sadamavõrgustikus, 
otsest konkurentsi pakuvad teineteisele vähesed lähestikku asuvad ja sarnase funktsionaalsusega 
sadamad. Pigem võib konkurentideks pidada regioone ja neis asuvad sadamavõrgustikke. 
Sadamateenuste arengut mõjutab küll üldine rohekäitumist soosiv hoiak ja klientide ootused 
sadamateenustele, kuid kuna ühes regioonis asuvad sadamad ei asu üldjuhul piisavalt lähestikku, et 
konkureerida omavahel innovatiivsete teenuste kättesaadavuse või keskkonnasõbralikkusega, 
keskenduvad väikesadamad kvaliteetse põhiteenuse tagamisele ja kulude optimeerimisele. 
 
Ühendussadamate puhul on lähiaastatel vajalik kaldataristu kohandamine uutele, heitmevabadele 
parvlaevadele, mida riik on hankimas. Kuivõrd innovaatilised need arendused saavad olema, sõltub 
suuresti riigi lähiaastate otsustest - hangitavate laevade tehnoloogiast (nutikus, kasutatavad jõuallikad 
jms) ja riigi valmisolekust investeerida ühendussadamate võrgustikku. Juhul, kui kõik või vähemalt 
enamus Eesti riigi poolt hangitavaid parvlaevu saavad aastaks 2030 olema nutikad ja heitmevabad ning 
sellega kaasnevad riiklikud innovatsiooniinvesteeringud ühendussadamate võrgustikku, millega 
arendatakse välja ka heitmevabadele väikelaevadele mõeldud arendused, võib see suurendada 
nõudlusest tulenevat innovatsioonisurvet ka teistele väikesadamatele.  
 
ÄRIKESKKONNAST TULENEV INNOVATSIOONISURVE (trendid M1, M2, M3)  
 
Pandeemia tagajärjel kasvanud huvi merega seotud harrastuste vastu väljendub ka sadamateenuste 
suuremas nõudluses, kuid innovatsioonisurvet ei ole see endaga kaasa toonud. Tõrked tarneahelates ei 
mõjuta väikesadamate igapäevased tegevusprotsesse samuti kuigivõrd. Sadamate laienduste, arenduste 
ja ehituse puhul tuleb lähiaastatel arvestada hinnakasvuga, kuid ka see ei too tõenäoliselt kaasa 
innovatsioonisurvet.  
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Sõda Ukrainas võib lühiajaliselt muuta sadamate klientuuri ja tuua kaasa vajaduse arendada sadamate 
funktsionaalsust: seniste mereturismiga seotud teenuste maht enne sõja lõppu tõenäoliselt ei suurene 
ning senisest olulisemaks muutuvad merepääste ja julgeolekuga seotud funktsioonid. Kas sellega 
kaasneb innovatsioonisurve sadamatele, sõltub riigi otsustest ja investeeringuvalmidusest.  
 
Meretuuleparkide ehitusega kaasnevad arengud ärikeskkonnas puudutavad tõenäoliselt teatud 
sadamaid ja võivad sundida teisi võrgustikus toimivaid sadamaid samuti oma funktsionaalsust muutma 
või arendama. 
 
 
REGULATSIOONIDEST TULENEV INNOVATSIOONISURVE (trend P1) 
 
Regulatsioonidest tulenev innovatsioonisurve on sadamate puhul nõrk. Rohepöördega kaasnevad 
keskkonnatasud sadamaid märkimisväärselt ei puuduta; väikesadamatele rakenduvates keskkonna- ja 
ohutusnõuetes ei ole ette näha regulatiivseid muutusi, mis õigustaksid investeeringuid 
automatiseerimisse või digitaliseerimisse.  
 

Liina Härm, Hiiumaa Sadamad: „Eestis on sadamaandmed alatähtsustatud, alakogutud ja 
alarakendatud. Ametkonnad, kelle pädevuses on sadamatelt andmete kogumine või 
andmekorjekohustuse seadmine sadamatele, ei ole ise selle andmestiku kasutajad.“ 

 
Riigi teabesüsteemide areng, infovahetuse digitaliseerimine jms küll eeldavad teatud arenguid, kuid ei 
ole seni sundinud sadamaid innovaatilisi lahendusi otsima või protsesse ja infoedastust 
automatiseerima. Sadamate kasutuse, jäätmekäitluse ja ohutuse- ja navigatsiooniinfo ajakohasuse 
tagamine on samuti automatiseeritav protsess, kuid tänased regulatsioonid ei kohusta seda 
automatiseerima. 
 
 Sadamate motivatsiooni innovatsiooni rakendamiseks on võimalik tõsta riiklike investeeringute, 

(info)tellimuste ja regulatsioonidega. 
ovatsioonivõimekuse hinna 
ng kaakistused tabel ümber teha)  
2.1.3. Sadamate innovatsioonivõimekus 
 
Eesti ühendus- ja väikesadamate innovatsiooni potentsiaalne mõju kogu Eesti meremajandusele on  
kõrge, kuid sadamate innovatsioonivõimekus on nõrk.  
 
INIMESED 
 
Reeglina puuduvad Eesti väikesadamatel nii arengukavad kui arendustööle spetsialiseerunud töötajad, 
innovatsioon ei ole sadamate fookuses. Organisatsioonides, mis haldavad mitmeid sadamaid ja/või mis 
teevad omavalitsustega tihedamalt koostööd, on arendussuutlikkus mõnevõrra parem. Olemas on 
kompetentsid rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks, kuid sageli ei piisa uute koostöö- või 
arendusprojektide algatamiseks ajalist ressurssi. Arendustöö seisneb peamiselt ehitus- ja 
arendusprojektide juhtimises, mis ilmtingimata ei sisalda innovatsiooni.  
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VÕRGUSTIKUD  
 
Sadamatel puudub võrgustikuülene koordinatsioon ja arengukontseptsioon. Seetõttu on takistatud ka 
sadamate osalemine rahvusvaheliste sadamavõrgustike (nt ICOMIA IMG) töös. Sadamate senised 
rahvusvahelise mõõtmega koostööprojektid on keskendunud peamiselt turundusalasele koostööle ja 
piirdunud Interregi programmiga (Eesti Väikesadamate Arenduskeskus, 2022).   
 
Sadamate uurimis- ja arendustegevused eeldavad väga erinevate teadusvaldkondade kaasamist.  Senine 
koostöö uurimis- ja arendusasutustega on vähene, kuigi rannikuprotsesside ja lainetuse, 
hüdrodünaamika ja merekonstruktsioonide, meresüsteemide ja merekeskkonnauuringute alane 
teadustegevus on Eestis üsna kõrgel tasemel. Puudub neid valdkondi sadamatega ühendav ja vahendav 
rakendusteadusliku suunitlusega hub või rakenduskeskus - kuid kuni puudub ka sadamatepoolne 
võimalus, vajadus ja huvi uurimis- ja arendustegevuseks, ei kujuta see endast pakilist probleemi.  
 
Pikas perspektiivis võib sadamate arengut takistama hakata vesiehituse alase oskusteabe kättesaadavus. 
Vesiehituse valdkonna tasemeõpe Eestis puudub ja teadmus on hääbuv, kuigi vajadus selle järele 
lähiaastatel kasvab (trendid M3, K1). Sadamaehituse inseneriteenuseid pakkuvaid ettevõtteid on vähe ja 
nende võimekus ei ole võrreldav Skandinaavia ettevõtete kvaliteediga. See takistab nii tarkade 
projekteerimishangete koostamist kui ka nende projektide teostamist. 
 
LIGIPÄÄS RESSURSSIDELE  
 
Arvestatavad rahastusvõimalused nii riigi- kui eraomandis olevate väikesadamate ja siseriiklike 
ühendussadamate arendamiseks, automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks puuduvad. Sadamatele 
mõeldud mereturismiteenuste arendamise meetmeid on rakendatud, kui nende eesmärk ei ole 
infrastruktuuri arendus ja toote või teenuse innovatsioon. Mõnel puhul eeldaks innovaatiliste teenuste 
arendamine ka täiendavaid investeeringuid taristusse, kuid vastavaid meetmeid (nn „betooni-
meetmed“) reeglina ei kavandata. Sadamate poolt seni mõningal määral kasutust leidnud Interregi 
programmi järgmises rahastusperioodis väikesadamatele mõeldud meetmeid samuti planeeritud ei ole. 
Nutika spetsialiseerumise ja rakendusuuringute programmi omafinantseeringute määrad ja tingimused 
ei ole enamusele väikesadamatest jõukohased. Digitaliseerimist eeldavate arenduste puhul on 
täiendavalt takistuseks andmesidevõrgu arendamise vajadus, mis eeldab teatud juhtudel ka avaliku 
sektori investeeringuid võrgu väljaarendamiseks või uuendamiseks.  
 
Riigi omandis olevate sadamate innovatsiooniinvesteeringuid takistab väidetav rahapuudus, 
investeeringud kaldataristusse ei ole prioriteetsed. Sadamate endi arvates on riigieelarveline 
panustamine riigile kuuluvatesse sadamatesse on võrreldes teiste taristuliikidega ebaproportsionaalselt 
väike. Ka Euroopa Liidu rahastusele piirab ligipääsu asjaolu, et sadamavõrgustiku arendamine ei ole 
riiklik prioriteet ja põhiosa struktuurivahenditest suunatakse maismaataristule. Ilma poliitilise toetuse 
eelduseta meetmeid, mis sobiksid sadamate arenduseks, on vähe. Eraomandis olevate sadamate puhul 
ei võimalda madal kasumlikkus arendustesse investeerida ega arendusprojektidele rahastust taotleda. 
Sageli on väikeste erasadamate puhul probleemiks isegi elementaarse hooldusremondi teostamine.  
 
Samuti puuduvad toetusskeemid sadamatevõrgustiku koordinatsiooni ja koostöö edendamiseks.  
 
 Sadamate innovatsioonivõimekuse tõstmine vajab riiklikku sekkumist. 
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2.2. Visioon, arengud ja võimalused 
Visioon innovaatilisest sadamast 2030 
Innovaatiline ja keskkonnasõbralik sadam aastal 2030 on taastuvenergiat kasutav ja vahendav, 
klientide vajadustele vastavaid automatiseeritud/digitaliseeritud seire- ja teenindusprotsesse 
rakendav, (teaduslikel eesmärkidel) suurandmeid koguv.  
 
Tehnoloogiad innovatsiooniks on olemas. Näiteks rakendatakse juba praegu praamirampidel andureid, 
mis vahendavad reaalajas infot, millal parvlaev sildus ja millal sadamast lahkus. Sarnane lahendus oleks 
võimeline identifitseerima laeva ja koguma külastusandmeid ja seda saaks rakendada ka väikestes 
sadamates. Selline lahendus võimaldaks automatiseerida küllalt paljusid sadamas toimuvaid protsesse 
ning annaks operatiivse juhtimisinformatsiooni nii laevaoperaatoritele kui sadamatele. 

 
Samuti on automatiseeritav ja digitaliseeritav ajakohase ohutuse- ja navigatsiooniinfo kogumine. 
Digitaliseeritud infokorje-jaamade või robotite funktsionaalsust on võimalik laiendada. Lisaks 
akvatooriumi veetasemele on targad merepoid ja seirejaamad võimelised koguma infot ka 
merereostuse, veetemperatuuri, lainekõrguse, merepõhja protsesside, sadama infrastruktuuri olukorra 
jms kohta.  
 
Infrastruktuuri olukorra seire automatiseerimisega saab luua sadamast või rannikust digitaalseid 
kaksikuid, mis annavad tervikliku info ilma- ja mereolude, keskkonna, sadama põhivara kohal- ja 
korrasoleku ning väsimuse ja sadama kasutuse kohta.  
 
Infokorje digitaliseerimine looks võimaluse hankida asjakohast ja pidevalt kaasajastatud teavet 
sadamate kasutusturvalisusest, ennetada infrastruktuuri väsimusest tingitud õnnetusi, mõõta sadama 
tegevuse mõju keskkonnale ning rakendada infole tuginedes nutikat sadamadisaini: kavandada ja 
ehitada oludele vastavaid sadamarajatisi. 
 
Samuti on võimalus kasutada neid süsteeme ja andmeid laiemalt: modelleerida stsenaariumeid ja 
ennustada, millist mõju üks või teine keskkonnast või inimtegevusest tulenev faktor teistele teguritele 
omab, hinnata regionaalse sotsiaalmajanduse toimimist, rakendada vajadusel sadamas 
piirivalvefunktsioone, jagada teavet ilmateenistuse ja teadusarendusasutustega. 
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Joonis 14. Tehnoloogiliste trendide tõenäosus ja 
mõjuulatus Eesti sadamatele aastaks 2030 

Tehnoloogilistest trendidest mõjutavad 
sadamate arengut  uutele energiakandjatele 
üleminek (T1) ja autonoomsete laevade areng 
(T3),  kuna nende trendide rakendumisel 
meretööstuses on sadamad sunnitud 
nõudlusele kohanduma. Materjalitehnoloogiate 
areng (T5) sadamaid märkimisväärselt ei 
mõjuta.  Suurandmete kasutuselevõtu (T2) ja 
virtuaalreaalsuse tehnoloogiate arenguga võib 
sadamate jaoks kaasneda 
innovatsioonivõimalusi, kuid nende uuenduste 
rakendamine ei ole sadamate seisukohalt 
möödapääsmatu vajadus. (Joonis 14. 
Tehnoloogiliste trendide tõenäosus ja 
mõjuulatus Eesti sadamatele aastaks 2030)

 
 Sadamate innovatsiooni põhikese võiks lähiaastatel olla olemasolevate teenuste 

automatiseerimine ja digitaliseerimine; selle efekt on seda suurem, mida rohkem sadamaid on 
ühendatud (võrgustik+digitaalsus).   

 
Eeltingimused sadamataristu innoveerimiseks ja rohepöördeks on sadamate energiavarustuskindlus 
(sh energiaautonoomsus) ja kiire andmesidevõrgu/internetiühenduse olemasolu. Mõned väikesadamad, 
mille navigatsioonihooaeg on lühem ja kus toimub liiklus väikealustega, võiksid toimida off-grid 
autonoomsete energialahenduste toel. 
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tõ
en

äo
su

s

mõju

Tehnoloogiliste trendide olulisus 



 
 
 

47 
 

2.3. Sadamate innovatsiooni SWOT 
Võimaluste osa tabeli all lahti kirjutada, nendest tulenevalt teha ettepanekud viimases peatükis.1.4. 
Tugevused Nõrkused 
 Paiknemine tiheda mereliiklusega piirkonnas 
 Suhteliselt hea rannajoone kaetus sadamatega 
 Rahvusvahelistes koostööprojektides osalemise 

võimekus 
 Sadamate innovatsiooniks vajaliku 

teadusarenduse olemasolu Eestis 
 Sadamate innovatsiooniks vajaliku tehnoloogia 

ja meretööstusettevõtete olemasolu 
 

 Innovatsioonisurve puudumine 
 Innovatsioonivõimekuse puudumine  
 Vesiehituse ja mereinseneeria alase oskusteabe 

puudumine Eestis 
 Võrgustikuülese koordinatsiooni ja 

arenguplaani puudumine 
 Sadamate nõrk sidusus ümbritseva keskkonna 

ja kogukonna vajadustega 
 Vähene kasumlikkus ja muude 

rahastusvõimaluste puudumine 
Ohud Võimalused 
 Ebakvaliteetsete rajatistega kaasnevad riskid 

juhul, kui ei olda võimelised kaasama vajalikku 
insenertehnilist oskusteavet Eestist või mujalt 

 Olemasoleva taristu lagunemine 
 Sadamad muutuvad Eesti meremajanduse 

arengut ja innovatsiooni takistavaks teguriks 

 Koordineeritud, funktsionaalse ja regionaalsete 
arenguvajadustega seostatud 
sadamavõrgustiku väljaarendamine  

 Sadamavõrgustiku kasutamine seireks ja 
suurandmete korjeks 

 Heitmevabade (parv)laevade hangetega seotud 
arengu- ja investeeringuvõimalused 

 Avameretööstuse tekkega seotud arengu- ja 
investeeringuvõimalused 
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3. MERESEADMED JA -VARUSTUS 
 
3.1. Hetkeolukord 
 
Kuna mereseadmete ja -varustuse tootmine on eelviimaste aastateni olnud Eestis vähene, sektoris 
tegutsevad ettevõtted on väga väikesed või algusjärgus ja nende fokuseeritus meretööstusele on mõnel 
puhul küsitav, on sektori mahtu keeruline adekvaatselt hinnata.  
 
 

 
Joonis 15. Eesti merevarustuse ja -seadmete tootmise 
lisandväärtus allsektorite lõikes 2020 (Blue indicators 
online dashboard, Eurostat, 2021) 

Nn „väljakujunenud“ mereseadmete ja -
varustuse allsektorite kohta EL sinimajanduse 
statistikas väljatoodud info põhjal toodetakse 
Eestis peamiselt spordivarustust ja 
merekeskkonnas kasutamiseks mõeldud 
tekstiile (Joonis 15. Eesti merevarustuse ja -
seadmete tootmise lisandväärtus allsektorite 
lõikes 2020). Kuigi Eestis ei toodeta 
kõrgtehnoloogilisi tooteid nagu näiteks 
laevamootoreid ja turbiine, näib Eesti 
mereseadmete ja -varustuse tootmine liikuvat 
keerukamate toodete valmistamise suunas: 
köite, võrkude ja vendrite tootmise maht on 10 
aasta jooksul kahanenud ning viimastel aastatel 
on Eestisse tekkinud mõõte, test- ja 
navigatsiooniseadmete tootmine.  

 
Eestis asub Euroopa suurim päästevestide ja mereohutusvarustuse tootja (Pakpoord OÜ), kes valmistab 
Marinepooli kaubamärgi tooteid, peamiselt päästeveste. Samadele omanikele kuulub ka meretekstiilide 
valdkonnas tegutsev ettevõte (Lade OÜ) ja eelnevatega seotud tootearendusfirma, mis tegeleb tarkade 
päästevestide arendusega (PPE International). Samuti tegutseb Eestis Flir Systems üks tootmistehastest, 
mis valmistab Raymarine kaubamärgi navigatsiooniseadmeid ja termokaameraid ning Soome kapitalil 
põhinev ettevõte Navix, mis toodab laevade elektrisüsteeme ja nende juhtpaneele. Neid tooteid 
kasutatakse ka Eestis toodetavatel laevadel. Kuna tootearenduse ja müügiga tegelevad nende 
ettevõtete puhul välisriikides asuvad emaettevõtted või kaubamärgi omanikud, ei oma need Eestis 
seadmeid ja varustust tootvad ettevõtted kontakte ei kodu- ega välisturu lõppklientidega.  
 
Eesti turule, peamiselt laevaehitusele toodetakse Eestis erinevaid detaile ja komponente, kus 
kaubamärk ei ole lõpptarbijale oluline. Näiteks mööblit ja madratseid (Conectra, Welcomest), metall- ja 
roostevaba detaile (MetalLux, Saare Steel, AK Metall), paatide tuuleklaase ja paadikatteid, väiksemaid 
purjelahendusi ning komposiitpaatide vorme ja mudeleid (Muvor, Mouldtech, CompositePlus). Samuti 
eksisteerib Eestis tootmisteenuse allsektor, mis on spetsialiseerunud suuremate laevade ümberehituse 
alltöövõtule (elektrisüsteemid; eritellimusel mööbel jms). Keerukamad seadmed nagu mootorid, juht- ja 
navigatsioonisüsteemid jms ning tooted, mille puhul kaubamärk on lõpptarbijale tähtis, hangitakse 
välisettevõtetelt isegi juhul, kui nende tootmine toimub Eestis. 
 
Viimastel aastatel on Eestis tekkinud mitmeid uusi meretehnika ettevõtteid ja initsiatiive, mis arendavad 
meretööstusega seotud uudseid tooteid (LISA 5. Merevarustuse ja -seadmete arendamise ja tootmisega 
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tegelevad ettevõtted ja initsiatiivid Eestis.) Nendel algatustel ja väikeettevõtetel võib olla 
kasvupotentsiaali, kui Eestis kujuneb välja avameretööstus, mereseadmete nõudlus kasvab ja 
ettevõtetel õnnestub oma kliendibaasi suurendada. Näiteks arendatakse ja toodetakse Eestis 
autonoomseid mereseirejaamu (Lainepoiss) ja intelligentseid merepoisid (FlyDog), kaldalaadijaid (Shore-
Link), merekeskkonnas kasutamiseks mõeldud termokaameraid, lidareid ja sensoreid (Strix Marine, LDI 
Innovations, LDI Diagnostic Instruments), päikeseenergial töötavaid hülgepeleteid (Lindvart); tegeletakse 
laineenergia kasutamise lahendustega (Lainergy) ja vesinikuakude arendusega (PowerUp Energy 
Technologies). Tähelepanuväärsemaid viimaste aastate arendusi on autonoomne veesõiduk (MindChip), 
mis on jõudmas praktiliste rakendusteni mereelustiku seires ja allvedroon (Unsinkable Robotics), mis on 
tootestatud avamere kalakasvatuste taristu hoolduseks ja remondiks. Mõlemal tootel on head 
võimalused funktsionaalsuse ja sihtgruppide laiendamiseks. 
 
Vähemalt pooled nimetatud arendustest ja ettevõtetest on algatatud Tallinna Tehnikaülikooli teadurite 
initsiatiivina. Arendus- ja ideejärgus on ülikoolil veel meretööstusega seonduvaid lahendusi, näiteks 
portatiivne seadmestik allveemürareostuse mõõtmiseks Läänemere tingimustes. Nende tehnoloogiliste 
lahenduste tootestamise ja kapitaliseerumise võimalused sõltuvad peamiselt kahest asjaolust: esiteks, 
kas need ideed suudetakse arendada piisavalt kõrgele tehnilise valmisoleku tasemele, et need muutuks 
ärisektorile atraktiivseks ning teiseks, kas õigel ajahetkel leidub huvitatud tootja, kellel on piisavalt 
kapitali tööstusliku tootmise ja turunduse käivitamiseks. 
 
Väikeste startup- ja mikroettevõtete peamine arengutakistus on iseloomulik kõikidele alustavatele 
ettevõtetele – võimekus kaasata kapitali, osaleda tootearendusele ja turundusele suunatud 
toetusmeetmetes ja saavutada stabiilne kasv on piiratud. Tehnoloogiliselt keerukate toodete puhul on 
need väljakutsed veelgi tõsisemad, sest tootearendus ei nõua mitte ainult aega ja kapitali, vaid ka 
spetsiifilise oskusteabe kaasamist, mida siseriiklikult kõikides vajalikes valdkondades ei leidu.  
 
Eestis lisandub meretehnoloogiliste toodete arendamisel takistava tegurina sõltuvus ilmastikust ja 
regulatsioonidest. Merekeskkonnas katsetamist vajavaid tooteid ei ole võimalik aastaringselt 
reaaltingimustes testida ja sageli on selleks vaja vee erikasutus- või muid erilubasid. Teisalt on Eestis 
võimalik tooteid katsetada kõikide aastaaegade tingimustes, mis mõnede tootearenduste puhul võib olla 
ka eeliseks. 
  

3.2.  Innovatsioonivõimalused 
 
Erinevate majanduslike ja tehnoloogiliste trendide koosmõjul on avameretööstus lähikümnendil kasvav 
valdkond, mis vajab mereseadmeid ja -varustust väga erinevate funktsioonide täitmiseks. On tõenäoline, 
et turule tulevad täiesti uued avamerel kasutatavad tööriistad ja tooted. Tingimused, mida turg sellistele 
toodetele esitab, lähtuvad keskkonnahoidlikest printsiipidest ning taotlevad kuluefektiivsust ja 
autonoomsust. Samuti peavad vähemalt osad nendest toodetest ja lahendustest olema integreeritud 
avameretööstust teenindavate laevadega, või vähemalt olema kasutatavad laevadel. Vastavad peavad 
olema ka kaldataristu võimalused ja teenused, mis toetavad avameretööstuse ja teeninduslaevade 
toimimist. 
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Joonis 16. Tehnoloogiliste trendide tõenäosus ja 
mõjuulatus Eesti mereseadmete- ja varustuse tootmisele 
aastaks 2030 

Mereseadmete nõudluse mahu kasvu ja kiiret 
turu arengut toetavad kõik trendid ja 
suundumused. Tehnoloogiliste lahenduste 
rakendusvõimalused on mereseadmete 
funktsioonist ja tööpiirkonnast sõltuvalt väga 
diferentseeritud. On usutav, et lähikümnendil 
leiavad kõik tehnoloogilised trendid 
mereseadmete arenduses ja tootmises 
rakendust. Uute tehnoloogiate rakendamise 
võimest sõltub, kas Eestis tekib selle sektori 
innovatsioonile orienteeritud ettevõtteid või 
ostab Eesti meretööstus ja Eestisse tekkiv 
avameretööstus mereseadmeid edaspidigi 
välisriikidest.  

 
Ka Euroopa Komisjoni säästliku sinimajanduse arengu visioon (Euroopa Komisjon, 2021) näeb 
potentsiaali avamereressursside senisest suuremamahulisemas ja keskkonnasäästlikus 
ekspluateerimises. Tekkivate ja kasvavate sektoritena nähakse eeskätt avamereenergeetikat ja avamere-
biomajandust, aga ka vee magestamist, mineraalide kaevandamist materjalide arenduseks, mereseiret, 
julgeolekut ja turvalisust ning allveekaabelduste ja allveerobootikaga seotud tööstust. 
 
Eesti lokaalsete arengute kontekstis on lähiaastatel olulisemad meretuuleparkide ja avamere-
vesiviljelusega (biomajandusega) seotud arengud, mis toovad piirkonda vastavate arenduste ja 
hooldusega tegelevad rahvusvahelised ettevõtted ja kaasuva kompetentsi. Kui palju Eestisse tekkivast 
avameretööstuse ärist jääb regiooni, sõltub peamiselt riiklikust poliitikast arendajate valikul ning 
ettevõtete võimest tellimusi vastu võtta ja konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid pakkuda (Danish 
Shipping, Wind Denmark, Danish Energy, 2020).  
 
Euroopa Liidu avamere taastuvenergeetika strateegia (Euroopa Komisjon, 2022) hindab EL avamere 
tuuleenergia tootmise mahuks praeguse 12 GW asemel vähemalt 60 GW aastaks 2030 ja vähemalt 300 
GW aastaks 2050, kuid konventsionaalsed avamere-tuulepargid ei ole ainus võimalus avamerel energia 
tootmiseks. Tekkivate avamere-energeetika sektoritena nähakse ka ujuvad tuuleparke, ujuvad 
päikeseenergiaparke, lainetusest toodetavat energiat ja avamerel vesiniku tootmist.  
 
Laevade ümberehituse ja meretööstusprojektide peatöövõtuga tegelevad suuremad Eesti ettevõtted 
(LTH Baas, SRC Grupp) on uue tegevussuunana käivitamas avamere-energeetika ja avameretööstusega 
seonduvaid arendusi ja rahvusvahelisi koostööprojekte, mis võivad pakkuda võimalusi ka väikestele Eesti 
meretehnoloogiatooteid arendavatele ettevõtetele. 
 
Mere biomajanduse ja vesiviljeluse osas on EL riikide võimalused ja loodusressursid erinevad, kuid EL 
strateegiad rõhutavad vetikakasvatuse potentsiaali, mis Eesti puhul on märkimisväärne. Näiteks 
furtsellaaria kasvuks sobivaid madalate vetega kasvukohti on maailmas vähe ja üks neist asub Eestis. 
Furtsellaraani kasutatakse taimse tarretisainena toiduainetööstuses, kuid selle kasutusvõimalused on 
mitmekesisemad – näiteks arendatakse Eestis furtsellaaria põhist meditsiinilist markerainet. Tõenäoliselt 

T1 Uued energiakandjad

T2 Suurandmed
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on ka teiste Eestis looduslikult levinud merevetikate puhul avamere-kasvatuse ja toorme 
kasutusvõimalused laiemad kui seni kasutatud. Samuti on tõestatud, et vetika-, mererohu- ja 
karbikasvatuse abil on võimalik kompenseerida avamere kalakasvatuste jt töötusvaldkondade poolt 
toodetavat reostust, kuid sel eesmärgil kasvatusele ei ole seni leitud häid väärindamisvõimalusi. Igal 
juhul toob valdkonna areng kaasa suurenenud nõudluse avamere-põllunduseks vajalike tehniliste 
lahenduste ja tööriistade järele.  
 
Merekaitse ja mereseire kasvuvaldkond on EL visioonides tähtsustatud põhjusel, et seni rakendatud 
andmehõivesüsteemid, suurandmete kasutamine ja mereseiresüsteemide rakendamine ei ole kaasaegse 
merekaitsesüsteemi ülesehitamiseks piisavad ei mahult ega võimekuselt. 
 
Merekaablite paigaldamine ja hooldus tagab globaalse andmesidevõrgustiku toimimise, selle 
hoolduseks ja paigaldamiseks on vajalikud erinevad allveeseadmed, -tööriistad ja -robotid. 
Allveerobootika seadmete globaalne turumaht on 2019 aastal hinnatud 2 209 miljonile eurole ja 
ennustatud selle kasvu 4 390 miljonile aastaks 2025 (Euroopa Komisjon, 2021). 
 
Arendusteks vajalikku teadmust leidub Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis. Spetsiifiliste 
kompetentside kaasamiseks välisriikidest puudub väikeettevõtetel sageli piisav haare. Uudsete toodete 
turule toomine eeldab ka investeeringuid rahvusvahelisse turundusse, mis samuti ei ole Eesti väikestele 
ettevõtetele jõukohane, kuid oleks mõeldav ettevõtete koostöös ja vastavate toetusmeetmete 
kaasamisel. 
 
Suures osas on mereseadmete ja -varustuse tootjate ja iduettevõtete probleemid samad, mis muul 
meretööstusel. Kapitali kaasamise võimalused ja võimekus on väike ning innovaatilistele 
toodearendajatele kättesaadavad kapitaliseerimisvõimalused on piiratud samadel põhjustel, mis 
laevaehituses ja retrofitis. 
 

Andri Laidre, Flydog Solutions: "Esimesest EU projektist astusime poole pealt välja ja maksime 
kogu saadud toetuse tagasi. Olime projektis paljude ülikoolide kõrval ainuke eraettevõte ja 
saime aru, et projekti lõpptulemuse kommertsialiseerimise ja praktilise rakendamise huvi oli 
ainult meie ettevõttel. Ülikoolide huvi oli pigem teadust teha ja oma tööks lisarahastust leida. 
Meie jaoks tähendas see aga tarbetut aja ja raha kulu. Peale seda oleme olnud väga 
ettevaatlikud ülikoolide projektikutsete osas." 

Timmu Tollimägi, Unsinkable Robotics: „EAS projektide puhul on vaja tõendada 
omafinantseerimise suutlikkust. Selleks sobib investori garantiikiri või panga laenuotsus, aga 
projekti kirjutamise faasis on keeruline seda ideed investorile müüma minna. Palju mõistlikum 
oleks projekt EAS’ile ära esitada ning kui idee kiidetakse heaks ja leitakse, et äriplaan on 
perspektiivikas, annab EAS tingimusliku otsuse, et kui leiad omafinantseeringu, rahastame sinu 
ideed. Positiivse projekti otsusega on oluliselt lihtsam panka või investori jutule minna. Kui 
Horisondi projektides on see tavapärane praktika, miks siis mitte Eestis?” 

Andri Laidre, Flydog Solutions: „Me läbisime terve hanke kadalipu India rannikule 
mereseirejaamade paigaldamiseks. Töötasime projekti jaoks välja korraliku lahenduse, mida 
käisime ka Indias koha peal tutvustamas. Jõudsime lõpuks kuue ettevõtte hulka, kellel paluti 
pakkumine teha. Siis selgus, et oli vaja esitada pangagarantiid. Kuna projekti eelarve ületas 
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kümnekordselt meie ettevõtte aastast käivet, siis ei õnnestunud meil seda saada. Tagasiside 
meie tehnilise lahenduse osas oli seejuures väga positiivne. Konkureerisime  suurte ettevõtetega 
(näiteks YSI Xylem grupist), kelle ees varasemalt oleme väiksemamahulisi hankeid võitnud. 
Potentsiaalne hea võimalus ettevõtte kasvatamiseks luhtus, kuna me ei leidnud kapitali, et 
suuremamahulist projekti ette võtta.“ 

Heigo Mõlder, MindChip: „Inno-osaku meetmetega pole meie äris midagi teha, need on liiga 
väikesed. Aga et teha 1 mln mahus arendustööd ja RUPi, peab kokku katma ca 150 tuhat 
omafinantseeringut. See pole alustavale ettevõttele lihtne, isegi kui see raha on arvel olemas.“ 

Andri Laidre, Flydog Solutions: „Kuni 100 000 euro mahus on võimalik pangast käibekapitali 
laenu saada küll, aga enamasti kasutame laenudeks FFF mudelit – friends, fools & family. Aga 
ekspordigarantiid mitmemiljonilisele projektile nad ei saa anda“. 
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3.3. Mereseadmete innovatsiooni SWOT 
 
Tugevused Nõrkused 
 Soodsa ärikeskkonnaga eduka digiriigi maine 

toetab rahvusvahelist koostööd 
 Innovatsioonivõimekuse arendamine on 

riiklik prioriteet 
 Kuuluvus kõrge innovatsioonivõimekusega 

Läänemere regiooni, uute tehnoloogiate 
arendamine naaberriikides 

 Mudelkatsebasseini ja arendusteenuste 
kättesaadavas kompetentsikeskuses  

 Kodumaiste võimalike arenduspartnerite 
olemasolu väärtusahelas (laevaehitus, 
sadamad, tekkiv avameretööstus)  

 Väike koduturg uutele toodetele (nii era- kui 
avaliku sektori tarbimises)  

 Sadamavõrgustiku nõrk innovatsioonivalmidus  
 Finantsvahendite ja sihitud 

innovatsiooniinvesteeringute puudulik 
kättesaadavus meretööstuse valdkonnas 
(erinevalt naaberriikidest) 

 Vähene integreeritus rahvusvaheliste 
võrgustikega ning puudulik ligipääs välisturgudele 
ja teabele  

 Kodumaiste teadmusteenuste valiku piiratus, 
sõltuvus välisriikides asuvast kompetentsist 

Ohud Võimalused 
 Majandusarengu ebastabiilsus pärsib 

investeeringuid innovatsiooni (nii era- kui 
avalikus sektoris) 

 Kompetentside väljavool lähiriikidesse, kus 
on kõrgem innovatsioonialane maine, 
arenguvõimalused ja töötasu 

 Kompetentsikeskuse sulandumine ülikooli 
teadustöökesksesse eesmärgistusse takistab 
innovatsiooniks vajalikku operatiivsust ja 
rakenduslikkust 

 Arendused jäävad ülikoolidesse seisma või 
müüakse välisriikide ettevõtetele 

 Avameretööstusega seotud nõudluse kasv (sh 
koduturul)  ja tarneahelate regionaliseerumine 
loob võimaluse uute toodete arendamiseks ja 
turustamiseks lähiriikides 

 Tehnoloogiate areng loob võimaluse uute 
toodete arendamiseks ja startuppide tekkeks. 

 Kui ettevõtted suudavad innovatsiooni vajavatele 
muutustele õigeaegselt reageerida, on võimalus 
tugevdada positsiooni väärtusahelates. 

 Kodumaise ja rahvusvahelise innovatsiooni 
ökosüsteemi arendamine: koostöö kogu 
väärtusahela ulatuses  

 TalTech väikelaevaehituse kompetentsikeskuse 
fookuse laiendamine (mehhatroonika, IKT, 
jõuallikad jm) 
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4. MERETÖÖSTUSE INNOVATSIOONISTSENAARIUMID 
 
Eesti Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavas 2021–2035 (TAIE 
arengukava 2021-2035, 2021) esitatud visiooni kohaselt  aastaks 2035:  
 

…on Eesti kohanemisvõimeline teadmuspõhine ühiskond, kus mõistetakse teaduse, 
arendustegevuse ja innovatsiooni vajalikkust, teadmus on ringluses ning teadustöö tulemusi 
kasutatakse loovalt ja oskuslikult Eesti sotsiaalse ja majandusliku heaolu ja kestlikkuse 
hüvanguks.  
 
…saavutavad Eesti teadlased silmapaistvaid tulemusi, on ühiskonnas nii ettevõtjatele kui ka 
poliitikakujundajatele hinnatud partnerid ning rahvusvahelistes teadmusvõrgustikes aktiivsed ja 
tunnustatud osalejad.  
 
…on Eestis head rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised tingimused suure lisandväärtusega 
ettevõtluseks. Ettevõtlussektori kasvuvedur on teadus, arendustegevus ja innovatsioon. Eesti on 
kogu maailmas tuntud uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötaja ja kasutusele võtjana.  
 

Kas ülalesitatud ambitsioonikas visioon realiseerub, sõltub paljudest erinevatest teguritest ja 
sündmustest tulevikus mida on raske, sageli ka võimatu prognoosida. Seetõttu on mõistlik käsitleda 
tulevikku  mitmevariantsena.  Sellist võimalust pakub stsenaariumide meetod, kus joonistuvad välja 
erinevad võimalikud tulevikud. Stsenaariumides esitatavad väited ja kirjeldused on hüpoteetilised ehk 
kirjeldavad tõenäolistelt toimuvaid arenguid ja muutusi. Stsenaariumid aitavad ettevõtjatel, ametnikel, 
teadlastel ja sidussektorite esindajatel teha kaalutletumaid valikuid ja otsuseid. 
 
Stsenaariumide koostamise meetod võimaldab  “… asetada kogu Eesti või mõni üksik tegevusvaldkond 
analüüsi käigus mõtteliselt erinevatesse tekkida võivatesse (välis-)keskkondadesse, piltlikult öeldes, 
erinevatesse tulevikumaailmadesse ja püüda jõuda selgusele, kuidas riik seesuguses maailmas käituma 
hakkab või käituda saaks” (Arenguseire Keskus, 2021).  
 
Peatükis 0.1.  Ülevaade Eesti meretööstusest“ esitatud visiooni saavutamine sõltub nii üldistest kui ka 
valdkonnaspetsiifilistest võimalikest arengutest ja trendidest, mida on käsitletud eelmistes käesoleva 
uuringu osades.   
 
Stsenaariumide koostamisel on arvesse võetud käesoleva uuringu käigus tuvastatud ja analüüsitud:  

 meretööstuse tulevikku otseselt mõjutavaid tehnoloogilisi, poliitilisi ja sotsiaalmajanduslikke 
suundumusi;  

 intervjueeritute arenguvisioone ning hinnanguid peamistele trendidele ja mõjujõududele; 
 sektori tänast olukorda, tugevusi, eripärasid ja arenguvajadusi;  
 teadlaste ja sidusrühmade esindajate hinnanguid ning visioone. 
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Stsenaariumide põhiteljed ja -maatriks 
 
Lähtudes meretööstuse innovatsiooni mõjutavate trendide ja tegurite analüüsist ning läbiviidud 
intervjuude kokkuvõtetest saab tegurid grupeerida kahe peamise teema alla, mis samaaegselt on ka 
stsenaariumide maatriksi põhiteljed: innovatsioonivõimekus ja innovatsioonivajadus (Joonis 17. 
Meretööstuse innovatsioonistsenaariumid 2030). Nagu jooniselt näha, võivad neist teguritest sõltuvad 
stsenaariumid olla vägagi eriilmelised. 
 

 
Joonis 17. Meretööstuse innovatsioonistsenaariumid 2030 

 
INNOVATSIOONIVAJADUS  
ehk milline on väline surve ja sellest tulenev vajadus või ka möödapääsmatus uuenduste järele.  
 
Innovatsioonivajadust tekitavaks esmaseks teguriks on ärikeskkonna radikaalsed muutused, mida on 
põhjustanud viimaste aastate koroonapandeemia, energia- ja toorainekriis ning sõda Ukrainas. Energia 
ja materjalide hinnatõus, tõrked tarneahelates, nõudluse muutus ja inflatsiooni kasv puudutavad 
vähemal või suuremal määral kõiki ettevõtteid ja võivad muuta nii toote, protsesside või ärimudeli 
innovatsiooni möödapääsmatuks. Teiseks innovatsiooni käivitajaks ettevõtetes on vajadus edendada 
konkurentsivõimet läbi klientide muutuvate vajaduste parema rahuldamise uute või täiustatud 
toodete/teenustega. Konkurents tingib vajaduse ka protsesside innovatsiooniks eesmärgiga saavutada 
paremat efektiivsust ja kasumlikkust. Kolmandaks innovatsiooni käivitajaks on Eesti ja rahvusvahelisest 
regulatsioonist tulenev muudatuste vajadus.  Arvestama peab näiteks rohepöörde eesmärkidest 
tulenevate ressursipiirangute, karmistuvate keskkonna ja ohutusnõuetega või ka näiteks 
riikidevahelistest kaubanduslepetest tulenevate turupiirangutega. 
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INNOVATSIOONIVÕIMEKUS  
ehk milline on meretööstuse ettevõtete võimekus innovatsiooni algatamisel ja teostamisel.  
 
Olenemata innovatsiooni liigist (toote või teenuse innovatsioon, protsesside innovatsioon parema 
efektiivsuse saavutamiseks, ärimudeli innovatsioon) on esmatähtis pädevate ja motiveeritud 
töötajate/talentide olemasolu ettevõtetes. Teiseks eduka innovatsiooni teguriks on innovatsiooni 
ökosüsteemi  olemasolu ehk kuulumine võrgustikesse, mis ühendavad ettevõtet teadus- ja 
arendusasutustega ning teiste partneritega ja kus üheskoos luuakse ja pakutakse uut väärtust. 
Meretööstuse innovatsiooni ökosüsteem hõlmab partnerluses olevaid ettevõtteid, ülikoolide 
meretööstusega seotud allüksusi ja spetsialiste, väikelaevaehituse kompetentsikeskust, inseneri- ja 
konsultatsioonibüroosid Eestis ja välisriikides, Eesti Meretööstuse liitu, sidusvaldkondade partnereid jt. 
Kolmandaks peamiseks innovatsiooni võimekuse teguriks on rahastusvõimalused (Kredex, pangad jt.) 
ning Eesti kui ka EL programmilised ja rahalised tugimeetmed innovatsiooni edendamiseks.  
 
 

Stsenaariumide kirjeldused 
 
Vastavalt joonisel 1 esitatud raamistikule on alljärgnevalt koostatud neli stsenaariumi. Tulevikku ei saa 
ette näha. Teame vaid, et see kujuneb valitsevate ning tärkavate trendide baasil ja täna tehtavate 
otsuste tulemusena.  Väliskeskkonna tulevikku kujundavad otsused ja protsessid on suuresti globaalse 
iseloomuga ja meie poolt raskesti mõjutatavad. Samas on Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse 
arendamisel suur kaal kohapealsetel valikutel ja otsustel, mis suurendavad enamsoovitud 
stsenaariumide käivitumise tõenäosust. Erinevate võimalike innovatsioonistsenaariumide kirjeldused 
aitavad püüda jõuda selgusele, milliseid otsuseid peaksid riik ja ettevõtted langetama 
innovatsioonivõimekuse arendamiseks eri olukordades. Tabel 4. Innovatsioonistsenaariumite võrdlus“ 
on esitatud stsenaariumite peamised erisused vastavalt stsenaariumide põhitelgedele ja -teguritele.  
 
Stsenaarium “arukad muudatused”  
 
Ärikeskkond on stabiliseerunud ja globaalsed riskid majandusarengule, mida veel aastal 2022 kardeti 
(geopoliitiliste  konfliktide eskaleerumine, energiahindade, inflatsiooni ja intressimäärade hüppeline 
kasv) jäid lühiajaliseks ning ei realiseerunud kardetud kujul. Covid-19 pandeemia rauges ja sellega õpiti 
elama. Ka Venemaa energia- ja tooraineressurssidele leiti asendus, mis osutus küll mõnevõrra kallimaks 
ja aeganõudvamaks, kuid üleüldine mõju ettevõtete ja eraisikute majanduslikule toimetulekule jäi 
mõõdukaks. Kriisidest taastumine on pigem V tähe kujuline. EL rohepöörde eesmärkides ja tähtaegades 
tehakse küll mõningaid järeleandmisi, kuid suuremaid poliitikamuutusi ja tulevikuvaadet need ei mõjuta. 
Meretööstuse klientide ootustes on tähtsustunud elektriliste jõuallikate nõudlus ja suuresti on kasvanud 
autonoomsete laevade, samuti ka merekaitse ja avameretootmiste teenindamisega seotud laevade, 
mereseadmete ja -varustuse vajadus. Riigihangetel on saanud tavapäraseks elektriliste või 
hübriidjõuallikate nõue. 
 
Eesti majandus on kriisijärgsetel aastatel hoogsas tempos arenenud, riigieelarve tulude kasv on 
võimaldanud suurendada investeeringuid kõrgharidusse ja innovatsiooni edendamise meetmetesse.  
Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukavas 2021-2035 seatud eesmärgid 
on realiseerumas. Läbi sihtasutuste on loodud mitmeid tugisüsteeme ja -meetmeid ettevõtete 
innovatsioonivõimekuse tõstmiseks. Riigipoolne fookus on innovatsiooni ökosüsteemi arendamisel  ja 
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rakendusliku iseloomuga teadus- arendustegevusel. Muuhulgas on rahastatud Meretehnoloogia 
kompetentsikeskuse (endise nimetusega Väikelaevaehituse kompetentsikeskus) rakenduslikke 
teadusuuringuid ja toetatakse teenuste osutamist meretööstuse ettevõtetele. Ülikoolide teadustöö 
rahastamisel on oluliseks kriteeriumiks ettevõtete huvidest lähtumine ja tulemuste rakendatavus.  
Rahastatud on Eesti Meretööstuse liidu arendusnõuniku ametikoht, kelle  peamisteks ülesanneteks on 
arendus- ja innovatsioonialase koostöö edendamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Samuti 
ka ettevõtete huvidest lähtuva innovatsioonipoliitika kujundamine koostöös riigiasutustega.  
 
Valdav osa Eesti meretööstuse ettevõtetest väljusid stsenaariumi alguses nimetatud kriisidest  
konkurentsivõimelistena, kuna suutsid leida lahendusi kriitilistes olukordades. Tänu heale 
innovatsioonivõimekusele nähti muutunud ärikeskkonnas pigem võimalusi ega jäädud ootama “vanade 
heade aegade” tagasitulekut. Kriisidest väljumisel oli meretööstuse innovatsiooni fookus  eeskätt 
protsesside ja osalt ka ärimudeli innovatsioonil, põhjustatuna muutustest tarneahelates ja hindade 
volatiilsusest. Järgnevalt on keskendutud järjepidevale toodete ja teenuste arendamisele vastavalt 
klientide ootustele ja tehnoloogia uutele rakenduslikele võimalustele. Suur osa tulevikku suunatud 
arendustest lähtub rohepöörde eesmärkidest ja nõuetest. Enamikes sektori ettevõtetes valitseb  
innovatsioonile suunatud juhtimiskultuur ja on palgatud arendusjuhid, kes osalevad aktiivselt kohalikes 
ja rahvusvahelistes innovatsiooni ökosüsteemides.  
 
Möödunud kriisides hoogustunud deglobaliseerumise trend  on veelgi suurendanud Läänemere regiooni 
majanduste omavahelist seotust ja kasvatanud regioonisiseste hangete mahtu. Läänemere piirkonna 
ettevõtete koostöö väärtusahelates on tihenenud.  
 
Innovatsioonile on tulnud kasuks ka riigi tugi rahvusvahelistumisele. Toetatud on liitumist 
rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega, mis on oluliselt parandanud ligipääsu teabele sektori 
suundumustest ja tulevikuvisioonidest. Vastavalt rahvusvahelistele lepetele on meie üliõpilastel 
juurdepääs tipptasemel meretehnoloogia õppeprogrammidele ja nad leiavad tööd Eesti arenevates 
meretööstuse ettevõtetes. Paranenud on Eesti meretööstuse ettevõtete konkurentsivõime, suurenenud 
eksport ja kasvanud lisandväärtus. Ollakse atraktiivsed tööandjad ka meretööstuse parimatele 
välisspetsialistidele.  
 
Eesti väikesadamad on võrreldes laevaehitusega ärikeskkonna muutustest vähem mõjutatud ja seetõttu 
on surve innovaatilisteks muudatusteks piiratud. Fookus on sadamate taristu ja kvaliteedistandarditele 
vastavate baasteenuste väljaarendamisel. Koroonapandeemia mõju on olnud pigem positiivne, kuna 
kasvanud siseturism ja paadiomanike arv on suurendanud sadamaid külastavate ja teenuseid kasutavate 
klientide arvu. See on loonud võimalused sadamate paremaks majandamiseks. Suurem osa 
väikesadamatest, eriti need, millel on asukoha eelis, on näidanud innovatsioonivõimekust  
sadamaprotsesside automatiseerimisel ja selle kaudu tööjõukulude kokkuhoiul. Meretööstuse liidu, 
Väikesadamate liidu, Väikesadamate arenduskeskuse ja Kalanduspiirkondade koostöös on sadamad 
muutunud elujõuliseks külastus- ja kalastuskeskusteks. Lisaks omavahenditele on kasutatakse aktiivselt 
Eesti ja EL erinevad tugi- ja arendusmeetmeid. Koostöös ja riigi toel on arendatud väikesadamate 
võrgustikku mis tagab rannajoone hea kaetuse sadamatega, ühisturunduse ja pakutavate teenuste 
ühtlase kvaliteedi. Eesti osaleb aktiivselt rahvusvaheliste sadamavõrgustike töös ja rahvusvahelistes 
koostööprojektides. Sadamavõrgustiku arendamisele ja investeeringutele on andnud kindlust vastava 
riikliku arengukava ja selles seatud suuniste vastuvõtmine. Sadamataristu ja -teenuste väljaarendamisel 
arvestatakse innovatsiooni laevaehituses ja ollakse muu hulgas valmis ka autonoomsete elektri jõul 
töötavate keskkonnasõbralike laevade teenindamiseks. Tänu teabesüsteemide riiklikule regulatsioonile 
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on jõustatud sadamatele pandud kohustus andmete esitamiseks sadamate kasutuse, jäätmekäitluse 
ning ohutuse- ja navigatsiooni kohta. Info kogumine ja edastamine on riikliku sihtfinantseeringu toel 
automatiseeritud.  
 
Stsenaarium  “kiire kohandamine” 
 
Kriisid jätkuvad ja ärikeskkonnas toimuvad pöördelised muutused. Geopoliitilised vastasseisud on pigem 
eskaleerunud ja põhjustanud üha uusi tõrkeid rahvusvahelistes tarneahelates. Energiakriisist ja 
toormehindade järsust tõusust põhjustatud inflatsiooniline keskkond, tõusvad intressimäärad ja madal 
majanduskasv on pikaajalised, ehk taastumine on pigem L- tähe kujuline. Ettevõtete suhted  klientide ja 
partneritega (tarnijad, pangad jt.) on pingelised, kuna kõigil on vaja „püksirihma pingutada“. Lisaks on 
tänu inflatsioonile pidev surve palgakulude kasvule. Vanaviisi toimida enam ei saa ja võidavad need 
ettevõtted, kes suudavad oma äri uusi tingimusi arvestades kiirelt ümber kujundada - eriti suur on 
vajadus ärimudeli innovatsiooni järele.  
 
EL rohepöörde pikaajalised eesmärgid ei muutu, kuid tähtaegades põhisuundades tehakse olulisi 
muudatusi. Energiakriisist väljumiseks tähtsustub ja kiireneb tuule, päikese ja teiste taastuvate 
energiaressursside kasutuselevõtt. Klientide vaates kasvab seoses mere-tuuleparkide rajamisega vajadus 
teeninduslaevade järele. Nõudlus kasvab ka avamere kalakasvanduste teeninduslaevade järele kuna 
looduslike kalavarude püügi ülempiir on saavutatud ja juurdekasv saab tulla peamiselt avamere-
vesiviljelusest. Seoses geopoliitiliste pingete kasvuga tähtsustub senisest enam vajadus merekaitse 
võimekuse ja seda tagavate kõrgtehnoloogiliste laevade ja mereseadmete järele. Eraklientide ostujõud 
traditsiooniliste lõbusõidulaevade järele on keerulises majandusolukorras pidurdunud. Ostujõuliste 
klientide ootustes on tähtsustunud väikelaevade elektriliste jõuallikate ja ka kõigi muude laevaseadmete 
elektrifitseerimise ja automatiseerimise nõudlus. 
 
Eesti majandus on koos muu maailmaga kriisis ja riigieelarve tugeva surve all. Sellele vaatamata on 
poliitikud ja valitsused mõistnud teadus-arendustegevuse ning innovatsiooni vajalikkust muutunud 
ärikeskkonnas kohanemiseks.  Toetuste ja investeeringute mahud on jäänud suures plaanis samaks, kuid 
vahendite kasutamine on sihipärasem ja vajadusel ollakse valmis rahastusvõimaluste loominguliseks 
ümbermängimiseks.  
 
Teadus-arendustöös on esiplaanil rakenduslikkus. Ülikoolide teadustöö rahastamisel on oluliseks 
kriteeriumiks ettevõtete huvidest lähtumine ja tulemuste praktiline väärtus.   
 
Iga kriisiga kaasnevad mitte ainult raskused, vaid ka uued võimalused. Suuremad ja edukamad Eesti 
meretööstuse ettevõtted, kus reeglina innovatsioonivõimekus tugevam, on saanud 
konkurentsivõimelisemaks  ja leidnud läbi ärimudeli innovatsiooni uued kasvuvõimalused. Edukad 
ollakse töölaevade segmendis, kus peatöövõtja rollis kontrollitakse kogu väärtusahelat. 
Deglobaliseerumise tulemusena on tähtsustunud Läänemere riikide turud, seda eeskätt riigihangete 
osas. Kasvu on toetanud riigi garantiidega saadud laenud investeeringuteks ja suuremahuliste projektide 
teostamiseks.  
 
Eesti väikesadamad on keskendunud eristumisele omavahelises konkurentsis. Sadamad, millest on 
kujunenud mere- ja ka maismaal liikuvate siseturistide lemmikud, on majanduslikult jätkusuutlikud ja 
näitavad head innovatsioonivõimekust teenuste arendamisel ning sisemiste protsesside 
efektiivistamisel. Kasutusele on võetud mitmeid infotehnoloogilisi lahendusi nii inimtööjõu kokkuhoiuks 
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kui ka klientide paremaks teenindamiseks. Lisaks baasteenustele on edukamatesse sadamatesse 
paigaldatud laadimisjaamad elektri ja hübriidlaevade tarbeks. Kuna riigieelarve on antud stsenaariumi 
kontekstis pingelises seisus, siis Eesti rannikut katva tervikliku sadamavõrgustiku väljaarendamise 
toetuseks raha napib. Koostöö edukamate sadamate vahel toimub vajaduspõhiselt infovahetuse, 
turunduse ja infotehnoloogiliste lahenduste ühilduvuse vallas.  
 
Stsenaarium  “juhuslik spikerdamine” 
 
Ärikeskkond on sarnaselt stsenaariumile „arukad muudatused“ stabiliseerunud ja globaalsed riskid  
majandusarengule, mida veel aastal 2022 kardeti, jäid lühiajaliseks ning ei realiseerunud kardetud kujul. 
(vt. stsenaarium „arukad muudatused“). Vaatamata ärikeskkonna soodsatele arengutele või ka „tänu 
sellele“ on Eesti meretööstuse innovatsioonivõimekus jäänud nõrgaks, kuna: 
 
 Tavapärane ärikeskkond, s.h. klientide nõudlus on taastumas, ei tunnetata otsest vajadust 

innovatsiooni järele ega peeta vajalikuks sinna panustada.  
 Covid-19-st ja geopoliitilisest kriisist põhjustatud ebaselge tulevikuvaate tõttu ei investeeritud 

arendusprojektidesse. Paljudel juhtudel loobuti ka olemasolevatest arenduste projektijuhtidest. 
Peagi selgus, et taoliselt jätkates jäädakse konkurentsis alla ja klientidest ilma, kuid oli juba hilja: 
nüüd ollakse tagaajaja rollis ja ka talendikaid töötajaid on üha keerulisem leida. 

 Riik peab innovatsiooni edendamist oluliseks ja ka rahalised vahendid on olemas, kuid ettevõtete 
vähene võimekus uusi arendusprojekte initsieerida ühelt pool ning riigi pakutavate tugimeetmete 
bürokraatlikkus ja hajutatus teiselt poolt ei vii innovatsioonivõimekuse kasvule. 

 Koostöö ülikoolide ja- arenduskeskustega on juhuslikku laadi, kuna ettevõtjad ootavad kiireid 
praktilisi lahendusi aga teadlased seevastu lähtuvad akadeemilise karjääri kriteeriumidest ja 
eelistavad oma spetsiifiliste huvidega seotud pikaajalisi uurimisteemasid. 

Innovatsiooni vedavaks peamiseks jõuks on antud stsenaariumi puhul rahvusvaheline konkurents, mis 
tahes-tahtmata sunnib uuendustega kaasa minema. Sellest johtuvalt jälgitakse konkurente, nende uusi 
mudeleid, tootmistehnoloogiaid ja müüginumbreid. Riik toetab messikülastusi ja Eesti Meretööstuse liit 
hoolitseb messikülastuste korraldusliku poole eest.  
 
Innovatsioon ettevõtetes ei ole süsteemne, kuid enamik ettevõtteid võtavad üle konkurentide edukaks 
osutunud uuendusi. Samas on sellisel tegutsemisel oht hiljaks jääda või puudub võimekus keerukamate 
lahenduste järeletegemiseks. Ettevõtjad sooviksid riigipoolset tuge välisekspertide palkamiseks, kelle 
abil uuendusi ellu viia ja konkurentsis püsida, kuid selleks sobivad meetmed puuduvad. 
 
Eesti väikesadamates on fookus jätkuvalt sadamate taristu ja baasteenuste väljaarendamisel, kuna 
kasvanud on nii sise- kui ka välisturism. Paadiomanike arv on suurenenud ja kaikohti napib. Võimalused 
sadamate jätkusuutlikuks majandamiseks on paranenud, kuid vajadust investeeringuteks 
innovaatilistesse lahendustesse ei tunta. Valdavalt usutakse, et piisab, kui vastata nõudluse kasvule 
baasteenuste pakkumisega ilma, et neid oleks vaja automatiseerida või digitaliseerida. Tähelepanu 
pööratakse ka ohutusnõuete täitmisele ja ning prügi ja heitmete käitlemisele. Uuendused, nagu näiteks 
taastuvenergia kasutamine, kiire andmesidevõrgu loomine või masinnägemise tehnoloogiate 
rakendamine on pigem erandid. Väikesadamate innovatsioonile tuleks kasuks nende arendamine 
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võrgustikuna, kuid takistuseks on üleriigilise sadamavõrgustiku koordinatsiooni ja võrgustiku 
arendamiseks sobivate meetmete puudumine.  
 
Stsenaarium “sunnitud muudatused”  
 
Kriisid jätkuvad ja ärikeskkonnas toimuvad pöördelised muutused sarnaselt stsenaariumile „kiire 
kohanemine“. Geopoliitilised vastasseisud on pigem eskaleerunud ja põhjustanud üha uusi tõrkeid 
rahvusvahelistes tarneahelates. Energiakriisist ja toormehindade järsust tõusust põhjustatud 
inflatsiooniline keskkond, tõusvad intressimäärad ja madal majanduskasv on pikaajalised, ehk 
taastumine on pigem L- tähe kujuline (vt. ka stsenaarium „kiire kohanemine“). Põhjalikult muutunud 
ärikeskkonnas on vajadus innovatsiooni järele eriti kõrge. Vanaviisi toimida enam ei saa ja ollakse 
sunnitud tegelema eeskätt ärimudeli innovatsiooniga, mis tähendab uut kombinatsiooni 
väärtuspakkumisest, ressurssidest, positsioonist väärtusahelas, koostööpartneritest, kulustruktuurist, 
müügikanalitest jt. ärimudeli elementidest. Antud stsenaariumis seistakse kõige otsesemalt silmitsi 
strateegia põhitõega: „muutu või sure“. Kuna ettevõtete innovatsioonivõimekus on madal, siis valitseb 
oht, et ad hoc muudatused, mida tuleb kiirkorras ära teha, ei pruugi õnnestuda. Risk rahvusvahelises 
konkurentsis kaotajaks jääda on kõrge, kuna: 
 
 Headel aegadel pole innovatsiooni vajadust tunnetatud ega sinna investeeritud.  
 Kriiside saabudes on tegeletud peamiselt kulude kokkuhoiuga, mille käigus on viimasedki 

arendustöötajad koondatud.  
 Muutuste tuules ollakse üksi, sest pole peetud vajalikuks koostöösuhete arendamist ülikoolide ja- 

arenduskeskustega või teiste innovatsiooni ökosüsteemi osapooltega. 
 Riiklikud tugimeetmed praktiliselt puuduvad, kuna jätkuvate kriiside ja aeglase taastumise tõttu on 

riigieelarve võimalused piiratud. Heal juhul suudetakse rahastada ülikoolides toimuvat teadus- ja 
arendustööd, kuid see ei aita ettevõtjaid, kes otsivad abi ärimudeli innovatsiooniga seotud 
teemadele.  

 Finantsasutused on äärmiselt konservatiivsed ja ettevaatlikud ettevõtete investeeringute või 
tehingute rahastamisel. Välispankadel puudub ka kohalik kompetents meretööstuse projektide 
rahastamiseks. 

Antud stsenaariumi korral  suudavad ellu jääda vaid ettevõtted, kes on suutnud säilitada 
innovatsioonivõimelise organisatsioonikultuuri ja kellel on finantsvõimekust vajalikesse  
ümberkorraldustesse investeerimiseks.  
 
Eesti väikesadamad on keskendunud peamiselt kohaliku turismi ja oma piirkonna paadiomanike 
teenindamisele. Vähest investeerimisvõimekust kasutatakse taristu ja kaikohtade arendamiseks. Piiratud 
võimekus ei ole piisav elektrimootorite laadimispunktidesse investeerimiseks ning see omakorda on 
pärsib elektrimootorite innovatsiooni, tootmist ja kasutust väikelaevadel. Sadamavõrgustiku arendamist 
ja koostööd sadamate vahel praktiliselt ei toimu, kuna selle peamine rahastusallikas – riigieelarve - on 
antud stsenaariumi kontekstis kriitilises seisus ja väikesadamate võrgustiku arendamine pole riiklik 
prioriteet.  
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Innovatsiooni 
põhitegurid 

“Arukad muutused” “Kiire kohandamine” “Juhuslik 
spikerdamine” 

“Sunnitud 
muudatused” 
 

Vajadus Mõõdukas Kõrge Mõõdukas Kõrge 
1.Majandus-
keskkonna 
muutuste mõju  
 

Kriiside mõju jääb 
kardetust nõrgemaks. 
Pikaajalisem on 
tarneahelate  ja 
energiahinna muutuste 
mõju. 

Kriisid jätkuvad ja 
ärikeskkonnas toimuvad 
pöördelised muutused 
milledega kaasneb riske, aga 
ka rohkelt uusi võimalusi. 
Eriti suur on vajadus 
ärimudeli innovatsiooni 
järele.  
 

Kriiside mõju jääb 
kardetust nõrgemaks. 
Pikaajalisem on 
tarneahelate  ja 
energiahinna 
muutuste mõju. 

Kriisid jätkuvad ja 
ärikeskkonnas toimuvad 
pöördelised muutused, 
milledega kaasneb riske 
aga ka rohkelt uusi 
võimalusi.  Eriti suur on 
vajadus ärimudeli 
innovatsiooni järele. 

2.Konkurents ja 
klientide 
ootused 

Konkurents loob vajadust 
protsesside 
efektiivistamiseks. 
Kliendid ootavad “rohelisi 
lahendusi” ja isesõitvaid 
laevu 

Suureneb nõudlus 
lõbusõidulaevade uuenduste 
järele.  
Kasvab nõudlus 
kõrgtehnoloogiliste 
merekaitse ja avamere 
tootmiste teeninduslaevade 
järele. 

Konkurentsisurve on 
protsesside 
efektiivistamisele. 
Kliendid ootavad 
“rohelisi lahendusi” ja 
isesõitvaid laevu 

Suureneb nõudlus 
lõbusõidulaevade 
uuenduste järele.  
Kasvab nõudlus 
kõrgtehnoloogiliste 
merekaitse ja avamere 
tootmiste 
teeninduslaevade järele. 

3.Muutuva 
regulatsiooni 
mõjud 

Rohepöörde eesmärkidest 
peetakse kinni. 
Keskkonna- ja 
ohutusnõuded 
karmistuvad. 

Tagasilöögid rohepöörde 
tähtaegades. Samas 
taastuvenergiale üleminek 
võib kiireneda. 

Rohepöörde 
eesmärkidest 
peetakse kinni. 
Keskkonna- ja 
ohutusnõuded 
karmistuvad. 

Tagasilöögid rohepöörde 
tähtaegades. Samas 
taastuvenergiale 
üleminek võib kiireneda. 

Võimekus Kõrge Kõrge Madal Madal 
1.Talentide 
olemasolu ja 
motiveeritus 

Ettevõtete palgal on 
võimekad 
arendustöötajad, juhid ja 
välisspetsialistid. 
Ettevõtetes valitseb 
innovatsiooni toetav 
organisatsiooni kultuur. 

Enamikul sektori ettevõtetel  
õnnestub hoida ja leida 
juurde võimekaid 
spetsialiste ja juhte, kellede 
olemasolu on esmatähtis 
kiirel kohandamisel.  
Ettevõtetes valitseb 
innovatsiooni toetav 
organisatsiooni kultuur. 

Kuna tavapärane 
ärikeskkond, s.h. 
klientide nõudlus on 
taastumas, siis ei 
peeta vajalikuks 
investeeringuid 
innovatsiooni ega 
palgata 
arendustöötajaid. 

Ettevõtetel, kellel 
puuduvad võimekad 
töötajad ärimudeli 
innovatsiooniks jäävad 
konkurentsis vinduma, 
lähevad müüki või 
lõpetavad tegevuse. 
 

2.Innovatsiooni 
ökosüsteemi/ 
koostöövõrgusti
ku olemasolu ja 
toimivus.  

Riik toetab osalemist 
piiriülestes 
koostöövõrgustikes ja 
rahvusvahelistes 
erialaorganisatsioonides. 
Selle tulemusel on 
paranenud ligipääs 
teabele sektori 
suundumustest ja 
visioonidest.  
 

Laiapõhjalist koostööd 
võrgustikes ei toimu. Selle 
asemel lähtutakse  
konkreetsetest ühishuvidest 
kus eesmärgiks on kiired ja 
praktilised, eluliselt tähtsad  
lahendused. 
  

Koostöövõrgustikes 
aktiivselt ei osaleta. 
Kui midagi märgatakse 
või keegi midagi 
pakub, siis vaadatakse 
“õunte pealt”. 

Põhiteemaks on 
ellujäämine, mitte 
innovatsioon. Ei ole aega 
ega raha 
koostöövõrgustikes 
osalemiseks. 

3.Rahastusvõim
alused ja 
tugimeetmed 

Tugimeetmete fookus on 
innovatsiooni 
ökosüsteemi arendamisel 
ja rakenduslikel teadus- 
arendustegevusel. Riiklike 
vahendite maht 
innovatsiooni-
meetmetesse on kasvav. 

Vaatamata pingelisele 
riigieelarvele suudetakse 
hoida innovatsiooni-
meetmete rahalist mahtu ja 
vajadusel ollakse valmis  
rahastusvõimaluste 
loominguliseks 
ümbermängimiseks.                                                    

Riiklikud tugimeetmed 
on bürokraatlikud ja 
hajutatud ning ei toeta 
piisavalt ettevõtete-
teadlaste koostööd 
rakenduslikes 
arendus-projektides. 

Pingelise riigieelarve 
tõttu väheneb 
innovatsiooni 
tugimeetmete 
rahastamine. 

Tabel 4. Innovatsioonistsenaariumite võrdlus 
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KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED 
 
Käesolev uuring kinnitas, et Eesti meretööstuse sektoril on suur innovatsioonipotentsiaal ja keskmisest 
kõrgema lisandväärtusega tooted. Sektori ettevõtted on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, 
eksportides valdava osa oma toodangust. Kõrgtehnoloogiliste lõpptoodete kaubamärgi omanikuna, kes 
kontrollib väärtusahelat tootearendusest turunduseni, saab Eesti meretööstus läbi allhangete kaasa 
aidata ka sidussektorites toimuvale innovatsioonile ja seeläbi panustada kohaliku innovatsiooni 
ökosüsteemi väljakujunemisse, sektoril on huvi sellega tegeleda.  
 
Töö käigus läbiviidud stsenaariumide analüüsist järeldub, et nii ärikeskkonna pöördeliste muutuste, 
rohepöörde eesmärkide kui ka tehnoloogia kiireneva arengu tõttu on innovatsioonivajadus 
märkimisväärselt kasvamas. Juhul, kui ettevõtete innovatsioonivõimekus ei arene trendidega samas 
tempos, on meretööstuse ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime tõsises ohus.  See omakorda 
tähendab tootmismahtude, ekspordi ja tööhõive vähenemist nii meretööstuse- kui ka sidussektorites.  
 
Olukorra muudab keerukamaks see, et Eesti majandust on suure tõenäosusega ees ootamas rasked 
ajad, mis tähendab survet riigieelarvele ja võimalustele erinevate tugimeetmete rakendamiseks. Seda 
enam tuleb meetmete ja riigiabi planeerimisel seada paika prioriteedid ja fokuseerida ressursid sinna, 
kus sellest on kõige enam kasu.  
 
Meretööstuse hetkeolukord 
 
Eesti laevaehitust eristab teistest Läänemere regiooni tootjariikidest keskendumine suhteliselt väikestele 
laevadele, väikeseeriatootmisele ja eriprojektidele. Suuremaid kui 100m laevu Eestis üldjuhul ei 
valmistata. Selleks sobivaid sadamakohti on vähe, samuti on takistuseks tööjõu puudumine – mitte 
ainult kvalifitseerituse, vaid ka vajaliku tööjõu mahu tähenduses. Küll aga on Eestis mitu kaalukat 
ettevõtet, kes tegelevad laevaehitusega ja laevade ümberehitusega väljaspool Eestit. Sektori ettevõtted 
on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, eksportides valdava osa oma toodangust ja kontrollides 
väärtusahelat tootearendusest turunduse ja müügini.  
 
Mereseadmete ja -varustuse tootmine on Eestis kujunemisjärgus, suund on keerukamate toodete 
valmistamisele.  Võrkude ja püügivahendite tootmise tähtsus on 10 aasta jooksul vähenenud ning 
kasvab mõõte- test- ja navigatsiooniseadmete tootmise valdkond. Ülikeerukaid mereseadmeid, näiteks 
mootoreid ja turbiine, Eestis seni ei toodeta.  
 
Meretööstusele vajaliku teadusarendustegevusega tegeleb Eestis peamiselt TalTech, teadmusteenuste 
ja arendusprojektide puhul on sektori koostööpartneriks TalTech meretehnoloogia kompetentsikeskus 
(www.scc.ee), mis on spetsialiseerunud rakenduslikele koostööprojektidele ja tootearendusteenustele 
meretehnoloogia ja laevaehituse valdkonnas. Täiendavalt ja väiksemates mahtudes vajab meretööstus 
väga erinevate valdkondade oskusteavet, mida kaasatakse sageli välisriikidest. 
 
Meretööstust mõjutavaid trende veavad rohepööre ja IKT. Rohepöörde vajadused ja tehnoloogia 
arengujärgust lähtuvad võimalused muudavad meretööstuses kasutatavaid energiaallikaid ja materjale 
ning avavad tehisintellekti ja suurandmete töötlemise potentsiaali. Keskkonnanõuete surve, 
tootmissisendite kallinemine ja tõrked tarneahelates nõuavad uute ärimudelite ja toodete arendamist. 
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Tehnoloogilist innovatsiooni forsseerivad tööjõukulude kasv ja inimeste kasvav soov teha ohutut, 
mitterutiinset, tarka ja hästi tasustatud tööd. Kuigi mitmete tehnoloogiliste lahenduste puhul takistab 
nende kasutuselevõtmist kõrge hind, tehnoloogia ebaküpsus ning meretööstuses kehtivad ranged 
nõuded ja regulatsioonid, tekitatakse poliitiliste instrumentidega jätkuvalt ka ärilist vajadust uusi 
tehnoloogiaid rakendada (keskkonnatasud, riigihanked, saastenormid, tööohutus- ja 
tervisekaitsenõuded; teiselt poolt innovatsioonitoetused ja -teenused jne). 
 
Uute energiakandjate laialdane kasutuselevõtt võib avada ka mitmeid uusi ärivõimalusi 
(energiaautonoomsed sadamad,  avamerel asuvad vesinikutanklad jm avameretaristud). Meretuule- jt 
mere-energia-parkide teke Eestisse võib suurendada nõudlust olemasolevate meretööstustoodete 
järele, aga pikemas perspektiivis tuua Eestisse ka täiesti uusi tootearenduse suundi. Kui suur osa 
avameretaristute sidusärist jääb Eestisse, sõltub esmajoones sellest, kui suur on Eesti meretööstuse 
võimekus avameretööstuste arendajate vajadustele vastata. 
 
Meretööstuse väljakutsed 
 
Arvestades sektorit mõjutavate trendide ja suundumuste intensiivsust ja realiseerumise tõenäosust on 
valdkonnas oodata murrangulisi arenguid, mille ärakasutamisest või vähemalt nendega kohandumise 
võimest sõltub sektori edasine konkurentsivõime ja edukus. Võib ütelda, et sektori peamine edutegur 
konkurentsipositsiooni säilitamisel saab lähema 10 aasta jooksul olema võime arendada, juurutada, 
tootestada ja realiseerida uusi tehnoloogilisi lahendusi, eelkõige uute energiakandjate ja laevade 
automatiseerimise valdkonnas. 
 
Juhul, kui Eesti meretööstus ei suuda  turu muutustele õigeaegselt reageerida või ei suuda uuendusi 
oma toodetesse kohandada, on mõju sektori konkurentsivõimele negatiivne.  
 
Eraldi väljakutse on väärtusahela kasumlikumate lülide hoidmine ja arendamine Eestis: kaubamärkide 
omandi ning tootearenduse ja turunduse funktsioonide üle kontrolli säilitamine. Eesti meretööstuse 
areng on jõudmas kapitali- ja intellektuaalomandi (know how) põhisesse mudelisse, kus tootmistegevusi 
allhangitakse. Selle arengu realiseerumise tingimus on, et kapital ja oskusteave on ettevõtetele 
kättesaadavad.  Vastasel juhul realiseerub väärtusahela kasumlikumate ja suuremat lisandväärtust 
loovate majandustegevuste Eestist väljumise oht. 
 
Peamised takistused meretööstuse potentsiaali realiseerimisel on kapitali, sildfinantseeringute, 
ekspordigarantiide ja krediidi kättesaadavus ning tööjõu ja teadmuse ebapiisavus. Mõlema teguri 
takistav mõju kasvab koos sektori liikumisega järjest keerukamate ja kallimate toodete valmistamisele. 
Oskustööjõu osas on takistuseks eelkõige laevainseneride, jõuelektroonikute, automaatikute ja 
elektrikute puudus. Sadamavõrgustiku ja avameretööstuse arengu võimaldamiseks on vajalik ka 
vesiehitusinseneeria alase oskusteabe arendamine Eestis.  
 
Puuduv oskusteave, mida ei ole mõttekas Eestis väikese mastaabi tõttu arendada, tuleb kaasata 
välisriikidest. Kuna Eesti väikestele ettevõtetele ja erialaliitudele ei ole jõukohane panustada mitmete 
erinevate suurte rahvusvaheliste organisatsioonide töösse, on mõistlik luua rahvusvahelist koostööd ja 
võrgustumist toetavaid meetmeid, mis aitavad kompenseerida Eesti väikest mastaapi. 
 
Samuti on sektori konkurentsivõime säilitamiseks vajalik valdkondliku, rakendusliku suunitlusega 
teadusarendusteenuste jätkuv kättesaadavus koduriigis. Tootearendusteenuste osutamiseks vajaliku 
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operatiivsuse ja rakenduslikkuse säilitamiseks on oluline vältida meretehnoloogia kompetentsikeskuse 
sulandumist ülikooli teadustöökesksesse eesmärgistusse. Selleks tuleb saavutada keskuse kliendibaasi ja 
tulude kasv läbi rahvusvahelise koostöö, mis võimaldaks keskuse jätkusuutlikku toimimist ka ilma 
lisatoetusteta. Avamerel kasutatavate seadmete, robotite ja ehitiste arendamisele aitaks kaasa avamere 
katsealade loomine, kus regulatsioonid on leevendatud ning vee erikasutuse jms nõuded on eeltäidetud.  
 
Silmas tuleb pidada ka seda, et muutused energiaallikates ja -kandjates eeldavad kaldataristu 
võrgustikupõhist, süstemaatilist, lõpuni läbi mõeldud, pikaajalist ning kallist arendust. Eesti ühendus- ja 
väikesadamate võrgustiku väljaarendamine innovatsiooni ja meretööstuse arengut võimaldavaks 
kaldataristuks on omaette väljakutse, mis vajab nii planeerivaid, koordineerivaid, innovatsioonile 
ärgitavaid kui ka arengut võimaldavaid meetmeid.  
 
Lühidalt on Eesti meretööstuse konkurentsivõime säilimise eelduseks uudsete lahenduste rakendamise 
võimekus toodete ja ärimudelite arendamisel. See omarkoda sõltub peamiselt oskusteabe ja 
teadmusteenuste (i) ning kapitali ja garantiide (ii) kättesaadavusest ja Eesti sadamataristu arengust (iii). 
Järgnevalt on toodud konkreetsed soovitused vastava keskkonna kujundamiseks. 

 
 
INIMESED 
 
 Tehnoloogiliste trendidega kaasnevate innovatsioonivõimaluste rakendamise eeldus on piisav hulk 

„tuumkompetentseid“ inimesi (laevaehituse ja meretehnika insenere). Selleks, et tagada 
meretööstuse innovatsiooniks vajalik „lai silmaring“ ja võimekus välist oskusteavet vajadusel 
kaasata, tuleb arendada vastavaid õppeprogramme (õppe kvaliteedi tõstime ja valdkondade 
laiendamine). 
 

 Seoses heitmevabadele kütustele ülemineku ja üldise robotiseerumisega suureneb lähiaastatel 
elektri- ja automaatikainseneride defitsiit. Elektriinseneri pädevusega oskustööjõu puudumine 
takistab meretööstuse innovatsiooni juba täna. Elektri- ja automaatikainseneride koolituse mahtu 
tuleb suurendada, et meretööstus suudaks vastata turunõudlusele.  

 
 Sadama- ja vesiehitusinseneride vajadus kasvab lähitulevikus seoses meretuuleparkide arenduse jm 

avameretööstuse arenguga. Vesiehituse inseneriteenuste kättesaadavus on Eesti väga vähene, õpe 
on hääbunud ja see tuleb taaselustada uues, keskkonnasäästliku ja rannikuprotsessidel põhineva 
vesiehituse vormis. 

 
 Spetsiifilise oskusteabe loomiseks ja kaasamiseks juurutada õpipoisiprogrammid välisülikoolides 

õppivatele inseneridele, kes töötavad õpingute ajal Eesti ettevõtetes. 
 

 Innovatsioonile suunatud organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri laialdasemaks kultiveerimiseks lisada 
kõikide tasemeõppekavade ettevõtluse moodulitesse innovatsiooni toetava organisatsioonikultuuri 
arendamise õpe ja tehnikaalade õppekavadesse uusi tehnoloogilisi trende tutvustavad õppeained. 
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VÕRGUSTIKUD 
 
 Eesti teadussüsteem peab hakkama teadlaste innovatsioonialast koostööd ettevõtetega senisest 

rohkem väärtustama, tänane süsteem premeerib pigem tsiteeritavusindekseid. Sellisel juhul tekiks 
potentsiaalsetel juhendajatel ka suurem motivatsioon, võimekus ja valmisolek juhendada 
tööstusdoktorante.  
 

VTT laadse rakendusteaduskeskuse jaoks ei pruugi Eestis olla piisavat mastaapi. Küll aga tasub 
jätkata ja laiendada ülikoolide juures asuvate, ettevõtetega koostöös innovatsiooni 
rakendamisele spetsialiseerunud tipp- ja kompetentsikeskuste teatavat eraldi eesmärgistamist 
ja rahastamist, vältimaks nende keskuste sulandumist ülikoolide üldisesse toimeloogikasse ja 
sellega kaasnevaid ohte. Ka tööstusvaldkonda puudutavate tehnoloogiliste trendide ja 
suundumuste alane teadmussiire, millega väikeettevõtted iseseisvalt ja igapäevaselt tegeleda ei 
suuda, võiks olla koondatud sellistesse üksustesse ning mõjuda positiivselt uute tehnoloogiliste 
toodete ja ettevõtete tekkele. 

 
 Eesti väikese mastaabi tasandamiseks on vaja täiesti eraldi rahvusvahelisele koostöö arendamisele 

suunatud meetmeid erialaliitudele ja teistele valdkondlikele koostööorganisatsioonidele. 
Rahvusvahelistesse, eriti Läänemere regiooni koostöövõrgustikesse ja globaalsete 
katusorganisatsioonide töösse tuleb senisest rohkem panustada, et olla kursis trendidega ning leida 
ja kaasata ettevõtetele toote- jt arendusteks vajalikku oskusteavet ja partnereid. 

 
 TalTech rahvusvahelist haaret ja õppe kvaliteeti parandaks liitumine Nordic Five Techi alliansiga, mis 

pakub muuhulgas ka Nordic Master formaadis meretehnika ühisõppeprogrammi, 
spetsialiseerumistega erinevatele meretööstuse valdkondadele erinevates Põhjamaade 
tehnikaülikoolides. Üks neist spetsialiseerumistest võiks tulevikus asuda ka Eestis. 

 
 Et aidata Eesti väikesed mereseadmete ja -varustuse tootjad välisturgudele, lisada EAS välismesside 

programmi üks meretehnoloogia-spetsiifiline rahvusvaheline mess. 
 
 Teadusvaldkonnad, millega meretööstuse innovatsiooni soodustamiseks tuleb senisest enam Eestis 

tegeleda, lähtuvad praegusest ja tulevasest kompetentside ja tööjõu vajadusest ning 
tehnoloogilistest trendidest: 

 
- Meretehnika ja laevaehitus, sh laevaseadmed ja -süsteemid 
- Robootika ja automaatika 
- Ranniku- ja merepõhjaprotsesside seire ja modelleerimine 
- Ranniku- ja merepõhjaprotsessidest lähtuv vesi-, avamere- ja allveeehitus  
- Jää seire ja jääkoormuste modelleerimine 
- Taastuvenergeetika lahendused ja rakendused  
- Materjalide arendus ja uued materjalitehnoloogiad  
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RESSURSID ja KESKKOND 
 
KAPITAL JA GARANTIID 
 
 Luua riiklike ekspordigarantiide võimalus, et Eesti ettevõtted ei peaks loobuma suuremahulistest 

hankelepingutest ainult seetõttu, et neil ei õnnestu hankida ekspordigarantiisid või 
sildfinantseeringut või et see on nii kulukas, et hankeid ei õnnestu võita.  

 
 Luua eraldi riiklike garantiide või laenude süsteem (sh väljaspool Harjumaad rakendatav) selleks, et 

hoida tooteid ja kaubamärke omavate ettevõtete omand Eestis ja vältida nende üleostu 
naaberriikidesse.  
 

 Innovatsioonimeetmetele tingimuslikud rahastusotsused: projekt rahastatakse juhul, kui taotleja 
tõendab omafinantseeringu suutlikkust, tingimusliku rahastusega on paremad võimalused kaasata 
kapitali. 

 
 
INNOVATSIOONI TOETUSMEETMED 
 
 Teadlaste ja ettevõtete koostöö tulemuslikkuse suurendamiseks on Eestis vaja rohkem ja suuremate 

maksimaalsete toetusmahtudega tõhusa koostöö vormis innovatsiooni toetavaid meetmeid, mille 
eesmärk on innovatsiooni rakendamine: piloot-toote, prototüübi või toimivusdemonstratsiooni 
väljaarendamine ja valmistamine.  
 

 Rahvusvahelise teadmussiirde Eesti suunaliseks toetamiseks on mõttekas innovatsioonile 
eesmärgistatud meetmetes ette näha  ka välispartnerite (ettevõtete, teadusasutuste) kaasamine. Et 
õnnestuda, peavad need projektid lähtuma ettevõtete, mitte ülikoolide vajadustest. 
 

Ideaalse innovatsioonimeetme tingimused: ettevõtete, mitte ülikoolide vajadustest lähtuv, 
kõrge TRL tasemega, maksimaalse toetuse mahuga vähemalt 2-3 mln, mitte üle 50% 
omafinantseeringu määraga, koostööprojektide puhul madalama omafinantseeringu 
määraga, välispartnerite kaasamist teatud tingimustel võimaldav, prototüübi 
müügipiiranguta, vähemalt 3 aastase kestvusega (avamerel katsetamine sõltub ilmastikust), 
ilma auditeerimise ja hindamise eel-projektita. 
 

 Arendustöötaja kaasamise meetmetes (sh SekMo) lubada olemasolevate töötajate 
ümberrakendamine ja täispühendumusega fokuseerimine mingile eesmärgistatud 
arendustegevusele, sest täiesti uusi inimesi ei ole alati võimalik ega otstarbekas värvata. 

 
 Vähese tähtsusega abi määr (200 000 eurot 3 aasta kohta) on ajale jalgu jäänud, seda võiks 

suurendada vähemalt 500 000 eurole aastas. Eriti oluline on see väikestele mereseadmeid 
tootvatele start-up ettevõtetele, sest meretehnikatoodete arendus on aeganõudev ja kulukas 
protsess. 
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INNOVATSIOONI TOETAV ja RAKENDAV KESKKOND  
 
 Eesti riik peaks palju innukamalt tellima ja kasutama Eesti innovaatilisi tooteid. Riigihanked tuleb 

planeerida selliselt, Eesti ettevõtted, kellel on konkurentidega võrreldes halvemad võimalused 
kapitali kaasamisel ega pruugi olla hankel nõutavaid referentse, ei oleks juba hanketingimustega 
konkurentsist välistatud. Referentse peab olema võimalik hankida koduriigis. 
 

 Eraldada meretehnika ja avameretööstuse toodete ja lahenduste katsetamiseks 1-2 mereala, kus 
regulatsioonid on leevendatud ning vee erikasutuse jms nõuded on eeltäidetud. 

 Sadamate areng on meretööstuse innovatsiooni üks eeldusi, kuid sadamate arengu käivitamiseks on 
vajalik eriprogramm, mis hõlmab nii innovatsioonivajaduse tekitamist kui arendusteks vajalike 
ressursside kättesaadavaks tegemist.  

 
 
 

 SADAMAID PUUDUTAVAD ETTEPANEKUD 

 
 Sadamavõrgustiku tegevustoetuse juurutamine sadamate arengu planeerimiseks, 

siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks ja infovahetuseks, sh sadamaarenduseks 
sobilike meetmete osas  

 Algatada riiklik missioon „Eesti sadamavõrgustik 2030(35)“ sadamate 
arenduskontseptsiooni väljatöötamiseks sadamate funktsionaalsuse ja teenuskihtide lõikes, 
sh selekteerida potentsiaalsed „innovatsioonisadamad“ ja töötada välja nende 
investeeringukava koos vastava infrastruktuuri (andmeside, energiavarustus, 
maismaaühendused) ja teenuste planeerimise ja investeeringumeetmetega. 

 Andmekorje- ja andmeedastuskohustuse seadmine sadamatele ning vastava 
innovatsioonimeetme juurutamine andmekorje digitaliseerimiseks. 

 Riiklike innovatsioonihangete läbiviimine mere keskkonnaseiresüsteemide ja turva-
seiresüsteemide rakendamiseks sadamate juures (ühisosa navigatsiooniinfo hankimise 
automatiseerimisega; riigil on võimalik seeläbi anda referentstellimusi Eesti 
mereseirejaamade arendajatele) 

 Parvlaevaühenduste taastuv-elektrifitseerimise ja vastava taristuarenduse kaudu luua 
võimalused roheliste ja nutikate laevade, paatide jt lõpptoodete kasutamiseks ka laiemale 
tarbijaskonnale. Kasutajaskonna laiendamisega saavutataks ka sadamainvesteeringute 
kiirem tasuvus.  

 Siseriiklike arendusmeetmete suunamine väike- ja ühendussadamatele, sh nutikaks 
taristuarendamiseks, automatiseerimiseks, digitaliseerimiseks ning keskkonnasõbralikumate 
meretööstustoodete ja laevade kasutamise võimaldamiseks. 

 Haridus: sadama- ja vesiehitusinseneride vajadus kasvab lähitulevikus ka seoses 
meretuuleparkide arenduse ja avameretööstuse kaasuva arenguga. 

 Regionaalsete ühendussadamate arenduse seostamine kohaliku elu, majanduse ja 
arengukavadega, koos mõtestatud rahastamisskeemide väljatöötamise ja rakendamisega 

 Viia viimane miil kiiret internetti sinna, kus seda vaja on ja võtta andmeside 
investeeringukavades sadamad vaikimisi plaani.  
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LISAD 
 

LISA 1. Euroopa meremajanduse struktuur (NACE koodid) 
 

 
Coastal tourism 

Accommodation 

Other expenditure 

Transport 

Living resources 

Capture fisheries (DWF) 

Capture fisheries (LSF) 

Freshwater aquaculture 

Manufacture of oils and fats 

Marine aquaculture 

Other food products 

Prepared meals and dishes 

Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs 
Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised 

stores 

Shellfish aquaculture 
Wholesale of other food, including fish, crustaceans and 

molluscs 

Marine transport 

Inland freight water transport 

Inland passenger water transport 

Other transportation support activities 

Renting and leasing of water transport equipment 

Sea and coastal freight water transport 
Sea and coastal passenger water transport 
Service activities incidental to water transportation 
  

 
Non-living resources 

Extraction of crude petroleum 

Extraction of natural gas 

Extraction of salt 

Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin 

Support activities for other mining and quarrying 

Support activities for petroleum and natural gas extraction 

Ocean energy 

Production of electricity 

Transmission of electricity 

Ports activities 

Cargo handling 

Construction of water projects 

Warehousing and storage 

Shipbuilding and repair 

Building of pleasure and sporting boats 

Building of ships and floating structures 

Manufacture of cordage, rope, twine and netting 

Manufacture of engines and turbines, except aircraft 
Manufacture of instruments for measuring, testing and 

navigation 

Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. 

Manufacture of sport goods 

Manufacture of textiles other than apparel 

Repair and maintenance of ships and boats 
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LISA 2. Meretööstusega seonduv teadus Eestis 
 

 

 

  

Meretehnika, 
laevaehitus 

TalTech SCC Kristjan Tabri 
Mihkel Kõrgesaar 

www.scc.ee 

Jõuelektroonika TalTech Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika 
instituut 

Heigo Mõlder  
Argo Rosin 

 https://taltech.ee/elektroenergeetika-ja-
mehhatroonika-instituut 

Allveerobootika  TalTech IT teaduskond Asko Ristolainen  https://taltech.ee/en/biorobotics  

Allveeakustika TalTech Ehituse ja arhitektuuri 
instituut 

Aleksander 
Klauson 

https://taltech.ee/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut  

Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika 

TalTech Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika 
instituut 

Ivo Palu https://taltech.ee/elektroenergeetika-ja-
mehhatroonika-instituut  

Masinõppe lahendused TalTech Asjade interneti 
arenduskeskus 

Mairo Leier https://taltech.ee/uurimisruhmad-IA#p14383  

Digitaalne kaksik TalTech Arvutisüsteemide 
instituut 

Eduard Petlenkov 
Aleksei Tepljakov 

https://taltech.ee/arvutisusteemide-instituut  

Materjaliarendus TalTech Materjali- ja 
keskkonnatehnoloogia 
instituut 

Jaan Kers https://taltech.ee/materjali-ja-keskkonnatehnoloogia-
instituut  

Rannikuprotsessid ja 
lainetus 

TalTech Lainetuse dünaamika 
labor 

Tarmo Soomere 
Rain Männikus 

https://wavelab.ioc.ee/  

Mereseire ja 
modelleerimine 
(suurandmed) 

TalTech Meresüsteemide 
instituut 

Rivo Uiboupin 
Urmas Lips 

https://taltech.ee/meresusteemide-instituut/  

Hüdrograafia TalTech Mereakadeemia Inga Zaitseva https://taltech.ee/mereakadeemia  

Limnoloogia Eesti 
Maaülikool 

Hüdrobioloogia ja 
kalanduse õppetool 

Alo Laas https://pk.emu.ee/struktuur/hudrobioloogiajakalandus/ 

Merebioloogia Tartu 
Ülikool 

Mereinstituut Jonne Kotta https://mereinstituut.ut.ee/et  

Vesinik Tartu 
Ülikool 

Keemia instituut Enn Lust https://ut.ee/et/keemia-instituut  

Küberturvalisus TalTech Küberjulgeoleku 
keskus 

Olaf Mannel https://taltech.ee/kuberkriminalistika-kuberjulgeoleku-
keskus/inimesed  
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LISA 3. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse teadus- ja arendusprojektide portfell 
seisuga september 2022 
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LISA 4. Eesti meretööstusega seotud inseneribürood  
 

 

 

  

Laevaehitus ja avameretööstus   
Deltamarin Soome/Eesti https://deltamarin.com/ 
Deck Engineering Eesti https://deckengineering.ee/ 
MEC Insenerilahendused Eesti https://mec.ee/ 
Ingenium Norra/Eesti https://www.ingenium.ee/ 
Elomatic Soome https://www.elomatic.com/en/ 
KukeBox  Eesti  
Foreship Soome/Eesti https://www.foreship.com/ 
Synarec Eesti/Soome http://www.synarec.com/ 
Naval Design and Consulting Soome/international http://www.navaldesignandconsulting.com/ 
Scaleup X Eesti https://scaleupx.ee/ 
Estflow Eesti https://estflow.ee/ 
Flow Naval Rootsi https://www.flownaval.se/ 
Poseidon Consult Rootsi http://poseidonkonsult.com/ 
Stråhlmann Yacht Design Soome  
Navia Soome https://www.naviadesign.fi/ 
Amgram Suurbritannia  
Valmet Soome https://www.valmet.com/more-industries/marine/ 
ITK Marine Soome https://www.itkmarine.eu/ 
Insta Globe Engineering Saksa/Norra/Eesti https://www.instaglobeengineering.com/ 
   
Sadamad ja vesiehitus   
Estkonsult Eesti http://estkonsult.ee/ 
Corson Eesti https://corson.ee/ 
Aavo ja Riina Raig Projekt Eesti - 

GT EST Eesti/international http://gtcorporation.eu/et/ 
   



 
 
 

74 
 

LISA 5. Merevarustuse ja -seadmete arendamise ja tootmisega tegelevad ettevõtted ja 
initsiatiivid Eestis 
 

 
  

Meretehnoloogia 
Lainergy laineenergia https://www.facebook.com/lainergy/ 
Lainepoiss mereseirejaamad https://www.lainepoiss.eu/ 
FlyDog Solutions targad merepoid https://www.flydogmarine.com/ 
PowerUp Energy Technologies vesinikuakud https://www.powerup-tech.com/ 
MindChip autonoomne 

veesõiduk 
https://mindchip.ee/ 

Strix Marine termokaamerad https://www.facebook.com/strixmarine  
LDI Innovations lidarid ja kaamerad https://ldi-innovation.com/index.php/hyperspectral-lif-lidar/ 
LDI Diagnostic Instruments meresensoorika https://ldi.ee/ 
Ropeye soodisilm https://www.ropeye.com/ 
PPE International tark päästevest  
Shore-Link kaldalaadijad https://shore-link.eu/et/ 
Unsinkable Robotics allveedroon https://unsinkable.eu/ 
Deck Marine Systems (allvee)seadmete 

abisüsteemid 
https://www.deckmarinesystems.com/ 

   
Komponendid ja varustus 
Gabriel Scientific padjad, madratsid https://sleepangel.ee/ 
Saajos tulekindlad uksed http://www.saajos.ee 
EastPole aerud http://www.eastpolepaddles.com/ 
Conectra mööbel https://conectra.ee/et/ 
Wayren sidelahendused https://wayren.ee/home 
Navix elektrisüsteemide 

juhtpaneelid 
https://www.navix.fi/ 

Pakpoord päästevestid 
(Marinepool) 

 

Lade meretekstiilid   
Flir Systems Estonia 
(Raymarine) 

kaamerad, 
navigatsiooniseadmed 

https://www.flir.eu/browse/marine 

Pentamet tõsteseadmed http://www.pentamet.ee/ 
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LISA 6. Intervjueeritud ettevõtted, eksperdid, teadurid 
 

Andri Laidre, FlyDog Solutions tegevjuht 

Eero Avi, LTH Baas, vaneminsener 

Hannes Lilp, SRC tegevjuht ja omanik 

Heigo Mõlder, MindChip tegevjuht, TalTech insener 

Inga Zaitseva, TalTech hüdrograaf 

Jaan Kers, TalTech puidutehnoloogia professor 

Jaanis Prii, Kuressaare Sadam 

Jaano-Martin Ots, Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse juhatuse liige 

Jako Kaups, Eysysla Yard OÜ 

Kaida Kauler, Saarte Liinid AS juhatuse esimees 

Kristjan Tabri, TalTech meretehnika professor, SCC juht 

Liina Härm, Hiiumaa Sadamad SA tegevjuht 

Margus Vanaselja, Baltic Workboats AS omanik 

Mark ja Merle Muru, Alunaut OÜ omanikud 

Mart Enok, MindChip laevainsener 

Märten Vaikmaa, Baltic Workboats nõukogu liige 

Mihkel Kõrgesaar, TalTech laevaehituse professor, SCC 

Peeter Sääsk, Saare Yachts OÜ tegevjuht 

Sulev Alajõe, endine EASi investorkonsultant 

Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president 

Timmu Tollimägi, Unsinkable Robotics tegevjuht 

Villu Vatsfeld, endine Saarte Liinid AS tegevjuht 

 

 


