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Sissejuhatus – Külliki Tafel-Viia

Koosloome näited – Ingrid Hindrikson

Ilutoodete tootearendus – Kelly Antropov

Koostöönäide: tööstus 4.0  – Jaagup Kippar, Kalev Lehiste

EXU võimalused teadlaste ja ettevõtete kokkuviimiseks –

Ingrid Hindrikson, Külliki Tafel-Viia

Teemad



TEADUS
ON

MOES!



Hannes Tõnisson
TLÜ LTI Ökoloogiakeskuse vanemteadur

lmaprognooside koostamine ja 
andmete interpreteerimine Toyota 
Gazoo Racing rallimeeskonnale
Autoralli Maailmameistrivõistluste
etappidel ja Hyundai Ott Tänaku
rallimeeskonnas

© Sten Hankewitz



Puulehtedest 
lauanõude 
prototüüpimine



Meeskond: Arvo Pärenson, Germo Saar
Märksõnad: Loodusmaterjalide väärindamine, disain
Koostöö tulemusel luuakse kindlate tehnoloogiate ja 
ainete kasutusega lauanõude näidised, et neid hakata
tootma suuremas koguses

Lehtede ümbertöötlus, 
sideaine valik

Materjali näidiste 
loomine;
Ekspertiis veterinaar-
ja toidulaboris

Disainilahenduste 
väljatöötamine ja 
tehnoloogia 
optimeerimine.
Prototüüpimine ja 
tootearendus.



Meeskond: Mati Mõttus; 
Michaela Engström; Ingrid 
Hindrikson, Mart Repnau, 
Taavi Laja, Terje Kross

Tark ravimikarp
TAVITER OÜ

© Cyco



Märksõnad: tervistehnoloogiad, eeluuringud
tootearenduseks
Viidi läbi teostatavusuuring, mis on eeltöödeks
nutika elektroonse seadme arendamiseks, 
tootmiseks ja turule toomiseks

Disainkontsep-
tsioonide võrdlev 
analüüs

Ärimudelite kaardistus
Kasutusmustrite 
kaardistus ja juriidiline 
raamistik



Meeskond: Arvo Pärenson, Germo Saar

© Unsplash / Matthew Feeney © marinalg.org

© koduhaldjas.blogspot.com © Pierangelo Ranieri

Kas nõgeses, 
vetikas, kuusevaigus 
või puulehes peitub 
tooteinnovatsioon?



© TLÜ / Tanel Meos © Tallinna Ülikool

© biopark.ee / loond © TLÜ / Tanel Meos



Meeskond: Mari-Liis

Leinus, Rando Tuvikene, 

Martti Nemvald

Kastooreumi
sisaldava
kreemi arendus

© Tallinna Ülikool

XARUS COSMETICS OÜ



Märksõnad: ilutoodete arendus, loodusressursside
väärindamine
Valmis retsept baaskreemile, edasises arendustöös
parandatakse toote lõhna, hinnatakse aktiivkomponendi
ja toote toimet ning ohutust (laboritestid ja katseisikud)

Ühendite analüüs, 
bioaktiivse toime 
tuvastamine

Lõpptoote füüsikalis-
keemilise säilivuse 
hindamine

Toote testimine 
katseisikutel, toote 
toime ja ohutuse 
hindamine 



Meeskond: Maria Martshenko, 
Mari-Liis Leinus, Rando 
Tuvikene, Kelly Antropov

Kuivseebi
retsepti arendus

© Aricare



Ilutoodete arendus, 
tooteinnovatsioon, “vala-vett” 
toote arendus, rohepööre

Valmis kuivaine kujul käteseebi
retsept, kasutades ülikooli
laborivõimalusi ja teadlaste
ekspertiisi, mis viidi pulbrilise
aine kujule. 





Meeskond: 

Mart Laanpere, Rain Rang

Õpihaldus-

süsteemi

arendus

© Unsplash / Charles Deluvio

NETGROUP OÜ



Märksõnad: haridustehnoloogiad, prototüübi
katsetamine ja lahenduse kasutatavuse analüüs
Loodi veebipõhise õpihaldussüsteemi töötav prototüüp 
lähtudes kasutajate (õpetajate, õpilaste, koolijuhtide) 
vajadustest

Tüüpkasutajate 
persoonade
kirjeldamine, nende 
valideerimine 
kasutajatega

Lahenduse tehniliste 
arendusnõuete 
koostamine

Kasutus-
stsenaariumide 
loomine, 
kasutajaliidese 
prototüübi loomine ja 
valideerimine



Meeskond: 

Jaagup Kippar, Kalev Lehiste

Ettevõtte
seadmepargi
hooldusprogrammi
arendus

© blog.technavio.com

ELEKTRIMASINAD OÜ

2 projekti



Märksõnad: tööstus 4,0 filosoofia rakendamine, 
etteennustav diagnostika
Arendati edasi ettevõtte Tööstusseadmete Diagnostika
Raportisüsteemi (AHO) hooldusprogrammiks (HES), mis 
aitab pakkuda hooldustöid kliendispetsiifikast lähtuvalt, 
struktuurselt ja etteplaneeriva iseloomuga

Raportisüsteem AHO Hooldus-
programmiks HES



AHO: seadmete kaardistamine, 
diagnostika, analüüs ja 
raporteerimine.

HES: aitab ettevõtetel
süstematiseerida oma
seadmeparki, planeerida
hooldustegevusi ja koguda
vajalike tegevuste kohta
efektiivsemalt informatsiooni
(monitoorida)



Uus vajadus > idee > idee lahtikirjutamine > adapteri taotlus >
pakkuja valik > läbirääkimised > lõpptulemuse ja tegevuste analüüs >
mõlemapoolne tegevusplaanide koostamine > ülesannete koostamine



Parandusettepanekuid – üle 200

Kirjavahetus – üle 70 e-kirja

Üle 50 visuaalse pildi parandus-
ettepanekutega

Üle 20 telefonikonsultatsiooni

2 kokkusaamist – eelmisel aastal

Koostöötegevused
numbrites



KOOSTÖÖST 
ÜLIKOOLIGA



Kestus 4-12 kuud
Max toetus 6000 eur
+ omafin 1500 eur (20%)
Kokku eelarve 7500 eur (+km)

INNOVATSIOONIOSAK

Kestus 4-18 kuud
Max toetus 35 000 eur
+ omafin 15 000 eur (30%)
Kokku eelarve 50 000 eur (+km)

ARENDUSOSAK

EASi meetmed



Millal peaks 
tulema?

© Philippe Berndt



Kui on:
… vaja teaduslikku valideerimist
… tarvis lahendada homseid teemasid
… vaja võimendust partnerite / finantside osas
… soov arendada tuleviku tööjõudu



MIS
EDASI?



Veebirakendus, elektroonika / robootikaseade, 
andmeanalüüsivahend, jmt

Esita idee: Inga Petuhhov, (inga.petuhhov@tlu.ee), 
informaatika õppekava juht

Aasta läbi saab esitada, valitakse septembris, töö
valmib aprillis

IT probleem, mis vajaks
lahendamist?

mailto:inga.petuhhov@tlu.ee


Vaata järele

27.05

Teenusedisaini kasulikkusest ettevõttele 

(25.03.2021)

Organisatsiooni digiküpsuse kaardistamine 

(25.02.2021)

Digiprügi kui nurjatu probleem ettevõttes

(28.01.2021)

Interaktiivne lugude jutustamine kui 

ettevõtte näo kujundamine

www.exuakadeemia.ee

http://www.exuakadeemia.ee/


LET’S MAKE BETTERHUMANS
Võta ühendust:

exu@tlu.ee
www.exu.tlu.ee
ingrid.hindrikson@tlu.ee

http://www.exu.tlu.ee
http://www.exu.tlu.ee

