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Lisa 2. SCC strateegia elluviimise tegevuskava 2018 

Strateegia elluviimise tegevuskava aluseks on SCC strateegia aastani 2020, milles on määratletud 

keskuse missioon, visioon, tegevussuunad ja eesmärgid. Strateegia elluviimiseks analüüsitakse 

vähemalt kord aastas eelmise perioodi majandustulemusi, organisatsiooni arengut ja 

tegevuskeskkonnas toimunud muutusi. Analüüsi tulemused võetakse kokku SWOT analüüsi maatriksis, 

mis on sisendiks keskuse arengufookuse täpsustamisele ja järgneva perioodi tegevuskava 

koostamisele.  

 

1. SCC strateegia elluviimine 2017 

2017. aasta suurimaks saavutuseks võib lugeda teadustegevuse käivitamist ja laevaehituse 

uurimisgrupi loomist, mille uurimistegevusele saadi aasta lõpuks ka Eesti Teadusagentuuri rahastus. 

Teenuseid osutati mahus ligikaudu 90 000 eurot, millest 40 000 moodustasid mudelkatsed. Võrreldes 

2016. aastaga ei ole teenuste müügitulu oluliselt kasvanud (joonis 1), mis on tingitud peamiselt 

suuremahuliste mudelkatselepingute lükkumisest 2018. aasta algusesse ning tehnoloogialabori 

meister-tehnoloogi vahetumisest. Kasvav on projekteerimis- ja disainiteenuste maht (arvutuslikud 

stabiilsuskatsed, uute laevade meresõidukategooriate määratlemine, disaini parendustega seotud 

teenused jms).  

2017. aastal viidi lõpule robotpurjeka arendamise rahvusvaheline koostööprojekt ja teostati kolm 

autonoomsete veesõidukite arendusega seotud uurimust, millest kasvas välja kaks eraldiseisvat 

autonoomse veesõiduki koostööalgatust, mille elluviimine on kavandatud 2018. aastasse. Samuti viidi 

lõpule Salme arheoloogilise laevaleiu mudelkatsed, korraldati mitmeid täienduskoolitusi nii 

tudengitele, ettevõtetele kui kompetentsikeskuse töötajatele. Turundustegevuse toetamiseks käivitati 

koostööprojektid ettevõtete, mittetulundussektori ja avaliku sektoriga, mille tulemusena ilmus 

mitmeid Eesti meretööstust, Saaremaa merekultuuri ja SCC-d tutvustavaid artikleid rahvusvahelises 

erialameedias. 

Alljärgnevalt on esitatud 2017. aasta tulemused peamiste tegevussuundade lõikes. 

TEENUSED 

2017. aasta suurimaks väljakutseks oli saavutada mudelkatseteenuste efektiivsus ning arendada  

eksperimentaalsete katseteenuste baasil disaini- ja tootearendusteenuseid. Aasta jooksul viidi läbi 3 

kommertskatset kahele laevamudelile ning 1 katseseeria teadusprojektina. Ühe 

kommertskatselepingu täitmise aeg kahanes 8-lt nädalalt 5 nädalale. Aasta lõppu planeeritud 

suuremahuline mudelkatse lükkus 2018. aasta algusesse. Siiski olid mudelkatseteenused 2017. aastal 

keskuse peamiseks teenuste tuluallikaks. 

Disaini- ja tootearendusteenuste maht kasvas 2017. aastal kaks korda. Projekteerimislabori teenustest 

osutati 2017. aastal peamiselt jooniste koostamise ja tehnilise projekteerimisega seotud teenuseid, 
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samuti  viidi läbi tarkvaralisi laeva stabiilsuskatseid ja Euroopa Liidu väikelaevade direktiivi 

vastavushindamise teenuseid Eesti uutele paadiprojektidele.  

Materjaliarendusega seotud teenuste osakaal keskuse teenuste tuludes on tagasihoidlik, materjali- ja 

elektroonikalabori peamine kasutus kaasnes pigem mudelkatsebasseini hoolduse ja väikearenduste 

ning teaduse populariseerimise ja tudengiprojektidega.  

Kuressaare Ametikooli juures asuva tehnoloogialabori teenuste maht oli 2017. aastal ootust väiksem, 

kuna aasta keskel vahetus labori meister-tehnoloog.  

 

Joonis 1. SCC teenuste tulud: 2015-2017 tegelik ja 2018-2020 prognoos 

Kolmas kompetentsikeskuse tulu teeniv partner on MTÜ Kuressaare Campus, kellele kuulub SCC 

põhitaristu, sh mudelkatsebassein ja kelle tulud koosnevad mudelkatsebasseini hoone ja seadmete 

rendist (amortisatsioonivaru). Seetõttu kajastuvad SCC TTÜ kinnistuga seotud kulud osaliselt MTÜ 

Kuressaare Campuse tuludena.  

Täiendavate vahendite kaasamiseks turundustegevusse viidi ellu kaks koostööprojekti Eesti 

Meretööstuse Liiduga rahvusvahelise ajakirjanduse kaasamiseks ja pressireiside korraldamiseks (EAS 

ettevõtete esindusorganisatsioonide ja PRIA LEADER programm). 2017. aastal lõppes Venemaa 

sihtturule suunatud koostööprojekt ja algatati uus, meretööstuse sisuturunduse koostööprojekt. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

rent (TTÜ ja Campus) 812 € 3 267 € 5 652 € 3 200 € 3 200 € 3 200 €

tehnoloogialabor (Ametikool) 21 400 € 16 440 € 10 100 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €

infoteenus, koostööprojektid 1 678 € 5 946 € 18 900 € 18 000 € 20 000 € 30 000 €

projekteerimine ja tarkvara rent 2 775 € 3 279 € 6 614 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €

laevadisain ja analüüs 4 950 € 2 505 € 10 172 € 10 000 € 8 000 € 15 000 €

materjaliarendus 780 € 960 € 672 € 800 € 1 730 € 2 000 €

mudelkatse 56 210 € 40 675 € 80 000 € 100 000 € 120 000 €
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TEADUSARENDUS  

2017. aastal jätkati kompetentsikeskuste arendamise meetme projekti elluviimist, mille olulisim 

eesmärk on keskuse oskusteabe arendamine ja eelduste loomine teadusarendusprojektide 

käivitamiseks. 2017. aastal sisustati keskuse hüdrodünaamika valdkonna uurimisnišš (laeva efektiivsust 

mõjutavate kerekonstruktsiooni elementide arendamine) ja värvati hüdrodünaamika nooremteadur, 

kelle töökoha loomist (tarkvara, töövahendid) toetas Kuressaare linn. Aasta teises pooles kuulutati 

välja konkurss laevaehituse professori kaasamiseks SCC-s. Konkursi tulemused selguvad 2018. aasta 

kevadel. 

Uurimisnišis viidi läbi konkreetse arendusidee teoreetilise tausta uuring, püstitati hüpoteesid, koostati 

katseplaan, valmistati katsemudel ja viidi läbi ettevalmistavad mudelkatsed. Tuginedes läbi viidud 

uuringutele koostati SCC ja TTÜ Inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi teadurite 

koostöös lähtealused uurimissuuna „Numerical and experimental modelling of spray sheet deflection 

on planning hulls“ avamiseks. Moodustati TTÜ Ehitus- ja arhitektuuriinstituudi ja SCC teaduritest ja 

ekspertidest koosnev uurimisrühm, kes valmistas ette uurimistoetuse rahastustaotluse Eesti 

Teadusagentuurile.  

Teadusprojekt „Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju modelleerimine laeva dünaamiliste koormuste 

ja käitumise hindamiseks“ liigitub arvutusliku hüdrodünaamika valdkonda ning lähtub Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni (IMO) hinnangust, mille kohaselt lähitulevikus rakendatavad eesmärgipõhised 

standardid muudavad laeva projekteerimisel kasutatavat loogikat. Optimaalse laevadisaini keskseks 

tööriistaks saab vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju (VKV) mudel, kus laevale mõjuvaid vedeliku 

jõudu ja konstruktsiooni käitumist hinnatakse samaaegselt. Hüdrodünaamika vaatepunktist kesksel 

kohal on hüdrodünaamilised löökkoormused, lainekoormus, takistus ja meresõiduomadused ning 

konstruktsioonimehaanika seisukohalt on fookus laevakere globaalsel käitumisel, vibratsioonil ja 

optimaalsel konfiguratsioonil. 2017. aasta lõpus saadi granditaotlusele positiivne rahastusotsus. 

2016. aastal algatatud koostööprojekti raames Ahvenamaa Rakenduskõrgkooli mereakadeemiaga 

töötasid Eesti meretehnika ja väikelaevaehituse tudengid SCC töötaja Kalju Saare juhendamisel välja 

robotpurjeka (LH 1,5 m ja mLDC 9 kg) ning valmistasid selle prototüübi.  2017. aastal viidi autonoomsete 

veesõidukite teemal SCCs läbi mitmeid uurimistöid: SCC juhendamisel Mihhail Afanasjevi diplomitööna 

autonoomsete veesõidukite turuanalüüs; Mari Valgma (PhD) uuring biokomposiitide rakendatavusest 

väikesemõõtmeliste autonoomsete veesõidukite ehituses (avaldati Ship and Boat Internationali 

oktoobri väljaandes); innovatsioonioskaku meetme raames tellimustööna valminud autonoomse 

veesõiduki erinevate võimalike rakenduste teostatavusanalüüs. Aasta lõpus valmistati koos kahe 

partnerettevõttega ette kompetentsikeskuste arendamise meetme tõhusa koostöö projektitaotlus 

autonoomse veesõiduki rakendusuuringute läbiviimiseks.  

 

TEADMUSSIIRE 

ETAG teadmussiirde projekti raames valminud portatiivse mini-katsebasseiniga osaleti aasta jooksul 

kolmel üritusel (Meremess, ETAG teadusfestival, Tulevikukompass) eesmärgiga tutvustada 

mudelkatsete toimepõhimõtteid noortele ning populariseerida väikelaevaehituse eriala ja 
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inseneriõpet. Samal eesmärgil viidi läbi erialased töötoad kahele gümnasistide grupile, korraldati 

koostöös ettevõtjatega Kuressaare Merepäevade raames ja Euroopa Merepäeval avatud uste üritused 

ja avati väikelaevaehituse õpet ja teadustegevust tutvustav fotonäitus (opi.scc.ee) parvlaeval Suur Tõll. 

Teenustööna töötati välja ja viidi läbi inglisekeelne täienduskoolitus „Laevaehitus turundajatele“, mis 

oli suunatud eeskätt laevaehitusettevõtete müügi- ja turunduspersonalile, kellel puudub laevaehituse 

alane haridus. Samuti korraldati projekteerimistarkvara ja hüdrodünaamika aluste täienduskoolituste 

seeria ning hüdrodünaamika nooremteaduri juhtimisel viidi läbi arvutusliku hüdrodünaamika 

sisekoolitus. 

Oktoobris toimunud Saaremaa Ettevõtluspäeval korraldati regionaalsete kompetentsikeskuste 

osalusel töötubade seeria, kus keskused demonstreerisid oma tehnilis-teadmuslikke võimalusi 

kõikidele huvilistele. Üritusel osales ligikaudu 100 inimest erinevatest organisatsioonidest. Nii 

osalejate, korraldajate kui osalenud keskuste tagasiside üritusele oli väga positiivne. 

2017. aastal valmis Läänemere laeva- ja paadiehituse koostöösuuring (J. Sakkeus, A. Hartikainen), mis 

aitab määratleda Eesti nišši Läänemere regiooni laevaehituses, on sisendiks sektori ettevõtetele 

innovatsiooni, investeeringute ja tootearenduse planeerimisel, avalikule sektorile ettevõtluse 

kasvustrateegiate loomisel ja välisinvesteeringute kaasamisel, haridusasutustele rahvusvahelise õppe-

koostöö ja õppekavade arendamisel ning aluseks SCC konkreetsete teadusarendusprojektide püstituse 

ettevalmistamiseks ja partnerite kaasamisel. Samuti on uuring väärtuslik maineturunduse ja 

teavitustegevuse seisukohalt, andes kontekstuaalse info nii välismeediale kui rahvusvahelistele 

koostööorganisatsioonidele. Uuringu tulemusi tutvustas A. Hartikainen novembris Äripäeva 

konverentsil „Tööstuse Äriplaan 2018“. Uuring on kättesaadav SCC kodulehel. 
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2. Muutused ja trendid tegevuskeskkonnas 

 

Muudatused seadusandluses ja partnerite struktuurides  

SCC tegevust mõjutab positiivselt kompetentsikeskuse kohalikest omavalitsustest partnerite 

ühinemine (haldusreform). Uue partneri läbirääkimisjõud on suurenenud ja kohaliku omavalitsuse 

toetus regionaalsele haridus- ja teadustegevusele on Saaremaa valla sotsiaalmajandusliku arengu 

jätkusuutlikkuse seisukohast oluline.  

TTÜ Mereakadeemia siseselt 2017. toimunud struktuurimuudatuste tulemusena moodustati endise 

Kuressaare kolledži üksuste baasil Meremajanduse keskus, mille koosseisu liikus ka SCC. Muudatus 

võimaldab senisest suuremat väikelaevaehituse õppe ja teadustegevuse integreeritust. Keskuse 

teadustegevuse seisukohalt on endiselt oluline tihe koostöö TTÜ inseneriteaduskonnaga, kus asuvad 

naval architecture’ga seonduvad kompetentsid ja potentsiaal (materjaliarendus, tootearendus, 

mehhatroonika, lainetuse dünaamika jmt). 2017. aastal moodustasid SCC ja TTÜ Ehituse- ja 

arhitektuuri instituudi teadlased uurimisgrupi, mille teadustegevuse fookuses on vedeliku (SCC) ja 

konstruktsiooni (Ehituse- ja arhitektuuri instituut) vastasmõju modelleerimine väikeste ja keskmise 

suurusega kiirete laevade disaini optimeerimiseks. 

2017. aastal laiendas endine Eesti Väikelaevaehituse liit tegevusfookust ning võttis kasutusele uue 

nime, Eesti Meretööstuse liit. Liidu koostöövõrgustiku laiendamine omab SCC arengule eeldatavalt 

positiivset mõju, avardades võimalusi koostööks ka meretehnoloogia ja –materjalide arendamisega 

tegelevate ettevõtetega. 

Tasuliste täienduskoolituste turgu mõjutab riiklik täienduskoolituste rahastamispoliitika, mis 

keskendub kutseharidusasutuste poolt pakutavate koolituste rahastamisele ja kutsealasele 

ümberõppele. Tänu sellele on koolitusturul palju tasuta kutseharidustaseme koolitusi. Ettevõtetele 

vajalik insenerioskuste arendamine täienduskoolituste kaudu on aga süsteemselt rahastamata ning 

selliste koolituste kallimat turuhinda arvestades ka vähem konkurentsivõimeline.  

 

Muutused sihtturul  

2017. aastat iseloomustab väikelaevade nõudluse kasv ja sellega kaasnev tööjõu defitsiit. Tuntav oli 

teadmus- ja tootearendusteenuste nõudluse mõningane kasv lõbusõidulaevade nišis, mis on juhitud 

tõenäoliselt kahest suuremast mõjutegurist: muutused lõbusõidulaevade nõudluses ja 

tarbimiseelistustes (vajadus tootearenduse järele) ja karmistunud nõuded (uus Euroopa väikelaevade 

direktiiv). Uus direktiiv muudab lõbusõidulaevade katsetamise senisest olulisemaks ja see tingib 

arendusteenuste mahu kasvu disaini analüüsi, tarkvaralise katsetamise ja direktiivi vastavushindamise 

osas. SCC jaoks tähendab see väljakutset arendada naval achitecture teenuseid ja pädevusi, liikudes 

väiksematelt ja lihtsamatelt laevaprojektidelt järk-järgult suuremat lisandväärtust loovate projektide 

teostamisele. 
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Jätkuv trend Läänemere laevaehituses on tööstuse kolimine soodsamatesse tootmispiirkondadesse. 

Eesti hea maine innovaatiliste ja oskusteavet nõudvate laevaehitusprojektide teostamise maana on 

viimasel aastal leidnud täiendavat tunnustamist erialases tippmeedias. Rahvusvahelist tuntust ja 

usaldust kinnitavad päringud tootmisvõimaluste kohta Eestis ning globaalsete väljaannete poolne 

initsiatiiv Eesti laevaehitust tutvustada. See loob uusi võimalusi ka SCC kliendibaasi 

mitmekesistumiseks ja teenuste ekspordiks tuginedes võõrkapitalil põhinevate ettevõtete 

referentside. 

Kuna inseneriteenuseid tuuakse senise „teadmistepõhise majandusega riikidest“ allhankimise asemel 

järjest enam Eesti ettevõtetesse, jätkub Eesti tööjõu kulueelise kahanemine kõrgemat 

kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade osas – oskustööjõud tuleb suures osas üle (või tagasi) osta 

välisriikidest ja Eesti ei suuda piisavalt kiiresti insenere koolitada. Välisriikide oskustööjõudu 

meelitavad siia huvitavad ja innovaatilised projektid ja väljakutsed, mida Rootsi ja Soome keskmise 

suurusega töölaevaehituses juba aastaid ei riskita võtta. Selle trendiga peab arvestama ka SCC oma 

personalistrateegias – SCC peab olema suuteline järjest kõrgemale lisandväärtustasemele liikuvate 

ettevõtete teadusarendusvajadusi rahuldama ja see nõuab töötajatelt kõrget kvalifikatsiooni ning 

pidevat enesetäiendamist. 

Rootsi ja Soome töölaevaehitust iseloomustab jätkuv konservatiivsus, tänu millele on sealsed 

töölaevade tootjad oma senised konkurentsieelised sisuliselt minetanud. Avaliku sektori 

töölaevahangetel osalemiseks nõutakse uute laevadisainide puhul tavaliselt mudelkatsete eelnevat 

läbiviimist. Alternatiiv on osaleda hankel juba varasemalt toodetud laevadisainiga ning Rootsi ja Soome 

ettevõtted eelistavad valdavalt viimast. Uute mudelite arenduskuludega ei riskita. Ka tootmises ei ole 

Põhjamaadel kulueelist ning seetõttu ennustatakse sektori ümberpaiknemist või kardinaalseid 

muutusi tootearendusstrateegiates.  

SCC jaoks on kõige tõenäolisem mudelkatsete eksporditurg just Soome või Rootsi, kuna SCC 

võimalused on väikeste töölaevade arendamise jaoks sealsetest atraktiivsemad ning teadmusteenuste 

müügiks vajalikke usalduslikke suhteid on naaberriikides lihtsam luua kui kaugemal. Kriitiliseks 

eduteguriks on uute mudelkatseklientide võitmisel teenuse osutamise kiirus (sõltub hanketähtajast) ja 

väikelaevadele spetsialiseerumisest tulenev hinnaeelis. 

Venemaa lõbusõidu- ja töölaevaehituse sektor otsib jätkuvalt sisenemisvõimalusi Euroopa turule. 

Kuna Venemaa väikelaevadele kehtivad nõuded ja standardid erinevad suuresti Euroopa Liidu 

omadest, on võimalik vastavushindamise teenuste sihtgrupi kujunemine Loode-Venemaal. 

 

Tehnoloogilised trendid 

Offshore laevade nõudluse kasv tänu EL meretuuleenergia arendamise toetustele. Arvestades EL 

strateegilisi plaane Läänemere meretuuleparkide rajamisel võib eeldada offshore hooldus- ja 

töölaevade nõudluse kasvu. Juhul, kui Eesti või lähiriikide töölaevaehituse ettevõtetel õnnestub selles 

sihtgrupis edu saavutada, saab trendi kasutada uute klientide võitmiseks. 

Mehitatud ja mehitamata autonoomsete laevade areng (ekspertide arvates järgmine suur 

innovatsioon laevaehituses järgmise 10 aasta jooksul) ei mõjuta SCC fookust ja edukust tõenäoliselt 
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kuigivõrd, kuid annab täiendavaid arenguvõimalusi teadusarendusprojektideks ja koostööks 

ettevõtetega. 

Tarkvarade areng ei ole mudelkatsete teenustele olulisel määral mõjunud, kuid on suurendanud 

lõbusõidulaevade tarkvaraliste katsete hinda, kvaliteeti ja nõudlust. Põhjuseks võib pidada 

tarkvaraliste katsete väiksemat usaldusväärsust (tarkvaralise katse tulemus on nii hea, kui hea on 

tarkvarale antud sisend). Kuna mudelkatsete tarkvarasid arendatakse nii ehk teisiti 

mudelkatsebasseinide andmete baasil ja laevade disainid ning sellest tulenevad laeva 

meresõiduomaduste variatsioonid on lõpmatud, ei ole mudelkatsete täielik asendumine tarkvaraliste 

katsetega tõenäoline. Küll aga tuleb keskusel jätkata tööd arvutusliku hüdrodünaamika võimekuse 

arendamiseks.  
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2.1. SCC SWOT 

 

SCC peamine tugevus seisneb spetsiifilise ning Eestis unikaalse oskusteabe ja taristu olemasolus. 

2017. aastal võib tugevustena nimetada väljakujunenud selget fookust mudelkatsetele ja naval 

architecture teenustele, Eestis unikaalse ning ettevõtete vajadustega haakuva teadustegevuse 

käivitamist ning Euroopa innovatiivseima laevaehitusettevõtte teenusreferentse. Samas on sõltuvus 

ühest suurkliendist käsitletav ohuna. 

SCC senised ja kavandatavad arengusuunad haakuvad Eesti nutika spetsialiseerumise valdkondadega. 

Senise tegevuse käigus on õnnestunud kaasata ja värvata rahvusvaheliste kontaktidega, pädevaid ja 

võimekaid võtmeisikuid. Olulisteks tugevusteks on ka elujõulise väikelaevaehituse klastri naabrus ja 

sidusus ning koostöö avaliku sektori ning haridusasutustega. 

Oht, et SCC ei suuda 2020. aastaks käivitada uusi teadusprojekte, on praeguseks maandatud ning 

muutunud võimaluseks. Samuti on teatud määral maandatud risk ebaõnnestuda hüdrodünaamika 

kompetentside kaasamisel. 

Tugevused Võimalused 
 Selge fookus mudelkatsetele ja naval 

architecture teenustele 

 Unikaalne taristu ja kompetents mudelkatsete 
ja hüdrodünaamilise analüüsi teostamiseks 

 Atraktiivne ja kasvav turunišš (kesk-pikad 
töölaevad) 

 VLE arvamusliidri positsioon Eestis 

 VLE prioriteetsus Eesti ja Saaremaa 
arengukavades (haakumine nutika 
spetsialiseerumise valdkondadega; targad 
töökohad regioonis) 

 Sidusus ja koostöö haridusasutuste (TTÜ, 
Ametikool) ja Eesti laevaehituse ettevõtetega 

 Pädevad ja võimekad võtmeisikud ja 
rahvusvahelised kontaktid 

 Strateegiliste klient-partnerite olemasolu 
(referentsid) 

 Arendada tipptasemel naval architecture 
kompetentse teadusprojektide, mudelkatse- ja 
projekteerimisteenuste baasilt 

 Välisriikide ja TTÜ inseneeriateadurite kaasamine, 
naval architecture professuuri loomine SCC juurde 

 Teenus-referentside kasutamine uute klientide ja 
RV teadusarendusprojektide partnerite leidmisel 

 Turu laiendamine mudelkatsebasseini 
pikendamisega (kuluefektiivsus, suuremate 
laevade katsetamine)  

 Projektivõimaluste kasutamine nii turunduseks kui 
teadusprojektideks  

 Teenuste pakkumine ka VLE sektorist väljapoole 

 Oskusteabe suurendamine kompetentsikeskuse 
arendamise projekti toel 

Nõrkused Ohud 

 Kompetentse tööjõu vähesus 
hüdrodünaamilise analüüsi ja laeva 
kontseptuaalse disaini teenuste osutamiseks ja 
TA-ks 

 Sobiva profiiliga ekspertide ja teadurite valiku 
piiratus 

 Bürokraatia (ülikooli avalik-õiguslikust 
staatusest ja projekti rahastamisnõuetest 
tulenev) 

 Turundusressursside puudumine 

 Sõltuvus ühest suurkliendist 

 Personalirisk - kohapealse kompetentsi loomine ja 
hoidmine kriitilistes valdkondades  
(näit. hüdrodünaamika) ebaõnnestub 

 Rahastamisega seotud riskid (tagasinõuded) 

 RV teadusarendusprojektide algatamine 
ebaõnnestub (partnerid, rahastus, ajastus) 

 Infrastruktuuri/seadmete/tarkvara tõrked 

Joonis 2. SCC SWOT analüüs. 
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Võimalused on seotud peamiselt teenuste müügiga ja paindlikkusega panustada selliste teenuste 

arendamisse, kus konkurents on seni veel nõrk. Turundusressursside piiratus on olulisimaks 

nõrkuseks, mida saab taandada vaid lisaressursse hankides, näiteks koostöös ettevõtjate ja piirkonna 

organisatsioonidega. Kriitiline edutegur ja argument teenuste müügil on teenuse efektiivsus 

(tarneaeg, kulud) ning kliendisuhete hoidmine ja loomine. 

Peamine risk on ebaõnnestumine teadusteenuste müügis kas seetõttu, et ei suudeta hoida ja luua uusi 

kliendisuhteid või pakkuda vajalikul tasemel või skoobis teenuseid. Uute klientide võitmiseks on 

võtmetähtsusega katsebasseini efektiivsus  – uusi projekte peab olema võimalik vastu võtta ja 

tähtaegselt täita ka käimasolevate katsete ajal, sest kliente huvitavad mudelkatsed vaid 

hanketähtaegade saabumiseni. 

Neid riske on võimalik maandada käimasolevate projektide vahendite efektiivse kasutamisega 

(eesmärk keskuse oskusteabe arendamine), TTÜ ja rahvusvaheliste partnerite kaasamise ning 

täiendavate vahendite hankimisega turunduseks (koostöö ettevõtetega, Eesti Meretööstuse Liidu ja 

Saarte Koostöökogu rahvusvahelised mainekujundus- ja sisuturundusprojektid). 

 

3. SCC fookus ja tegevuskava 2018 

2020 strateegiliste eesmärkide elluviimiseks on SCC 2018. aasta tegevusfookused jätkuvalt 

mudelkatseteenuste mahu suurendamine (efektiivsus, uued kliendid) ja naval architecture 

kompetentside arendamine, et liikuda kõrgema lisandväärtusega projekteerimisteenustele (naval 

architecture) ning saavutada tugevam positsioon rahvusvaheliseks teadusarenduskoostööks.  

Materjalide, tehnoloogia ja elektroonika laborite võimekus on vajalik põhiteenuste (mudelkatsed, 

väikelaevade disain ja analüüs) osutamiseks. Samuti omab materjaliarenduse ja katsebasseini 

kombinatsioon potentsiaali teadusarendusprojektide baasina. 

 

Mudelkatsed: efektiivsus 

SCC mudelkatsebasseini eelis konkureerivate katsebasseinide ees saab esimestel tegevusaastatel olla 

kiirus, paindlikkus ja väikeste töölaevade tootjatele vastuvõetav teenuse hind, seda eriti uute klientide 

võitmiseks. 

Mudelkatseteenuste sihtgrupp on kuni 50m töölaevade tootjad ja projekteerimisbürood. 

Töölaevahangete tavapärastest tingimustest johtub mudelkatsete nõue juhul, kui hankel osaletakse 

uue laevadisainiga. Seega on mudelkatseteenuste nõudlus tähtajakriitiline. Konkureerivate 

katsebasseinide teenuste ootejärjekorrad on 4-6 kuud disainijooniste esitamisest ja nende 

hinnapoliitika lähtub suurte reisi- jt laevade projektidest.  

2018. aastal on tegevusplaanis autonoomsete manööverdamiskatsete väljaarendamine, mis 

mitmekesistab SCC eksperimentaalsete katsete valikut, loob eeldused tudengite kaasamiseks 

teadusarendustegevusse, autonoomsete veesõidukuite arendamiseks ning kiirete laevade 

meresõiduomaduste analüüsiks. 
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Naval architecture: õppimine 

Väikelaevade mudelkatsed on keskuse kõrgeima lisandväärtusega teenus, mille baasilt on nii tulususe 

kui kompetentside arendamise mõttes otstarbekas välja arendada väikelaevade disainiteenused  

(naval architecture: tarkvaraline analüüs, kontseptuaalne disain). Kõrgetasemeline naval architecture 

teenuste võimekus toetab omakorda mudelkatseteenuste müüki ja loob eeldused 

teadusarendusprojektide käivitamiseks. 

Naval architecture teenuste osakaalu suurendamiseks tuleb keskusel tegeleda esmajärjekorras vastava 

oskusteabe arendamisega, mida võimaldavad kompetentsikeskuse arendamise projekt ja väikeste 

lõbusõidupaatide tootjate tellimused, kellel endal ei ole oskusi ja ressursse, et tagada paadi 

meresõiduomaduste vastavus Euroopa Liidu väikelaevade direktiivile. 

 

Teadusarendus: kapist välja 

2018. aasta fookuses on 2017. aastal rahastuse saanud teadusgrandi käivitamine, laevaehituse 

professuuri sisseseadmine SCC-s ja enese positsioneerimine rahvusvahelises laevaehitusteaduses. 

Seniste uuringute ja katsete põhjal teostatud esmaste analüüsitulemuste avaldamine laevade 

hüdrodünaamilisi omadusi parandavate kerekonstruktsiooni elementide arendamise valdkonnas ja 

Eesti laevaehituse uurimisrühma meeskonnatöö arendamine. Lähiaastate perspektiivis on vajalik 

uurimisrühma laiendamine, kaasates täiendavalt 1-2 nooremteadurit. Arvestades vastava spetsiifikaga 

ekspertide vähesust, tuleb tulevaste noorteadlaste otsingut alustada juba praegu. 

 

Turundus: koostöö 

Turunduses tuleb keskenduda töölaevade disaineritele ja tootjatele, sest mudelkatsete teenuste 

mahust ja kvaliteedist saavad alguse kõik ülejäänud tegevus- ja arendussuunad.  

Turunduseks vajalikud vahendid tuleb tuua kas teenuste müügist või kaasata selleks täiendavaid 

vahendeid. 2017. aastal lõpetati edukalt ühisturundusprojekt Venemaa sihtturule ning algatati uus 

maineturundusprojekt koostöös Eesti Meretööstuse Liiduga. 2018. aastal jätkuvad kaks 

ühisturundusprojekti koostöös Eesti Meretööstuse Liidu ja Saarte Koostöökoguga, mille juhtimise 

teenust SCC lepingu alusel osutab ning mis võimaldavad saavutada suuremat rahvusvahelist tuntust 

välisturgudel (sisuturundus).  

Täiendavalt tuleb piiratud ressursside tingimustes keskenduda sisuturundusele ja koostööle seniste 

referentsklientidega ning arvestada, et vahetut suhtlust ja kontakte olemasolevate ning 

potentsiaalsete klientide ja teadusarenduspartneritega ei asenda ükski uudiskiri ega artikkel. 
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3.1. SCC tegevuskava 2018 

  Mõõdikud ja eesmärgid 

Tegevus Tegevuse konkreetne 

sisu 

2017 2018 2020 

Mudelkatsete 

teostamise 

aja  lühendamine  

 automatiseerimine ja 

tehnilised arendused 

 bassein pikemaks 

projekt 

1 katse = 6 

nädalat 

Üld-

kontseptsioon 

valmis 

1 katse = 4 

nädalat 

Väikearendused 

tehtud; rahastus-

võimalused 

selged 

1 katse = 3 

nädalat 

Basseini 

projekteerimine 

alanud 

Uute mudelkatse- 

klientide võitmine  

 ühisturundus 

olemasolevate klientide 

ja partneritega 

3 katset/1 uus 

klient 

 

4 katset/1 uus 

klient 

 

6 katset/2 

püsiklienti 

Naval architecture 

kompetentside 

arendamine  

 referents-projektid 

alustades pisi-paatidest 

ja liikudes suurematele 

 täienduskoolituste 

korraldamine teemadel, 

mida ise vajame 

2 laevadisaini 

projekti  

 

3 

2 laevadisaini 

projekti  

 

3 

5 laevadisaini  

projekti  

 

3 

Lisaressursside 

kaasamine 

turunduseks 

 sektori ja piirkonna 

eksporditurunduse 

projektide juhtimine ja 

elluviimine  

3 projekti 

/12000 eur 

lepingute 

maht 

2 projekti /18000 

eur lepingute 

maht 

2 projekti /25000 

eur lepingute 

maht 

Teadustegevuse 

arendamine 

 teadurite värbamine 

 

 

 Läänemere laeva- ja 

paadiehituse koostöö 

 

 

 Autonoomse veesõiduki 

arendamine 

 

 sprayrails jms 

efektiivsuse uurimisniši 

arendamine 

 

 CFD -> FSI 

uurimisrühma töö 

nooremteadur 

 

strateegia 

välja töötatud 

partnerid ja 

rahastus-

allikas leitud 

ette-

valmistavad 

katsed läbi 

viidud 

rahastus 

saadud 

professuur 

 

teavitusüritus ja 

koostöösuhete 

arendamine 

projektid 

käivitatud 

1 artikli ilmumine 

kinnitatud 

 

töö käivitamine 

Professuur (+min 

2 noorem-

teadurit) 

rahvusvaheline 

koostööprojekt 

algatatud 

katsemetoodikad 

välja arendatud 

2 artiklit ilmunud 

 

2022: Eestis on 

CFD ja FSI 

rakendatud 

võimekus  

Tabel 1. SCC tegevuskava 2018. 
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3.2. SCC finantsplaan 

 

Kuigi 2017. aastaks seatud müügiplaani ei õnnestunud täies mahus täita, on SCC 2017. aasta tulem 

positiivne (vt joonis 3). SCC eelarvesse lisandus TTÜ sihtfinantseering spetsiaaltarkvara soetamiseks ja 

infrastruktuuri kasutamiseks õppe- ja teadustegevuse otstarbel.  

Järgnevate aastate finantsprognoosis on arvestatud TTÜ üldkulueraldistega (15% kõikidelt TTÜ 

teenuse- ja projektilepingutelt) ja TTÜ poolse sihtfinantseerimise ja omafinantseeringu katmise 

jätkumisega. Prognoos ei arvesta kompetentsikeskuste arendamise meetme lisavooru võimaliku 

rahastusega (projekti rahastusotsus tehakse eeldatavalt märtsis) ja professuuri loomisega kaasnevaid 

täiendavaid arenduskulusid ja rahastusvõimalusi TTÜ ja Saaremaa valla poolt. 

 

 

Joonis 3. SCC finantsplaan  

Keskuse tuludes on kajastatud teadusteenuste tulu partnerite lõikes ning kompetentsikeskuse projekti 

tulu kogumaht, arvestades, et omafinantseering kaetakse TTÜ jt partnerite eelarvelistest  vahenditest 

ning keskuse eelarve mõistes on tegemist tuluga.  

2018. aastal planeeritakse mudelkatsete mahu kahekordistumist, kuna olulised 2017. aastasse 

planeeritud mudelkatsed lükkusid järgmise aasta algusesse. Teiste teenuste (materjaliarendus, 

tehnoloogialabor, projekteerimine) maht on planeeritud mudelkatsete ja laevadisaini teenuste 

osutamiseks vajalikul tasemel ning suhteliselt stabiilsena.  
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Alltoodud tabelis (vt tabel 1) on kajastatud  kõikide tulu teenivate ja kompetentsikeskuse projektis 

osalevate partnerite tulud ja kulud. Ligikaudu 80% SCC teenuste tuludest kuulub SCC juhtpartnerile, 

TTÜle. Ülejäänud tulud ja kulud jagunevad Kuressaare Ametikooli, MTÜ Kuressaare Campuse ja Eesti 

Meretööstuse Liidu vahel. 

TULULIIGID 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

teadusteenused 89 93 133 154 191 206 216 

sh TTÜ 69 77 113 135 173 188 189 

SCC projekt 157 226 205 207 100 100 80 

sh projektitoetus 157 192 174 176 85 85 68 

sh omafinantseering 0 34 31 31 15 15 12 

teadus- jm projektid 0 8 40 60 60 60 70 

sihtfinantseeringud 0 40 64 40 40 40 40 

Kokku 246 367 442 461 391 406 406 

sh KK projekti osakaal 0,64 0,62 0,46 0,45 0,26 0,25 0,20 
 

KULULIIGID 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

personalikulud 202 216 260 280 290 300 310 

kinnistuga seotud kulud 26 32 33 34 36 38 40 

üldkulueraldised 0 32 58 62 53 55 55 

muud kulud 29 39 45 22 42 22 23 

Kokku 257 319 396 398 421 415 428 

TULEM -11 48 46 63 -30 -9 -22 

Tabel 1. SCC tulude ja kulude struktuur (tuh eur) 

 

Peamise osa keskuse kuludest moodustavad personalikulud, mille planeerimisel on arvestatud ka 

keskuseväliste teadustöötajate kaasamise ning tulemustasudega 2018. aasta eesmärkide saavutamise 

korral. 2018. aastasse planeeritud personalikulude hüppeline kasv tuleneb töötajate palgatõusust, mis 

rakendati 2017. aasta IV kvartalis ning uute töötajate lisandumisest (analüütik, hüdrodünaamika 

nooremteadur, mehaanik-laborant; alates 2018. aasta sügisest ka laevaehituse professor).  

Muude kulude all on kajastatud lähetuskulud, teavikute, väikevahendite, tarkvarade, kontorikulude ja 

inventari soetamisega seotud kulud, liikmemaksud rahvusvahelistes koostööorganisatsioonides jmt 

kulud. 2018 ja 2020 aastasse on planeeritud suuremad soetused, mis seonduvad peamiselt 

teadustegevuse käivitamise, katsebasseini väikearenduste ja uute töökohtade loomisega.  

Pikas perspektiivis peab keskus arvestama Kuressaare Campuse bilansis oleva mudelkatsebasseini 

hooldamiseks ja arendamiseks vajaliku reserviga. 


