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EESSÕNA
Ühiskonnas jagunevad teadmised puudutavad
kõikide riikide ühiskondi. Kui ühiskonna tugi
haridusele, teadusele ja kultuurile ei suurene, ei
saa ühiskond areneda ega majandus kasvada.
See kehtib ühtmoodi kõigi kohta, sest teadmisi
saab luua ja rakendada vaid siis, kui uutel
põlvkondadel säilivad huvi ja usaldus teadmiste
vastu.

Uuendajate peamine roll on olnud teadmisjanu jagamine teistega ja
katsetamise keerukal rajal püsimine ning selle rolli täitmisele tuleb
katkematult kaasa aidata. Uuendajate roll institutsionaalse koostöö
tugevdamisel ideede vahetamise edendamiseks nii riiklikest kui riikide
ülestest prioriteetidest lähtuvalt muutub üha tähtsamaks olukorras, kus
maailm seisab silmitsi kolme olulise väljakutsega:
Kliimamuutused, mis hõlmavad ka vajadust parema
kompromissi saavutamiseks majanduse kasvu ja meie
kõigi ühise ökosüsteemi säilitamise vahel teadmispõhiste
juhtimismehhanismide abil;
Digitaalsed muutused, mis hõlmavad ka massilist
juurdepääsu erinevatele andmetele, tehisintellekti,
suurandmete analüütikat ja arvutuslikke meetodeid nii
andmeteaduses kui igaühe digioskuste kasvatamist;
Sissetulekute ebavõrdsus, ja rahvastikudünaamika, mis
hõlmavad ka vajadust võtta tõhusamalt arvesse teadmisi
kaasavast majanduskasvust ning kiiresti muutuvas inimeneMaa süsteemis parema elukvaliteedi loomist, arvestades nii
vananemist, sündivust kui migratsiooni.
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Sellest kontekstist lähtuvalt tuleb jätkata ja tugevdada katsetamist ning
erinevate teadusvaldkondade integreerimist ja dialoogi, sest meie ees
seisvad keerukad probleemid nõuavad inseneri-, loodus-, humanitaar- ja
ühiskonnateadustes loodava teadmuse ühendamist.
Näeme, et esilekerkivad riskid inimkonnale, eriti kliimamuutustest ja
nende mõjudest inimkonna elukvaliteedile tulenevad riskid loovad
tohutu võimaluse motiveerida uute teadmiste loomist ja suurte
inimhulkade osalemist teadmiste jagamisel. Ilmselgelt annab olukord
suure võimaluse soovile leida ja katsetada uusi viise kogukondade
kaasamiseks. Uued lahendused võivad tähendada kogukonnapõhiste
süsteemide ümbermõtestamist, et arendada sinimajandust, kaasata ja
võimestada nii noori kui uusi kogukondi kohalikul ja piirkondlikul tasandil
jätkusuutlike ühiskondade arendamiseks.
Selles kontekstis on vaja kõikehõlmavat disainmõtlemist, mis tähendab
avatud, koos kujundatud, teadusel ja teadmistel põhinevat lähenemisviisi
lahendustele ühiskonna erinevaid tasandeid kaasates. Saared, mis on
mitmes võtmes meie „tuleviku andurid“, võivad olla selleks paigaks,
kus testida uusi süsteeme ja ühiskonnaga seotud lahendusi või ise luua
ainulaadseid, isoleeritusest tingitud lahendusi.
Eelpool toodust tulenevalt usun ma, et Islands of Innovation projekti
tulemused, sealhulgas muutustele suunatud „tantsuplatsi“ meetod
ja hooratta meetod, on suurepärased näited sotsiaalse kaasatuse ja
valitsemise vahenditest, mis võivad aidata kogukondadel ja piirkondadel
luua neile sobivaid ainulaadseid, kuid koos disainitud lahendusi
väljakutsetele, võttes arvesse nii parimaid praktikaid kui paindlikkust.

Manuel Heitor
Portugali teadus-, tehnoloogia- ja haridusminister
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Pühendame selle juhendmaterjali kõigile
saare-elanikele, iseäranis neile, kes raske
töö, pühendumuse ja isoleeritusest tingitud
vastupidavuse kogemusega soovivad uuenduste
ja uuenduslike lähenemisviiside kaudu aidata
kaasa oma kogukondade kestvusele (ÜRO säästva
arengu eesmärgid, SAE). Hooratta-lähenemise
abil loodame pakkuda saarekogukondadele
– eripärastele oma geograafilise asendi,
looduse, majanduse ja saarekultuuri poolest
– abivahendit erinevate osapoolte kokku
toomiseks „tantsuplatsidele“, mis on tavapäratuks
alguseks keerulistele ja ainulaadsetele ühistele
innovatsiooniprojektidele. Veelgi enam, loodame
ärgitada omavalitsusi selliseid „tantsuplatse“
looma ning toetama tantsivaid osapooli, olles
ise tantsijaks, kelle kanda on valitsemisest
tulenev vastutus viia ellu uuendusteks vajalikud
tegevuskavad.
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1

Sissejuhatus

Hooratta-meetod (TIPPING Approach) ja hooratas on välja töötatud
EL Interreg Europe projekti Islands of Innovation raames eesmärgiga
kasutada seda innovatsioonipoliitika või parema valitsemise
abivahendina.
Hooratta abil saab hinnata saarte innovatsioonipoliitikaid, et:
võrrelda saari või saare erinevaid osi;
võrrelda olemasolevat olukorda soovitud tulevikuga:
‘unistus’;
võrrelda mingit probleemi, valdkonda või aspekti (energia,
materjalid, vesi, transport, põllumajandus, ringmajandus,
turism, areneva tehnoloogia valdkonnad jne);
luua alus ja anda inspiratsiooni ulatuslikuks uueks
– või uuendatavaks – kindla temaatilise suunaga
poliitikaprogrammiks ja kaasavateks projektideks;
olla poliitikauuenduste ajurünnakutel abivahend.

Hooratast saab kasutada uuenduste korral, mis võivad olla:

(a) varem rakendatud
uuendused, millest
õppida;
14

(b) projektide
alustamine uutel
teemadel;

(c) tuleviku unistused/
ambitsioonid.

Innovatsioonil on palju
definitsioone. Need varieeruvad
konkreetsetest tehnoloogilistest
uutmistest ulatuslike muutusteni
ühiskonnas. Võtame aluseks
Celik (2018) määratluse ja
nimetame innovatsiooniks uut
ühiskondlik-kultuurilist tava,
mis hõlmab võimalikke tehnilisi
ja majanduslikke muudatusi ja
mille eesmärk on saavutada üks
või mitu ÜRO 17 säästva arengu
eesmärkidest (ÜRO, 2017).
Uuenduslik tava võib esineda
mitmesugusel kujul, näiteks uus
tehnoloogia või tehniline protsess,
uus teenus, uus turg, uus äri, uus

ühiskondlik-tehniline süsteem
või nende kontseptsioonide
kombinatsioon. Mõiste „poliitika”
osas oleme aluseks võtnud
laiapõhjalise lähenemise, mida
väljendab paremini mõiste
„valitsemine”, mis määratleb
arusaama, et tavaliselt hõlmavad/
nõuavad valitsuse poliitikad
koostööd, jagamist ja partnerlust
teiste ühiskonnas tegutsejate
ja sidusrühmadega, näiteks
tööstused, teised valitsused,
elanikud, teenuse kasutajad
(mitmesugused tarbijad),
teadmuskeskused, MTÜd jne.

Hooratas püüdleb loova töövahendina sellele, et panustada
saarte ja sarnaste (rohkem või vähem) eraldatud piirkondade
valitsemisuuendustesse, mis järgivad Islands of Innovation’i mudelit (vt
joonis 1). Mudel on välja töötatud selleks, et määratleda projekti Islands
of Innovation kõigi partnerite ühised probleemid ja metoodika. See on
mõeldud kasutamiseks piirkondliku tegevuskava väljatöötamisel.

Joonis 1. Islands of Innovation mudel

New Innovation Ecosystem

Existing Innovation Ecosystem

Action 1
Good
practices

Stakeholders
meetings
Policy learning
platform

Action 2
Comparative
analysis

Innovation
theory

Interregional
learning sessions

8

Mid-term
conclusions

7

1
Action 3

6

2
5

3
4
TIPPING WHEEL
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Joonisel 1 on esitatud projekti Islands of Innovation mudel, millel
on järgmised elemendid: (1) olemasolev innovatsiooni ökosüsteem;
(2) hooratas loomingulise juhisena uuenduslike poliitiliste
strateegiakomplektide väljatöötamiseks, mille tulemuseks on
(3) uus või täiustatud innovatsiooni ökosüsteem ehk tantsuplats,
kus innovatsioonipoliitika täiustatud elemendid viivad osalised
ja sidusrühmad kokku uue innovatsiooni ökosüsteemi juurde ehk
„tantsuplatsile“, kust võivad välja kasvada uued projektid, tooted,
äriideed, mudelid ja teenused.

Hooratta juured on Euroopa
Regionaalarengu Fondis,
mille eesmärk on stimuleerida
innovatsiooni Euroopa äärealadel
uute oskuste, ettevõtete
ja töökohtade loomiseks.
Lähenemisviis on kooskõlas
Euroopa Komisjoni peamise
nõustaja, prof Marianne
Mazzucato visiooniga, mis
teadvustab valitsuste suurt rolli
ühiskondlikult olulise innovatsiooni
edendamisel. (Mazzucato, 2018).
Kohalike ja piirkondlike valitsuste
praktikas tähendab see, et
vältida tuleb “traditsioonilise
innovatsioonipoliitika”
lähenemisviisi, mis tavaliselt
koosneb projektide vahel
hüplemisest, võitjate valimisest,
teadus- ja arendustegevuse
rahastamise ning määruste
ja õigusaktide standardsest
kogumist, samuti valdkondlikust
16

ja korraldavast lähenemisviisist.
„Kaasaegsed juhtimispõhimõtted”
hõlmavad selle asemel „unistust”
või väljakutset pakkuvat missiooni,
uute kumulatiivsete teadmiste
loomist ning õpivad ja katsetavad
programmilise lähenemise kaudu,
kaasates „tahtjaid” ja kujundades
– peegeldava praktika abil –
areneva poliitikavahendite kogumi
ja innovatsioonitaristu. Ettevõtluse
rolli osas tugineb hooratas avatud
innovatsiooni (Chesbrough, 2006),
elluviimise (Sarasvathy, 2001.
Keskin, 2015), loomemajanduse
(Florida, 2012) ning piirkondliku
innovatsiooni (Boschma &
Martin, 2010) teooriatele ja
mõisteraamistikele. Hoorattameetodi juhend eestvedajatele
kasutab samm-sammulist
lähenemisviisi, mille keskseks
elemendiks on hooratta-meetodi
töötuba.

2

Ettevalmistus

Hooratta-meetodi kasutamiseks toimige järgmiselt:

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Valige teema: omavalitsusüksus; piirkond; majandusharu;
valdkond; probleem; väljakutse; unistus. Teie regionaalse
innovatsioonikava (Regional Innovation Strategy, RIS =
EL teatud regiooni nutika spetsialiseerumise strateegia)
analüüs või muu sarnase analüüs võib olla heaks
lähtepunktiks prioriteetide seadmisel = väljakutsete
valimisel = positiivse unistuse sõnastamisel, mida
sidusrühmad ja elanikkond toetab;
Planeerige ettevalmistavad intervjuud omavalitsusüksuse ja
teiste kohalike huvirühmadega;
Alustage allikatega tutvumisest, milleks võivad olla
ametlikud dokumendid, veebimaterjalid, nn hall kirjandus ja
mitteametlikud allikad;
Kui aeg ja ressursid võimaldavad: võrrelge oma saare
innovatsiooni ökosüsteemi teiste saarte omadega,
korraldage huvirühmade esmased kohtumised, koguge
heade praktikate näiteid ning saarestike puhul korraldage
piirkondadevahelisi õppesessioone. Koostage nende
täiendavate tegevuste tulemusel leitust kokkuvõte.
Lisage oma info hooratta kaheksasse strateegiasse
– vaadake peatükki 4 – täiendavate või spetsiifiliste
võrdlusalustena ja/või küsimuste/aruteluteemadena;
Valmistage Islands of Innovation eestvedajate hulgast
valitud meeskonnaga ette töötuba;
Hinnake omavalitsusüksuse/piirkonna
innovatsioonivalmiduse taset: kui on olemas esmane
tahe, et hakata tegelema (1) avatud innovatsiooniga koos
ettevõtjatega; (2) tegevusviiside ja projektide katsetamise
ja õppimisega; ja (3) tuntav on valitsuse eestvedav roll, siis
jätkake. Kui eelnevat ei ole, jätke hooratta-meetodi toetav
protsess siinkohal katki.
17

3

Taustaaruanne

Kasutage seda vormi taustateabe ja allikate salvestamiseks:
Projekti/teema nimi:

Kuupäev:				Koht:
Juhtmeeskond:

Töötoas/intervjuus osalejad:

Nimi:				
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Organisatsioon:

Uuritud allikad/teave:
I Ametlikud dokumendid
(poliitikaaruanded, veebilehed, muud ametlikud allikad)

II Hall kirjandus

III Teave saartelt (konkurentsivõime võrdlusalus)

IV Muud allikad (Isiklikud kontaktid jne)

Koostage iga juhtumi/töötoa üksuse kohta hoorattameetodi dokumentide fail, mis sisaldab eel-intervjuude
tulemusi ja kasutatud allikaid. Kasutage faili töötoa
sisendina, kas sissejuhatava esitluse või rühmasessioonide
ajal. Valmistage ette hooratta-meetodit tutvustav esitlus.

19

4

Hooratas

Ratas koosneb kaheksast peamisest strateegiast, mida saab kasutada
saarte innovatsioonipoliitika kogumi loomiseks ja täiendamiseks.

Joonis 2. Hooratas (TIPPING Wheel)

Olemasolevad või tulevased poliitikakogumite valikud võivad olla ka
hooratta juures kasutatavate strateegiate kombinatsioon. Hoorattaga
töötamiseks valige need, mis on antud kontekstis kõige asjakohasemad.
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STRATEEGIATE TUTVUSTUS
Strateegia 1
Koostöö loomesektoriga

Strateegia 2
Pikaajaline koostöö VKEde ja MTÜdega

Strateegia 3
Noorte ettevõtjate võrgustiku toetamine

Strateegia 4
Teadmiste impordi ja ekspordi edendamine

Strateegia 5
Kogukonna kaasamine

Strateegia 6
Ühis-/kaasdisain

Strateegia 7
Institutsioonilised tingimused

Strateegia 8
Uuenduste sobivus
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5

Hooratta-meetodi
töötuba

Kui juhtumi eeltöö on tehtud ja
sissejuhatav esitlus valmis, võite
hakata kavandama 1–2 päevast
töötuba. Tavaliselt korraldatakse
see tihedas koostöös
omavalitsusüksuse ja teiste
sidusrühmadega, kes on kõnealuse
innovatsiooniprobleemiga seotud.
Hooratta iga „kodarat“ arutatakse
väikestes rühmades.
Hooratta iga strateegia lõpus
olevate enesehindamisküsimuste
ja hinnete abil saate paluda
osalejatel anda punkte ja
arutada oma hindeid senise
innovatsioonipoliitika saavutuse ja
soovitud saavutuse kohta mitme
aasta pärast. Siin saab iga rühm
välja tuua ka oma projektiideid.
Soovitame teil sõnastada ideed
nii, et kaasatud poliitikakujundajad
ja “elluviijad” saaksid ühe kuu
jooksul pärast töötuba sõnastada
üheleheküljelise ettepaneku.
Kui osalejate arv on väike (5–10
inimest), saab kõiki strateegiaid
ühiselt arutada. Kogemus näitab,
et suurema osalejate arvu korral
on efektiivsem jagada suur
rühm alamrühmadesse, mis kõik
käsitlevad väiksemat arvu (1–4)
hooratta strateegiaid. Ettekandjad
tutvustavad iga rühma tulemusi
ja arutavad neid kõigi protsessis
22

osalejate ühiskoosolekul.
Edasiseks täpsustamiseks on
soovitatav valida üks või kaks
ühiskoosoleku ettekandjat, kes
teevad märkmeid ja edastavad
need pärast koosolekut tulevastele
autoritele või eestvedavale
hooratta-meeskonnale, kes
vastutab töötoa ja aruande eest.
Arutage läbi iga strateegia ja
hinnake järgmist:
Saavutused tänase seisuga
Edasiste ettevõtmiste
ambitsioon tulevikus
Arutage ja märkige üles
(salvestage) argumendid hinnete
kohta.
Pakkuge osalejatele välja ka
teistsuguseid valikuid/ettevõtmisi.
Lisaks: proovige sõnastada
omaenda täiendavad valikud ja
innustavad näited! Lisage need
hooratta dokumentide faili, et
neid kasutataks ka järgmistel
innovatsiooniüritustel.
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Iga strateegia inspireerimine
ja enesehindamine
STRATEEGIA 1
KOOSTÖÖ LOOMESEKTORIGA

Loomemajanduse arenguga
on omavalitsuste võimalused
koostööks selle sektori
erinevate osalejatega tohutult
suurenenud. Varem võisid
kunsti- ja käsitöönduse
loovad isiksused esitada
poliitikakujundajatele väljakutseid
teha asju teisiti ja mõelda
raamidest väljaspool. Nüüd
peetakse ka tööstusdisainereid,
arhitekte, graafilisi disainereid,
kommunikatsiooni- ja meediaarendajaid, digitaalseid disainereid
jne kohaliku ja piirkondliku
innovatsiooni mõjukateks
partneriteks. Uuenduste
levitamisel on nad sageli need,
kes on „esmased kasutajad“, viies
ellu saare kontekstis tekkivate uute
tehnoloogiate esimesi rakendusi
– uudsete toodete ja teenuste
kujul. Samuti loovad nad säästva
arengu kontekstis kasutajate
kaasamise ja olemasolevatel või
pisut muudetud tehnoloogiatel
põhineva väärtusloomega sageli
edukaid uusi tooteid ja teenuseid.
Sellised näited võivad innustada
mandrilt tulevaid külastajaid
importima selliseid tehnoloogiaid
ja rakendusi oma tarbeks ja
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enda olukorra jaoks. Saarte
valitsuste proaktiivsed poliitikad
võivad hõlmata festivalide,
näituste, ürituste jms toetamist,
kus kohalikud kunstnikud,
kunsti- ja käsitöömeistrid
demonstreerivad ja arutavad
nende uute tehnoloogiate
potentsiaali oma saare turistidele
ja professionaalsetele külastajatele
ja koos nendega. Saartel elavate
ja/või töötavate loominguliste
inimeste sageli originaalsete
visioonide, kommentaaride
ja praktilise panuse kaudu
võivad kasu saada mitte ainult
uued tehnoloogiad, vaid
toimuda ka uute ühiskondlike
kontseptsioonide, näiteks veeja energiavarustuses saarte
isemajandavuse, ellurakendamine.

Et rõhutada loomemajanduse olulisust – mida siin nimetatakse
„laiapõhjaliseks disainiks“ – majandusarengu tarvis, tsiteerime Euroopa
disainiinnovatsiooni algatust (2012):
„Tõdetakse, et mittetehnoloogiline innovatsioon, sealhulgas
(toodete, protsesside ja teenuste) disain, samuti kultuuripõhine
loovus on olulised konkurentsivõime ja kasvu vahendid Euroopa
kodanike elukvaliteedi parandamiseks (lk 19).” ja
„Kuigi tehnoloogiapõhine innovatsioon on olnud Euroopa
õitsengus oluline panustaja, on ilmnemas tõdemus, et disainil
põhinev, mittetehnoloogiline innovatsioon on nüüd samuti
tee konkurentsivõime kasvu poole. Disaini majanduslik tähtsus
põhineb selle potentsiaalil luua soodustajana usaldusväärseid,
ihaldusväärseid, kasutajakeskseid tooteid ja teenuseid, mis on
ökoloogiliselt ja majanduslikult vastutustundlikud (lk 46).”
Saarte valitsustel on oma saarel loomemajanduse potentsiaali
stimuleerimiseks ja hõlbustamiseks mitmeid võimalusi. Soovitame
järgmisi tegevusi:

1A
1B
1C

Uute tehnoloogiate ja uute ühiskondlike
kontseptsioonide katsetamise soodustamine.
Innustage loomeinimesi uusi tooteid ja
ettevõtmisi arendama.
Tugevdage loometööstust koos ja nende jaoks
uusi turge, sealhulgas oma hangete abil.
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a. Uute tehnoloogiate ja uute ühiskondlike kontseptsioonide
katsetamise soodustamine
Praegu luuakse nii palju uusi tehnoloogiaid ja loomemajanduses
osalejatel võib aidata leida nende tehnoloogiate jaoks uusi rakendusi.
Peame eriti silams tehnoloogiaid, mida saab rakendada väikesemahulisel
tasemel, näiteks:
3D-printimine;
Moodsed tootmistehnoloogiad, mis on suunatud
tekstiili valmistamisele ja moele;
Biopõhised materjalid nii maalt kui ka merest;
Säästvad energiatehnoloogiad;
Digitaalne disain ja mängutehnoloogia jne.

Samuti saab loomemajandust üles kutsuda ja ergutada neid võtma
juhtrolli saarte ühiskondlikes probleemides, näiteks:
Jäätmetekke vältimine, ressursside tõhusus ja
ringmajandus;
Plastjäätmete muutmine väärtuslikeks esemeteks
ja kunstiks;
Põllumajanduse ja looduse vaheliste vaidluste
lahendamisel loominguliste lahendustega
aitamine jne.
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Pilt 1. Õpilased kasutamas 3D printerit Lab Vlielandis

3D-PRINTIMINE LAB VLIELAND
3D-tehnoloogia on nüüd kõigi disaini- ja tootmistehnikate esirinnas.
3D-printimistehnoloogia on koduseks kasutamiseks laialdaselt saadaval,
kuid algajatele on vähe juhendmaterjale, kuidas seda tõhusalt kasutada
ja ära tunda selle potentsiaal. 2012. aastal demonstreeriti 3D-printimist
Vlielandi saarel (Holland) toimunud festivalil. Olime selle tehnoloogia
potentsiaalist vaimustatud ning arendasime Friisimaa provintsi
julgustamisel välja EL partnerluse, et teha koostööd teiste riikidega
viimaks 3D-printeri teemaline mõtlemine ja tegutsemine koolidesse.
Selle tulemusel valmistati 9–16aastaste õpilaste õppekavas esimene
3D-tehnoloogiaid kasutav ainekavade komplekt ja juhendmaterjal
õpetajatele. Meie provintsis ja partneritel tekkis märkimisväärne huvi.
Nüüd vajame laiemale vanuserühmale paremate ainekavade ja juhiste
koostamiseks hulgaliselt katsetamist. Meie eesmärk on pakkuda uusi
olulisi professionaalseid abivahendeid, mis aitavad tõsta õpetajate
pädevust ja enesekindlust 3D- mõtlemises ja tegemises. See hõlmab
3D-tehnoloogiate kasutamist, õppekava parandamise ja õpilaste
motiveerimise võimaluste äratundmist ning näitamist, kuidas siduda
3D-tehnoloogia läbivalt õppekavasse.
Allikas: Lab Vlieland (labvlieland.nl)
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b. Innustage loomeinimesi uusi tooteid ja ettevõtmisi arendama
Saarte valitsused saavad
otseselt või kaudselt innustada
oma loomemajandust (kunst
ja käsitöö, tootedisainerid,
arhitektid, kommunikatsiooni- ja
meediadisainerid, teenuste ja
rakenduste arendajad jne), et
töötada välja uusi jätkusuutlikke
kontseptsioone, mis põhinevad
kohalikel tingimustel ja tugevustel.
Kuna paljudel saartel on kasvav
turismiturg, võivad uued tooted,
mis põhinevad kohalikel – veel
mitte täielikult läbiuuritud –
materjalidel, luua huvitavaid uusi
toote-turu kombinatsioone, mida
turistid tahaksid osta. Selliseid
kohalikke materjale saab toota
tuntud loodusvarade, näiteks
korgi (isolatsioon), teokarpide
(ehitusmaterjal), villa (isolatsioon)
ja teravilja (kohalik toit, kohalik õlu)
uute kasutusviiside abil. Need on

väärtuslikud ka täiesti uute toodete
ja ettevõtmiste jaoks, millel on
uued inspiratsiooniallikad, näiteks
merevetikate kasutamine toidu
ja kosmeetika jaoks või soolaste
veealade kasutamine kvaliteetsete
soolaste toidutaimede
kasvatamiseks. Samuti kasutatakse
merepõhjast pärit vetikaid nüüd
ehitusmaterjalina biopõhiste
materjalide väikesemahuliseks
tootmiseks, mida kasutatakse
mööblis, majaehituses jne.
(Allikas: Studio Veenhoven, 2017.
Amaral, 2019). Kohalik omavalitsus
saab selliste uute võimaluste
avastamisel saare loomingulist
kogukonda toetada. Ja mitte
ainult saarel uute loomeettevõtete
ja -liitude asutamisega, vaid ka
nende poliitikavõrgustiku aktiivse
mobiliseerimisega mandril ja kogu
ELis.

VLIELANDI OMA LOODUSLIK ÕLU
Alates 2019. aasta talvest on
Vlielandi saarel (Friisimaa, Holland)
oma pruulikoda Fortuna Vlieland.
Pruulitakse „aastaajast lähtuvalt“,
mis tähendab, et kasutatakse
erinevatel aastaaegadel
jalutuskäigu kaugusel asuvaid
kohalikke materjale. Erinevate
Fortuna õllesortide - Duin
Blond, Island Ale, Wad Donker valmistamisel kasutatakse Vlielandi
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väga hea kvaliteediga looduslikku
luitevett ning maitseandjaid,
nagu astelpaju, jõhvikad,
kibuvits ja raudrohi. Kohaliku
looduskaitseorganisatsiooni
„Staatsbosbeheer“ loal on
pruulikoda maitsekalt sulandatud
looduskaitseala luidetega.
Hoone on projekteeritud
keskkonnasõbralikult ja on kaldalt
vaevu märgatav.

Hoone katusel asuvad 144
päikesepaneeli toodavad 47 500
kW energiat aastas, mis on küllaga
piisav pruulikoja käigushoidmiseks.
Ülakorrusel on väike saal filmide
näitamiseks ja teatrietendusteks.
Tänu Waddenfonds’i
märkimisväärsele piirkondlikule
toetusrahale ja paljude kohalike
organisatsioonide toele on saare
ettevõtja Bojan Bajic suutnud

Friisi mandriosa kolleegide abil
luua ainulaadsed kohalikud
tooted ja kultuurielamused,
mis suurendavad saare
isemajandamise võimet ja on
ligitõmbavad nii kohalikele
elanikele kui külalistele.
Allikas: Fortuna Vlieland (fortunavlieland.nl)

Pilt 2. Pruulikoja Fortuna Vlieland avamine
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Pilt 3. Cereal Games büroo Assooridel

CEREAL GAMES
Cereal Games on Assooridel asuv
tehnoloogiaarendusega tegelev
ettevõte. Nende peamine eesmärk
(ja põhitegevus) on „tõsiste
mängude“, s.t interaktiivsete
mängude, mis on üles ehitatud
vastavalt meelelahutuse
põhimõtetele, kuid mille
eesmärgid on hariduslikud ja/või
informatiivsed (nt õppemängud,
reklaame sisaldavad mängud
ja tervisemängud), digitaalne
arendamine. Paralleelselt on
ettevõtte eesmärk tutvustada ka
teaduslikult tõestatud lahendusi,
nii et toote kasutajatel oleks
korraga võimalik nautida tõelist
meelelahutust ja omandada
uusi teadmisi. Strateegilise
30

partnerlusega Assooride Ülikooli
ja IT-ettevõtetega on ettevõttest
Cereal Games kujunenud tugev
teaduspõhine mängude arendaja.
Ettevõte on avaldanud väitekirju,
plakateid ja teabematerjale
digitaalse mängupõhise
õppe, tervisemängude ja
liikumismängude kohta. Lisaks
toetab kohalik omavalitsus
kiirendusprogrammi kaudu
ettevõtet äritegevuse arendamisel
tulevikuveebis ja sellest tulenevalt
ettevõtte konkurentsivõime
märkimisväärsel parandamisel.

Allikas: cerealgames.net

c. Tugevdage loometööstust koos ja nende jaoks uusi turge, sealhulgas
oma hangete abil
Saarte valitsused saavad
tugevdada turgu uutele
teenustele, mida kohalikud
tootjad saarel pakuvad. Näiteks
võib pakkuda üritustel või
igapäevaselt omavalitsuse
sööklates ja munitsipaalasutustes,
näiteks koolides jne, uuenduslike
tarnijate kohalikku bioloogiliselt
vastutustundlikku toitu. Samuti
võiks omavalitsus olla esimeste
seas, kes hakkab kliendiks

saarel tegutsevale jätkusuutliku
energiaga varustavale ühistule või
ettevõttele (kohalik energiatootja).
Kaudsemalt võiksid saarte
valitsused toetada selliste toodete
ja teenuste mandril turustamise
edendamist. Seda saab teha
veebilehe, turismikeskuse
ja muude kanalite kaudu
reklaamides, näiteks parvlaevade
kuulutusstendidel.

PODIUM VLIELAND
Vlielandi saare (Holland) omavalitsus reklaamib saare noori Podium
Vlieland ettevõtjaid, kes toovad saarele mitmeid ainulaadseid filmi- ja
kunstifestivale.
Allikas: podiumvlieland.nl

Pilt 4. Podium Vlieland filmi- ja kunstifestival

31

MARCA AÇORES
Assooridel, mille territooriumil
ja kultuuril on mitu kuju ja
väljendusviisi, otsustas piirkondlik
valitsus seda territoriaalset
identiteeti väärtustada, luues
märgi Marca Açores. Marca Açores
on strateegia ja kaubamärk, mis
tähistab kvaliteeti kõigi piirkonna
toodete puhul. See võimaldab
kohalikel toodetel silma paista
Assooride kõige iseloomulikumate
omaduste – looduse,
kõrge keskkonnaväärtuse,
loodusliku mitmekesisuse ja
harukordsuse – kaudu. Sellel
on vaieldamatu tähtsus edukal
turgudele pääsemisel ja nende
kindlustamisel, eesmärgiga
aidata kaasa Assooride toodetele
ja teenustele lisandväärtuse
andmisele ning edendada
eksporti. Marca Açores
on nüüdseks üks peamisi
liikumapanevaid jõude piirkonna
edendamisel nii riigisiseselt kui ka
väljaspool.
Strateegia määratleb visuaalse
identiteedi ja tõendatuse
abil järjepideva suuna, mis
tagab, et tooted ja teenused
on pärit Assooridelt. See
tugevdab praegust Assooride
toodete tarbimise eelistamist,
aidates samal ajal kaasa
tootmise kasvule ja tagades
piirkondlikele ettevõtetele
struktuursed tingimused
väärtusahelas edenemiseks,
nende konkurentsivõime, staatuse
parandamiseks ning töökohtade
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loomise ja jõukuse edendamiseks.
Marca Açores märki koos
kaubamärgi kujundusega,
mis võimaldab erinevate
ärivaldkondade eristamist
ühilduvuse ja nähtavuse loogika
abil, võivad kasutada kõik isikud,
kes aitavad kaasa piirkonna
väärtustamisele, et meelitada ligi
investeeringuid ja suurendada
eksporti. Marca Açores toetab
teadlikkuse tõstmise kampaaniaid
kogu väärtusahelas eesmärgiga
tooteid veelgi enam väärtustada
ja strateegilistel turgudel
turunduskampaaniaid.
Marca Açores märki saab
kasutada eraldi või koos teiste
kaubamärkidega ning sellel
on kaks peamist mõõdet: see
on kaubamärk, mis kinnitab
piirkonda ja selle pärandisse
kuulumist, ning selle toodete

ja teenuste päritolukinnitus.
Marca Açores märgiga liituda või
seda kasutada soovijad peavad
tagama täieliku vastavuse selleks
seatud kasutustingimustele, mis
on piirkondliku toote/teenuse
kvaliteedistandardi tagamiseks
kehtestatud õigusaktide ja
konkreetsete juhendmaterjalidega.
Marca Açores kasutajatele on seda
haldava üksuse poolt tagatud
juurdepääs erinevatele teenustele
ja sünergiale.
Marca Açores’ega liitumise
plusside ja eeliste hulgas on
võimalus saada kasu selle
algatuse kommunikatsiooni- ja
turunduskampaaniatest, mille
viivad ellu seda haldav üksus,
Assooride valitsuse osakonnad ja
muud partnerüksused; toodete

piirkondliku päritolu ja piirkonna
ettevõtte otsesest ja viivitamatust
äratundmisest tarbijate poolt,
soodustades nii Assooride toodete
tarbimise eelistamist; suurenenud
nõudlusest kaupade järele, mis
aitavad märgatavamal viisil luua
Assooridel väärtusi, parandades
seeläbi sellega ühinevate üksuste
konkurentsivõimet; Marca Açores
toodete võimalusest saada erilist
esiletoomist suurtelt jaemüüjatelt
ja teistelt ühinenud jaemüüjatelt;
kollektiivsest osalemisest
piirkondlikel, riiklikel ja
rahvusvahelistel reklaamiüritustel,
mis on suunatud erinevatele
sihtrühmadele või ettevõtetele.

Allikas: marcaacores.pt

Pilt 5. Assoorid on tuntud eriliste maastike pooles
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ENESEHINDAMINE
KOOSTÖÖ LOOMESEKTORIGA

Q1
Q2
Q3

Keda määratlete oma saarel loometööstusena?
Millega on nad seni saare innovatsiooni panustanud?
Kuidas on kohalik omavalitsus (KOV) innustanud loomesektorit
panustama? Andke hinne (arv vahemikus 1–10) KOVi senise
tegevuse kohta.

Q4

Mil määral täpsemalt on KOV kasutanud hooratta strateegiaid
1a, 1b ja 1c?

Q5

Teie arvates: millistesse projektidesse ja kuidas saaks KOV
innustada loomesektorit rohkem panustama?
Millisele sihttasemele? Andke hinnang tuleviku kohta ja
nimetage 2–4 innovatsiooniprojekti, mille poole peaks KOV
koostöös loomesektoriga püüdlema?

TULEMUSED
Senine hinne:
Tuleviku sihthinne:

PROJEKTID

1.
2
3.
4
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1a. Uute tehnoloogiate ja uute ühiskondlike kontseptsioonide katsetamise soodustamine.
1b. Innustage loomeinimesi uusi tooteid ja ettevõtmisi arendama.
1c. Tugevdage loometööstust koos ja nende jaoks uusi turge, sealhulgas oma hangete abil.
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STRATEEGIA 2
PIKAAJALINE KOOSTÖÖ
VKEde JA MTÜdega
Hooratta-meetodi puhul on
„avatud innovatsiooni“ mudel
alustalaks koostöösviisi valikul
ettevõtete ja MTÜdega.
Innovatsioonilehtris ja selle
ümbruses töötavad ettevõtted
ning kohalikud ja piirkondlikud
valitsused koos innovatsiooni
ökosüsteemis, nagu on kujutatud
joonisel 1 olevas tantsuplatsi
mudelis. Mitmetel kordadel
on juhtinud tähelepanu
valitsuse olulisele rollile selles
ökosüsteemis mitte ainult
VKEde ja/või valitsusväliste
organisatsioonide (MTÜde)
toetajana, vaid ka pikaajalise
partnerina. Eriti Mazzucato sihib
valitsuse ning paljutõotavate
idufirmade ja VKEde vahelise
pikemaajalise koostööle
innovatsiooniprotsessides, kus on
selged kokkulepped võimaliku
tulevase kasumi jagamiseks.

Selleks on vaja (1) ametnikke,
kes on valdkonnas aktiivsed;
(2) lubada riske võtta ja läbi
kukkuda; ja (3) ambitsioonikaid ja
väljakutset pakkuvaid eesmärke
(Mazzucato, 2018). Lisaks saame
teedrajavates saarte praktikates
eristada ka lähenemisviise, kus
suured ettevõtted katsetavad
saartel testides uusi jätkusuutlikke
tehnoloogiaid. Sageli hõlmab
testimine olulist rolli seoses
kasutajakogemusega, aga ka
esimeste kasutajatena saarte
inseneride, paigaldajate ja
muude tehniliste erialade
õppimisteekondasid. Selle
strateegia raames võib nimetada
mitmeid võimalusi, alates
turu stimuleerimisest kuni
tootearenduse ja katsetamiseni;
alates talentide toetamisest kuni
kiirseminari abi ja välja arenenud
ärimudeliteni.

Käesolev peatükk keskendub järgmistele valikutele:

2A Suure potentsiaali toetamine.
2B Tugevdage kohalike toodete ja tootmise turgu.
2C Tootearenduse innustamine ja toetamine.
2D Kiirseminaride toetamine.
2E Tänapäevaste ärimudelite kasutamise hõlbustamine.
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a. Suure potentsiaali toetamine
Igal saarel või saartestikus võib leida suurt potentsiaali: väikesed
ettevõtted, kellel on sageli radikaalseid uusi ideid, millel on edu korral
paljulubav mõju näiteks keskkonnaprobleemide, sotsiaalhoolekande,
ökoturismi arendamise, uute haridusvõimaluste jms osas.

Kohaliku omavalitsuse jaoks on oluline
hoolitseda nende sageli haavatavate
ettevõtete eest täiendavalt ja
pikaajaliselt, et aidata neil kasvada.
Kohalik omavalitsus saab aidata mitte ainult selliste talentide
usaldusväärseks vahepartneriks olemisega, vaid ka koostades ühiseid
projektitaotlusi, mida saavad rahastada näiteks piirkondlikud ja riiklikud
agentuurid. Lisaks saavad nad ühiselt reklaamida prototüüpe, mille
suure potentsiaaliga ettevõtted on võimalikele turgudele loonud Lisaks
saavad nad juhtida sellistele võimalustele poliitikute tähelepanu, luues
täiendavat turundustuge.

GRENDEL GAMES FRYSLÂN
Friisimaa provints on loonud
pikaajalised suhted mänge
arendava ettevõttega Grendel
Games ja tutvustas uut ettevõtet
oma haldusalas asuvate Waddeni
saarte kogukondadele. Selle
tulemusel on Grendel Games
saanud saartel tutvustada mitmeid
oma tooteid, näiteks Water Battle
mängu (koolilaste võistluste abil
vee- ja energiakulu vähendamine).
Pilt 6. Veelahingu mäng Grendelilt
Allikas: grendelgames.com
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KOHALIKUD TOOTED MASTIKSPISTAATSIAST
Kreekas Põhja-Egeuse mere
saarte piirkonnas kasvab
mastikspistaatsia. See on igihaljas
põõsas, mis areneb väga aeglaselt
ja saab täielikult täiskasvanuks 40–
50 aastaga, olles umbes 5 meetri
kõrgune. Selle eluiga on üle 100
aasta. Mastikspistaatsia puud on
Vahemere maades leiduva maquistüüpi taimestiku oluline osa. Just
Chiose saarel on puid istutatud
juba antiikajast peale, pakkudes
hinnalisi mastikspistaatsia
„pisaraid“. Puu pisarakujulisele
vaigule omistatakse ainulaadseid
toiteväärtuslikke ja raviomadusi,
eriti seedetrakti haiguste ja
häirete ravis. UNESCO on
mastikspistaatsia kasvatamise
oskusteabe lisanud oma
inimkonna vaimse kultuuripärandi
nimekirja.
Põhja-Egeuse piirkonna valitsus
on aastate jooksul püsivalt
soodustanud mastikspistaatsia
uuenduslikku kasutust, kaasanud
põllumehi, kasutanud ELi
rahalisi vahendeid, aidanud
luua Chiosel mastikspistaatsia
kasvatajate ühenduse ja seejärel
2002. aastal ka sihtasutuse
Mediterra, turundusvahendi,
mis arendab uute kvaliteetsete
mastikspistaatsiast toodete
väljatöötamist kogu maailmas,
ja asutanud mastikspistaatsia
uurimiskeskuse. Täna kasutatakse
äriliselt kaubamärki “Mastihashop”
rohkem kui 100 tootest koosneva
portfoolio puhul, mille hulgas
on looduslik mastiksvaik,
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Pilt 7. Mastiha “pisarad”

närimiskumm, kosmeetikatooted,
parafarmaatsiatooted,
toiduaineid, alkohoolsed
joogid jne. Mastihashop on
ametlikult nimetatud toodete
päritolukinnituseks, saanud
maailmakuulsaks ja hõlmab nüüd
16 „Mastihashop’ist“ koosnevat
jaemüügivõrku. Tuleviku teekaardil
liiguvad piirkondlikud valitsused
ja kohalikud võimuesindajad
põllumeeste ja tootearendajatega
järgmise investeeringu
poole, umbes 6 miljonit eurot
tooteportfelli edasiarendamiseks,
et veelgi paremini näidata, kuidas
väikesest eraldatud saarest saab
oma biopõhiste, taastuvate
loodusvarade uudse kasutamise
ja majandamise kaudu maailmas
teerajaja.
Allikas: Erinevad veebilehed ja PõhjaEgeuse piirkonna valitsus (Kreeka)

Pilt 8. Kõrgekvaliteedilised kohalikud tooted mastihast.

b. Tugevdage kohalike toodete ja tootmise turgu
Saarte omavalitsused ja nende suuremad piirkonnad võivad nii
otseselt kui ka kaudselt mängida olulist rolli, aidates tugevdada
kohapeal toodetud kaupade ja teenuste turgu. Otseselt: näiteks
saades kohaliku tootja teenuste suuremaks kasutajaks. Kaudselt:
reklaamides neid teenuseid või toetades kohalikku organisatsiooni
innovatsioonisubsiidiumide ja/või tugeva ettevõtlustaristu loomisega,
näiteks pakkudes võimalust kaubelda ja katsetada kohalikke tooteid
ürituste ajal, nt festivalidel, laatadel jne.
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FEMI GUADELOUPEL
FEMI, ainsa prantsusekeelse Kariibi mere piirkonna sellise suurusega
filmifestivali missiooniks on propageerida kinematograafiateoseid
ja filmitegijaid Lääne-India saartelt –Guyanast ja laiemalt Kariibi
mere piirkonnast, mis satub tähelepanu keskpunkti liiga harva ja
on seetõttu sageli üldsusele tundmatud. FEMI on ka võimalus
avastada rahvusvahelise kino paremikku mitmekesise filmiprogrammi
kaudu, mis julgustab mõtlema ühiskondlikel teemadel, aga ka leida
tõusvaid tähti ja tõsta esile andekaid inimesi. See pakub Guadeloupe
publikule võimaluse näha igal aastal rohkem kui 60 kohalikku,
piirkondlikku ja rahvusvahelist filmi; valikus on mängufilmid, lühifilmid,
dokumentaalfilmid, mis sageli on veel avaldamata ja eel-esilinastuvad.
Programm on mitmekesine, hariv ja väga rikkalik. Festivali lõid algselt
naised (prantsuse keeles femmes). See propageeris filmide kaudu
esimesi naisalgatusi. Sellel on tugev toetus Basse-Terre põhjaosa
kohalikelt võimuesindajatelt, kes näevad selles ainulaadset sotsiaalse
innovatsiooni allikat, mis on välja kasvanud saare kultuuripärimusest.
Allikas: Kariibide kultuuri edendamine filmi ja kunsti kaudu ning lefemi.fr

Pilt 9. Guadeloupe FEMIst inspireeritud filmograafi foto
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Pilt 10. WalkMe rakendusega kaardistatud seikluslik matkarada Madeiral

WALKME NUTIRAKENDUS
Madeiral armastas Madeira ülikooli tarkvarainseneride meeskond
matkata enam kui 50 seikluslikul rajal saare suurepärases looduses.
Regionaalvalitsuse toel otsustasid nad kasutada oma oskusi oma lemmik
vabaõhutegevuse jaoks, luues rakenduse WalkMe: digitaalse juhendi
saarel matkajale vajaliku teabe jaoks. Rakendus pakub matkaradade
kaarti ja turismiteavet, ka ilma interneti-ühenduseta, samuti
vaatamisväärsusi nagu kosed, laguunid ja „levadad“. Alates 2012.
aastast on WalkMe rakendus Madeira saare rakenduste nimekirja tipus,
selle on alla laadinud peaaegu 100 000 inimest, nii saare loodusrikkusi
avastavad turistid kui ka kohalikud inimesed. Olles loodud kohalike
jalutajate, teadlaste ja uuenduslike ettevõtjate meeskonna poolt, loovad
kaasatud piirkondlikud valitsused ja innovatsiooniagentuurid (sealhulgas
ARDITI, Madeira teadusuuringute, tehnoloogia ja innovatsiooni
arendamise piirkondlik amet) ühiselt võimalusi ja vahendeid, et säilitada
juhtiv positsioon selles Madeirale omases arendusvaldkonnas.
Allikas: walkmeguide.com
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c. Tootearenduse innustamine ja toetamine
Kohaliku/piirkondliku valitsusena saate toetada uute toodete, teenuste
ja protsesside väljatöötamist kohalikes ettevõtetes. See võib hõlmata
tõhusamaid tootmisprotsesse koos kohalike ressursside efektiivsema
kasutamisega. See võib hõlmata ka uusi kontseptsioone, nagu ringdisain
(saare materjalivoogude aeglustamine, kitsendamine ja vähendamine),
toodete ja teenuste kombineeritud disain, ökoloogiliselt vastutustundlik
maastiku- ja linnaarendus ning uue ettevõtluse arendamine.

Olles nendes arendusprotsessides
partner, on soovitatav omada
põhiteadmisi disainimetoodikast
ja -vahenditest. Hea lähtepunkt
on tööstusdisainilahenduse
programmid, nagu näiteks Aalto
disainitehase (2018) ja Delfti
tehnikaülikooli programmid
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koos selle Delfti disainijuhendiga
(2010). Uudsete toote-teenuse
kombinatsioonide loomiseks
pakuvad Bocken jt (2013)
sirgjoonelist meetodit, mis
põhineb väärtuste kaardistamise
vahendil.

Saarte linnaarenduse
metoodikatele on
inspiratsiooniallikaks näiteks
RMIT’i jätkusuutliku stsenaariumi
koostamise ja öko-akupunktuuri
meetod (Gaziulusoy & Ryan,
2017) või Amsterdam AMS’i –
Advanced Metropolitan Studies
instituudi – pakutu (AMS, 2018).
Hiljuti avaldasid Fabrizio Ceschin
Londoni Bruneli ülikoolist ja Idil
Gaziulusoy Soome Aalto ülikoolist
ulatusliku ülevaate jätkusuutlikkuse
disainist (Ceschin ja Gaziulusoy,
2019). Raamatu PDF-versioon on
tasuta kättesaadav Routledge’i
vaba juurdepääsuga veebilehel
www.taylorfrancis.co.

Kui kohalikud valitsused soovivad
olla hooratta-meetodi arendamise
protsessis tõsiseltvõetavad
partnerid, on kohustuslik omada
esmast teadmist selliste meetodite
ja tööriistade kohta.

RINGMAJANDUSEGA VLIELAND
Friisimaa provints toetab Vlielandi
saare algatust korraldada oma
lineaarne majandus ümber
ringmajanduseks. Projekt on
alanud aineringluse uuringuga,
mille käigus ringmajanduse
spetsialist Metabolic on
kaardistanud kõik sisse-, läbi- ja
väljapoole suunatud materjalide
(sealhulgas vee ja energia) vood.
Tulemuste põhjal on sõnastatud
esimesed võimalused saare
ressursikasutuses leitud aukude
kitsendamiseks, aeglustamiseks
ja sulgemiseks. Väärtust saab
luua näiteks reovees voolavate
toitainete kasutamise abil, selle

asemel, et need merre lasta,
parandada saab orgaaniliste
jäätmete kompostimist ning
taaskasutatavate kaupade
ostmiseks, müümiseks ja
jagamiseks võib luua veebipõhise,
kuid kohaliku turu. Projekti
järgmises etapis uuritakse
erinevaid rakendamisvõimalusi
põhjalikumalt. Lisaks korraldatakse
loomingulisi arutelusid turistide
ja teiste sidusrühmadega, nii
täiendava ideekorje tarvis kui
ka selleks, et innustada neid
praktiliselt rakendusplaani
panustama.
Allikas: Metabolic (metabolic.nl)
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CUPJE
Friisimaa provintsi, Lab Vlielandi ja Delfti Tehnikaülikooli poolt
toetatud ja kaasrahastatud disainiinseneri eriala magistriõppe tudengi
Marta Axpe (2013) poolt projektide ja ürituste jaoks välja töötatud
kokkupandav joogiseade, biolagunev CUPJE, sisaldab kohalike taimede
seemneid, et neid taaskasvatada, ning on plastivaba. Kvaliteetne vesi
on kättesaadav kraanidest kohaliku veevärgi kaudu.

Pilt 11. Festivalidel ja üritustel kasutatav CUPJE biolagunev joogitops

Cupje ja selle eri disainid on leidnud tee tänapäeva ürituste turule.
Allikas: TU Delft, raamatukogu. (asukoht: haridushoidla – Axpe, Creating
Drinking Water Awareness at the Into The Great White Open, 2013.)
Allikas: Delfti TÜ raamatukogu
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d. Kiirseminaride toetamine
Kiirseminarid on disainil ja
loovusel põhinevad üritused, kus
sidusrühmad ja loomeinimesed
püüavad lühikese aja jooksul
leida lahendusi teatud kohalikele
või piirkondlikele probleemidele
(olles surve all, näiteks ühe päeva
jooksul). Sellised kiirseminarid
on osutunud väga tõhusateks ja
tulemuslikeks abivahenditeks, et
pakkuda välja võimalusi ja „raamist
väljaspool“-ideid, eriti kehtib see
keerukate ja püsivate probleemide
korral (House of Design, 2018;
DeLille jt, 2010).
Kuna kiirseminari korraldamine ja läbiviimine on teostatav väikeste
rahaliste vahenditega – peamiselt sellel osalejate ja nende eestvedajate
loominguliste ajude abil – on see väga soovitatav vahend innovatsiooni
arendamiseks hooratta-meetodi kontekstis. Eriti soovitatakse kohalikel ja
piirkondlikel valitsustel innustada või algatada selle vahendi kasutamist
saarelise väljakutsega tegelemise algetapis.

EL REGIO KÄSITÖÖPROJEKT
Kreekas, Kavalas on küünalde
valmistamise pikaajaline
traditsioon. Viimastel
aastakümnetel on teadmine käsitsi
valmistatud küünlatest ja huvi
nende vastu vähenenud. Kaasatud
käsitsi küünalde valmistajad
otsisid võimalusi panna sellest
huvituma uusi sihtrühmi, säilitades
samal ajal oma oskusteavet,
aga kasutades seda uuel viisil,
kuigi mitte tingimata samal kujul
või samal otstarbel. KAVALA
käsitööharrastajatest prouad viidi

House of Design’i kavandatud
käsitöödisaini kiirseminaril
kokku Lätist pärit tekstiili- ja
keraamikadisaineriga.
Kreekas, Kavalas on küünalde
valmistamise pikaajaline
traditsioon. Viimastel
aastakümnetel on teadmine käsitsi
valmistatud küünlatest ja huvi
nende vastu vähenenud. Kaasatud
käsitsi küünalde valmistajad
otsisid võimalusi panna sellest
huvituma uusi sihtrühmi, säilitades
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samal ajal oma oskusteavet,
aga kasutades seda uuel viisil,
kuigi mitte tingimata samal kujul
või samal otstarbel. KAVALA
käsitööharrastajatest prouad viidi

House of Design’i kavandatud
käsitöödisaini kiirseminaril
kokku Lätist pärit tekstiili- ja
keraamikadisaineriga.
Allikas: EL REGIO CRAFTS projekt

e. Tänapäevaste ärimudelite kasutamise hõlbustamine
Poliitikakujundajad ja -rakendajad võivad erinevates kontekstides
tegutseda ka tänapäevaste ärimudelite toetajate ja vahendajatena.
Siinkohal tuleks mainida kahte lähenemisviisi, tavalisemat
elluviimismudeli lähenemist ning – kuna saared on mandriga
võrreldes eraldatumad, kui tegemist on erinevate ressursside kiire
kättesaadavusega, – siis brikolaažimudelit.

Joonis 3. Elluviimismudel
Expanding cycle of resources

New
means
Goals/courses
of possible actions
Birds-in-hand

Means
available

Who I am
What I know
Whom I know

Affordable loss

Crazy quilt

What can I do?

Interactions with
stakeholders

Effectual
stakeholder
commitments

New
goals
Lemonade
Exogenous
unexpected
contingencies

Converging cycle of goals

New
markets

Allikas: Keskin (2015), kohandatud Sarasvathy jt alusel (2014).
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Sarasvathy (2008) ja Keskin (2015) väidavad, et eduka iduinnovatsiooni
puhul on standardsed turundusvõtted vähem asjakohased. Nad
väidavad, et selle asemel on ülioluline mõista „kogenud ettevõtjate“
käitumist, mida illustreerib elluviimismudeli spetsiifiline raamistik. See
mudel sisaldab nelja peamist „elluviimispõhimõtet“, mis on olulised
ettevõtluse otsustusloogika selgitamiseks ebakindlates oludes.

Varblased peos
Protsess algab vahenditest (mitte konkreetsetest
eesmärkidest).
Juhtivaks on teatud unistus või motiveeriv vaatenurk:
mida ma tahan saavutada?
Esitage endale järgmised neli küsimust: Kes ma olen?
Mida ma tean? Millised on minu võimalused? Keda
ma tunnen?

Aktsepteeritav kahjum
Ärge võtke suuri riske.
Kui suurt kahjumit ma endale lubada saan (selle
asemel, et küsida: kui palju ma võidan)?

Lapitekk
Partnerlus on ülioluline, kui ise valitud sidusrühmad
võtavad endale reaalsed kohustused.
Riskide jagamine.

Limonaad
Püüdke kasutada ootamatuid juhuseid.
Tehke sellest limonaadi.
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JÄTKUSUUTLIK TANTSUKLUBI
Jätkusuutliku Tantsuklubi
(SDC) algne idee oli pakkuda
klubikülastajatele laia valikut
arenenud jätkusuutlikke
tooteid ja teenuseid, muutes
tantsuklubid Hollandi ühiskonnas
jätkusuutliku innovatsiooni
teenäitajateks. Toote idee oli
see, et põrandale avaldatud
surve võiks elektromehaanilise
energiageneraatori abil muundada
elektrienergiaks ja salvestada
muus keskkonnas või kasutada
seda kohe teistes seadmetes.
Ehkki ettevõtte eesmärk oli algselt
müüa neid voolupõrandaid
klubidele, ei võtnud
klubiomanikud vedu ning ärimudel
muudeti ürituste ja muude
organisatsioonide rendiskeemiks.

48

Alates 2011. aasta algusest on
Säästev Tantsuklubi arendanud uut
rakendust nimega Säästva energia
põrand (SEF). SEF on mõeldud
suuremahuliseks rakendamiseks
avalikes kohtades, kus kõnnib
suur hulk inimesi, näiteks
staadionidel, lennujaamades ja
kaubanduskeskustes. Põrandaid
kasutatakse nüüd taastuvenergia
näitlikustamiseks ka tarbijatele
suunatud konverentside esitlustel
ja rohelise energia tarnijate ja
levitajate tutvustusüritustel, mille
eesmärk on üldsuse tähelepanu
pälvimine nende turuosa
suurendamiseks. SEF-is kasutatav
tehnoloogia on sama, mis SDC-l,
kuid disainialused on erinevad.

Nagu Keskini doktoritöö osutab, järgib suurem osa SDC
väljatöötamisega seotud tegevustest ja juhtimisotsuste
tegemise etappidest elluviimise lähenemisviisi, mis hõlmab ka
elluviimispõhimõtete rolli, mitte standardset ratsionaalset-turunduslikku
lähenemisviisi. Kohalikud ja piirkondlikud valitsused peaksid aktiivselt
jälgima oma partnereid ettevõtluses ja idufirmasid, kellega nad teevad
koostööd tänapäevasest vaatenurgast. Nad peaksid olema aktiivsed, et
tuua sisse ja järgida elluviimismudeli tähelepanekuid, sealhulgas nende
endi tähelepanekuid ja avastusi „oportunistliku“ majanduskäitumise
valdkonnas. Sel moel saavad valitsused aktiivsete vahendajatena
mängida olulist rolli ka uute ärialaste teadmiste levitamisel oma
piirkonnas või omavalitsusüksuses.

BRIKOLAAŽIMUDEL
Raskustega võitlevas saarelise majanduse kontekstis võivad Jini (2015)
kirjeldatud uuenduslikud lähenemisviisid, nagu näiteks brikolaaž –
kohanev lähenemine, mis kasutab loovalt nappe vahendeid – olla
üsna asjakohased. Brikolaaž on protsess, mis on seotud keskkonnas
saadaolevate ressursside märkamise ja hindamisega ning seejärel
eelistusega kasutada seda, „mis on parasjagu käepärast“, selle asemel,
et uusi ressursse otsida.
Saarte valitsused saavad loovat brikolaaži soodustada selliseid
väljakutseid pakkuvate töötubade kaudu nagu „tee vähemaga rohkem“,
„hoia saart meie endi kätes“, „lõika –virtuaalselt – läbi mandriga seotud
taristu“ ja kollektiivsele mälule tuginedes.
Näide:
Põhu kasutamine hajutatud küttesüsteemi jaoks Samsø saarel.
Vaata: Samsø energiaakadeemia, energiakademiet.dk
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ENESEHINDAMINE

PIKAAJALINE KOOSTÖÖ VKEde JA MTÜdega

Q1
Q2
Q3

Keda määratlete VKEde ja MTÜdena oma saarel?
Kuidas on nad seni saare innovatsiooni panustanud?
Kuidas on kohalik omavalitsus (KOV) innustanud VKEsid ja
MTÜsid panustama? Andke hinne (arv vahemikus 1–10) KOVi
senise tegevuse kohta.

Q4

Täpsemalt mil määral on KOV kasutanud hooratta strateegiaid
2a–2e?

Q5

Teie arvates: millistesse projektidesse ja kuidas saaks KOV
innustada saare VKEsid ja MTÜsid rohkem panustama?
Millisele sihttasemele – andke oma hinnang tuleviku kohta –
ja millisele 2–4 innovatsiooniprojektile peaks KOV koostöös
VKEde ja MTÜdega keskenduma?

TULEMUSED
Senine hinne:
Tuleviku sihthinne:

PROJEKTID
1
2
3
4
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2a. Suure potentsiaali toetamine.
2b. Tugevdage kohalike toodete ja tootmise turgu.
2c. Tootearenduse innustamine ja toetamine.
2d. Kiirseminaride toetamine.
2e. Tänapäevaste ärimudelite kasutamise hõlbustamine.
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STRATEEGIA 3
NOORTE ETTEVÕTJATE
VÕRGUSTIKU TOETAMINE
Innovatsioonipoliitika elutähtsad
elemendid on saartel noorte
inimeste tegevuste toetamine
ja võimestamine, enne seda
aga kõigepealt nende saartele
meelitamine. Nende saarte ja
piirkondade puhul, mis on piisavalt
suured ja sobivad kõrgkooli,
näiteks polütehnikumi või ülikooli
pidamiseks, on olemas hea
baas ja võimalused üliõpilaste ja
töötajate panustamiseks saarel
valitud uuendussuundadesse.
Nende instituutide pikemaajalised
uuringud võivad aidata luua isegi
ainulaadset teadmistebaasi,
mille spetsialiseerumine on saare

jaoks nii innovatsiooni, ekspordi
kui ka sissetuleku struktuurne
allikas. Väiksematel saartel seda
võimalust tavaliselt pole. Sel
juhul saab kohalik omavalitsus
edendada „õhukesi ja tegusaid”
organisatsioone, mis võivad isegi
tagasihoidlikul skaalal saarele
täiendava uuendusimpulsi
anda. Hooratta-meetodi raames
eristame kolme võimalust, mis
on suunatud mandri kõrgkoolide
üliõpilaste panusele, uurimisja praktikakülaliste töö- ja
majutusvõimaluste loomisele
ning MTÜde (valitsusväliste
organisatsioonide) toetamisele.

Käesolev peatükk keskendub järgmistele valikutele:

3A
3B
3C
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Õpilaste innovatsiooniprojektide toetamine.
Abi eluaseme- ja töövõimaluste loomisel.
Eluslaborite ja kompetentsikeskuste loomise
toetamine.

a. Õpilaste innovatsiooniprojektide toetamine
Omavalitsused või saarte piirkondlikud valitsusorganisatsioonid
saavad toetada algatusi, mis toovad saarele tudengeid ja nende
projekte (lõputöö, lõpetamine, doktorikraadi välitööd, praktika,
erikursus/õppekava jms), et uurida saarte probleeme ja võimalusi
värskest vaatenurgast. Ehkki mõned neist pakutud ideedest ja
ettepanekutest võivad otseseks rakendamiseks liiga idealistlikud olla,
võivad need aidata saarel innovatsiooni tegevuskava paika panna
ja viia struktuurse koostööni erineva distsiplinaarse taustaga mandri
kõrgharidusasutustega.

Saared peaksid kasu saama oma
ainulaadsest positsioonist, kuna
õpilased ja töötajad peavad neid
parimaks kohaks, kus arutada ja
katsetada uusi ideid eraldatult ja
väikeses mahus.
Kohalikud omavalitsused saavad tugevdada saare ettevõtete, MTÜde
ja valdkondlike organisatsioonide (põllumajandus, kalandus, teenused,
turism, puhkemajandus, transport jne) algatusi, kes otsivad mandrilt
õpilaste panust. Eelkõige oodatakse just omavalitsustelt asjakohast
algatust üliõpilaste palkamiseks huvitavate projektide jaoks – see võiks
olla eeskuju ja luua teerajaja maine.
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TEXLABS
TexLabs Texeli saarel (Holland)
sai alguse Pepijn Lijklema ideest.
Pärast seda, kui 2008. aastal sai
Pepijn Delfti Tehnikaülikoolis
valmis oma teaduste magistri
lõputöö aruka ja jätkusuutliku
tänavavalgustussüsteemi
kavandamise kohta saarel, asutas
ta saarel nõustamisteenust
pakkuva ühemehefirma. Mitme
aasta jooksul aitas ta edukalt
juurutada uut süsteemi, mis
oli Hollandi juhtiv nutikas
tänavavalgustussüsteem.

Järk-järgult saavutas ta saarel
nii huvitava – sõltumatu,
usaldusväärse ja tasakaalustava
– positsiooni, et samm-sammult
hakkasid sidusrühmad, sealjuures
Texeli valitsus peamise kliendina
küsima tema ja temale järgnevate
tudengite – ja töötajate – sisendit
mandrikoolide üliõpilaste
töökohtade osas ja vastupidi.
Texeli valla tugeval toetusel
asutasid Pepijn ja saareelanikust
turismiärimees Ricardo de Graaf
hiljuti MTÜ, mille peamine
eesmärk on viia kokku mandri
teadusuuringute instituute ja
erinevaid teadmisi otsivaid saare
sidusrühmi.

Joonis 4. TEX LABS

KOHALIKUD
ETTEVÕTJAD

LOOMINGULISED
JUHENDAJAD

RAHVUSVAHELISED
TRENDID, TEADMISED JA ARENG

KOHALIK
VAJADUS JA
KULTUUR

UUED
KOHALIKUD
TOOTED

54

ANDEKAD
ÜLIÕPILASED

IDUETTEVÕTTED

RAHVUSVAHELINE
INNOVATSIOON

Nüüdseks korraldab TexLabs
igal aastal umbes 10 kõrg- ja
teadusasutuse väljasõitu saarele.
Sealhulgas on TU Eindhoven,
Utrechti ülikool, Hanze Groningeni
Polütehnikum, Amsterdami
Polütehnikum, Alkmaari ülikool ja
toimuvad isegi rahvusvahelised
visiidid, kus osaleb enam kui

250 üliõpilast ja ülikooli töötajat.
TexLabs on Texeli elanike
jaoks inspiratsiooniallikas mitte
ainult seoses uute teadmiste
ja oskusteabe ning „mängulise
eestvedajaga“, vaid ka
tegevusega, mis õhutab saarel
looma uusi ettevõtmisi tudengite
poolt, kes otsustavad jääda –
sulgedes Pepijni silmuse.
Allikas: TexLabs, 2018

Pilt 12. Ringmajanduse põhimõttest inspireeritud TexLabs meeskonna loomise koolitus
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Pilt 13. Saareelanikud mängivad „Ümber Texeli energiamängu“

Üks TexLabsi välja töötatud
uudseid tooteid on „Ümber Texeli
energiamäng“. Mängu eesmärk
on loominguliselt uurida Texeli
tuleviku energiasüsteemi erinevaid
stsenaariume. Raamistikuks
on võetud ümber saare igal
aastal toimuva rahvusvahelise
Texeli katamaraanide võistluse
kontseptsioon. Ainult alt üles
suunatud koostöö kaudu säästva
energiatootmise loomisel, nagu
ka tõhususe suurendamisel
ning arvestades nõudluse
vähendamist ja juhtimist,
ületavad mängijad finiši edukalt
ja õigel ajal. Iga mängija
esindab teatud sidusrühma ja
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tal on oma huvid ja ressursid,
mida esitada. Isemajandava
energiasaare eesmärki pole aga
võimalik saavutada ilma teiste
sidusrühmadega kokkuleppeid
sõlmimata. Saartel mängitakse
„Ümber Texeli energiamängu“
erinevatel koosolekutel elanike,
külakomisjonide, kohaliku
parlamendi liikmete, üliõpilaste,
majandussektorite (põllumajandus,
turism, elamumajandus, teenindus,
transport, paigaldajad jne),
loodusorganisatsioonide ja teiste
MTÜdega.
Allikas: TexLabs, 2019

Pilt 14. Assooride ettevõtluse arendamise ühingu õppurid

ETH – ETTEVÕTLUSE KOLMIKHEELIKS
Assooride ülikool ja SDEA
(Assooride ettevõtluse arendamise
ühing, EPER) töötasid välja ja
pakuvad mentorlust projektis,
mille nimi on ettevõtluse
kolmikheeliks. Seal loovad
ettevõtlusõppe üliõpilased
teadlastega kontakti, et luua
multidistsiplinaarseid meeskondi
ja sünergiat eesmärgiga arendada
oma uurimissuundade põhjal
välja äriidee. See töötatakse
välja kolmes etapis, alustades
kolmikheeliksi foorumist,
kus arutatakse ettevõtlust,
teadusuuringuid, häid praktikaid ja
edulugusid käsitlevaid teemasid,
kaasates valitsusüksusi, Assooride
ülikooli ja ettevõtteid.

Teine etapp on seotud
äriideede arendamise ja
töötubade korraldamisega.
Projekt kulmineerub äriideede
tutvustamisega müügikõne
formaadis žürii ees, kes valib
välja kolm parimat ideed. Kõik
äriideede eest vastutavad
tudengid saavad teavet ettevõtte
loomist toetavate kohapealsete
meetmete ja soodustuste kohta.
Selle projekti lõppeesmärk on
luua akadeemilisi ettevõtteid
ja idufirmasid, mis edendavad
teadusuuringute olulisust
ettevõtete konkurentsieeliste abil
ning loovad väärtust innovatsiooni
kaudu.
Allikas: SDEA sdea.pt
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b. Abi eluaseme- ja töövõimaluste loomisel
Kohaliku omavalitsuse üksused saavad mandri üliõpilaste ja personali
pikemat viibimist toetada, pakkudes majutust ja tööruume. Saartel,
kus on üks või mitu oma kõrgharidusasutust, on selleks tavaliselt taristu
olemas. Teised peavad olemasolevate vahenditega improviseerima ja/
või tõhusalt vajalikud võimalused looma. Saartel, kus on palju kuurorte,
hotelle ja puhkemaju, on õpilaste ja töötajate vastuvõtmiseks palju
võimalusi, eriti väljaspool hooaega.

SAMSØ ENERGIAAKADEEMIA
Tuginedes oma maailmas esimesena saare säästvale energiale
ülemineku projekti edule, on Samsø saar (Taani) suutnud säästva energia
kasumid osaliselt uuesti investeerida omaenda energiaakadeemia
hoone rajamisse. Hoone pole üksnes uusimate, atraktiivsete säästvate
energiatehnoloogiate demonstreerimiseks, vaid meelitab igal aastal
ligi ka palju külastajaid kogu maailmast. See võib võõrustada õpilasi ja
ülikooli personali pikema praktikaperioodi jooksul, läheduses asuvates
kohtades nagu Ballen pakutakse elamispinda, toitu ja puhkevõimalusi.

Pilt 15. Samsø energiaakadeemia hoone
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Kohaliku, piirkondliku ja riikliku valitsuse toetusel pole
energiaakadeemia mitte ainult võitnud endale ainulaadse positsiooni
ning sadu austajaid ja partnereid maailmas, vaid ka energiaakadeemia
hoone infrastruktuuri kaudu saab seda esirinnas hoida.

Maailma parimad ja ainulaadsemad
energia üleminekuga tegelejad
kohtuvad pidevas protsessis jätkuvalt
energiaakadeemias ja selle kaudu, seda
ka tänu oma hoonetele!
Allikas: Samsø energiaakadeemia

c. Eluslaborite ja kompetentsikeskuste loomise toetamine
Saared on suurepärased
kohad eluslaborite (living lab)
rajamiseks. Eluslaborid võivad
tähendada testkeskkondi; see
on metoodika/lähenemisviis ja
innovatsioonisüsteem uuenduslike
toodete, kontseptsioonide ja
teenuste loomiseks ja testimiseks
reaalses keskkonnas. Eluslaborid
võimaldavad inimestel, teenuste
ja toodete kasutajatel/tarbijatel
osaleda aktiivselt teadus-,
arendus- ja innovatsiooniprotsessis
panustajate ja kaasloojatena.
Iga eluslabori lähtepunktiks
on kaasatud sidusrühmadega
tihedas koostöös toodete ja
teenuste arendamine kasutajate
tegelikest vajadustest lähtuvalt.
Eluslabori peamine roll on kaasata
toote/teenuse kasutajaid ning
võimaldada neil väärtuslike ja
püsivate väärtuste loomises
osaleda.

Saartel asuvad eluslaborid võivad
olla kesksed kohtumispaigad, mis
on sageli vaid väheste tehniliste
võimalustega, mis toimivad ideede
genereerijatena ja projektide
koostajatena innovatsiooni tarvis.
Saarekeskkond – teatav isolatsioon
– võib olla täiendav tegur, mis
aitab tooteid/teenuseid katsetada
piiritletud, reaalses keskkonnas.
Kohalikud ja piirkondlikud
valitsused saavad toetada selles
valdkonna algatusi, näiteks
seoses paljude saartel tavaliselt
korraldatavate kunsti-, käsitöö-,
(pop-) muusika-, kultuuri-, tehnikajms festivalide ja üritustega.
Kuna need festivalid meelitavad
kohale palju noori andekaid
inimesi nii saarelt kui ka mandrilt,
tekib suurepärane võimalus
muuta festivaliprojektid saartel
asuvate eluslaborite pikaajalisteks
programmideks.
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LAB VLIELAND
See Vlielandi saarel (Holland) asuv labor esitleb end kui „Uuendamise ja
kujutlusvõime töökoht; koht, kus tegijad ja mõtlejad arendavad oskusi
ja teadmisi ning rakendavad seda praktikas.” Lab Vlieland sai alguse
Into The Great Wide Open egiidi all, mis on üks Vlielandi igal aastal
toimuvatest piiratud juurdepääsuga popfestivalidest (maksimaalselt
umbes 5000 külastajat). Külastajate arvu piirates saab festival tegutseda
säästva energia ja ressursside nutika kasutamise testijana ning anda
festivali osalejatele palju ruumi, kaitstes samas saare ainulaadset
loodust.

Pilt 16. „Prügi on tooraine“ silt Into The Great Wide Open festivalialal

Lab Vlieland kutsub õppureid ja ettevõtlikke tootjaid üles pakkuma
ja katsetama jätkusuutlikke lahendusi, mis suudavad muuta
festivali iseseisvaks kogukonnaks, millel on elanikele ja loodusele
minimaalne mõju. Sellega seoses on Lab Vlielandi eesmärk ja siht
jagada saarel ja selle lähedal omandatud teadmisi ja kogemusi end
ümbritsevate inimestega; ülejäänud saare, mandri sidusrühmade ja
seotud festivalidega. Labor on eelkõige spetsialiseerunud festivalide
nutikatele energiahaldussüsteemidele, (heit)vee taaskasutamisele,
ringmajanduse kujundamisele ja uutele tootmistehnoloogiatele, näiteks
3D-printimisele.
Allikas: labvlieland.nl
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SAAREMAA VÄIKELAEVAEHITUSE
KOMPETENTSIKESKUS
Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech)
Saaremaal asuva üksuse
algatusel loodi 2009. aastal
kompetentsivõrgustik, mis
ühendab avaliku, mittetulundusja ärisektori organisatsioone.
Võrgustik määratles saarel nutika
spetsialiseerumise peamiseks
valdkonnaks väikelaevaehituse.
Laevaehitus on saarel olnud
ajalooline traditsioon, kuid
nõukogude ajal see katkes.
1990ndate alguses asutati
saarel mitmeid lõbusõiduja töölaevade ehitamise
ettevõtteid ning nad leidsid, et
innovatsiooni edendamine on
eduka tänapäevase tööstuse jaoks
ülioluline.
Järgmise aasta jooksul töötati
välja väikelaevaehituse
kompetentsikeskuse (Small Craft
Competence Centre, SCC) idee
ja viidi läbi vajalikud uuringud.
TalTechi Saaremaa üksusesse
otsustati asutada SCC. SCC
on välja kasvanud koostööst
TalTechi, Eesti Meretööstuse
Liidu ja kohaliku omavalitsuse
üksuste vahel (teadmised ja
oskused, rahastus, poliitiline
toetus). Ettevõtted ja avalik
sektor jätkavad aktiivset
osalemist keskuse strateegilise
planeerimise tasemel. 2010.
aastal käivitati TalTechi Saaremaa
üksuses väikelaevaehituse
rakenduskõrghariduse õppekava.

SCC fookusvaldkonnad on
haridus, teadus- ja arendustegevus
ning arendusteenuste pakkumine
ettevõtetele. SCC loob ja
kogub kompetentsi ning
annab selle edasi tööstustele
mudelite testimisel (60m
pikkuses testbasseinis olevad
eksperimentaalsed katsed,
simuleeritud digitaalsed testid),
projekteerimisel ja inseneritöödel,
materjalide katsetamisel.
Kasusaajate ring on lai ja ei
piirdu ainult meretehnoloogia
valdkonnaga. Alates 2016. aastast
viib SCC läbi oma teadusuuringuid
hüdrodünaamika alal.
Allikas: Saaremaa väikelaevaehituse
kompetentsikeskus (SCC), scc.ee
Pilt 17. Laevaehitus TalTechis Saaremaal
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EDUKONTOR
Edukontor on loominguline
ühistööruum Kuressaare südames
Saaremaal. See ühistööruum
on koht, kus vabakutselised,
kaugtöötajad ja väikeettevõtted
jagavad kontoripinda ning
vahetavad ideid ja kontakte, täites
tühiku sel üsna traditsioonilisel
saarel.
Kontoriruumid avati 2017.
aasta mais ja seda juhitakse
mittetulundusühinguna. Ruum
sai nime kunagise aastaid tagasi
hoones tegutsenud toidupoe
Edu järgi. Kontori loomise algatas
grupp inimesi, kes olid saarele
(tagasi) kolinud ja tegid kaugtööd
või asutasid oma väikeettevõtteid
ning vajasid aeg-ajalt väikest
tööruumi.
Praegu on võimalik laud või
tuba rentida tunnist kuuni või
hakata pikaajaliseks rentnikuks.
Suurepärane asukoht ning sõbralik
ja mitmekesine töökaaslaste
seltskond muudavad Edukontori
meeldivaks töökohaks.
Edukontor võimaldab kohalikel
kodukontoritest lahkuda,
digitaalsetel nomaadidel teha
siin pikem peatus ning kõigil
Saaremaale väljast tulijatel avada
Kuressaares ajutise kontori.
Organisatsioon korraldab ka
üritusi, et edendada kaug- ja
paindlikku tööd.

Pilt 18. Edukontori ühistööruum

Praegu ühendab Edukontor
teadlasi, filmilevitajaid, fotograafe,
meigikunstnikke, joonestajaid,
joogitootjaid, ajakirjanikke,
IT-spetsialiste, koolitajaid,
käsitöölist, raamatupidajat,
tuleohutusspetsialisti, kokka,
projekteerijat, kaptenit, turundajat,
tõlkijat ja disainerit.
Kõrvuti töötamine ja erineva
taustaga inimestega suhtlemine
loob sünergiat ja koostööd.
Erinevate teadmiste ja
kogemustega inimesed jagavad
oma oskusi loengute või
vestlusringide kaudu. Need
üritused on vaba juurdepääsuga
ja pakuvad seega Saaremaa
inimestele tõelist lisaväärtust.
Allikas: edukontor.ee
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ENESEHINDAMINE
NOORTE ETTEVÕTJATE VÕRGUSTIKU
TOETAMINE

Q1

Keda määratlete oma saarel ja saare jaoks „võimaliku noore
ettevõtjana“?

Q2

Kuidas on nad seni saare innovatsiooni panustanud?

Q3

Kuidas on kohalik omavalitsus (KOV) seni ergutanud noorte
ettevõtjate võrgustikku panustama? Andke hinne (arv
vahemikus 1–10) KOV-i senise tegevuse kohta.

Q4

Täpsemalt mil määral on KOV kasutanud hooratta strateegiaid
3a, 3b ja 3c?

Q5

Teie arvates: milliste projektide puhul ja kuidas saaks KOV
innustada noorte ettevõtjate võrgustikku rohkem panustama?
Millisele sihttasemele – andke oma hinnang tuleviku kohta –
ja millisele 2–4 innovatsiooniprojektile peaks KOV koostöös
noorte ettevõtjate võrgustikuga keskenduma?

TULEMUSED
Senine hinne:
Tuleviku sihthinne:

PROJEKTID
1
2
3.
4

3a. Õpilaste innovatsiooniprojektide toetamine.
3b. Abi eluaseme- ja töövõimaluste loomisel.
3c. Eluslaborite ja kompetentsikeskuste loomise toetamine.
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STRATEEGIA 4
TEADMISTE IMPORDI
JA EKSPORDI EDENDAMINE
Uute teadmiste ja oskuste
import ja eksport võivad
olla kohaliku ja piirkondliku
innovatsiooni juhtimise oluliseks
tugipunktiks. Saarel tegutseva
ülikooli või polütehnikumi
korral on loomulik, kui olemas
on riiklikud ja rahvusvahelised
teadusvahetusprogrammid. Kuid
isegi sel juhul ja eriti saarte jaoks,
millel pole kõrgharidusasutust,
võivad järgmised poliitikavalikud
anda lisaväärtust. Hoorattalähenemisviis sisaldab: parimate
praktikate võrdlusuuringuid,
„tulevase praktika” ettepanekute
kirjutamist, tööriistade loomist
ja levitamist ning „lipulaevade”
loomist.
Käesoleva peatüki teemad ja näited:

4A

4B
4C
4D
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Rahvusvaheline/riiklik parimate praktikate
võrdlusuuring.
Sõnastage „tulevase praktika” projektiettepanekud.
Õppevahendite väljatöötamine ja levitamine.
Märgiliste uuenduste loomine ja demonstreerimine.

a. Rahvusvaheline/riiklik parimate praktikate võrdlusuuring
Uuenduste osas on tavaline
mõelda, et innovatsioon on
võimalik ainult teadus- ja
arendustegevuse ning täiesti uute
tehnoloogiate abil, mis tuginevad
ainulaadsete intellektuaalomandi
õigustele. Vastupidiselt tavale
tööstuses, eriti VKEde seas,
kus on jätkuvalt tüüpiline
lähenemisviis oma toodete ja
konkurentide toodete kvaliteedi
võrdlemine. Toodete ja teenuste
võrdlusuuringute abil on võimalik
saada üksikasjalik ülevaade teiste
turul tegutsevate ettevõtjate
vastavatest lahendustest. Ehkki
seda lähenemisviisi seatakse
mõnikord negatiivsesse
valgusesse, kuna see on seotud
pimesi kopeerimisega, on nutika
innovatsiooni puhul see vägagi
mõistlik ja just seetõttu on selle
kasutamine – eriti mitteformaalsel
viisil – laialt levinud kogu
maailmas. Elektroonikatoodete
ja muude majapidamistarvete
keskkonnaalase võrdlemise
kogemused on osutunud
kõigi tootjate ja tarbijate
jätkusuutlikkuse osas
märkimisväärselt edukaks, aidates
aastate jooksul kaasa ÜRO säästva
arengu eesmärkidele (ÜRO,
2017) (Brezet & van Hemel, 1997;
Stevels, 2007).

Saarte valitsused saavad kasutada
võrdlusuuringuid oma saare või
piirkonna vaatenurgast, kuid
innustada ka saare teatavaid
sektoreid või ettevõtteid oma
pakkumisi teiste saarte omadega
võrdlema. Eriti mõistlik on
võrdlusuuringute puhul uurida,
külastada ja analüüside Euroopa
või maailma „parimaid praktikaid“,
et näha, kas nende olulisi osasid
on võimalik „stsenaariumivabalt“
üle võtta, isegi kui kontekst on
teine. Hooratta-lähenemisviisi
puhul peetakse parimate
praktikate võrdlusuuringute
tegemise toetamist innovatsiooni
võtmeelemendiks.
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Pilt 19. Samsø elanik elektriga autot laadimas

SAMSØ ENERGIASAAR
Euroopas, aga isegi kogu
maailmas peetakse Samsø saart
(Taani) parimaks tavaks üleminekul
fossiilkütustel põhinevast
kohalikust majandusest iseseisva
jätkusuutliku energiaga saareks.
Igal aastal külastavad saart
tuhanded rahvusvahelised
külalised, et viia läbi
võrdlusuuringuid ja saada täpselt
teada, millised tegurid ja näitajad
on mänginud – ja mängivad siiani
– üleminekuprotsessis olulist rolli. Tervikliku vaate saamiseks nõustavad
ja aitavad energiaakadeemia teadlased igal külastajal käia väljas,
külastada päikese-, tuule- ja biomassiseadmeid ning suhelda saare
elanikega mitteametlikult, et ise nende kogemusest õppida.
Allikas: Samsø Energy Academy,
energiakademiet.dt

b. Sõnastage „tulevase praktika” projektiettepanekud
Innovatsiooniprojektid vajavad asjakohaseid projektiettepanekuid; need
on suunatud kas ettevõtte vahetule rahastamisele või kaasrahastatud
kohalike, piirkondlike, riiklike, rahvusvaheliste või muude erifondide
kaudu. Kohaliku omavalitsuse võimalus nendest projektidest parimate
tulemuste saamiseks on nõuda, et selliste ettepanekute – osa – sisu
tugineks parimatele praktikatele ja seega hõlmaks loogilise jätkuna nn
tulevasi praktikaid. See lähenemisviis on igati kooskõlas järkjärgulise
„katsetamise ja õppimise“ teooria ja praktikaga, mis on näiteks teinud
Taani tuuleenergeetikast maailma parima. Innustades teadlasi ja nende
innovatsioonilehtri partnereid lisama oma projektiettepanekutesse
tulevase praktika elemente, saab saartel ja nende kaudu toimuvat
innovatsiooni edendada ja kumulatiivselt kiirendada.
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JÄTKUSUUTLIK VALGUSTUS TEXELIL
Säästva välisvalgustuse
turule uued, tõhusamad ja
kava väljatöötamine Texeli
atraktiivsemad valgustusseadmete
saarel (Holland) algas Delfti
disainid, sealhulgas maanteedel
Tehnikaülikooli tööstusdisaini
maapinnale kinnitavad LEDteaduskonna magistrandi eriala
tähised, mis asendavad
lõpetanud tudengi projektiga
vanaaegseid ja ebaefektiivseid
2008. aastal, mis valmis
standardseid valgustiposte. Koos
kohaliku omavalitsuse üksuse
uute energiajuhtimissüsteemide
inseneriosakonna taotlusel. „Ratta
ja spetsiaalse päikesepaneelidega
uuesti leiutamise asemel” tugines
energiapargiga tugines
üliõpilane Rotterdami linnas
Texeli valgusprojekt nendele
sama valdkonna üliõpilaste poolt
elementidele ja sidus need saare
tehtud varasema murrangulise
täielikult integreeritud nutikasse
töö tulemustele. Rotterdamis ei
avalikku valgustussüsteemi, mis
paigaldatud avalikele väljakutele
valmis 2015. aastal. Kasutades
ja peateedele esmakordselt mitte
ainult 35% vana süsteemi jaoks
ainult muudetavaid LED-tulesid,
vajalikust elektrienergiast, on
vaid kasutati ka „uusi“ valguse
uuel päikesepargil piisavalt
vähendamise põhimõtteid, nagu
energiat, et muuta Texeli
näiteks „valgust pole seal, KUS
avalik valgustussüsteem
pole
c. Educative
vaja“ ja Tool
„valgust
Development
pole siis, and Diffusion
„energianeutraalseks“.
KUI pole vaja“. Vahepeal jõudsid
Allikas: Texeli omavalitsus, 2012

c. Õppevahendite väljatöötamine ja levitamine
Haridus- ja koolitusvahendid võivad olla võimsad abilised uuenduste
levitamisel, iseseisvalt või osana suurematest kommunikatsiooni- ja
haridusmeetmetest ning -programmidest. Need võivad olla tõsise
loomuga, näiteks aruanded, juhendid, videod ja töölehtedega
käsiraamatud, või hõlmata tänapäevast sotsiaalmeediat, sealhulgas
veebilehti ja lõbusaid mänge, alates tänapäevastest digitaalsetest
mängudest kuni vanaaegsete kaartideni, mis püüavad kasutajaid
aktiivselt kaasata. Nende fookus võib olla suunatud erinevatele
sihtrühmadele, näiteks õpilastele, lõppkasutajatele, või sisaldada
koolita-koolitajat-vaadet. Kohalikke ja piirkondlikke valitsusi on
innustatud uuendajaid selliste tööriistade väljatöötamisel ja levitamisel
aitama ning nõustama neid võimaliku koostöö osas tööriistade
arendajatega ülikoolidest mängudisainerite ning kommunikatsioonija meedianõustajateni. Tulemused abivahendi kasutamisest mõnel
teisel saarel või valdkonnas võivad kooskõlas praktikapõhise uurimise
lähenemisega aidata kaasa täiendavate teadmiste kogumisele.
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Pilt 20. Valgustuse vähendamise uus lahendus lubab Texelil tähistaevast näha

KOHALIK VEEBIPÕHINE TEERAJAJATE KOGUKOND
Samsø energiaakadeemia
on loonud veebipõhise
juhendmaterjali, mis aitab
kohalikel kogukondadel suurelt
mõelda ning olla jätkusuutliku
arengu teerajajad. See
suurepärane õppevahend on
tasuta kasutatav ning sisaldab
hulgaliselt kogemusi, nõuandeid,
töövahendeid, meetodeid, lugusid
ja teaduslikke materjale ning
videoid.
Vaata: pioneerguide.com

d. Märgiliste uuenduste loomine ja demonstreerimine
Hooratta-kontseptsioonis on saarte valitsuste oluline kaasvastutus
aidata ettevõtjatel luua, uurida ja õppida, samuti suhelda kohalike
uuendustega. Seda avatud innovatsiooni mudelit ja innovatsioonilehtrit
silmas pidades soovitab hooratta-lähenemisviis pidada saarte
poliitikakujundajaid ja juhte eriliseks, kuid reaalseteks ja asjakohasteks
kaaskujundajateks ja potentsiaalselt võimsate piirkondlike uuenduste
kiirendajateks.
Mazzucato näitab just selle väite tarvis, et valitsuste ja ettevõtluse
koosloomine ja pikaajaline koostöö on vajalik eriti nende ühiste hüvede
uuenduste jaoks, millega muidu ainult ettevõtted iial ei oleks tegelenud
(Mazzucato, 2018). Uuenduslehtris ja selle ümber struktuurselt aidates
on kohaliku märgilise uuenduse eduvõimalused kindlasti suhteliselt
suuremad ja annavad ainulaadse ning konkurentsivõimelisema
positsiooni. Kui saarel on demonstreeritud unikaalseid märgilisi
uuendusi, peaks ka kohalik omavalitsus aitama neid edendada ja
eksportida, sealhulgas pehmete ja mitteametlike vahendite abil.
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AIR KESKUS
Atlantic Interactions on valitsuste vaheline algatus „Atlandi ookean
ühiskonnale“ potentsiaali paremaks rakendamiseks. See soodustab
teadmispõhistele lahendustele keskendumist riiklike prioriteetide
ja üleilmsete väljakutsete käsitlemisel, mis nõuavad Maa keerukate
süsteemide valdkondade ülest uurimist ja innovatsiooni rahvusvahelisel
tasandil. Algatus viiakse ellu AIR Keskuse, Azores International
Research Centre (Assooride Rahvusvaheline Uuringukeskus) kaudu.
Programm tõdeb integreeritud lähenemise vajadust süvamerest
kosmoseni, mis võimaldab Atlandi ookeani regiooni terviklikku juhtimist,
selle arengu ja piirkonna elanike heaolu tagamist. Programmi eesmärk
tugevdada on nii Atlandi ookeani regiooni kui valdkondade ülese
koostoime uusi paradigmasid, et luua ookeani, kliima, energia ja
ressursside jätkusuutlikkuse kohta uusi teadmisi, millest saavad kasu
otsusetegijad, teadlased, ettevõtted ja kogu ühiskond.
AIR Keskuse võrgustikku kuuluv ja selle raames tegutsev ning Islands of
Innovation projektis osalev Assooride saarestiku Terceira saar on loonud
ESA-LAB üksuse, mille eesmärk on arendada ja edendada kosmose
kaudu Maa uuringute teostamise teaduslikku ja tehnilist võimekust ning
vastavaid tehnoloogiad ja andmeid.
Terceira AIR üksuses asub ka Ookeani Integreeritud Seire Süsteemi
(IOOS) kuuluv merealade bioloogilise mitmekesisuse võrgustiku keskus.
Hooratta meetodist lähtuvalt on AIR Keskuse poolt kavandatavatel
tegevustel paljutõotav arengumõju mitte üksnes piirkondlikul ja riiklikul,
vaid ka rahvusvahelisel tasandil.
Allikad: atlanticinteractions.org, ptspace.pt/
esa-labazores-at-the-air-centre, azores.gov.pt
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ENESEHINDAMINE
TEADMISTE IMPORDI
JA EKSPORDI EDENDAMINE

Q1

Keda määratlete oma saarel ja saare jaoks „võimaliku
teadmisejagajaga“?

Q2

Kuidas on nad seni saare innovatsiooni panustanud?

Q3
Q4
Q5

Kuidas on kohalik omavalitsus (KOV) innustanud
teadmussektorit panustama? Andke hinne (arv vahemikus
1–10) KOV-i senise tegevuse kohta.
Täpsemalt mil määral on KOV kasutanud hooratta strateegiaid
4a–4d?
Teie arvates: milliste projektide jaoks ja kuidas saaks KOV
innustada teadmussektorit teie saarel ja saare läheduses
rohkem panustama?
Millisele sihttasemele – andke oma hinnang tuleviku kohta –
ja millisele 2–4 innovatsiooniprojektile peaks KOV koostöös
teadmussektoriga püüdlema?

TULEMUSED
Senine hinne:
Tuleviku sihthinne:

PROJEKTID
1
2
3
4
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4a. Rahvusvaheline/riiklik parimate praktikate võrdlusuuring.
4b. Sõnastage „tulevase praktika” projektiettepanekud.
4c. Õppevahendite väljatöötamine ja levitamine.
4d. Märgiliste uuenduste loomine ja demonstreerimine.
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STRATEEGIA 5
KOGUKONNA KAASAMINE
Ehkki kohalikud ja piirkondlikud valitsused esindavad juba innovatsiooni
vaatenurgast demokraatlikku „kogukonna“ vormi, võidakse innustada
ka täiendavaid kogukondlikke ühendusi teatud ühiskondlike ülesannete
täitmiseks, milleks on vaja elanike enamuse tugevat toetust ja kus
on kaalul erilised huvid. Sellistel juhtudel saab saartel tuntav vajadus
hoida asju endi käes väljenduda ühiskondlikes organisatsioonides, mis
tegelevad üldiste huvidega.

Tüüpilised probleemid, millele
need erilised kogukonnad saavad
sobivaid lahendusi pakkuda, on
parvlaevad ja muud ühistransport,
energia- ja veeteenused,
turismikuurortide rajamine,
looduskaitse jne. Mõnda neist
aspektidest, nagu looduskaitse,
võivad juba korraldada – samuti
kohaliku esinduse abil – riiklikud
organisatsioonid või MTÜd
loodus- ja maastikukaitse,
linnukaitse, taimede ja puude
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kaitse valdkonnas jne. Kuid
üleminekul jätkusuutlikumale
ühiskonnale ja ÜRO säästva arengu
eesmärkide täitmise ambitsiooni
puhul (ÜRO, 2017) ilmnevad
kogu aeg uued eriomased
kogukondlikud ülesanded.
Kohalikud ja piirkondlikud
valitsused saavad neid erilisi
kogukondi toetada nii nende
loomisel kui ka nende eriliste
ülesannete täitmise ajal.

Teine saarevalitsuse kohustus on välja töötada tulevikuvisioonid,
mis pakuvad väljakutseid, on atraktiivsed ja realistlikult teostatavad.
Demokraatlikul ja läbipaistval viisil elanike ja muude saare
sidusrühmadega konsulteerimine ja muul moel kaasamine
kavandatavate sammude ja nõutavate uuenduste otsustusprotsessi on
osa valitsuse tööst. Sellisesse protsessi võib lisada konkurentsielemente,
näiteks kui mitu saarel asuvat küla alustavad avatud konkursiga, et saada
„parimaks“, näiteks jätkusuutliku transpordi või majutuse poolest, et
edendada aktiivset panustamist saare probleemide lahendamisse jne.
Sellega seoses soovitab hooratta-meetod saarte valitsustel kasutada
järgmisi kogukonnaga seotud poliitikavalikuid:

5A
5B
5C
5D

Looge väljakutseid pakkuv visioon.
Töö ÜRO säästva arengu eesmärkidega.
Suhtlemine aktsepteerimiseks (E = C x A).
Kogukondade võistluste korraldamine.
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a. Looge väljakutseid pakkuv visioon
Kohalikud või piirkondlikud valitsused võivad aidata väljakutseid pakkuva
tulevikuvisiooni sõnastamisel, lisades pakilisi küsimusi, mida poliitiliste
prioriteetide hulgas kaaluda. Näiteks seisavad paljud saared juba
olemuslikult silmitsi kliimamuutuste tagajärgedega või on tunnistajaks
noorte saarel sündinud talentide, kes siirduvad karjäärivõimaluste
saamiseks mandrile, väljavoolule.
Tagasivaatamise stsenaariumi kasutamine on huvitav metoodika:
selgitades olukorda soovitava tulevikustsenaariumi juurest tänaseni,
kirjeldades sealjuures samm-sammult koos kaasatud sidusgruppidega
sel teekonnal kohatud takistusi ja kuidas neid ületada ning
kasuteenimisvõimalusi (Quist, 2007; Quist, 2013). Samuti tuleks siinkohal
mainida Melbourne’is töötava professor Chris Ryani jt (Gaziulusoy &
Ryan, 2017) öko-akupunktuuri lähenemist, mis kasutab jätkusuutlike
linnade üleminekute jaoks osalusdisaini visioonide loomist. Kahtlemata
on see huvitav lähenemisviis saarte jätkusuutlikule tulevikule ja
innivatsiooni teekonna kaardistamisele.

Joonis 5. TAGASIVAATAMINE (Backcasting)
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Allikas: Jaco Quist, 2013
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ÖKO-AKUPUNKTUUR
Idil Gaziulusoy ja Chris Ryani sõnul saavad saared ja linnad üksteise
kogemustest vastastikuselt kasu saada.
Chris Ryan linnade kohta:
Uus fookus linnadele kliimamuutustega seotud ülemaailmses
tegevuses peegeldab nende rolli:
majandusarengus (tootmises, innovatsioonis ja teenustes);
kasvuhoonegaaside heitkoguste eestvedajana (nii
tarbimisest kui ka tootmisest);
muutuste tugevate vedajatena (kasvav poliitiline jõud),
kajastades kiiret linnastumist, kus prognooside kohaselt
elab 2050. aastaks üle 68% kogu maailma elanikkonnast
linnades;
kultuurilise kuuluvuse ja kogukonnatunde kujundajatena
(edukad linnad tekitavad tugeva sotsiaalse identiteedi
tunde);
loovuse ja innovatsiooni generaatorina (seotud sotsiaalse
suhtluse tiheduse ja mitmekesisusega).
Linnad on ka üha enam haavatavad nii krooniliste (ilmastikuolude
järkjärgulised muutused) kui ka ägedate (äärmuslike ilmastikunähtuste)
kliimamuutuste mõjude suhtes.
Süsiniku hajumine ja vastupidavuse suurendamine muutub linna jaoks
tõeliselt transformatiivseks väljakutseks; see nõuab olulist muutust
tema „ainevahetuses“, kõigi oma varustussüsteemide, väljakujunenud
ja omavahel ühendatud elutaristute ümberpaigutamist, mis muudavad
linna tootlikuks ja elamiskõlblikuks ... energia, vesi, toit, transport,
hooned ja avatud ruum, jäätmekäitlemine, teave, tooted ja teenused.
Need süsteemid on iga linna jaoks välja töötatud vastusena erinevatele
ressurssidega seotud oludele (piirkondlikud ökosüsteemid, haritav maa,
hooajaline ilm, sademed, jõed jne), erinevatele ruumitingimustele,
erinevale majanduslikule ajaloole ja erinevate tehnoloogiate
kasutamisele.
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Teenuste pakkumise süsteemid
on omavahel tihedalt seotud
erinevatel viisidel, erinevate
füüsiliste vormide ümber.
Selle seotuse tõttu ei saa
linna muutmisele ... läheneda
redutseeriva protsessi abil, võttes
järjestikku iga teenuste pakkumise
süsteemi; nad ei ole sõltumatud
muutujad.
Elav linn on veelgi keerulisem;
selle ainevahetus ei ole pelgalt
selle ökoloogilis-tehnoloogilisfüüsikaliste süsteemide funktsioon,
see peegeldab ka inimeste
käitumist. Arhitektuuri- ja
linnaajalugu näitab, kui põhjalikult
on majandussüsteemid, kultuurid,
rituaalid, tavad, püüdlused,
eluviisid, võimustruktuurid
ja nii edasi põimunud meie
konstrueeritud maailma füüsilise
vormiga. „Nende omavahel
segunenud tehnilis-füüsikalisökoloogiliste-sotsiaalsetekultuuriliste süsteemide
ümberkujundamine kujutab
endast arhetüüpselt keerukaid
probleeme, kus probleemi
ühe aspekti lahendamine
võib paljastada või luua teisi
probleeme.“ Nende keeruliste
probleemidega – ja nende
„innovatsioonivõimalustega”
– toime tulemiseks on Ryan jt
välja töötanud öko-akupunktuuri
lähenemisviisi (EcoAcupuncture),
mis põhimõttena on kasutatav
ka saarte keerukate probleemide
puhul.
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Selles lähenemisviisis viib
kujunduspõhine visiooniloome
korduvate pilguheitmisteni
tulevikku – visioonid soovitavatest,
vähese süsinikusisaldusega ja
vastupidavatest tulevikest.
Edasi kasutatakse neid visioone
sidusrühmade vahel strateegiliste
vestluste hõlbustamiseks, et
töötada välja 3–4 konkreetset
tulevikustsenaariumi ja
üleminekuteed. See ei ole siiski
öko-akupunktuur teekonna
lõpp: viimases etapis luuakse
ja rakendatakse koos kaasatud
sidusrühmadega tegevuskava ja
konkreetsed öko-akupunktuuri
projektid, et öko- akupunktuuri
tutvustajate abil esitleda „tuleviku
maitset”. Gaziulusoy (2019)
sõnul peaksid saared hakkama
sarnaste lähenemisviiside
kasutamist intensiivistama, kuna
neil puudub sageli detailne
tulevikuvisioon, mis põhineks
pikaajaliste eesmärkidega,
võimalikel ja soovitavatel vähese
süsinikuheitega säästlikel
stsenaariumidel.
Allikad: Ryan C. jt, 2019; Gaziulusoy I. 2019

b. Töö ÜRO säästva arengu eesmärkidega

Kohaliku või piirkondliku visiooni
väljatöötamisel on igati mõistlik
võtta lähtepunktiks ÜRO 17
säästva arengu eesmärki. 17
eesmärgi ja 169 alaeesmärgi ning
sama suure hulga näitajatega
näib see ettevõtmine esmapilgul
üsna bürokraatlik ja selle missioon
võimatu. Ent aruka, tõhusa ja
hästi kavandatud kohaliku või
piirkondliku programmi abil saab
nendest takistustest üle.

keskkonnamõju ja majanduslik
elujõulisus. (Reubens, 2016)
Seetõttu on riikide, piirkondade,
linnade, ettevõtete, ülikoolide
jt eesrindlikud esindajad üpris
aktiivsed ÜRO SAE sihtide omaks
võtmisel, arutades selle tagajärgi,
seda, kuidas on võimalik kõigi
sidusrühmade kooskõlastatud
tegevuse abil eesmärke saavutada
ja kes saab mida aja jooksul
panustada.

ÜRO 17 säästva arengu
eesmärgi võlu seisneb
selles, et need sisaldavad
terviklikku lähenemisviisi koos
kõikehõlmavate ja globaalsete
väärtustega: sotsiaalseid
aspekte nagu vaesus,
ebavõrdsus, kultuuriväärtused,
haridusvõimalused, soolise
võrdõiguslikkuse küsimused
jne peetakse võrdseks või isegi
tähtsamaks kui „klassikalise
jätkusuutlikkuse” aspekte nagu

Piirkondlikud ühisprogrammid
on kujundatud nii, et SAE sihid
integreeritakse suurematesse
teemadesse ja teostatavuse
parandamiseks jaotatakse
ülesanded aja jooksul ja
sidusrühmade vahel.
On täiesti selge, et avaliku sektori
omavalitsus- ja piirkondlikel
üksustel kui riigi valitsuse
lähedastel partneritel on nende
algatuste osas eriline vastutus
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ja nad peaksid võtma oma
saarel kohaliku või piirkondliku
SAE programmi väljatöötamisel
eestvedaja rolli.

Selline protsess võib käia
hõlpsasti käsikäes ülalkirjeldatud
lähenemisviisiga, mis puudutab
visiooni väljatöötamiseks
tagasivaatava stsenaariumi
kasutamist.

Rohkem infot: ÜRO, 2017. Säästva arengu eesmärgid 2017. ÜRO, New York, USA.

AALBORGI MEGAPROJEKTID
Näide mandrilt
Aalborgi linna ja AAU Aalborgi ülikooli ümbritsev Põhja-Jüütimaa
(Taani) piirkond, koos sisendiga nii ettevõtetelt kui ka muudelt
sidusrühmadelt, otsustasid hiljuti algatada mitmeid nn megaprojekte,
et saavutada ÜRO säästva arengu eesmärgid. Katusprojektide eesmärk
on olulised ühiskondlikud muutused, milles käsitletakse alati üht
või mitut SAE 17 eesmärgist, mitte ei keskenduta mitmeaastastele
plaanidele. Teadmised-tegevused-võrgustikud on programmi tuum,
milles koostööd tegevad kogukonnad tegelevad kohaliku ja globaalse
jätkusuutlikkuse jaoks oluliste teemadega. Kaks esimest megaprojektide
teemat on: ringmajanduse piirkond ja säästvalt elamise lihtsamaks
tegemine. Mõlemad megaprojektid on tellinud Aalborgi linnavalitsus.
Näiteks hõlmab ringmajanduse projekt järgmist:
omavalitsuses ja piirkonnas läbiviidavaid
konkreetseid tegevused, mis
Identifying actual opportunities and solutions
for slowing, closing and narrowing resource
loops; e.g., how to design for reuse, disassembly
and recycling, or how to ensure collaboration
between different stakeholders, sectors, and
disciplines, including all curricula of the five AAU
Aalborg University Faculties.
Allikas: Stoustrup, 2019
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c. Suhtlemine aktsepteerimiseks (E = C x A)
Kommunikatsioonipraktikas
ütleb Wibieri* seadus:
innovatsiooniprojekti mõju
(E) = kommunikatsioon (C) x
aktsepteerimine (A). Teisisõnu,
nii projekti olulisemaid tulemusi
kui ka õppetunde tuleks väga
hästi edastada ja nii, et saarte
sidusrühmad toetaksid seda
laiapõhjaliselt. See on mõistagi
sõnum innovatsiooniprojektide
sidusrühmadele, aga ka kohalikule
omavalitsusele, kes saab mängida
erilist rolli selle „praktika seaduse”
järgimisel ja selle kohaldamise
soodustamisel.
*

Kohandanud erinevatele originaalallikatele tuginedes ja kasutanud Jan Wibier, Friisimaa
provintsi direktor, Holland, 2004-2009

JAFA PROGRAMM
Mis puutub innovatsiooni kui
„asjade teisiti tegemisse”,
siis Guadeloupe’is on
kommunikatsiooni abil alates 1.
aprillist 2009 loodud spetsiaalne
programm haiguste ennetamiseks
ja tervise edendamiseks seoses
mürkainete keskkonda viimisega.
Programmi käivitasid IREPS
(Guadeloupe tervisehariduse ja
-edenduse agentuur) ja partnerid
(riiklikud teenused, meditsiini- ja
farmaatsiasektorid ja -ühendused).
Seda rahastas piirkondlik
terviseagentuur (ARS) osana
riiklikust kloordekooni-alasest
algatusest.

Vaja oli viivitamatut tegutsemist,
kuna põllumehed kasutasid
mitmeid pestitsiide, sealhulgas
väga mürgise kloordekooniga
pestitsiide. Aiandus moodustab
väga suure kultuurilise elemendi
Guadeloupe’i identiteedist,
kuid see on tugeva turusurve
all. Seetõttu ahvatleti põllumehi
– sunnitult kinnisvarabüroode
omandis olevatel maatükkidel
– sageli seda ise teadmata
kasutama väga mürgiseid ja
kantserogeenseid pestitsiide.
Selle tagajärjel on inimesed,
kes tarbivad regulaarselt toitu
(banaanid, tsitruselised jne)
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oma saastunud aedadest,
sageli haiged. Kloordekoon on
Prantsusmaal keelatud alates
1990. aastast, kuid seda müüdi
Guadeloupe’ile ja Martinique’ile
kuni 1993. aastani. See on väga
püsiv ja seda leidub endiselt
suures koguses pinnases ja
põhjavees, sisaldudes kogu
toiduahelas, sealhulgas kalades.
Loodi spetsiaalne JAFA tegevusja kommunikatsiooniprogramm, et
vähendada elanike kokkupuudet
kloordekooniga, muutes
erakinnistute aedadest pärit
loomsete ja köögiviljatoodete
tarneharjumusi ja tarbimist.
Programmi kaudu viidi läbi
ukselt-uksele uuringud kõigi
potentsiaalselt saastatud
piirkondades elavate
leibkondadega, mille abil
saadi kokku 10 500 leibkonna
uuringut, analüüsiti 2560
aeda, millest umbes 950

hinnati väga saastunuks. Tõhus
kommunikatsiooniprogramm,
mille eesmärk on ennetada ning
kaitsta tervist ja keskkonda, on
sellest ajast edukalt arenenud.
Üksikisikute ja kogukondade
toetuse kaasamine on selle
saavutamisel olnud ülioluline
tegur. Selle tulemusel on
suurem osa maast ümber
jagatud, toimub võimaliku
toidusaaste parem juhtimine,
pakutakse välja alternatiivseid
põllumajandustehnikaid,
kasvatatakse tervislikku
ja juurdepääsetavat toitu
ning kasutusel on rohkem
ühiskasutuses olevaid aedu.
Absoluutsest katastroofist alates
on JAFA kogukonna lähenemisviis
näidanud võimalust muutusteks
– uuendusteks –, mis aitavad
Guadeloupe’i inimeste tervisele ja
heaolule kaasa mitmes piirkonnas.
Allikas: Nestor, 2018

d. Kogukondade võistluste korraldamine
Üks viise kogukonna kaasamiseks uute asjade arendamisesse on neile ja
teistele sidusrühmadele konkursside kaudu väljakutse esitamine. Kohalik
omavalitsus võib otsustada algatada oma konkursi, näiteks teemal
„kellel on jätkusuutliku naabruskonna jaoks parim idee?”, või toetada
ettevõtjate, VKEde, kohalike teadusinstituutide jt algatatud konkurssi.
Auhinnad ei pea tingimata olema kallihinnalised ja erilised. Sageli
on võitmise au osalemiseks piisavalt märkimisväärne innustus. Kuna
tänapäeval toimub nii palju võistlusi üleriigilistes telesaadetes, nagu
„Parim idee…” ning „Disaini- ja ettevõtluskonkursid“, tasuks vaadata
ka nende valemeid, et luua „Saare X parim idee“ või kohaliku meedia
toetusel õpilaste/noorte ettevõtjate konkurss jne.
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PIIRKONDLIK ETTEVÕTLUSKONKURSS

Selle Assooride valitsuse
asepresidendi toetatud ja
SDEA (Assooride ettevõtluse
arendamise ühing, EPER) välja
töötatud konkursi eesmärk on
ergutada ettevõtlust, loovust
ja ettevõtlikku käitumist. Selle
eesmärk on Assooridel ettevõtete
loomine, mis kasvavad välja
võistlusel osalevatest projektidest.
Piirkondlik ettevõtluskonkurss
toimub kolmes etapis,
võimaldades esimeses etapis
esitatud äriideedel areneda ja
konsolideeruda, eesmärgiga
tagada võitnud projektide
muundumine alustavateks
ettevõteteks.

Esitatud ideid hindab žürii,
kes valib teise etapi jaoks välja
parimad äriideed. Teises etapis
koolitatakse ja nõustatakse
võistlejaid, et võimaldada
ideede muutmist tõhusateks
äriplaanideks. Seejärel esitatakse
äriplaanid žürii valikuprotsessi,
et selgitada välja kolm võidukat
projekti. Võitjad saavad rahalise
preemia, aga see summa antakse
ainult tingimusel, et sellest saab
osa ettevõtete kapitalist ja seda
kasutatakse väljavalitud ettevõtte
arendamisel.
Allikas: DRAE Assoorid, EL Islands Project
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TEXELI SUUR PÄEV
Kord aastas toimub Texeli saarel
mandri- ja saarepäritoluga
linnuvaatlejate rühmade
ööpäevaringne võistlus. Eesmärk
on saarega jalgrattal sõites
tutvuda ja 24 tunni jooksul
märgata võimalikult palju
linnuliike. See on toetatud üritus,
mis toimub igal aastal mai teisel
nädalavahetusel. Üritus saab
umbes 15 000 euro suuruse
rahastuse, mis antakse kohaliku
Texeli linnuvaatlusorganisatsiooni
käsutusse. Raha investeeritakse
hiljem kaitsemeetmetesse , et

aidata kaitsta saare ohustatud
linnuliike, nagu näiteks liivatüllid,
räästapääsukesed jne. Võistluse
algatajad ja juhid on kohalikud
organisatsioonid, metsamehed,
samuti Texeli rahvuspark, aga ka
piirkonna- ja saare omavalitsus.
Allikas: beleefdewaddennatuur.nl

Pilt 21. Linnuvaatlejad tutvuvad saare linnuliikidega Texeli „Suure päeva“ üritusel
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ENESEHINDAMINE
KOGUKONNA KAASAMINE

Q1

Keda määratlete kogukondadena oma saarel? Kas teil
(lisaks tavalisele demokraatlikule esindatusele) on mõjukaid
rühmitusi, näiteks külakomisjonid, haruorganisatsioonid või
muud erilised huvigrupid?

Q2

Kuidas on „kogukonna potentsiaal“ saarel seni innovatsiooni
aidanud?

Q3

Kuidas on kohalik omavalitsus (KOV) innustanud kogukondasid
panustama? Andke hinne (arv vahemikus 1–10) KOV-i senise
tegevuse kohta.

Q4

Täpsemalt mil määral on KOV kasutanud hooratta strateegiaid
5a–5d?

Q5

Teie arvates: milliste projektide jaoks ja kuidas saaks KOV
innustada „kogukonna potentsiaali“ rohkem panustama?
Millisele sihttasemele – andke oma hinnang tuleviku kohta –
ja millisele 2–4 innovatsiooniprojektile peaks KOV koostöös
kogukondadega keskenduma?

TULEMUSED
Senine hinne:
Tuleviku sihthinne:

PROJEKTID
1
2
3
4

5a. Looge väljakutseid pakkuv visioon.
5b. Töö ÜRO säästva arengu eesmärkidega.
5c. Suhtlemine aktsepteerimiseks (E = C x A).
5d. Kogukondade võistluste korraldamine.

87

88

STRATEEGIA 6
ÜHIS-/KAASDISAIN
Kasutame selles strateegias järgmisi mõisteid, mille eesmärk on
innustada ühis-/kaasdisaini.

Rahvahulk (a)

külastajad, erinevat tüüpi turistid (puhkajad, tööalane,
akadeemiline);

Turism ja vaba aeg

massiturismist öko-/loodusturismini ja sellest nanoturismini;

Rahvahulk (b)

panustajad ja toetajad ka mandrilt (näiteks mandrilt
pärit liikmed saare loodus-, spordi – golf, matkamine,
jalgrattasõit jne – ja toidunautimisühendustes, mandril
elavad saarlased jne).
Ühis-/kaaskujundus on kohalikele ja piirkondlikele poliitikakujundajatele
võimas strateegia, et käivitada rattaefekt. Muude strateegiate hulgas
saavad nad seda saavutada järgmiselt:

6A
6B
6C

Toetage innovatsioonil põhinevaid üritusi ja festivale.
Edendage eksperimente nanoturismi abil.
Külastajate kaasamine innovatsioonisaadikutena.
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a. Toetage innovatsioonil põhinevaid üritusi ja festivale
Uuenduslikke lahendusi edasi arendada või esitleda aitavad üritused ja
festivalid on jätkusuutliku arengu edendamisel suurepäraseks vahendiks.
Nad toovad kokku inimhulki, aitavad kaasa ideede vahetamisele ning
uute tehnoloogiate ja/või teenuste testimisele. Lisaks saab neid ajastada
hooajavälisesse perioodi, mis võib kaasa aidata turismisektoris töötavate
inimeste kindlamale hõivele.

Pilt 22. Noored entusiastid kogunevad kohalikule innovatsiooniüritusele
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Pilt 23. Amelandi kunstikuu üritusel esitletud kunstiteos

AMELANDI KUNSTIKUU
Amelandi kunstikuu on kogu saart hõlmava ekspositsiooniga kultuuriline
kõrghetk, kus meri tähistab sõna otseses mõttes piiri. Festivali
korraldamise üheks põhjuseks on turismihooaja pikendamine, et
lisada sinna lisakuuna november. Festivalil näitavad oma töid üle 100
kunstniku, kelle on valinud Amelandi Kunstikuu Sihtasutus. Osalevad
kunstnikud on peamiselt Põhja-Euroopa riikidest, näiteks Rootsist,
Taanist, Saksamaalt, Hollandist ja Islandilt.
Allikas: Kunstmaand Ameland, kunstmaandameland.com
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INNOFEST
Kaheksa festivali Hollandi põhjaosas, sealhulgas festivalid Vlielandi ja
Terschellingi saartel, pakuvad tudengitele ja idufirmadele võimalust
testida oma jätkusuutlike toodete või teenuste prototüüpe. Sel moel
saab mõne päevaga sadu tagasisidekommentaare ja kasutajate
tootemõjukogemusi, mis kiirendab innovatsiooniprotsessi.
Allikas: Innofest, innofest.com

b. Edendage eksperimente nanoturismi abil
Nanoturism võib olla ühis-/kaasdisaini abil arendatav parim või tulevane
praktika:
„Nanoturism on uus konstrueeritud mõiste, mis kirjeldab
loovat kriitikat tavapärase turismi praegustele keskkonna-,
sotsiaalsetele ja majanduslikele varjukülgedele, olles selle
osalust pakkuv, kohalikule keskenduv ja alt-üles toimiv
alternatiiv. … See toimib sotsiaalse abivahendina pakkuja ja
kasutaja vastastikuse suhtluse stimuleerimiseks koosloome
või teadmiste vahetamise kaudu. Asi ei ole mastaabis, vaid
see on kavandatud oskus konstrueerida vastutustundlikke
alt-üles-kogemusi, kasutades kohalikke ressursse. Nanoturism
on samm turismist edasi, see on pigem suhtumine sooviga
parandada konkreetset igapäevast keskkonda ja uue kohaliku
majanduse võimaldamiseks. ”
Allikad: Nanoturism, nanotourism.org ja Simons & Hamer (2019).
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SPORTSUKELDUJAD KUI JÄÄTMEKOGUJAD
2019. aasta septembris
kogusid sportsukeldujad ühe
nädalavahetusega Põhjamerest
2500 kilo jäätmeid. Vähemalt
viissada kilo neist on konteinerid,
mis visati jaanuaris üle parda
kaubalaevalt MSC Zoe.
Sukelduge Põhjameri Puhtaks
ühing (Dive the North Sea
Clean) tegi tulemused teatavaks.
Sukeldujad leidsid laevavrakkidelt
ja kunstlikelt rahudelt umbes
viissada kilo rõivaid, köögitarbeid,
reisikohvreid, vaipu, mänguasju
ja autoosi. MSC Zoe jäätmeid

leiti igast vrakist Amelandi ja
Schiermonnikoogi vahel. Samuti
eemaldati veest umbes 2000 kilo
kalavõrke. Nendesse võrkudesse
võivad kinni jääda kalad,
merivähid ja krabid. See juhtum on
hea näide nanoturismist, kus oma
spordialaga tegelevad külastajad
aitavad samal ajal saarte ümbrust
puhastada ja annavad positiivse
panuse.
Allikas: Duikdenoordzeeschoon,
duikdenoordzeeschoon.nl

Pilt 24. Prügi koguvad sportsukeldujad Sukelduge Põhjameri Puhtaks ühingust
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ROHELINE VI
Roheline VI on Briti
Neitsisaarte Tortola saarel asuv
mittetulunduslik jäätmekäitluse ja
kogukonnaarengu organisatsioon.
Kuna riik ei pakkunud toimivat
jäätmete taaskasutamise süsteemi,
loodi uudse lahendusena
klaasjäätmetega tegelev Roheline
VI. Kohaliku hotelli restoranis ja
baaris tekkivad tühjad pudelid
muudetakse kauniteks puhutud
klaasist kunstiteosteks.
Klaasipuhumise kunstistuudio
kasutab kohalikus hotellis
järelejäänud fritüüriõli tühjade
alkoholipudelite sulatusahjude
kuumutamiseks, sulaklaasist
puhutakse taiesed, mis müüakse
turistidele. Selline uuenduslik
lahendus väärindab hotellijäätmed
ja saadab need koos turistidega
ära. Roheline VI on käivitamas
uut põnevat projekti, mis aitab

jäätmeid veelgi paremini ära
kasutada. Nad disainivad, testivad
ja valmistavad anaeroobset
lagundajat, mis muudab
heitvee, orgaanilised jäätmed
ja potentsiaalselt isegi viimastel
aastatel Kariibidel muret teinud
põisadru metaaniks, mida saab
kasutada klaasistuudio ahjude
kuumutamisel. Tänu sellele ning
uuele ja paremale asukohale
saab Roheline VI ära kasutada
suuremaid jäätmekoguseid.
Ehkki algatus ei ole praegu
piisavalt suur, et tulla toime kogu
sissetuleva klaasiga, esindab see
suurepäraselt just seda mõtteviisi,
mida on vaja nanoturismi kaudu
loovuse ja jätkusuutlikkuse
edendamiseks.
Allikad: Lewtas, 2017 ja Roheline VI;
greenvi.org

c. Külastajate kaasamine innovatsioonisaadikutena
Külalised võivad olla nii regulaarsed saarekülalised kui ka inimesed, kes
viibivad saarel lihtsalt muusikafestivalil või akadeemilisel konverentsil.
Saare külastajad ja saare endised elanikud on „ideaalsed“ uute arengute
saadikud.
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Pilt 25. Puhutud klaasist meritähed, mis on valmistatud ümbertöödeldud alkoholipudelitest. Cane

TEXLABSI TUNNISTUSED
Texeli loomevõrgustiku organisatsioon TexLabs, mida juhib
tööstusdisainer Pepijn Lyklema, korraldab mitu korda aastas saarel
kõrgkoolide ja teadusinstituutide grupikülastusi, kaasates sadu
üliõpilasi ja töötajaid. Püsiva mälestuse loomiseks ja positiivse hinnangu
andmiseks õppetöö käigus saarel ja selle heaks panustamise eest
saavad tudengid ja töötajad Texeli abilinnapea allkirjaga „Saadiku“
tunnistuse.
Allikas: TexLabs, 2018

Pilt 26. Allkiri Jätkusuutliku Texeli Saadiku tunnistusele
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ENESEHINDAMINE
ÜHIS-/KAASDISAIN

Q1

Keda määratlete oma saarel rahvahulgaks (külastajad jne)?

Q2

Kuidas on nad seni saare innovatsiooni panustanud?

Q3

Kuidas on kohalik omavalitsus (KOV) innustanud rahvahulkasid
panustama? Andke hinne (arv vahemikus 1–10) KOV-i senise
tegevuse kohta.

Q4

Täpsemalt mil määral on KOV kasutanud hooratta strateegiaid
6a, 6b ja 6c?

Q5

Teie arvates: milliste projektide jaoks ja kuidas saaks KOV
innustada rahvahulgas tegutsejaid rohkem panustama?
Millisele sihttasemele – andke oma hinnang tuleviku kohta –
ja millisele 2–4 innovatsiooniprojektile peaks KOV koostöös
rahvahulgaga keskenduma?

TULEMUSED

PROJEKTID

Senine hinne:

1

Tuleviku sihthinne:

2
3
4

6a. Toetage innovatsioonil põhinevaid üritusi ja festivale.
6b. Edendage eksperimente nanoturismi abil.
6c. Külastajate kaasamine innovatsioonisaadikutena.
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STRATEEGIA 7
INSTITUTSIONAALSED
TINGIMUSED
Omavalitsused ja piirkonnad saavad saartel innovatsiooni
soodustamiseks kasutada mitut strateegiat. Sageli kaasatakse suuremad
mandri sidusrühmad, s.o tööstused. Saared saavad kasu nende
arenenud tehnoloogiatest, toodetest ja teenustest, kuid peavad olema
– ja tavaliselt on – teadlikud vajadusest „hoida saart enda käes“. On
äärmiselt oluline seada piirid ja säilitada juhtimine ühisarendustes, et
mitte oma väärtuslikku kultuuri ja loodust maha müüa.
Siin eristatakse järgmisi võimalusi:

7A
7B
7C

Eriprogrammid suuremate ettevõtetega.
Loomemajanduse poliitiline juurdepääs.
Piirkondlikud tingimused.

a. Eriprogrammid suuremate ettevõtetega
Teed rajavate saarte praktikates
võib eristada lähenemisviise,
kus suured ettevõtted testivad
saartel edukalt uusi jätkusuutlikke
tehnoloogiaid. Sageli hõlmab
testimine olulist rolli seoses
kasutajakogemusega, aga ka
esimeste kasutajatena saarte
inseneride, paigaldajate ja
muude tehniliste erialade
õppimisteekondasid.
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Suuremate ettevõtete
innovatsiooni arendamisel
sageli kasutatav lähenemisviis
on „katsetamine ja õppimine“,
termin, mille esmakordselt
võtsid kasutusele Lynn jt (1996).
Katsetamine ja õppimine viitab
toodete mitte valmis olevate
versioonide testimist reaalsetel
turgudel, s.t „alternatiivsetel
turgudel toodete varasemate
versioonidega katsetamine,

katsetest õppimine ja uuesti
katsetamine (Lynn jt, 1996)“.
Parema arusaamise tulemusel
võivad ettevõtted uuesti
ja uuesti seda korrata, s.t
kasutada „järjestikuste
hindamiste“ protsessi, kuni nad
jõuavad võiduka toote-turu
konfiguratsioonini. Katsetamise
eesmärk ei ole „esimesel
korral kõik õigesti teha“, vaid
pigem õppimisest maksimumi
võtta. Hellmani (2007) sõnul on

katsetamisprotsess eriti efektiivne,
kui valida on mitme rakenduse
ja turu vahel. Saared saavad
suurematele ettevõtetele pakkuda
katsetamiskohta, kus proovida
ja õppida uute tehnoloogiate
võimalusi. Vastavad valdkonnad
võiksid olla energia- ja veepiisavus,
säästev põllumajandus ja kalandus,
säästev turism ja looduskaitse.

AMELANDI ENERGIALEPING
Amelandi omavalitsus on astunud
mitmeid ambitsioonikaid samme,
et stimuleerida saarel energia
üleminekuga seotud katseid
ja liikuda eesmärgi poole olla
mandri energiavarustusest
sõltumatu, toetudes omaenda
taastuvatele energiaallikatele.
Esiteks ärgitas see asutama
Ameland Energie Coöperatie
(Amelandi energiakooperatiivi),
mille aktsiaenamus kuulub
vallale ja saare elanikele.
Järgmise sammuna on alla
kirjutatud energialeping mandri
juhtivate sidusrühmadega,
pakkudes neile saarel reaalset
katsetamis- ja õppimisvõimalust.
Seotud osapooled on:
Eneco (energiaettevõte),
Gasterra (Hollandi juhtiv
gaasiuuringute instituut),

Philips (elektroonikatootja),
TNO rakendusuuringute
instituut, Hanze polütehnikumi
(Groningen), Liander (Energiegridi
valitseja) ja Hanze polütehniline
sisenemislabor, mida võib
pidada selle faasi pealaboriks,
enne kui hakkavad toimuma
ulatuslikumad katsetamised uute
energiatehnoloogiatega.
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Amelandi energialepingu egiidi all on saarel suuremahuliste katsete
jaoks algatatud muuhulgas järgmised teedrajavad projektid:
Kohaliku Amelandi aruka energiavõrgu loomine;
Ballumi päikesepark, mis toodab põhimõtteliselt kogu
saarel olevatele majapidamistele aastaringselt piisavalt
elektrienergiat – mitte võimsust;
Säästev – LED-põhine – nutikas sise- ja välisvalgustus;
Mitmekesine, arukas elektritootmine erinevatest allikatest:
maagaasi kütuseelemendid, päikeseenergiatootmine,
hübriidsoojuspumbad, biogaasi soojuspumbad, soojuse ja
elektri koostootmissüsteemid jne;
Ühistransport biogaasiga.

Kaasatud osapooled järgivad katsetamise ja õppimise lähenemisviisi,
milles Hanze polütehnikum ja tema partner Groningeni ülikool
(mõlemad mandril) annavad olulise panuse katsete kavandamisesse
ja tulemustest õppimisse. Amelandi omavalitsusel on aktiivne ja juhtiv
roll lepingus ja selle tulevikus projektide koordineerimisel ning ka
võimaluste pakkumisel pidevalt järgnevaks katsetamiseks, sealhulgas
kasutajate/elanike paindlikkuse ja toe tagamiseks.
Allikas: AEC, amelandenergie.nl
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b. Loomemajanduse poliitiline juurdepääs
Uuring maapiirkondade loomemajanduse (kunst ja käsitöö, disainerid,
arhitektid jne) kohta (Holland, Friisimaa, periood 2012–2018) näitab,
et tekkivate uute loomeettevõtete võrgustikel on harva juurdepääs
kohalikule poliitilisele areenile. Tavaliselt domineerivad nendes
ringkondades väljakujunenud majandusharud (põllumajandus, turism,
väiketööstus). Seetõttu ei saa paljud pikaajalise innovatsiooni jaoks
üliolulised algatused, eriti kaugemates piirkondades, näiteks saartel,
vajalikku tuge ja toetust. Seetõttu peaksid kohalikud ja piirkondlikud
poliitikakujundajad sellest dilemmast teadlikud olema ja andma
piirkondade loomemajandusele, mis pole veel nii hästi korraldatud
kui väljakujunenud majandusharud, lisavõimalusi suhtlemiseks ning
poliitiliseks kaasamiseks ja reageerimiseks.
Allikas: S.Celik väitekiri (2018, TU Delft).

PÕHJA-HOLLANDI LOOMENÕUKOGU
Friisimaa, Drenthe ja Groningeni provintsid on loonud spetsiaalse
„Põhja-Hollandi loomenõukogu“, et tagada loomemajanduse
parem esindatus poliitilises protsessis. Samuti saab see nõukogu
korraldada spetsiaalseid loomemajandusüritusi ja aidata selle
majandusharu liikmetel leida innovatsiooniprojektide jaoks sobivad
rahastamisvõimalused.

c. Piirkondlikud tingimused
Lisaks saame teedrajavates saarte praktikates eristada ka lähenemisviise,
kus suured ettevõtted testivad saartel uusi jätkusuutlikke tehnoloogiaid.
Sageli hõlmab testimine olulist rolli seoses kasutajakogemusega, aga
ka esimeste kasutajatena saarte inseneride, paigaldajate ja muude
tehniliste erialade õppimisteekondasid.
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PIIRKONDLIKUS ARENGUS VEELE
KESKENDUMINE
1997. aastal otsustas Friisimaa
piirkond innovatsiooni
arendamise spetsialiseerumiseks
valida vee. Valitsuse (provintsi)
eestvedamisel ja võrgustikuna
koos mitmete joogivee- ja
veetöötlusettevõtetega
ning sidemetega väliste
teadusinstituutidega, asutati 1999.
aastal Veeühing. 2000. aastal
loodi piirkondlikke polütehnikume
hõlmav eksperimentaalne
„veekampus“. Alates 2003.
aastast on ülikooli tasemel
teaduseinstituudist WETSUS –
nüüdseks Euroopa veeteaduse
tippkeskus – saanud oluline
võrgustiku sidusrühm. Praegu
kuulub Friisimaa „Veeliidu”
koosseisu umbes 120 liiget,
enamasti väiksemad ettevõtted.
1999. aastal oli eelarve suurus
10 000 eurot, praegu on kogu
võrgustiku kogukäive 400 miljonit
eurot ja see kasvab kiiresti ning
WETSUS on selle teadus- ja
arendustegevuse süda.
Tagantjärele hinnates on
Friisimaa provints mänginud
olulist rolli mitte ainult arengu
algatamisel, võrgustiku ühisel
loomisel, aktiivsel rahastamise
ja lobitöö hõlbustamisel, vaid
ka pikemas perspektiivis aktiivse
koostööhoiaku säilitamisel, et
muuta „vesi“ programmiliseks
Friisi innovatsiooni edulooks.
Friisi Waddeni saared (Vlieland,
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Terschelling, Ameland ja
Schiermonnikoog) on olulised
katsekohad veetehnoloogia
valdkonnas toimuvate
erinevate uuenduste jaoks,
kuna nad on teedrajavate
turismi- ja sündmustega
seotud turgudel aktiivsed
kaaspakkujad. Näiteks teeb
Schiermonnikoogi omavalitsus
tihedat koostööd saarel asuva
Vitensi veeettevõttega, viies ellu
päikesepargi rajamise kõigile
Vitensi pumpadele ja muudele
rajatistele. Lisaks on Groningeni
ülikooli Friisimaa ülikoolilinnakus
ÜRO kliimamuutustega
kohanemise instituudi asutamisega
seoses oodata veel järgmisi veega
seotud katseprojekte.
Sources:
Schiermonnikoog - schiermonnikoog.nl
University College Fryslan - rug.nl

MADEIRA M-ITI
Madeira Interaktiivsete
Tehnoloogiate Instituut
(M-ITI) on mittetulunduslik
innovatsiooniinstituut Madeira
ülikoolis, mis on Portugali noorim
ja väikseim riiklik ülikool.
M-ITI tegutseb inimesearvuti interaktsiooni (HumanComputer Interaction, HCI)
interdistsiplinaarses valdkonnas,
hõlmates arvutiteadust,
psühholoogiat ja sotsiaalteaduseid
ning disaini erialade kaastööd

eesmärgiga tegeleda oluliste
teaduslike ja tehnoloogiliste
väljakutsetega.
M-ITI eesmärk on laiendada
arusaamist inimkogemusest ja
interaktiivsetest tehnoloogiatest
alus- ja rakendusuuringute
kaudu, mis reageerivad ilmsetele
reaalsetele vajadustele,
kasutades multidistsiplinaarset
koostööd, tuginedes erinevatele
vaatenurkadele.
Allikas: M-ITI (m-iti.org)

Pilt 27. Aerofoto Madeira saarest
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ENESEHINDAMINE
INSTITUTSIONAALSED ERITINGIMUSED

Q1

Mida määratlete oma saare innovatsiooni jaoks oluliste
institutsionaalsete eritingimustena?

Q2

Kuidas on need seni saare innovatsiooni panustanud?

Q3

Kuidas on kohalik omavalitsus (KOV) algatanud ja hõlbustanud
institutsionaalsete eritingimuste kasutamist innovatsiooni
panustamiseks? Andke hinne (arv vahemikus 1–10) KOV-i
senise tegevuse kohta.

Q4

Täpsemalt mil määral on KOV kasutanud hooratta strateegiaid
7a, 7b ja 7c?

Q5

Teie arvates: milliste projektide jaoks ja kuidas saaks KOV
stimuleerida institutsionaalseid eritingimusi, et rohkem
panustada?
Millisele sihttasemele –andke oma hinnang tuleviku kohta
ja millise 2–4 innovatsiooniprojekti jaoks peaks KOV
institutsionaalset erikorda kasutama?

TULEMUSED

PROJEKTID

Senine hinne:

1

Tuleviku sihthinne:

2
3
4
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7a. Eriprogrammid suuremate ettevõtetega.
7b. Loomemajanduse poliitiline juurdepääs.
7c. Piirkondlikud eritingimused.
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STRATEEGIA 8
UUENDUSTE SOBIVUS
Hooratta-meetodi potentsiaalne edu innovatsiooni juhtimisel
sõltub suuresti poliitikakujundajate ja rakendajate motivatsioonist ja
valmisolekust mõelda väljaspool raame ja kohandada oma tavapärast
poliitikainstrumentide komplekti avatuma innovatsioonile orienteeritud
katsetamise ja õppimise lähenemise tarvis.
Kirjanduse ülevaate ja projekti Islands of Innovation praktiliste
kogemuste põhjal on olemas vähemalt kolm võimalust laiendada seda,
mida me määratleksime kui „innovatsioonipoliitika sobivust“:

8A
8B
8C

Teadmised varasemast ajaloost.
Kliima kohaliku innovatsiooni ja ambitsioonina.
Tegevusprogrammi loomine.

a. Teadmised varasemast ajaloost
Igas olukorras peavad kohalikud ja
piirkondlikud poliitikakujundajad
ja juhid arvestama varasemat
ajalugu ja neid eeltingimusi, mis
saarel rolli mängivad (Rogers,
2003. Mazzucato, 2018. Boschma,
2015). Näiteks säästvale energiale
ülemineku osas võivad mõned
loodusparkidega ja lindude rände
suure sagedusega saared olla
jõuliselt vastu energia tootmisele
suurte tuulikutega, teised aga
on selle võimaluse poolt. Neid
elemente on oluline uurida,
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kuna hooratta lähenemisviisi
edu sõltub keskendumisest
sellistele küsimustele ja
lahendussuundadele, mis on
saare sidusrühmadele vähemalt
potentsiaalselt arutamiseks avatud.

Boschma nendib:

Ajalugu on võtmetähtsusega, mõistmaks,
kuidas regioonid arendavad uut kasvuteed,
kuna minevik mitte ainult ei sea piire, vaid
pakub ka võimalusi uute kombinatsioonide
loomiseks ja nende eraldamiseks uuteks
radadeks.
Ajaloo uurimine, SWOT-analüüs või nutika spetsialiseerumisstrateegia
tulemuste täiendav arendamine võib anda asjakohast teavet, et näha,
kuhu kohaliku omavalitsuse väljakutsed ja fookus konkreetse saare
kontekstis võiksid suunatud olla.

b. Kliima kohaliku innovatsiooni ja ambitsioonina
Hooratta-meetodi keskne
element on veendumus, et
tänapäeva keeruline ja ebakindel
innovatsioonivaldkond nõuab
arenevate poliitikavahendite
kaasaegset ja järkjärgulist
segunemist. Selles vaates on
peamised poliitikamõisted
koostöö, õppimine ja
katsetamine ning hõlbustamine,
kus traditsioonilistest
regulatsioonidest, õigusaktidest
ja teadus- ja arendustegevuse
toetustest üksi enam ei piisa.
Võrreldes traditsioonilise
lähenemisviisiga, kus võetakse
lähtepunktiks võitjad ja
valdkonnad, algab kaasaegne
instrumentide komplekt
väljakutsetest, „tahtjatest“ ning
see on missioonile suunatud.

Lisaks peetakse mitmesuguste
enam-vähem avatud projektide
algatamise ja elluviimise asemel
hädavajalikuks programmilist
lähenemisviisi, mis loob
süsteemse teadmistepositsiooni
ja aitab kohalikul või piirkondlikul
valitsusel tugevdada piirkondliku
innovatsiooni ökoinfrastruktuuri.
Sellises programmis on
projektiseeriad hästi kavandatud
kui süstemaatilised teadmiste
tugipunktid, võimaldades
improvisatsiooni ja paindlikkust,
kavandades samal ajal tegevusi
“reflektiivse praktika” aktiivse
süsteemi kaudu. Seetõttu on
oluline luua sobiv kliima kohalikule
innovatsioonile ning pidevale
proovimisele ja õppimisele
vastavalt valitsemisvahendite
komplektile.
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Joonis 6. Innovatsioon
Innovatsioonivalik – Konkurentsivõime
VIS-A-VIS Keerukus ja riskid

MADAL
(harjumuspärane, kontroll)
Üksikprojektid
Võitjatele keskendumine
Järelhindamine
Juht
Valdkondlik lähenemine
Standarditud lähenemisviis
(seadused, eeskirjad,
arendustegevuse rahastamine)

KÕRGE
(koostöö, õppimine ja katsetamine)
Programm / raamistik
Teadmiste kogumine ja
innovatsioonikeskkonna tugevdamine
Töö „soovijatega“ või väljakutsetega
Tagasiside
Partner
Missioonikeskne
Hindamismeetodite valik

Allikas: Teisman, kohandatud (2007).

RIS3 ASSOORID
Teadusuuringute ja innovatsiooni
nutika spetsialiseerumisstrateegia
RIS3 Açores eesmärk on
rakendada teadmistel ja
innovatsioonil põhinevat
majandusarengu mudelit, et
parandada piirkondlikku tõhusust
ja konkurentsivõimet ning jõuda
sellest tulenevalt kõrgemale
tööhõive tasemele. RIS3 Açores
keskendub piirkondlikele
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investeeringutele kolme
strateegilisse valdkonda, nimelt:
põllumajandus, loomakasvatus
ja agroettevõtlus,
kalandus ja meri,
turism.

Strateegia nr 8 „Innovatsiooni
eeltingimused ja varasem ajalugu”
heaks näiteks on RIS3 Açores
kasutuselevõtu praktiline juhtum,
mis järgib mitmetasandilist
lähenemist. Mitmetasandilise
valitsemisstruktuuri loomine
innovatsioonimudelis püüab
suurendada innovatsiooni
võtmeisikute, s.t avaliku
sektori, akadeemiliste
ringkondade, äriringkondade
ja kodanikuühiskonna vahelist
suhtlust. See organisatsiooniline
mudel koosneb
rakenduskomisjonist, piirkondlikust
innovatsiooninõukogust ja RIS3
temaatilistest töörühmadest.

Nad juhinduvad esindusosaluse
hea valitsemistava põhimõttest.
Seda põhimõtet rakendatakse
RIS3 Açores juures, kasutades
„koostöö juhtimise” metoodikat,
mis tähendab sidusrühmade
kaasamist otsustusprotsessi
vastavalt nende oskustele ja
teadmistele. Selle hea tava
peamine panus on intensiivne
interaktiivne paljude osalejatega
innovatsioonimudel nii
piirkondlikul, riiklikul kui ka
Euroopa tasandil, et jagada
kogemusi ja häid tavasid
piirkondliku innovatsiooni
tootmiseks.

Allikas: DRAE Acores - Islands of Innovation projekt

c. Tegevusprogrammi loomine
Mõistagi on saarte innovatsioonipoliitikal oma tavapärased
standardnõuded, nagu asjakohased ressursid (personal, vahendid jne),
planeerimine ja projektid. Lisaks peetakse mitmesuguste enam-vähem
avatud projektide algatamise ja elluviimise asemel hädavajalikuks
programmilist lähenemisviisi, mis loob süsteemse teadmistepositsiooni
ja aitab kohalikul või piirkondlikul valitsusel tugevdada piirkondliku
innovatsiooni ökoinfrastruktuuri. Sellises programmis on projektiseeriad
hästi kavandatud kui süstemaatilised teadmiste tugipunktid,
võimaldades improvisatsiooni ja paindlikkust, kavandades samal ajal
tegevusi „reflektiivse praktika“ aktiivse süsteemi kaudu.
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FRIISIMAA TEGEVUSKAVA
„Islands of Innovation juhend tegevuskava koostamiseks“ sisaldab
erinevaid samme, kuidas koostada innovatsiooni tegevuskava
programmina.
Vaata: interregeurope.eu/islandsofinnovation

Joonis 7. Friisimaa tegevuskava
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Source:
Apres 2020: missioonipõhine
innovatsioon Põhja-Hollandis,
Tijsma, 2018.

Friisimaa provintsi (Holland) tegevuskava (tööversioon, plaanitud valmimisaeg
september 2019)
Friisimaal on tulemuseks järgnev poliitikaprotsess ja esialgne tegevuskava:
Poliitikavahend:
OP Noord – Põhja-Hollandi rakenduskava/Põhja innovatsioonikava 2014–2020
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Poliitika taustainfo:
Põhja-Hollandi rakenduskava edendab innovatsiooni ja ettevõtlust selliste ühiskondlike
väljakutsete kontekstis nagu kliimamuutused, tervis, toit, vesi, energia. See toetab
kaasavat innovatsiooni ja eluslaboreid, et muuta piirkond innovatsiooni katselavaks.
Projekti Islands of Innovation kaudu soovib Friisimaa provints positsioneerida Friisi
Waddeni saared jätkusuutliku innovatsiooni eluslaboriteks, tuginedes nende eripärale
isoleeritud, isemajandavate loomulike kogukondadena. Saared asuvad Hollandi
põhjarannikul UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud haavataval mõõnaalal.
Väikesed saarekogukonnad seisavad silmitsi rahvastiku vähenemise ja ajude
väljavoolu, halva ligipääsetavuse, piiratud tervishoiu- ja haridusteenuste ning tugeva
sõltuvusega turismist. Puuduvad poliitilised algatused nende saarte kui isemajandavate,
iseseisvate ja ainulaadsete käsitööoskustega, suurepärases looduskeskkonnas elavate
loominguliste kogukondade, potentsiaalsete tugevuste kapitaliseerimiseks. Pakume
välja valdkondadeülese loova lähenemisviisi, et neid tugevusi struktuurselt kasutada.
Võttes kõiki saarekogukondasid elava laborina ning koondades ettevõtjad ja muud
innovatsiooniprojektide sidusrühmad, seame eesmärgiks saarte majandusarengu
edendamise.
Poliitika õppeprotsess:
Rahvusvahelised õppesessioonid, õppekäigud, heade praktikate vahetamine ja ühine
analüüsitöö Islands of Innovation projektis on kõik kaasa aidanud Friisimaa piirkondliku
tegevuskava väljatöötamisele. Selline poliitika õppimine on olnud orgaaniline, korduv
protsess. Selle asemel, et selgitada välja head praktikad, mida saab siinses piirkonnas
üks-ühele teistelt üle võtta, oleme projekti igast kohtumisest ammutanud killukesi ja
inspiratsiooni.

TEGEVUSKAVA
Võttes arvesse saarte vajadusi ja võimalusi ning partneritelt saadud inspiratsiooni, viime
ellu kolm tegevust:
1. Maatrikstabel
Seemneraha pakett (300 000 eurot) Põhja-Hollandi rakenduskava uute projektide
kiirendamiseks. See pakett loodi provintsi algatusel ja seda täiustatakse lähiaastatel veelgi.
(poliitikainstrumendi muudatuse tüüp: parem juhtimine)
2. Vliehouse
Pilootprojekt, mille eesmärk on näidata kohalike sidusrühmade koostöös ajutiste,
teisaldatavate elamute valmistamise tehnilisi võimalusi saartel, kasutades loodusel
põhinevaid materjale ja kohalikke ressursse (merevetikad, liiv, rohi). Projekti tegutseb
Põhja-Hollandi rakenduskava rahastamisel.
(Poliitikavahendi muudatuse tüüp: uued projektid)
3. Missioonipõhine lähenemine regionaalarengule
Missioonipõhise lähenemisviisi tutvustamine koostöös Põhja-Hollandi rakenduskava
korraldusasutusega. See parandab praeguse rakenduskava elluviimist ja teavitab uuest
strateegiast 2021–2027 rakenduskavale.
(Poliitikavahendi muudatuse tüüp: struktuurne/strateegiauuendus)
Allikas: Popma, T. & Tijsma, S. Team Europe, 2019
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ENESEHINDAMINE
Uuenduste Sobivus

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Kui aktiivne on teie saare kohalik ja piirkondlik valitsus (KOV,
PV) seni olnud innovatsiooni algatamisel, hõlbustamisel ja
stimuleerimisel?
Täpsemalt, kas nad on kaalunud tuginemist varasemale
ajaloole ja saare tugevustele?
Kuidas on valitsused stimuleerinud tänapäevaste
poliitikavahendite komplektide ja programmi rakendamist,
nagu soovitatakse strateegiates 8b ja 8c? Andke oma hinnang
(arv vahemikus 1–10) teie kohaliku või piirkondliku valitsuse
senise innovatsioonipoliitika sobivuse kohta.
Täpsemalt mil määral saaks valitsused parandada hoorattastrateegiate 8b ja 8c kasutamist parema poliitilise sobivuse
saavutamiseks?
Millisele sihttasemele – andke oma hinnang tuleviku kohta
– ja millise 2–4 projekti jaoks peaks valitsused püüdlema
innovatsiooni poole, pidades silmas nende sobivust /
innovatsioonipoliitika vahendite komplekti kaasajastamist?

TULEMUSED

PROJEKTID

Senine hinne:

1

Tuleviku sihthinne:

2
3
4
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8a. Teadmised varasemast ajaloost.
8b. Kliima kohaliku innovatsiooni ja ambitsioonina.
8c. Tegevusprogrammi loomine.
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7

Veebilehe toega
automaatne hindamine

Töötoa arutelude esitamiseks hoorattal, et võrrelda tänaseid tulemusi
soovitud tuleviku (5–10 aastat) tulemustega, saab kasutada lehekülje
20 koopiat, kus on juhendi „puhas” hooratas, või iga vestluslaud võib
kasutada suuremat käsitsi joonistatud ratast. Sellega seoses tuleks iga
alamsessiooni kohta hoida alles nii ametlikud kui ka mitteametlikud
märkmed, kuidas vastatakse hooratta-küsimustele, kuna need on
olulised elemendid täiskogu koosolekul tulemuste tutvustamiseks ning
lõpparuande ja tegevuskava koostamiseks.
Lisaks on Islands of Innovation hooratta-veebilehel võimalik luua ka
lõplik üldine tulemusleht.
NB! Veebileht on inglise keelne.
Selleks toimige järgmiselt.
1. Minge veebilehele:
innovationislands.com/the-tipping-wheel
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2. Sisestage rühmaarutelude hinded (kas ajurünnaku ajal või lõpus)
hooratta iga strateegia kohta.

3. Pärast kõigi 8 strateegia täitmist näete arvutiekraanil üldist hoorattatulemust, mille saab ka välja trükkida.
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8

Töötoa tulemused, hooratta-meetodi
aruanne ja tegevuskava

Tavaliselt dokumenteeritakse iga töötuba väikese aruandena kui uus
sisend innovatsioonipoliitika protsessis, mis viib uute tegevuskavadeni
või olemasolevate täiendamiseni.
Toome välja kaks näidet hooratta-töötubade tulemuste ja nende
esmaklassilise mõju kohta poliitikauuenduste protsessis.

HOORATTA KASUTAMINE
ASSOORIDE SAARTEL
Valdkonnad: põllumajandus, kalandus ja turism.
Assoorid korraldasid sidusrühmade grupikohtumise eesmärgiga
testida ja kasutada hooratta-meetodit poliitikakujundamise analüüsis.
Nelikheeliksi lähenemise alusel osales selles töötoas 40 osalejat 22
üksusest. Kaasatud üksused hõlmasid ettevõtteid, valitsusväliseid
organisatsioone, solidaarsusmajandusega seotud sotsiaalkultuurilisi
ühendusi, Assooride ülikooli osakondi ja muid avaliku halduse kohalikke
osakondi.
Töötuba sisaldas esinejate sessiooni, kus innovatsioonieksperdid
tekitasid arutelu ja algatasid küsimusi. Lisaks hõlmas töötuba
temaatiliste töörühmade (WG) vooru vastavalt teaduse ja innovatsiooni
nutika spetsialiseerumise strateegias RIS3 Açores määratletud kolmele
strateegilisele valdkonnale, nimelt:

Põllumajandus ja
agroettevõtlus
(WG1);

Kalandus ja meri
(WG2);

Turism (WG3).
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Selle sessiooni käigus analüüsis töörühm innovatsioonipoliitika
tulemuslikkust oleviku ja tuleviku perspektiividest.
Arutelu dünaamika näitena on siin toodud põllumajanduse ja
agroettevõtluse töörühma (WG1) hooratta tulemused.

Joonis 8 - Hooratas (TIPPING Wheel)

Loodud peale põllumajanduse ja agroettevõtluse töörühma
arutelusid.

Hooratta sisu:
1. Koostöö loomesektoriga
2. Pikaajaline koostöö VKEde ja MTÜdega
3. Noorte ettevõtjate võrgustiku toetamine
4. Teadmiste impordi ja ekspordi edendamine
5. Kogukonna kaasamine
6. Ühis-/kaasdisain
7. Institutsioonilised tingimused
8. Eeltingimused ja varasem ajalugu (uuenduste sobivus)
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Selle analüüsi viimase sammuna võrdles Assooride meeskond pärast
seminari iga WG hooratta tulemusi ja esitas ainulaadse ja viimase
hooratta, mis esindab RIS3 Açores piirkondade kaalukust piirkondliku
innovatsioonipoliitika maastikul.

Joonis 9 - Hooratas (TIPPING Wheel)

Piirkondlik innovatsioonipoliitika.

119

Pilt 28. Hooratta-meetodist inspireeritud pilt väljamõeldud Kotkasaarelt

HOORATTA KASUTAMINE
KOTKASAAREL
Teema: energia
Teine näide on olemasolevast saarest ja hoorattaga lahendatavast
tegelikust ülesandest, kuid konfidentsiaalsuse huvides ei saa saare ja
omavalitsuse nime avaldada. Seetõttu on kasutatud nende asemel
väljamõeldud nimesid Kotkasaar ja selle ühte, Bouschbacheri
omavalitsust.
Töötoa ettevalmistamiseks on astutud mitmeid samme:
Telefoni- ja Skype-kohtumised Bouschbacheri omavalitsuse
keskkonnaosakonnaga;
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Ülevaade „hallist kirjandusest“, mis koosneb
mitmesugustest memodest ja aruannetest saare
energiapoliitika ja võimalike taastuvenergia projektide
kohta, samuti esmane aruanne andmetega saare
demograafia, kultuuri, hoonete, hariduse, põllumajanduse,
tööstuse jne kohta; ja
Ülevaade varasematest hoorattaharjutustest Samsœl,
Amelandil ja Texelil (Holland) ning Assooridel.
Energiatarbimise osas elaniku
kohta on Bouschbacher
võrreldav paljude teiste samade
omadustega tavaliste saarte
energiatarbimisega: kasvav turism,
vananev rahvastik, märkimisväärne
põllumajandussektor, suur
teenindussektor ja erilised
looduskuurordid. Lisaks mainitakse
süsinikust vabanemist käsitlevas
kirjanduses, et Kotkasaar on
regioonis seadnud energia
üleminekuks ambitsioonikad
eesmärgid:
(1) 2030. aastal olla
fossiilkütustevaba, hõlmates
kõik sektorid;
(2) 2020. aastaks tugineda
eriti transpordisektoris 100%
taastuvenergiale, seda
nii isiklike sõitude kui ka
kaubavedude puhul.
Eagle Islandi omavalitsused
toetavad neid eesmärke.
Bouschbacheri veelgi
ambitsioonikam eesmärk on 2025.
aastaks täielikult süsinikuvabaks
saada.Töötuba algas Islands of
Innovation meeskonna poolt
tehtud kahe sissejuhatusega.
Esimene neist, mille esitas hr

Simon Tijsma Friisimaa provintsist
(Holland), käsitles tänapäevaseid
teadmisi valitsuste rollist ergutada
piirkondlikku innovatsiooni
täiustatud juhtimise kaudu,
pöörates erilist tähelepanu
saartele. Teine ettekandja – AAU
Aalborgi ülikooli (Taani) professor
Han Brezet – käsitles hoorattameetodit ja hooratta tausta.
Brezet ja Tijsma tegutsesid ka
töötoas selle osa moderaatoritena,
neile lisandus Islands of Innovation
spetsialist hr Soeren Hermansen
(energiaakadeemia direktor,
Samsø saar, Taani).
Ratta igasse strateegiasse lisatud
enesehindamisküsimustele vastas
iga rühm kahetunnise sessiooni
jooksul, sealhulgas oli hinne senise
positsiooni kohta ja soovitud
tulemusele viie aasta pärast. Iga
rühma hindeid selgitas rühma
ettekandja. Iga hinde teema on:
mil määral kohalik või piirkondlik
valitsus kasutab oma valitsemise
potentsiaali kohaliku innovatsiooni
kaasjuhtimiseks, selle toetamiseks,
eestvedamiseks, kiirendamiseks ja
elluviimiseks. Kümme on kõrgeim
võimalik tulemus, null madalaim.

121

Joonis 10. Tulemused
Kõigi rühmade töötubades antud hinnete tulemused,
mida on kohandatud pärast kõigi osalejatega ühisistungil
tagasiside andmist.

Joonise 10 tulemused näitavad, et osalejad näevad olemasolevate
kohalike/piirkondlike valitsuste energiainnovatsiooni poliitikat järgmiselt
(väike sebra ring).
Viis strateegiat (S) saavad ebapiisava hinde (3–5):
(S1) loomesektori kaasamine;
(S2) koostöö VKEde ja MTÜdega;
(S3) noorte ettevõtjate innustamine;
(S4) teadmiste impordi ja ekspordi edendamine;
(S8) innovatsioonipoliitika sobivus.
Piisavad hinded (6) on:
(S5) kogukonna kaasamine;
(S6) ühis/kaasdisain;
(S7) institutsionaalsed eritingimused.
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Need hinded on suhteliselt
enesekriitilised ja madalad,
võrreldes teiste Islands of
Innovation projekti omadega.
Lähituleviku hinded (joonisel
suurem „ring”) näitavad
seevastu kõrget pürgimustaset.
Kõigil strateegiatel on eesmärk
saada väga heaks (skoor 8)
kuni suurepäraseks (skoor 10).
Ainsaks erandiks on omavalitsuse
innovatsioonipoliitika sobivus,
mille tulemus on 7.
Arutelu käigus selgus, et
paljud osalejad eeldasid, et
energia ülemineku meeskonna
olemasolevate ressurssidega, mis
koosneb ühest inimesest ja osalise
tööajaga assistendist, pole teiste
ambitsioonikate strateegiate
täielik rakendamine täiesti
realistlik, mis seletab seda vähem
ambitsioonikat skoori.

Kõigi Kotkasaare töötoas osalejate
üldine eesmärk ja püüdlus on
liikuda üsna madalast üldisest
hooratta tulemusprofiilist väga
ambitsioonikaks. Selleks on
vaja omavalitsuse ressursid
säästva ülemineku tarvis ümber
kujundada. Enamikule osalejatest
oli ilmne, et intensiivse energia- ja
veetranspordi tegevusprogrammi
elluviimiseks (olemasolevate
plaanide integreerimine), mis
põhineb hooratta-seminari
konsensuslikel tulemustel, on
vaja Bouschbacheri valla säästva
ülemineku meeskonna jaoks
rohkem töötajaid ja ressursse.
Seda väljakutset toetati ja arendati
edasi hilisemas Samsø saarelt hr
Soeren Hermanseni seminaris ja
aruteludes.
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Järgnev annab ülevaate projektidest, mille osalejad kavandasid suurema
programmi osana iga hooratta-strateegia elluviimiseks.
Loomesektori väljakutsed:
1. Eripärane kommunikatsiooniprojekt koos loomesektoriga
2. Dialoogi projekt
3. Ühiste projektiettepanekute vormistamine
Koostöö VKEde ja MTÜdega:
1. Uus biogaasitehas, lisaks bussipark ja gaasitankla, ka autodele
2. Nutikas veevarustus turistidele, ettevõtetele ja majapidamistele
Noorte ettevõtjate võrgustik
1. Biogaasi tootmise tehas
2. Kaasake noori loodust hõlmavasse, tänapäevasesse põllumajanduslike ja
kohalike toodete arendamisse
3. Eriprojekt innustamaks noori saarele jääma
4. Koostöö kohaliku ülikooliga: kursused, lõputööd, ühised uurimisprojektid jne
5. Kohalike innovatsiooniauhindade konkurss noortele ettevõtjatele
Teadmiste import ja eksport
1. Laiendatud koostöö kolmikheeliksi kaudu – tegevuskava, kuidas ja kellega koos
tegutseda, kus on määratletud osalejate rollid
2. Kohaliku omavalitsuse üleminekumeeskonna laiendamine (personal, ressursid)
3. Avalik üritus säästlikkuse teemal
Kogukonna kaasamine
1. Inovatsioonihariduse edendamine, alustades koolist			
2. Ühine protsess uue biogaasi tehase lokaliseerimiseks
3. Elanike toetuse tekitamine fossiilkütusevaba tuleviku jaoks
4. Kohalike ülikoolide kaasamine magistri- ja doktoriteadmistega jne.
Ühis-/koosdisain
1. Kaasake kohalikku arengusse turiste, ajutisi elanikke, läheduses elavaid õpilasi
2. Hõlmake kohalikke elanikke biogaasile üleminekul
3. Struktureerige valla kommunikatsioon taastuvenergia kohta
Institutsionaalsed eritingimused
1. Õppimine olemasolevatest õnnestumistest
2. Biogaasi tootmistehas
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Innovation Policy Fitness
1.Veeinnovatsioon: vihmavesi; magestamine; taaskasutamine; muda taaskasutus =
ka biogaas
2.Biogaasi tehas: lokaliseerimine ja rahastamine
3.Korraldage kodanike loominguliste ideede jaoks vastuvõtupunkt / kontor
4.Loogilise põllumajanduse kontseptsioon: “maheda” ja “tavapärase”
põllumajanduse ühendamine
5. Paekivi innovatsioon: ringluses olevad tsemendi- ja kriiditooted
6.Üldine innovatsioonistrateegia, mis hõlmab punkte 8.1–8.5

Esitatud projektiideid tutvustati ja arutati nende väärtuslikkuse
seisukohalt üldisel sessioonil kõigi osalejatega. Võib teha järgmised
järeldused:
Plaanides on esimeses järjekorras kõige sagedamini uue
biogaasijaama kasutuselevõtt energiasüsteemis ja seda
mainitakse enamikus strateegiates;
Osalejad on võtnud energiasäästuga seotud väljakutse
kohta tervikliku lähenemise: tihedas seoses on mainitud
nii veesüsteemi uuendamise vajadust kui ka tööstust ja
põllumajandussektorit;
Sageli mainitakse ka vajadust luua kohalike ülikoolidega
palju tihedamad sidemed ning kaasata saarte
üleminekuprogrammi bakalaureuseõppe tudengite,
magistrantide, doktorantide ja ülikoolide personali projekte;
Esitatud projektide ja ideede hulga, mitmekesisuse ja suuruse tõttu on
vaja jätkusessiooni, et panna paika prioriteedid, ühendada projekte,
koostada üldine programm ja hankida selle elluviimiseks sobivad
ressursid.
Pilt 29. Saarte lootusrikas tulevik
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9

Poliitika mõju ja
järgmised sammud

Hooratta-seminaride
tulemuste realiseerimisel on
erinevaid lähenemisviise.
Väikeste kogukondade
innovatsiooniprogrammide
soovitused ja retseptid võivad
erineda saartel asuvate linnade või
saarterühmade omadest.
Kui aga rakendada seda suunaga
alt üles, võiks väikesi kogukondi
vaadelda ka kui „innovatsiooni
aatomituumasid“. Üleminekuid
suuremates üksustes ja kogu
ühiskonnas tervikuna, mis on
osa suurematest süsteemidest,
saab aktiviseerida koos teiste
„innovatsiooniaatomitega”,
alustades nendest esmastest
üksustest.

Samuti on hooratta-lähenemisviis
väga tihedalt seotud „parimate
praktikate ja tulevaste praktikate”
väljamõtlemise ja rakendamisega,
lähtudes alt-üles perspektiivist.
Nagu juba mainitud, peetakse
ressursside (inimesed, eelarve,
teadmised jne) olemasolu
rakendusprotsessis ja edasise
tegevuskava jaoks ülioluliseks
„conditio sine qua non“.

Pilt 30. Saare-innovatsiooni ja poliitika kujundamise järgmised sammud
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Kuna ettevaatusabinõuna soovitavad hooratta-meetodi praktikud sellist
tegevuskava läbipõimitult koostada ja teostada mitte üksikute projektide
lineaarse elluviimise abil, vaid kasvava programmina, mis sisaldab
järgmisi põhimõtteid.
Allikas: S. Hermansen, Samsø

Põhimõte „MIKS“, mis tuleb esimesena ja mis on „unistuse“
alus – näiteks töökohad kõigile noortele inimestele
kombinatsioonis kasvava ja hallineva turistisegmendi
aktiveerimisega teatavatel saartel, võib viia ootamatu sünergia
ja uue inspireeriva visioonini;
Siis saab seotud omavalitsus soovitada missiooni „MIS“,
millel on tugev seos „unistusega“;
„KUIDAS” määratlevad inimesed – ühine juhtimine ja
ühine omavastutus on üleminekuprotsessi peamised
eelised;
Mitteametlike kohtumiste korraldamine, väikeste
projektide ettevalmistamise eelarvete loomine ja
paljulubavate uute talentide valimine olemasolevate
edukate ettevõtjate asemel on kohaliku/piirkondliku
valitsuse, mille eesmärk on „ühiselt ülemineku juhtimine“,
võtmeelemendid.
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Need sammud sobivad hästi Islands of Innovation mudelisse, nagu on
kirjeldatud käesoleva juhendmaterjali alguses. „Islands of Innovation
tegevuskavade ettevalmistamise juhend” võib aidata tulemusi
vormistada dokumentidena, mida saab kasutada valitsemisprotsessis.

Vaata:

Islands of Innovation,
interregeurope.eu/islandsofinnovation
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PROJEKT
Euroopa saarepiirkonnad seisavad
silmitsi mitme väljakutsega:
rahvastiku vähenemine, eraldatus,
haavatav keskkond ja piiratud
majandustegevus, mis on
saarepiirkondade territoriaalsete
iseärasuste tõttu sageli
väikesemahuline ja keskendub
vähestele majandussektoritele,
näiteks põllumajandusele
ja turismile. Üks suuremaid
ohte, mis saari ähvardab, on
rahvastiku vähenemine piiratud
töövõimaluste tõttu, eriti noorte ja
andekate puhul. Siiski on saartel
mandriga võrreldes eeliseid: nad
on iseseisvamad, sest kaasavad
kogukonda tõhusamalt, ja on
eraldatud, mis võib käivitada
uuendusi ja pakkuda eristatavat,
leidlikku keskkonda uuenduste
katseliseks rakendamiseks.
Seetõttu soovivad selle projekti
saarepiirkonnad käsitleda oma
majanduse mitmekesistamise
võimalusi innovatsioonipoliitika
parandamise kaudu. Meie
projekti keskmes on avaliku
poliitika meetmete uurimine ja
täiustamine, et muuta saared
innovatsiooni „katselavadeks“:
saared kui innovatsiooni edendav,
eksperimentaalne „katsetamise
ja õppimise“ keskkond, mis
suudab saartel hoida ja sinna ligi
meelitada noori, innovaatilisi ja
ettevõtlikke inimesi ning tegevusi.
Seda tehakse poliitika täiustamise,
õppesessioonide, tegevuskava
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väljatöötamise, heade praktikate
väljaselgitamise ja jagamise ning
aktiivse töö kaudu saartel, kaasates
piirkondlikke sidusrühmi. Projekti
abil kogutakse ja levitatakse
saarepiirkondade heade praktikate
kataloogi ja innovatsioonijuhendi
abil omandatud teadmisi.
Projekti partnerid on
geograafilised saared või
saarepiirkonnad/saarestikud
Hollandist, Taanist, Portugalist,
Eestist, Prantsusmaalt ja Kreekast.
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Han Brezet on AAU Aalborgi ülikooli (Taani) planeerimisteaduskonna
professor ja ta tegutseb jätkusuutliku innovatsiooni ja poliitika
valdkonnas. Groningeni (Holland) Hanze’i rakenduskõrgkoolis
kaasvastutab ta energiasiirde valdkonna ettevõtluse arendamise
magistriõppekava eest. Ta on Hollandi Delfti tehnikaülikooli
emeriitprofessor, kus ta on juba rohkem kui 25 aastat juhtinud
jätkusuutliku disaini programmi ja olnud inseneriteaduste teaduskonna
kraadiõppekooli juhataja. Han on Friisimaa provintsi EL Team
Europe’i innovatsiooniprojektide nõustaja. Lisaks on ta Portugali
Teadus-, Tehnoloogia- ja Haridusministeeriumi nõunik ning disainija innovatsioonivaldkonna erinevate külaliskomisjonide esimees nii
Hollandis kui ka väljaspool.
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Simon Tijsma
Simon Tijsma on majandustaustaga (MSc.), ta õppis Groningeni RUG
ülikoolis ja tema karjäär on arenenud poliitikainnovatsiooni suunal, olles
„ettevõtja” avalikus teenistuses. Aastaid juhtis ta Friisimaa provintsi
(Holland) majandus- ja turismiosakonda, olles samal ajal Põhjamere
komisjoni innovatsiooninõunik. Täna on Tijsma Friisimaa provintsis
jätkusuutliku innovatsiooni programmijuht. Tema töö keskendub
peamiselt uute ideede, kontseptsioonide ja võrgustike ning muude
riikliku ja rahvusvahelise koostöö vormide loomise protsessile. Uutes
võrgustikes on nelikheeliks oluline element, sealhulgas aktiivne
osalemine VKEdes, eri tasandi valitsustes (kohalik–rahvusvaheline),
haridusasutustes ja MTÜdes. Friisimaa „Veekampuse“ arendamine
on hea näide ühest projektist, milles Tijsma edukalt rakendas avalikku
ettevõtlust ja võrgustikupõhist lähenemist. Tänases Friisismaa provintsi
säästva innovatsiooni programmis osaleb ta paljudes valdkondades,
sealhulgas energeetika, vesi, hooldus, maakasutus, kunst ja turism.
Lisaks aitas Simon aktiivselt ja edukalt kaasa Leeuwardeni/Friisimaa
Euroopa kultuuripealinna 2018 võidetud konkursil.
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eluslaborite rollile innovatsioonis, näiteks projekt INNOLABS (EL
Erasmus programm), mille eesmärk on rajada innovatsioonilaborid Eesti,
Läti ja Küprose ülikoolidesse. Tema keskkonnaalane konsulteerimine
ja nõustamine hõlmab muu hulgas ka kliimamuutuste riiklikku
kohanemisstrateegiat Lätis, keskkonnaküsimusi projektis „Läti
raudteevõrgu elektrifitseerimine” ja keskkonnatööd Rail Baltica projekti
nimel („Rail Baltica käitamise ja hooldusetapi nullheite strateegia”).
Nameda on MTÜ „Ökodisaini kompetentsikeskus” (Riia, Läti) juhatuse
liige.
Kontaktteave: nameda.belmane@gmail.com
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Juhis hooratta-meetodi
kasutamiseks
Hooratta-meetodi juhendit ja hooratast saab kasutada saarte
innovatsiooni piirkondliku ja kohaliku juhtimise hindamiseks, mille
eesmärk on:
saarte või saare osade vahelise üldise võrdlusaluse
väljatöötamine;
status quo võrdlemine soovitud tulevikuga: ‘unistus’;
keskendumine innovatsioonile konkreetse probleemi,
sektori või aspekti võrdlusaluse jaoks (energia, materjalid,
vesi, transport, põllumajandus, ringmajandus, turism,
esiletõusvad tehnoloogiasektorid, loomemajandus jne);
aluse ja inspiratsiooni loomine terviklikule uuele - või
uuendatavale-poliitikaprogrammile, millel on konkreetne
temaatiline fookus ja kaasamisele orienteeritud projektid;
uuendustegevuse ja loomingulise meeskonna loomise
hõlbustamine omavalitsuste ja piirkondade jaoks;
olla poliitikauuenduste ajurünnakutel toetav vahend “tantsupõrand”.
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