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INNOVATSIOONIKLASTRI TOETUSE INNOVATSIOONITEGEVUSE LÕPPARUANNE 

 
1. Elluviidud innovatsioonitegevuse kirjeldus1 

Innovatsioonitegevuse eesmärk oli välja töötada digitaalse väljundiga mulla  elektriliste omaduste mõõtmise 

andurid ja keskjaamade prototüübid. Seni olid olemas andurid, mis töötasid 2/3G ühendusega, aga selleks, 

et neid andureid kasutada tuli baasjaam ühendada vahelduvvoolu võrku. Taimekasvatuse tootmispõldudel 

seda võimalust pole. Selleks, et andurid saaksid töötada iseseisvalt põllul oli vaja vähendada nende 

energiatarbimist nii, et baasjaamad töötaksid päikesepaneelidega. Seadmete välja töötamise käigus lisati seni 

kasutusel olnud 2/3G ühendusega anduritele 4G ühendamise võimalus. 4G ühenduse loomine on unikaalne 

Eestis ja on võimalik siin kasutada, kuna Eestis on laiaulatuslik 4G andmeside levi. Sellest lähtuvalt on 

arendus tehtud LTE 4G võrgu peale toimivaks.  
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Kokkuvõtteks loodi innovatsioonitegevuse käigus anduritele ja baasjaamadele täiesti uus sidetehnoloogia, 

baasjaamale uus CPU  ja baasjaam pandi tööle päikesepaneeliga. Kõik need tegevused olid võtmetähtsusega, 

et andureid saaks üldse tootmispõldudele paigaldada. Enne neid tegevusi oli võimalus andurid paigaldada 

ainult vahelduvvoolu võrgu pistiku lähedusse. Just innovatsiooniklastri projekti käigus töötati välja lahendus, 

mis võimaldab nüüd baasjaama kasutada ilma põhivõrgu elektriühenduseta päikesepaneeli abil. Tänu sellele 

saab baasjaama ja selle antenni asetada autonoomselt põllu lähedusse (joonis 1).  

 

Joonis 1. Näide päikesepaneeliga baasjaama paigaldusest Rõhule (masti otsas asetseb veel antenn). 

 

Päikesepaneeli võimaluse lisandumine on väga oluline, sest mullaandurite ja vastuvõtuantenni vaheline 

kaugus ei saa olla väga suur. Projekti käigus läbi viidud testimised näitasid, et mulla pindmisesse 10 cm kihti 

paigutatud andurite kaugus ei tohiks olla palju üle 100 m. Vastasel juhul ei jõua signaal baasjaama. 

Sügavamale paigutatud (70 cm) andurid peavad baasjaamale veel lähemal asuma. Meie kõige viimased 

testimised on näidanud, et anduri signaali jõudmist baasjaamani võib suure kauguse korral piirata ka tihe ja 

kõrge taimkate. Varasemalt viidi testimised läbi teraviljapõldudel ja seal taimik signaali ei mõjutanud. 2020. 

aastal on  Maaülikooli katsealal andurid sorgo põllul. Pindmisse kihti paigaldatud andurite signaal on 

baasjaamast kaugematel (ca 100 m) katselappidel kõrge ja tiheda taimiku tõttu augusti kolmandast dekaadist 

katkendlik või lausa peatunud (joonis 5).   

 

Soil Scout OY tarnis klastrile testimiseks kolm baasjaama ning 21 mullaandurit. Mullaandurid registreerivad 

temperatuuri ning mulla elektrilised omadused (dielektriline läbitavus ja elektrijuhtivus), mille alusel leitakse 

tulemusnäitajatena  mulla  mahuline  niiskus (%) ja mulla soolsus EC (dS/m). Kui andmevahetus toimib, siis 

andurite registreeritud tulemused saadetakse andmete haldamise serverisse iga 20 minuti järelt. Niimoodi on 

võimalik saada pidevad aegread muutustest mullas. Baasjaamad ja andurid paigutati testimiseks Maaülikooli 

katsepõllu erinevatele väetisvariantidele (13 andurit) ja tootmispõldudele (esmalt asukohaga Lukel, seejärel 

Meeril ja nüüdseks Ahjal). Esmased testimised  tehti alates 2018. aasta kevadperioodist. Esimesel aastal 

toimis andmevahetus väga katkendlikult ja püsivaid aegridasid ei tekkinud (joonis 2 – sirgjooneline muutus 

üksikute andmeedastuse punktide vahel). 2019. aasta vegetatsiooniperioodist alates tagasid arendustööd 

püsivama andmevahetuse ning alates 2020. aasta kevadest toimib andmevahetus 4G võrgu kaudu üsna 

stabiilselt. 

 



 

 

 

Joonis 2. Väljavõte katsepõllule kolme erinevale sügavusele (10, 40 70 cm) paigutatud mullaanduri 

registreeritud temperatuuri, niiskusesisalduse ja soolsuse aegridadest alates 2018. aasta kevadest kuni 

2020. aasta juulini. 

 

Andurite tulemuste hindamiseks võeti nende kõrvalt perioodiliselt mullaproove ning laboratoorselt määrati 

kaaluline niiskusesisaldus, soolsus, ioonide kontsentratsioonid. Hetkel on baasjaamad paigutatud järgnevalt: 

katsepõld Eerikal (XY: 6473268, 655866; 13 andurit), tootmispõllule rajatud lüsimeeterväljakul Rõhul (XY: 

6471497, 647594; 2 andurit), tootmispõllul Ahjal (XY: 6457478, 678545; 6 andurit). Andurid suudavad hosti 

kajastada mulla temperatuuri ja niiskusesisalduse muutusi (joonis 3). Ahja põllu näitel võib esile tuua, et 

andurid suudavad hästi eristada temperatuuri muutuseid ning niiskusesisalduse osas nii sademetest ja 

majandamispraktikatest tulenevaid erinevusi mulla niiskusesesisalduses. Biosöega rikastatud põllu osa 

suudab mulla pindmises kihis rohkem vett kinni hoida (joonis 3) ja muutused ajas on loogilises seoses 

sademetega. 



 

 

Joonis 3. Väljavõte Ahjale paigutatud mullaandurite mõõtmistulemustest perioodil 15.06.2020 kuni 

15.07.2020. Andurid on paigaldatud kolmele sügavusele (20, 40 ja 70 cm) tootmiskatse kontrollvariandile 
ning biosöe lisandiga mullale (tähis BC).  

 

Seosed laboratoorselt määratud kaalulise niiskusesisaldusega on keskmise tugevusega (r = 0,55; joonis 4). 

Sõltuvalt katsekohast varieerus korrelatsioonikordaja vahemikus 0,45…0,86. Andurite niiskuseandmed on 

kasutatavad suhtelise muutuse tuvastamiseks, kuid tegelike niiskusesisalduse absoluutväärtuse hindamiseks 

see täpsus ei pruugi piisav olla.  



 

Joonis 4. Seos laboratoorselt määratud mulla kaalulise niiskusesisalduse ja anduri poolt mõõdetud 
mahulise niiskusesisalduse vahel.  

 

Andurite võimekus registreerida mulla soolsust (EC) oli enamasti tagasihoidlik. Suurema osas ajast oli EC 

registreeritud väärtus kas väga väike (sagedasti 0 väärtusega) ning vähese ajalise muutlikkusega. Pikal 

perioodil ei tuvastatud EC väärtuse muutusi või olid need väga väiksed (joonis 2 ja 3). Meie kogemus näitab, 

et andurite EC väärtuse mõõtmise võimekus sõltub sellest, et kui hästi on andur paigaldamisel rikkumata 

ehitusega mullaga kontakti saavutanud. Osalt võis see olla tingitud paigaldamisel jäänud ebapiisavast 

kontaktist mulla ja anduri vahel, ent teisalt ka nende madalast tundlikkusest madala niiskusesisalduse juures. 

Arvestades meie põllumuldadele omast madalat soolsuse taset jäävadki kobedasse mulda paigaldatud 

andurite poolt soolsuse muutused registreerimata. Seetõttu oli mitmete andurite EC tulemused läbivalt 0 

väärtusega või siis periooditi stabiilselt madalad ja väikese sesoonse muutlikkusega. Seetõttu me ei 

tuvastanud kogu valimi alusel statistiliselt usutavaid seoseid andurite registreeritud ja laboratoorselt 

määratud soolsuse väärtuste vahel ning samuti ei olnud seoseid üksikute ioonide sisaldusega mullas. 

 

2020. aasta juunis paigaldasime Maaülikooli katses 10 cm sügavusel paiknevad andurid uuesti, eesmärgiga 

saavutada mulla tahke faasiga parem kontakt. Kui varasemalt olime paigaldanud andurid mullakaeve põhja 

ja katnud mullaga, siis nüüd surusime andurid kaeve küljelt rikkumata ehitusega mulda. Selline paigaldusviis 

tagas oluliselt suurema soolsuse registreerimisvõime (joonis 5). Varasemalt olid soolsuse ajalised muutused 

väikesed ja tulemused polnud alati ootuspärases seoses katsevariantidega (nt 2019. aastal oli väetamata 

katseala soolsus suurem kui väetisvariandis 80 kg N/ha). Uue paigaldusviisijärgselt on käesoleval 

vegetatsiooniperioodil andurite registreeritud soolsuse muutlikkus palju suurem. See annab eelduse, et 

täiendavate andmestike kogunemisel on siiski võimalik leida usaldusväärseid seoseid välja arendatud 

andurite soolsuse väärtuste alusel väetamissoovituste andmiseks ja toitainete liikuvuse hindamiseks.  



 

Joonis 5. Andurite registreeritud soolsuse (dS/m) dünaamika kahe aasta jooksul (aegrea lõpp joonisel 

30.08.2020) Maaülikooli katse kolmes väetisvariandis (0, 80 ja 160 kg N/ha) 10 cm sügavusel. 

 

Analüüsides eraldi Maaülikooli väetiskatse pindmisse kihti paigaldatud andurite EC väärtuste seost 

laboratoorselt määratud väärtustega (joonis 6) saame siiski järeldada, et teatud tingimustel omavad need 

andurid potentsiaali mulla toiterežiimi hindamisel. Soolsuse registreerimiseks on andurite paigaldamise 

metoodika määrava tähtsusega ja nende  andurite tootmispõldudel kasutus vajab kindlasti veel täiendavat 

analüüsi.  

 

 

 

Joonis 6. Seos laboratoorselt määratud mulla soolsuse (EC, mikroS/cm) ja anduri poolt mõõdetud soolsuse 

(EC, dS/m) vahel Maaülikooli IOSDV väetiskatses.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hinnang innovatsioonitegevuse lõppeesmärgi saavutamisele2 

Klastri liikmed soovisid mulla andureid arendada, sest põllumajandustootjad ootavad saadetud 

mullaproovide vastuseid laborist mitu kuud. Nende järgi operatiivselt tegutseda pole võimalik. Eesmärk oli 

töötada välja seadmeid, mille abil on võimalik saada kohest infot põllumullast, et planeerida selle järgi 

põllutöid. 

 

Praktikas on põldude äärde võimalik paigaldada ilmajaamad ja saada nendest sademete ja niiskuse andmeid, 

aga sealt tulnud info ei ütle tegelikult mitte midagi selle kohta, milline on niiskus ja temperatuur mulla sees. 

Teine kitsaskoht on see, et ilmajaamad asuvad põllu kõrval, kuid põllumajandustootjatel on vaja seirata kohti, 

kus reaalselt saaki kasvatatakse. Mulla andurid on põllumullas ning nende peal toimub taimekasvatus. Seega 

info tuleb sealt, kust seda on kõige enam vaja saada. See oli tootjate motivatsioon innovatsioonitegevuseks. 

 

Mullaharimise ja külvi ajastamisel on mulla temperatuur ja niiskus võtmetähtsusega. Taimekasvatuse 

seisukohast on info mulla niiskuse kohta ääretult oluline, sest ainult niiskusega omastavad taimed 

toiteelemente. Samas kui räägime teistest täppistaimekasvatusese võimalustest (kaugseire), siis nii niiskust 

kui ka mulla temperatuuri on raske täpselt hinnata drooni või satelliitpildi abil. 

 

Antud innovatsioonitegevuse puhul on tegemist prototüüpide arendusega. Klastri liikmed andsid 

tegevuskava koostades selged suunised, mida on taimekasvatajal põllumullast vaja teada: 

1) Info mulla niiskuse kohta, et vältida mullaharimisel mulla liigset tihenemist.  

2) Info mulla temperatuuri kohta, et õigel ajal külvata. Seda on kõikide kultuuride puhul oluline jälgida, et 

mulla temperatuur oleks piisav külvi ajal.  

3) Toiteelementide leostumine. Seda juba teame, et toiteelemendid leostuvad mullast veega välja uhtudes. 

Klastri liikmete jaoks oli oluline teada, kas klastri teised tegevused, näiteks biosöe kasutamine koos 

orgaanilise väetisega ja vahekultuuride kasvatamine aitavad toiteelementide kadu vähendada.  

Need eesmärgid pandi paika klastri liikmete ehk põllumajandustootjate poolt juba tegevuskava koostades. 

Edasi oli koordinaatori ja partnerite ülesanne andureid arendama hakata. Elektroonika poole arenduse juures 

klastri liikmed ei osalenud. Mulla andurid ja baasjaamad arendati Soil Scout OY-s Soomes.  

 

4G ühenduse loomine on unikaalne Eestis ja on võimalik siin kasutada, kuna Eestis on laiaulatuslik 4G 

andmeside levi. Sellest lähtuvalt on arendus tehtud LTE 4G võrgu peale toimivaks. 
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xxxxxxxxxxxxx. Tegemist oli riskantse teadus-ja arendustegevusega, mille järjepideva tööle saamisega oli 

alguses probleeme ja sellepärast pikenes ka innovatsioonitegevuse periood. Innovatsioonitegevuse käigus 

saadeti ühel korral seadmed arendustegevuseks tagasi Soome Soil Scout OY-sse, kuna esialgu valitud xx-xx 

modem oli põllul tõesti kehva võrguühendusega (seega ei edastanud ka andmeid) ning põhjuse välja 



selgitamine ja parandamine võttis aega. Koheselt polnud selge, kas viga oli valesti kirjutatud koodis, 

riistvaras, modemis või on 4G ühendus antud põllul kehv. See suurendas oluliselt töömahtu andurite välja 

töötamisel.   

 

Mullaandurite testimine oli seotud ka klastri teiste innovatsioonitegevustega: “Orgaaniliste väetiste 

keskkonnamõju vähendamine ja efektiivsuse suurendamine“ ja „Põhikultuuride järel vahekultuurina 

kasvatamiseks sobivate liikide ja segude ning nende viljelemiseks sobiva agrotehnika väljatöötamine”. 

Mullaandureid kasutati Soone talu Lukel  ja Meeril asuval teraviljapõllul, kuhu vastavalt 2018. ja 2019. aasta 

sügisel rajati  katsed vahekultuuri ja biosöe mõju hindamiseks nitraatiooni vertikaalse liikumisele mullas 

pärast vedelsõnniku laotamist. See võimaldab nende innovatsioonitegevuste tulemuste tõlgendamisse 

kaasata täiendavaid andmeid mulla niiskuse, temperatuuri ja soolsuse kohta.  

 

Lõppkokkuvõttes viidi andurite ja andmevahetuse arendustööd edukalt ellu. Baasjaama on võimalik kasutada 

päikesepaneeli toitega ning 4G andmeühendusega. Andurid suudavad piisavalt hästi kajastada temperatuuri 

ja mulla niiskuse ajalist muutlikust. Andurite tundlikkus soolsuse väärtuste tuvastamiseks sõltub väga suures 

ulatuses nende paigaldusest. Kui andurid saavutavad kontaktpinna mulla tahke faasiga, siis omavad need 

potentsiaali, ent praktikas nende tulemuste alusel otseselt väetamissoovituste andmiseks on veel vaja koguda 

täiendavaid andmeid.  

 

Innovatsioonitegevuse raames on hetkel Eestis 3 baasjaama ja 21 mulla andurit. Kaks komplekti on 

paigaldatud tootmispõldudele (Ahjal ja Rõhul) ning üks Eesti Maaülikooli katsepõllule.  

 

Klaster jätkab paigaldatud andurite andmete kogumist ja analüüsimist. Klastril olemas nüüd kaasaegne 

mullaandurite võrgustik, millest koguneb järjest täiendavad andmeid, mis toetavad klastri teisi 

innovatsioonitegevusi ja mis pakub võimalusi edasisteks arendustöödeks. 

 

3. Erinevused kavandatud ja tegelike tulemuste vahel3 

Kui algselt oli plaanis baasjaamale lisada ka LAN püsivõrgu ühendamise võimekus, siis arendustööde käigus 

sellest loobuti. LAN ühendusportaal oleks baasjaama muutnud väga ilmastikutundlikuks ning sel juhul 

poleks tagatud selle toimimine välitingimustes. Arendatud 4G andmevahetuse võimekus on hetkel täiesti 

piisav seadmete praktikas kasutamiseks ning LAN ühendust reaalsetes põllutingimustes poleks niikuinii 

vaja. Kuna esmased baasjaama prototüübid ei taganud stabiilset andmevahetust, siis põllu tingimustes 

testimist ja mullaproovide kogumist ning andmeanalüüsi sai teha kavandust hiljem (alates 2019. aasta 

vegetatsiooniperioodist). Sellest tulenevalt tehti täiendavaid proovikogumisi ja analüüse ka veel 2020. aastal. 

Projekti tulemuslikkust see otseselt ei mõjutanud. 

 

4. Innovatsioonitegevuse tulemuste levitamine ja avalikkuse teavitamine4 

Levitamine: klastril on veebilehekülg (www.mullakaitse.ee), kus on info mulla andurite arendamise kohta. 

Samuti on klaster levitanud infot kahel infopäeval (2017. ja 2018. aastal). Viimane oligi suunitlusega mulla 



anduritele. Infopäeva lektoriks oli Soil Scout OY elektroonika insener Jussi Sirkiä. Infopäevast võtsid osa 

põllumajandustootjad, teadlased ja põllumajandusega seotud ettevõtete esindajad.  

 

 

 

Klastri esindaja nimi ja allkiri: Roosi Soosaar /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kuupäev: 31.08.2020 

 

 

¹ Esitatakse innovatsioonitegevuse vältel elluviidud tegevuste detailsed kirjeldused ja metoodika. Kirjeldatakse, 

kuidas on innovatsioonitegevus ellu viidud ning millised on saadud tulemused. Aruandes kirjeldatu peab olema 

piisav, et hindajal oleks võimalik hinnata innovatsioonitegevuses seatud eesmärgi saavutamist. 

 

² Kirjeldatakse, millised on klastri liikmete ja partnerite panused innovatsioonitegevuse vältel (kuidas on klastris 

osalejad täitnud oma ülesandeid ja panustanud innovatsioonitegevuse eesmärgi elluviimisesse). Lisaks tuuakse 

välja, kas tegevuskavas ettenähtud tegevused on ellu viidud plaanipäraselt või on tegevuskava realiseerimisel 

tekkinud probleeme. Probleemide puhul tuuakse välja, kuidas need on lahendatud ja kas innovatsioonitegevuse 

eesmärk on kokkuvõttes täidetud. 

 
3 Kui klastri püstitatud eesmärgid ei ole realiseerunud, siis kirjeldatakse detailselt, mis põhjustel on tekkinud 

erinevused tegevuskavas kavandatud ja tegelike tulemuste vahel. 

4 Kirjeldatakse, kuidas on innovatsioonitegevuse lõppemisel tulemusi levitatud. 

Innovatsioonitegevuste tulemuste levitamine on klastrile kohustuslik. Innovatsioonitegevuse lõppemise korral 

tuleb selle tulemustest laiemat avalikkust teavitada esimesel võimalusel. Tulemusi tuleb levitada nii Eestis kui ka 

ELis erinevate võrgustike kaudu. Eestis on selleks Maamajanduse Infokeskus ning ELis EIP AGRI Service Point, 

lisaks on muud tulemuste levitamiste üritused. 

Innovatsioonitegevuse kohta peab olema avaldatud vähemalt järgmine teave: 1) innovatsioonitegevuse nimetus; 2) 

klastri andmed; 3) innovatsioonitegevuse elluviijad ja nende kontaktandmed; 4) lühikokkuvõte, sh eesmärk, 

eesmärgi saavutamine või mitte saavutamine, tulemus; 5) innovatsioonitegevuse periood; 6) rahastamisallikas; 7) 

innovatsioonitegevuse kogueelarve. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


