
Tehnoloogiline areng



Tööstusrevolutsioonile aluse pannud 
muutused:

• Eraomanduse tunnustamine > loovus

• Valgustusajastu teadusavastused ja 
tehnoloogia areng.

• Tsunftikorra likvideerimine > konkurents

• Manufaktuurid ja palgatöö.

• Börsikaubandus ja panganduse areng.

• Elitarism > parlamentarism (maksud).



I tööstusrevolutsioon 1760-1840
• Kangakudumise masinad ja tekstiilitööstus (veejõul).

• 1776: James Watt’i aurumasin liikumapaneva jõuna.

• Kivisöest koksi valmistamine > malmi tootmine.

• Rauasulatusahju leiutamine ja tehnoloogiline areng.

• Kanalid materjalide transpordiks > aurulaevad 1807.

• Auruvedurid al 1829 > raudteed > sillaehitus

• Tsement 1824: tunnelid, gaasivalgustus linnades.



II tööstusrevolutsioon: 1870 - 1914
• Konverter protsess > teras > raudteerööpad.

• Standardiseerimine ja masstoodang (sõjavägi).

• Keemiatööstus: värvid, lõhkeained, paber.

• Elektrigeneraator 1873, vaakumlamp, telegraaf.

• Diisel- ja otto-mootor > auto > naftatööstus.

• Linnaplaneerimine, veevärk, transport.

• Töö organiseerimine, teilorism.



III tööstusrevolutsioon: 1969 - 2000
• Masstootmine, üleüldine elektrifitseerimine.

• Mikroelektroonika, arvutid, tööstuse digitali-
seerimine, mobiiltelefonid, internet.

• Reaktiivlennukid, raketid, kosmose vallutamine.

• Kiirenev linnastumine, globaalse turumajan-
duse ja tarbimisühiskonna areng.  



Industry 4.0: al 2015 -
Saksa valitsuse strateegiline arenguprojekt.

• Kliendipõhine majandusmudel.

• Ennast analüüsivad, tegevust optimaalselt 
konfigureerivad masinad.

• Juhtimistegevuse detsentraliseerimine.

• Meeskonnapõhine töö organiseerimine.



Teaduse saavutused: uued materjalid
• Grafeeni põhised või selle lisandiga materjalid.

• Nanotehnoloogilised komposiitmaterjalid.

• Bioaktiivsed materjalid

• Hüperspektri kaamerad 300-13 400 (400-700) nm

• Mikrolainete tööstuslik kasutamine. 



Tehnoloogilised muutused: 
• Nutikad masinad ja pilvepõhised protsessid.

• Asjade internet, masinate töö kaugkontroll.  

• „Pimedad“ täisautonoomsed tehased.

• Targad majad ja linnad.

• Digitaliseerumine muudab majanduse ja selles 
toimuvad protsessid „läbipaistvaks“.



Tootmine tarbimiskohas:
• Masstootmine asendub kohaliku tootmisega

• Projekteeritakse lähtudes kliendi vajadustest 
(CAD, CrabCad – globaalne võrgustik) 

• Toodetakse 3D printeriga (tarbeesemed, 
Space X raketid, inimorganid: hambad jms)

• Toidu tootmine kohapeal mikromahutitega.



Virtuaalsest keskkonnast johtuvad arengud
• Veebipõhine õppimine ja teadmiste hankimine.

• Kaugmeditsiin: diagnostika ja kirurgilised oper-d.

• Detsentraliseeritud krüptoraha ja finantsteen-d.

• Targad lepingud (Etherium) ja registrid.

• Poliitikas: foorumid ja ID-hääletus



Tsivilisatsiooni muutjad
• Kõnelevad arvutid, kirjaoskuse kadumine.

• Tõlkeprogrammid ja natsionalismi lõpp.

• Pilditeadvus, liitreaalsus, hologrammid.

• Big data, kvantarvutid, tehismõistusliku robotid 
(bot’id) võtavad üle valgekraede töö.



Järeldused



Tootmisprotsessis
• kasvab vaimse töö osakaal

• tootmine tellimuse alusel;

• small is beautiful;

• ja väheneb füüsilise töö osakaal
• robotid prindivad kauba ja 

transpordivad selle tarbijani.



Tulu teenimise mudelis
• kaupade müük asendub

• teenuse osutamisega
• Rolls-Roys: mootorid > töötundide müük

• Kone liftid, Kempi keevitusseadmed …



Tulevikumajandusest
• Raamatud sellest kuidas 4. tööstusrevo-

lutsioon muudab ettevõtluskeskkonda.



Kogu lugu


