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Oleme sattunud muudatuste 
ajastusse

• Me tahame nüüd ja kohe midagi muuta

• Me otsime lahendusi, mis annaksid efekti täna siin ja kohe 

• Meie ümber ja meie sees on kiirustamist ja rabedust



Millest täna räägitakse?

• majandusraskustest 

• koondamisest 

• palkade vähendamisest

• räägitakse muuhulgas ka põlevkivitööstuse hukkumisest 



Mäeinsener uhkeks
elukutseks!

On oluline, et homme jätkuks andekaid insenere, loojaid 
kes oleksid võimelised looma tulevikuefektiivsust. 

Uhked mäeinsenerid (vasakult paremale):

- Mäeinsener pidulikus riietuses 
(Saksamaa, XX. sajandi I. pool)

- Mäeinsener traditsioonileses riietuses 
(Tshehhi, XX. sajandi I. pool ) 

- Mäeinsener tööriietuses
(Poola, XX. sajandi I. pool) 



Milleks on vaja  insenere?

Insenerid on need, kes loovad tehnika ja

tehnoloogia ning see kõik muutub iga aastaga aina

keerulisemaks ja spetsiifilisemaks



Kust on pärit meie tänased 
mäeinsenerid?

• Tallinna Tehnikaülikoolist ca 80

• Peterburi Mäeinstituudist ca 130

• Muud ülikoolid ca 40



Kes on insener?

• Tehnoloog

• Projekteerija

• Tootmisjuht

• Tippjuht



Kaasaegse haridusega 
inseneri leidmine

Viimastel aastatel on meil praktiliselt puudunud võimalus

korralikuks konkursiks insenerieriala lõpetanute vahel,

samas  ärinduse ja turunduse valdkonna spetsialistide

kohtadele on soovijaid kümneid.



Kust leida andekaid, töökaid, 
lojaalseid insenere?

• Tallinna Tehnikaülikoolist

• Tööjõuturult

• Ise õpetades ja toetades edasiõppimist



Kus on järelkasvu taimelava?

Mäeinseneride järelkasvu näeme eelkõige Ida-Virumaalt 
pärit noorte seast, sest siin on traditsioonid, kaevurite 
dünastiad ning on tõenäolisem, et siit pärit noored 
tulevad kodukanti tagasi.



Mida oleme teinud, et 
leevendada inseneride põuda?

• Abiturientide päevad

• Ekskursioonid

• Praktikavõimalus

• Stipendium

• Noorte messid

• ühisüritused



Kas on märgata muutusi?

On siiski heameel, et  tänased noored oma valikuid 

tehes on hakanud teadlikumalt käituma. 



Kuid..

Muudatused, mis on seotud ühe elukutse sisu ja kvaliteedi

muutmisega võtavad aega, see on mõtteviisi muutmine ja

muutumine,  see on põlvkondade vahetumine…



See on üks lõputu ring…

Mäeinsener on olnud uhke elukutse ja saab tulevikus

uhkeks elukutseks kui me seda tahame!



Mäeinsener oleks uhke 
elukutse?

“Insener peab kuuluma ühiskonna eliidi hulka, kelle sõnades ja 
tegudes on ratsionaalne iva, kelle arvamust austatakse. Seega 
peaks tänapäeva, veel enam aga tuleviku mäeinseneri 
iseloomustama hea kutsealane ettevalmistus, keelteoskus, 
kaasaegse (info)tehnoloogia tundmine, oskus ja tahe paindlikult, 
stampideta mõelda.”

Esseest teema “Mäeinsener 2010”,

TaunoTammeoja, 2004



Oleme sattunud muudatuste 
ajastusse

Jääb vaid üle uutes tingimustes õppida, omandada 
teadmisi ja kogemusi, teha koostööd, et insenerimõte 
Eesti majandusellu tagasi tuua.



TÄNAN!


