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Ettevõtte kirjeldus 

 

 Lepinguliselt olen TTÜ palgal, Ragnar Nurkse Instituudis kuid sisuliselt minu töö ei toimu läbi 

Ragnar Nurkse vaid läbi Holo. RNI korraldas hanke, mille võitis Holo, Holo hanke võitjana 

pakub teenust. Know-how ja igapäevane tegevus tuleb läbi Holo, kes on mind välja koolitanud 

ja minu igapäevane back-end, seega leian, et peaksin kirjeldama Holo’t mitte TTÜd. Holo on 

Taani ettevõte, mis kuulub 100% oma emaettevõttele Semler Gruppe, mis on üks 

skandinaavia suurimaid automüüjaid. Peamiselt müüb VAG gruppi aga ka veidike enamat. 

Kuna Semler mõistab, et tulevikus keegi enam oma autot osta ei taha, on vaja uut ärimudelit. 

Holo on ellu kutsutud, et testida kas uus ärimudel võiks olla mitte isiklike autode müük vaid 

isesõitva elektrilise avaliku transpordi pakkumine. Täna Holo opereerib Eestis, Norras ja 

Taanis, varasemalt ka Soomes. Oma klientidele pakub Holo täisteenust, mis tähendab seda, 

et transpordivahend ostetakse mujalt (Tallinna näitel on buss pärit Prantsusmaalt, Navyast) ja 

sinna otsa liidetakse oma võimekus (opereerimine, troubleshooting, IT, projektide 

manageerimine jne)  

 Lühidalt - firma pakub isesõitva ühistranspordi täisteenust. Mitte nii lühidalt - töötatakse koos 

autotööstuse partneriga, et arendada nende toodet (bussi või autot) edasi vastavalt 

ekspluatatsiooni käigus ilmnevale, arendatakse IT-süsteeme ja kogutakse infot, mis lubaksid 

mitte lihtsalt vahetada tavalise auto isesõitva ja elektrile vastu vaid mis võimaldaks 

ühistransporti süsteemselt paremini ära kasutada, lobistatakse seadusandjat, et saada antud 

transpordiliiki soodustavaid seaduseid, valmistatakse konkreetseid füüsilisi piirkondi ette 

selleks, et isesõitvad masinad saaks liikuda (alade kaardistamine, vajadusel füüsilise 

keskkonna muutmine, näiteks võsade piiramine), tehakse koostööd KOV-idega, tegeletakse 

tehnopargi hoolduse ja arendamisega. Põhimõtteliselt pakutakse täisteenust, millest kõik 

luuakse ise, v.a. see neljarattaline isend, mis täna ostetakse sisse.  



Minu töölõigu kirjeldus 

 

 Mina olen Tallinnas töötav isesõitva bussi operaator, mis tähendab seda, et ma hoolitsen 

bussi igapäevase hoolduse eest, jooksvate probleemide lahendamise eest, bussi 

opereerimise, troubleshootimise eest, vastutan ohutuse eest (nii bussi sees kui liikluses). 

Vastutan SOP-de jälgimise eest, tavainimesele olen projekti reklaamnägu, tutvustan 

tehnoloogiat ja tulevikuvisiooni. Oman õigust ühepoolselt otsustada kõiki turvaküsimusi, sh. 

Kas tingimused on sellised, et bussi saab opereerida. Näiteks tugeva vihma puhul buss 

sõidab aga võib teha järske äkkpidurdusi. Lõbus väikestele lastele, vähem lõbus 

pensionäridele. 

 Igapäevane töö on bussi opereerimine. See tähendab opereerimiseelset bussi ülevaatust 

(standartprotseduur), bussi opereerimist (standartprotseduuride jälgimine, turvalisuse 

tagamine, reisijatele tehnoloogia tutvustamine, meediaga suhtlus, tagasiside tekkivate 

probleemide suhtes, troubleshooting) ja tööpäeva lõpetamist (sõidu lõpetamise 

standartprotseduurid). Sellele eelnes vastav väljaõpe Taanis ja praktika Soomes, sellele 

lisandub erinevate ühekordsete situatsioonide lahendamine (näiteks bussi talvise hoiustamise 

korraldamine) 

 Praktika paberil ei vasta väga hästi meie õppeaine eesmärkidega aga praktika reaalsuses 

vastab väga hästi. Hinnata, kas antud töölõigu ülesanded on kooskõlas praktika 

eesmärkidega. Paberil tööülesanded on pigem mitte insenerilikud ja “kui peaks juhtuma, siis 

tuleb ette insenerlikke ülesandeid.” Praktikas tavalisi tööpäevi ei ole, iga päev juhtubki ja 

tulebki ette. Kuigi töölõik näeb ette vaid opereerimist, olen praktikas töötanud tööprotsesside 

välja töötamisega ja kinnistamisega, töökorralduse organiseerimisega, praktikas saanud 

demonstreerida kõiki teadmisi, mis on saadud hüdro-, pneumo-, elektri- ja elektroonikaainetes, 

mehaanikaainetes jne. Vaadates seni läbitud õppeaineid, saan öelda, et seni läbitud 23 ainest 

on praktikal olles vaja läinud üheksas aines omandatud teadmisi. Üheksa kahekümnekolmest 

tundub küllaltki kõrge arv olevat võttes arvesse, et ülikooliharidus on laiapõhiline aga erialane 

töö alati ühes kindlas kitsas valdkonnas.     

 

  



Praktikapäevik 

 

Väljaõpe 

 

Et saada isesõitva bussi juhiks, tuli mul läbida kahe nädala pikkune väljaõpe Taanis. Päevad olid 

pikad – kõige lühem väljaõppe päev oli kaheksa tunnine, kõige pikem kaheteistkümne tunnine. 

Väljaõpe oli nii teoreetiline kui ka praktiline. Saime sinasõbraks bussi tarkvaraga, riistvaraga, 

standartprotseduuridega, bussiga liiklemisega (ei rooli ega pedaale ei ole ega tule!), klientidega 

suhtlemisega ja ka igapäevaste tõrgete elimineerimisega. Kokku oli meie programmis kokku üheksa 

inimest kolmest erinevast riigist ja üheksast inimesest sai esimese korraga kõik vajalikud eksamid 

sooritatud kuus inimest ehk edukuse määraks oli 67%. Pole ta midagi nii lihtne, et istu ja lase ennast 

aga sõidutada. Uhkusenoodiga võib ära märkida, et TTÜ tudengid olid ainukesed meie õppegrupis, 

kes esimese korraga saja protsendiliselt kõik eksamid edukalt sooritasid. Tulemus on igati aus ja hea 

ja uhke on ka öelda, et Eestis on hetkel 4 inimest, kellel on oskused, teadmised ja õigus taolise 

isesõitva masinaga linnaliikluses opereerida ja mina olen üks neist neljast.  

 

Siit ka minu sellekuise kirja esimene soovitus: loo endale teadlikult erilist oskuste pagasit. Minu 

lennust lõpetab sellel aastal paarkümmend inimest. Kõik nad on toredad inimesed ja igaühel neist 

oma erilised oskused ja kogemused. Mõni on juba kaks aastat pannud kokku erinevaid elektriskeeme, 

mõni on kohalik AutoCADi proff, mõni on lennutanud satelliidi taevasse ja mõni on kõva käpp 

tudengivormelis. Kõik need on väga väärtuslikud ja kasulikud oskused. Oluline on see, et sa leiaksid 

oma nishi. Ma näen pidevalt väga paljusid inimesi, kes arvavad, et kui nad teevad ülikoolis oma kolm 

või viis aastat ära üksinda kusagil pingis nohitsedes, siis millegipärast kui nad oma diplomi kätte 

saavad, peaks maailm tulema tormijooksuga nende suunas, et neid maha rabada, sest “ma olen 

ülikoolipaberiga.” Päriselt on maailmal ikka suht pohhui.  

 

Inimesi, kellel on paber, kuhu peale on välja kirjutatud mingisugune bakakraad, on ikka päris palju, 

umbes nagu Vändras sealaudu. Miks peaks tööandja just sinust huvituma? Mis on see sinu eripära, 

millega sina välja paistad? Hea koht, kus seda eripära luua on näiteks tudengiorganisatsioon, ÜK-id, 

üliõpilasesindus, ülikooli juures olev teadusprojekt või väga eriline ja spetsiifiline praktikatöökoht. Ise 

olen panustanud kõigi nende peale, v.a. ÜK-id ja üliõpilasesindus. Igale poole ka ei jõua aga tulevikus 

ei välista. Lisaks sellele, et saad endale oskuseid ja kogemusi, mis eristavad sind teistest (ja ka 

tõsiselt vinge sotsiaalelu ja peod), saad ka otseühenduse väga paljute oma ala tegijatega ja need on 

kontaktid, mis kindlasti ei jookse külge mööda maha ning saad endale ka kvaliteedimärgi külge. 

Koenigseggi mehed teavad mis asi on TTÜ tudengivormel, eesti filmide tiitritest leiab ikka ja jälle 

praeguseid ja endiseid Filmiklubi liikmeid, majandusteaduskond korraldab täitsa korralikke 

vabariiklikus mõistes kõrgel tasemel finantsüritusi. Nimekiri ei piirdu üldse nende kolmega, mooduseid, 



kuidas silma paista on kümneid ja kümneid ja kümneid. Lihtsalt ole mees (või naine) ja kasuta 

võimalusi ja eristu teistest. 

 

Kahe nädala pikkuse koolituse esimesed viis päeva möödusid Kopenhaagenis, siis sai kaheks 

päevaks koju, järgmised viis päeva olid Helsinkis, siis sai kaheks päevaks koju ja siis oli veel päev 

Kopenhaagenis. Ah et Helsinki ei ole Taanis ja 5+2+5+2+1 ei tee kokku kahte nädalat? Nojah, eks elu 

teeb oma korrektuurid. Väljaõpet korraldas Taani start-up nimega Autonomous Mobility Holo. Jah, 

firma nimi ka muutus vahepeal. Eks start-uppidega peabki olema valmis igasugusteks muutusteks ja 

ootamatusteks. Muutuvad ajakavad, muutuvad nimed. Siit ka minu esimene soovitus: ole paindlik aga 

ära lase endale pähe astuda. Lõpuks oled sina ise ikkagi ainukene inimene, kes sinu enda isiklikke 

huve kaitseb. Kuidas aru saada, kas praegu on see koht, kus järgi anda või sõrad püsti ajada? Ega 

objektiivset vastust siinkohal ei olegi. Kõige paremini ütleb kõhutunne – kas mulle tundub, et mulle 

tehakse hetkel liiga või mitte? Kui tehakse, siis kas on olemas mingi suurem ja tähtsam eesmärk või 

narratiiv, mille puhul kannatamine on okei? Kui jah, siis teatud aja võib, kui ei siis ei. Hea nipp, mida 

olen ka ise kasutanud on teistele situatsiooni, olukorra või ees ootava valiku ja oma plaani detailides 

lahti rääkimine. Mõnikord inimesed kardavad teistele oma plaanidest rääkida, sest “äkki nad ei saa 

minust aru” või “ei mõista miks ma seda teen” või midagi muud sellist. Vahet pole, nii kui nii ei saa ja 

lõpuks tahavad kõik sinu eest sinu elu elada kuigi tegelikult pead seda sina ise tegema. Teistele oma 

plaanide ja elu-olukordade rääkimise point ei olegi selles, et koguda teiste käest tagasisidet, et mis 

nemad teeksid ja arvaksid. Neil on oma nägemus, arusaam, kogemused, teadmised, plaanid ja nende 

arvamus ei ole nii kui nii ühildatav sinu elu eriliste üksikasjadega. Point on selles, et teistele oma 

lugusid rääkides saad sa jälgida kuidas sa ise neid lugusid räägid. Kui sa räägid neid lugusid sellise 

tundega, et oh-küll-ma-olen-kõva-mees-või-naine siis võid rahulikult võtta: miski sinu enda sees teab, 

et sa oled tegemas õiget asja. Kui aga teistele rääkimine edeneb niimoodi, et sa ise tunned, et sa 

pead kogu aeg vabandusi välja mõtlema ja õigustusi otsima ja leidma, siis see on ka selge signaal: 

järelikult oled ka ise tegelikult aru saanud, et midagi on valesti ja muutust on vaja. Siis on juba 

järgmine samm muutuse tegemine. 

  



Hinnang ettevõtte tegevusele 

 

 Holo on teoreetiliselt justkui start-up firma aga samas ei ole ka. Ühest küljest ollakse uues 

valdkonnas väikese tiimiga, otsitakse product-market matchi ja kogu elu ja olustik on väga 

starp-upilik, teisest küljest aga mis eristab Holot tavalisest start-upist, on kaks olulist asja. 

Esiteks see, et raha on olemas. Holo kuulub 100% oma emaettevõttele Semler Grupile, kelle 

käive on suurusjärgus 1.8 miljardit eurot ja ja puhaskasum suurusjärgus 50 miljonit eurot. 

Selliste numbritega ei ole raske töös hoida üht umbes 50 inimese suurust inkubaatorit eriti 

kuna emafirma leiab, et ta pikas perspektiivis oma põhiäri jätkata ei saa ja on vaja mingil 

ajahetkel pivot teha. Sellises olukorras on üldine suhtumine, et “parem kulutame miljoni siia ja 

sinna kui tulevikus mõtleme, et noh, säästsime miljoni aga meie miljardiäri kuivas kokku.” 

Sellises kohas rääkida efektiivsusest on võib-olla ülemäärane. Teiseks erinevalt tavalisest 

start-upist on firma struktuur risti vastupidine. Hetkel on firma kodulehel kokku 62 töötaja 

näopilt. Sõitmas on hetkel 3 bussi. 62/3=20,67. Iga bussi jaoks on umbes 21 inimest ehk 3 

bussi operaatorit, kes omavahel täidavad ära terve sõidugraafiku ja 18 ülemust. See 

tähendab, et hetkel on põhimõtteliselt 1 sõduri kohta 6 kindralit. CEO, Business Development 

Manager, Administration Manager, Director of Data, Technology and Operations, Solution 

Architect, Director of Communication and Marketing, Marketing Manager, Director of People, 

People Manager jne jne jne. Vaadates firma ülesehitust on firmas mitmeid ülemusi kelle 

alluvuses on 1 inimene ja mõnikord on ka selle inimese alluvuses omakorda üks inimene. 

Kogu see suur overhead struktuur paistab ka igapäeva tegemistest silma. Ma saan aru, et 

suurfirmas on vaja suurt koordineerimist. Uut Windowsit välja töötates ei saa üksik 

programmeerija otsustada, et “oh, ma teen siin niimoodi.” Sellises väikeses firmas peaks 

töötama efektiivselt mitte keeruliselt ja bürokraatlikult. Ma saan aru sellest, et eesmärk on 

muutuda suureks firmaks, kus see on vajalik aga igal firma suurusel on oma optimaalne 

struktuur. Ei ole mõtet teha struktuuri tuhande inimese toimimise jaoks kui sul tegelikult on 50 

inimest ettekäändel, et “varsti on tuhat.” Ilmselt sellist struktuuri võimaldab ka see fakt, et raha 

on. Kui raha ei oleks, lõppeks see nali ka ära.   

 Mis vajaks parandamist, sellest juba kirjutasin – igasugune overhead. Mida saab teistele 

eeskujuks tuua on firma sisekliima ja töötajatesse suhtumine. Üldine suhtumine on selline, et 

it’s essential to have the nice to haves. Tegelikult ei ole ju, sellepärast neid nimetataksegi nice 

to have-ks, et neid on tore omada mitte kohustuslik. Üldiselt tundub olevat, et firma seab väga 

kesksele kohale töötaja heaolu mitte firma edukuse. Firma juhina ma liiga õnnelik ei oleks kuid 

töölisena on väga tore kui suhtumine on selline, et “tulemust ei tulnud aga vähemalt kõik on 

õnnelikud.” Eks jälle raha olemasolu võimaldab seda ja mingi osa sellel on ka üldiselt 

skandinaavia kultuuril. Eks Taani ju pidevalt on igasuguste “maailma õnnelikeima riikide” 

edetabelis väga kõrgetel kohtadel. Veidi tekib küll see tunne, et selles õnnes on ära unustatud 

mida tegelikult vaja on, et 10-20 aasta pärast ka edukas olla. Normaalsele eestlasele on ka 

väga keeruline kui iga asi on alati hästi. See tekitab olukorra, kus reaalset tagasisidet millegi 



kohta ei saa mitte kunagi, sest kunagi ei tohi kellelegi öelda, et halvasti on, sest siis inimene 

võib solvuda ja kurb olla. Näiteks ei saadud ühele konkreetsele töökohale piisavalt häid 

kandidaate ja firma reaktsioon oli “see on väga hea, et me ei suutnud seda töökohta täita, sest 

see võimaldab meil kirjutada veel parema töökuulutuse. No tegelt ei ole see väga hea. Väga 

hea oleks kui see töökoht oleks saanud täidetud sobiva inimesega. 

 Tööle võtmise protseduur oli väga pikk. Protseduuri käigus korduvalt mõtlesin loobumisest ja 

teistele töökohtadele minemisest. 24. jaanuar kandideerisin töökohale ja juba augustis sai 

töölepingule alla kirjutatud. Kandideerimiseks oli vaja CV-d ja mot kirja. Selle põhjal tuli vestlus 

RNI-ga ja pärast seda tuli vestlus taanlastega. Sinna vahele mitmed korrad igasuguseid 

tähtaegade pikendamisi. Pärast seda algas juba väljaõpe. Praktika vältel on toimunud paar 

grupiviisilist koosolekut ja kaks ühe tunni pikkust one-on-one vestlust ülemusega, üks näost 

näkku ja üks skaibi teel. Igapäevaselt toimub juhendamine reaalajas läbi slacki kui 

opereerides tekib küsimusi või toimub midagi ebatavalist. Reeglina midagi muud peale 

ebatavalise ei toimugi.   

 

  



Kokkuvõte 

 

 Hinnang minu enda tehtud tööle on viis miinus. Või siis viis pluss, oleneb kuidas vaadata. 

Tulin väga teadlikult tehnikaülikooli õppima selle eesmärgiga, et oma elus kannapööre teha ja 

minna haridustöötajast autotööstusesse tööle. Praktika Holos on olnud senimaani selgeim ja 

konkreetsem kokkupuude ja võimalus seda teha, seega teadsin, et võtan sellest ka 

maksimumi. Praktikale läksin selgelt selle eesmärgiga, et praktika lõppedes on mul võimalus 

valida kas ma tahan antud firmas töötamist jätkata või mitte. See tähendab, et olen tööl kaks 

korda suurema koormusega kui ükski teine eestlane, olen nii palju kui vähegi mu ajakava 

võimaldab, võtnud juurde lisakohustusi, olen lahendanud nii palju jooksvaid probleeme kui 

vähegi võimalik. Usun, et olen sellega silma jäänud positiivses mõttes ja hetkel on firma 

loomas ka uut töökohta, mis on üks samm minu pragusest töökohast kõrgemal tasemel ja ma 

usun, et see on töökoht, mis sobib mulle ka kui rusikas silmaauku. Nii, et viie olen välja 

teeninud, kas viie miinuse või plussi, see sõltub perspektiivist. Olen küllaltki teadlikult 

firmasiseselt avalikult väljendanud oma arvamust erinevate protsesside, süsteemide, 

tegevuste ja protseduuride kohta. Olen sellega välja teeninud selle kuvandi, et “Karlil on alati 

kõige kohta oma arvamus.” Firma tegevjuht ütleb, et “see on väga hea, me oleme noor firma 

ja meil ongi vaja õppida ja kõigi arvamus on oluline ja hea.” Mida see tähendab, ma ei tea, 

sest selles firmas on alati kõik hea. Kindlasti olen tekitanud ka emotsionaalseid minitraumasid 

mitmetele taanlastele, kes ei saa aru kuidas on võimalik, et tuleb lihtsalt mingi eestlane ja teeb 

asja ära selle asemel, et nädal aega heietada, arutleda, planeerida ja koosolekuid pidada. 

Minu get shit done suhtumine on kindlasti harjumatu nende jaoks. Seega minu lõplik hinnang 

siis sõltub sellest kas minu firmasisene kriitika tegevuste ja hoiakute ja protsesside kohta on 

olnud hea või halb asi. Andke hinnang oma tehtud tööle  

 Oma ettevalmistust saab vaadata kahte pidi. Esiteks – kuidas mind ette valmistati? Väga 

hästi. Teiseks – kuidas mina olin valmis? Olles nüüd aruande kokku kirjutamise hetkel 

ümmarguselt pool aastat olnud selle projektiga seotud ütleks ma, et mina (oma kultuuriga, 

koduse õpetusega jne) ei oleks saanud olla paremini ette valmistunud antud töö tegemiseks. 

Ma ei tunne pärast poolt aastat töö tegemist, et vot kuidas ma küll pool aastat tagasi olin 

rumal ja siis üldse aru ei saanud ja kui ma saaksin uuesti alustada, küll ma siis oleksin targem 

ja nii ja naa. Ei. See loomulikult tekitab selle küsimuse, et kas ma olen nüüd nii tark, et ma 

tean kõike antud töö kohta või ma olen nii rumal, et ma ei saa aru, et ma ei tea mitte midagi. 

Eks aeg näitab. Tööülesannete täitmise puhul ütleksin, et kõige keerulisem iseenesest olidgi 

Taanis tehtud eksamid (sõidueksam, teooria eksam ja mehaanika eksam). Aga ka nende 

puhul ütleks ma, et meid hirmutati päris palju, et „see tuleb väga raske, õppige hoolikalt“ ja 

võttes arvesse, et peaaegu pooled eksami tegijatest kukkusid eksami läbi, siis ju vist oligi 

raske. Ma ei pidanud neid raskeks ei saanud aru ka mida siin nii palju õppida. Ei ole ju vaja 

õppida, et „autol vot see kast on elektrimootor ja see kast on reduktor ja see kast on akupakk.“ 

See on ju aru saadav, vaatad asjale peale ja kui näeb välja nagu elektrimootor, lõhnab nagu 



elektrimootor, maitseb nagu elektrimootor ja uriseb nagu elektrimootor... no ju siis on 

elektrimootor. Selles mõttes ilmselt õppisin ülejäänud grupist vähem aga ei olnud siin väga 

midagi õppida inimesel, kes on varajasemalt mingis mahus asjaga kokku puutunud. Kindlasti 

ei olnud ma valmis taanlaste suhtluslaadiks aga selleks ma ei saanudki valmis olla. Ükskõik 

kui palju berliinlasele rääkida kuidas elu käib Nicaraguas, lõpuks kui ta kohale jõuab on ta ikka 

üllatunud ja on väikest moodi kultuurishokk. Samamoodi väikese Tallinna agulipoisiga, 

harjumatu kui .... pehmod võivad inimesed olla. Harjumatu, et tööl on töö tegemine umbes 

neljanda tähtsusjärgu asi. Kõigepealt tuleb veenduda, et on tagatud heaolu, et on tagatud 

nõuetele vastavus, et on tagatud turvalisus, et on tagatud keskkonnasäästlikkus, et on tagatud 

sugude vaheline tasakaal, et on tagatud stressivaba keskkond ja siis võib-olla juba saab tööd 

ka teha. Kuidas üldse niimoodi töö tehtud saab, on jätkuvalt minu jaoks igapäevaselt 

veidikene üllatuslik. Tegelikult ma ei ole seda töökohta kunagi võtnud asjana ise-eneses, 

pigem on see töökoht olnud minu jaoks hüppelauaks kuskile mujale. Hetkel tundub, et see 

„kuskil mujal“ saab olema ametinimetuse „Operator“ asemel ametinimetus „Operational Site 

Coordinator“ ehk üks samm ülespoole. Ka see üks samm ülespoole on mingisugune 

vahesamm, hüppelaud järgmisesse kohta. Sellest võtmest vaadates ei ole ma kunagi oma 

arvates pidanud tõestama ega üritanudki tõestada, et ma sellele töökohale sobin. Pigem olen 

üritanud näidata, et ma sobin järgmisele töökohale ja selle jaoks, et seda näidata, peab 

olemasolevad tööülesanded nii kui nii olema 110% tehtud. Tõde uue koha suhtes selgub 

lähikuudel. 

 Kindlasti on antud praktika olnud minu jaoks kasulik. Ma eeldan, et 5, 8 või 10 aasta pärast 

vaatan ma tagasi just nimelt sellele praktikakohale ja ütlen, et „näed, siit hakkas minu töö 

autotööstuses.“ Kindlasti olen õnnelik selle üle, et TTÜ-s praktika aine üldse on. Kes teab, 

võib-olla kui praktika ainet ei oleks, ei oleks ma antud tööle läinud. Võib-olla oleks ma 

vaadanud seda e-maili ja mõelnud, et „noh, tore, okei, järgmine e-mail“ aga selle asemel 

vaatasin, et „näed, mul on probleem, 6 EAP-d peab kuskilt leidma, tundub, et see e-mail 

pakub lahendust minu probleemile.“ Palju naeru ja positiivset energiat on ka olnud. See on 

elus oluline.  

  



Lisad ja illustreeriv materjal 

 Programmid – vahetevahel on tunne, et me muud ei teegi kui kasutame programme. 

 Buss töötab Windowsi peale ehitatud oma tarkvara peale. 

 Firma poolt on meile vastavalt meie soovile jagatud iPhone 8 või Samsung 8 

Telefoni on vaja sellepärast, et  

 Igapäevaseks infovahetuseks on meil Slack. 

 Bussipargi manageerimiseks on Fleetio (minu vaatest konkreetselt minu bussi 

manageerimiseks). 

 Kõik arveldused, tsekid, kuluhüvitused jne liiguvad läbi Zenegy 

 Tööajast kinni pidamine toimub läbi Deputy. 

 Lisatööülesannete tegemine toimub läbi Wrike. 

 Tööks ettevalmistumine toimus läbi Google Classroomi. 

 Kõikide paroolide manageerimine toimub läbi 1Passwordi. 

 Bussil on oma avalik äpp, kust kõik saavad jälgida tegemisi, letsholo. 

 See tähendab seda, et terve päev vahepeal muud ei olegi kui ühes äpis, teises äpis, 

kolmandas äpis ja siis üritad teha kuidagi niimoodi, et ühes äpis olev info oleks sama kui 

teises äpis olev info.  

 Töökoha spetsiifikast tulenevalt ma ühtegi joonist koostanud ei ole. Teiste koostatud jooniseid 

näidata ei saa, need on erafirma tundlik info.  

 

 

 

  



 

Osa igapäevasest elust – reaalajas probleemide logimine telefoniga. Hiljem saab telefoni pealt 

võtta logitud sündmuse timestampi ja võrrelda seda sellega, mis infot bussi sensorid koguseid 

sellel hetkel. 



 

Soomes väljaõppust saade probleemi Troubleshooting. Buss teeb alati äkkipidurduse ühel ja 

samal kohal. Pärast kahte päeva vigade otsimist leidsime vea põhjuse – liiklusmärgi juurde oli 

kasvanud väike põõsakene, mida buss pidas ohlikuks. 

 



 

Buss ei suuda edasi liikuda. Möödapõike tegemise võimekust bussil ei ole. Pärast 

liiklusmärkidega konsulteerimist tõdesime, et selles ebaloogilises kohas on lubatud parkida. 

 



 

Aga siin parkida ei tohi kuigi bemmil on invamärk. Invamärgi omanikud arvavad, et nad 

võivad parkida kasvõi tagurpidi presidendi auto katusel, sest „neil on sinine märk, sinine märk 

lubab.“ Invamärgi omanik blokeeris bussi ligipääsu bussi garaaži ja tegi reedese tööpäeva 3 

tundi pikemaks kuna ei mupo ega politsei ei suutnud auto omanikku ega vastutavat kasutajat 

üles leida. YESSSS!!! 

  



 

Tehas soovib luua ühendust bussiga, et informatsiooni kätte eraldada. Pärast läheb info 

mälupulga peale ja ma laen selle Google Drive-i üles. 

 



 

Bussi kahjustuste dokumenteerimine.  



 

Kui sul on probleem pärast bussi remontimist jooksude paika saamisega ja oled väsimuseni 

juba üritanud neid jookse paika saada aga bussi roolilatiks on võetud lihtsalt Citroën Berlingo 

roolilatt, mis on lihtsalt pooleks lõigatud ja siis sinna vahele on sobiva pikkusega jupp vahele 

keevitatud arvesse võtmata, et sama paksu jupi pikendumisel jupp väändub rohkem ja annab 

seetõttu ebatäpseid tulemusi ja keegi ei suuda sind aidata, siis kui sa suudad nad üles leida, 

siis võib-olla saad ka sina palgata A-rühma. 



 

Olla kinni või mitte olla kinni, selles on küsimus. Küsimuse lahendamine võtab nädalaid. 

  



 

Ületamatu (ja ka möödumatu) takistus. 

  



 

Tavainimese vaade bussi tegemistele. 

 

 



Lisaks nendele on olemas ka terve kogum tehnilisi pilte, mida on vajaduspõhiselt tehtud, kuid 

neid ma ei tohi saata kellelegi taastoodetavas vormis. Küll aga võin vajadusel neid arvutist 

näidata ja juurde kommenteerida. 

 


