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KUST TULEB KULD JA  
KUHU KAOVAD GEOLOOGID?

taastuvenergiavõrgu väljaehi-
tamine nõuab pöörastes kogus-
tes vaske jne jne jne. Just sel-
lepärast, et moodne elu nõuab 
palju rohkem ressursse ja need 
omakorda palju rohkem tarku 
maapõueteadlasi, on TalTech 
võtnud sihikule geoloogia popu-
lariseerimise, ning seekordsest 
ajakirjanumbrist leiab sel tee-
mal üsna mitu põnevat lugu. ■

Kui Z-põlvkond maakeraga 
kohtus, olid inimesed juba kõik 
maad avastanud ning kõige põ-
nevamad asjad toimusid hoopis 
internetis. Nad kasvavadki in-
ternetis üles – sõbrad, Wikipe-
dia ja uudised pidevalt käepä-
rast; leiavad iga olmeküsimuse 
lahenduseks sobiva äpi ja on 
digivõimalustega paremini kur-
sis kui nende vanemad; tahavad 
saada youtuber’iks ja mängude 
tegijaks, mõned ka jalgpalluriks. 
Ehkki Kariibi mere piraadid on 
endiselt kuumad ja Tom Sawyer 
ja Huckleberry Finn koos Harry 
Potteriga põhikooli kohustusli-
ku kirjanduse hulgas, pole laste 
seltskonnas kuulda, et unista-
taks seiklustest ja avastamistest. 
Aga ajakirja seekordne kaane-
staar Rutt Hints ütleb, et teda 
võlub geoloogias just avasta-
misrõõm – see on valdkond, 
kus seda ikka veel jagub. Ainus 
mure geoloogiaga on, et noori 
see ei köitvat. Osalt ilmselt sel-

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja  Foto: Heiki Laan

lepärast, et võibolla huvitaks 
küll, aga nad ei tule wifis hõlju-
des nii maiste teemade pealegi. 
Teisalt ilmselt seetõttu, et meie 
kooliprogrammis on bioloogiat, 
geograafiat, keemiat ja füüsi-
kat, aga ei ole eraldi geoloogiat 
– tulemuseks jällegi see, et noor 
inimene ei tule selle pealegi, et 
temast võiks maapõueuurija 
saada. Hints räägib ka, et täna-
päeva geoloogid teevad oma suu-
rimad Ohhoooo!-d arvuti taga 
nagu paljud teisedki teadlased, 
ning et kuumimad kaevandus-
uudised tulevad asteroidide ja 
ookeanipõhja kohta. Nii et aeg 
on lahti lasta vanamoodsast ku-
jutlusest, et geoloog turnib selja-
koti ja haamrikesega koobastes.
Samal ajal otsitakse Maal või-
malusi saada väärt materjalid 
kätte kergemini ligipääsetava-
test kohtadest ja kasutada res-
sursse targemini kui seni. Iga 
nutiseadme jaoks on vaja küm-
neid haruldasi muldmetalle, 

Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne Mente et Manu
ilmub alates 1949

Loe veebist: www.taltech.ee/ajaleht 
või telli koju/kontorisse: ajaleht@taltech.ee

Aadress: Ehitajate tee 5 (U01-129), 19086 Tallinn 

Telefon: 620 3615

Peatoimetaja: Mari Öö Sarv

Kaasa mõtlesid: Raul Hanson, Epp Joala, Reijo Karu, 
Elena Kirt, Betra Leesment, Anne Muldme, Krõõt Nõges,  
Tauno Otto, Ija Stõun, Renno Veinthal 

Korrektor: Tiina Lebane 

Küljendus: Anu Teder

Kaanefoto: Karl-Kristjan Nigesen

Ajakiri ilmub viis korda aastas.  
Järgmine number ilmub märtsis 2019.
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Prof Kimmo Lylykangas, Arhitektuuri ja urbanistika akadeemia juhataja  
Foto: Anu Juurak

TULEVIKU ARHITEKTID 
TALTECHIS

ARVAMUS

Tuleviku keskkonnad luuakse tehnoloogia abil ja tehnoloogiast, mitte 
vaatamata tehnoloogiale. Meie missioon TalTechi Arhitektuuri ja 
urbanistika akadeemias on tõestada teaduspõhise, multidistsiplinaarse 
ja koostööl põhineva lähenemise rakendatavust arhitektuurihariduses ja 
-uuringutes: määratleda uuesti polütehniline käsitlus arhitektuuris. 

TalTechi arhitektuurikooli Ar-
hitektuuri ja urbanistika aka-
deemia kiirele arengule andis 
kõvasti hoogu meie ülikooli ja 
Eestis arhitektuurihariduse 
100. aastapäev. Arhitekte ha-

kati TalTechis koolitama 1918. 
aastal ja eriala õpetamist alus-
tati taas 2012. aastal. 2018. 
aasta seisuga on arhitektuuri 
viieaastase õppekava diplomi 
saanud 49 arhitekti.

Selgelt eristuva  
arhitektuurihariduse suunas
Akadeemia õppejõud koostasid 
hiljuti uue strateegia, et koon-
dada mitmesuguseid arendus-
tegevusi suure üldeesmärgi 
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ARVAMUS

nimel: arhitektuurikool peaks 
jõudma Põhjala ja Baltikumi 
juhtivate õppeasutuste hulka. 
Tuleviku tarbeks õppe- ja uu-
rimissuundi visandades saime 
õnneks kasutada Eesti kõrg- ja 
kutsehariduse kvaliteediagen-
tuuri hinnanguid 2016. ja 2017. 
aasta kohta, eriti oli abi ana-
lüüsi koostanud väliseksperti-
de kommentaaridest. Hindajad 
rõhutavad muu hulgas: „Arhi-
tektuuri ja urbanistika akadee-
mia peab nii palju kui võimalik 
tugevdama oma polütehnilist 
profiili Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu direktiivi 2013/55/EL 
artiklis 46 nimetatud 11 punkti 
raames. Pole ühtegi teist põh-
just, mis õigustaks õppekava 
eksisteerimist koos kahe teise 
arhitektuurikooliga Tallinnas 
ühelainsal ruutkilomeetril. 
Kvaliteedimärk peaks olema 
kõrgeim polütehniline tase.“ 
(Assessment Report. Archi-
tecture. Tallinn University of 
Technology, Estonian Academy 
of Arts, Estonian University of 
Life Sciences, TTK University 
of Applied Sciences. Final Re-
port 170604, Estonian Quality 
Agency for Higher and Vocatio-
nal Education 2017, lk 11.)
Hinnangu mõte on õige: kolm 
arhitektuuriõppeasutust annab 
võimaluse muuta arhitektide 
väljaõpe dünaamiliseks ja mit-
mekesiseks, laiendada ja rikas-
tada Eesti arhitektuuri ja hari-
dustraditsioone. Selle võimaluse 
kasutamiseks on vaja eristuda.
Põhjuseid, et anda selge sõnum 
Tehnikaülikooli suunitluse koh-
ta ja kujundada selgelt eristuv 
õppekava, on muidugi rohkem 
kui ainult Tallinna kontekst: 
tänapäeval tegutsevad arhi-
tektuurikoolid rahvusvahelises 
keskkonnas, kus eripärast saab 
tõmbenumber kvalifitseeritud 
õppejõudude ja motiveeritud tu-
dengite jaoks. Arukas spetsiali-
seerumine õppeasutuse tasandil 
tähendabki juhtida kõiki tegevu-
si süstemaatiliselt ühise visiooni 
elluviimise nimel ja võtta ambit-

sioonikaid eesmärke hoolega va-
litud valdkondades.
Suur samm selle unikaalse kä-
sitluse poole TalTechi arhitek-
tuuriõppes tehti 2017. aastal, kui 
tutvustati uuendatud õppekava.

Näiteid õppekavade  
ümberkujundamisest
Olen saanud jälgida kahe rah-
vusvaheliselt selgelt eristuva 
õppekava loomist.
Puiduprogramm (The Wood 
Program) Aalto ülikoolis alus-
tas 1994. aastal stuudiona, mis 
praktilise õppetegevuse kaudu 
tutvustas soome keeles töös-
tuslikku puitehitust ja puit-
arhitektuuri. Professor Pekka 
Heikkinen arendas kontsept-
siooni edasi, nii et sellest sai vä-
lisõppejõude ja -tudengite jaoks 
huvipakkuv rahvusvaheline õp-
pekava ning Aalto ülikooli arhi-
tektuuriteaduskonna lipulaev.
Magistriõppekava Säästva ar-
hitektuuri labor (Laboratory of 
Sustainable Architectural Pro-
duction) avati professorite Peter 
Kjaeri ja Walter Unterraineri 
eestvedamisel Umeå arhitek-
tuurikoolis 2010. aastal. Selgelt 
eristuv pedagoogiline käsitlus 
põhines tõdemusel, et kõikjal 
maailmas on säästlikkusega 
seonduvaid ruumiprobleeme. 
Hoolikalt konteksti analüü-
sides ja oma oskusi rakenda-
des saavad arhitektid selliseid 
probleeme tuvastada ning al-
gatada projekte ise, kliendi ja 
teenusepakkuja tavapärase 
suhteta. Õppekava on pälvinud 
tähelepanu kogu maailma ande-
kate tudengite ja nimekate ar-
hitektide hulgas, kes tunnevad 
Umeå kooli vastu huvi hoolima-
ta sellest, et see asub suurtest 
keskustest kaugel ja arhitek-
tuurilise loometöö võimalused 
piirkonnas on piiratud.
Loomulikult peab erinäolise 
õppekava kujundamisel ar-
vestama kõrghariduse stan-
dardeid.

Meie missioon:  
polütehnilise identiteedi 
uuesti määratlemine
Üha keerulisemaks muutuvad 
väljakutsed lahendame distsip-
liinideülese käsitluse abil, mis 
iseloomustab meie teadusuurin-
guid ja õppetööd. Meie lõpetajad 
on hästi kursis kõigi erialaste 
teadus- ja kunstivaldkondadega, 
mida neil eesmärkide saavutami-
seks on vaja tunda. Olulisim os-
kus on ühendada fragmentaarsed 
killud uuenduslikuks sünteesiks.
Ehitustehnika ja sellega seon-
duvate teadusvaldkondade 
põhjalik mõistmine paneb aluse 
multidistsiplinaarsele koostööle 
loomeprotsessis, ühtlasi on see 
sissejuhatuseks doktoriõppele ja 
teaduskarjäärile. Sellise suunit-
lusega arhitektuurikooli jaoks 
on TalTech ülisobiv keskkond.

Arhitektuuriprojektid  
multidistsiplinaarse  
koostöö lähtealusena
2007. aastal algatasin projekti, 
mille käigus projekteerisid ja 
ehitasid Aalto ülikooli tudengid 
esimese energiat tootva maja 
Soomes. 2010. aastal osalesime 
näidismajaga edukalt Euroopa 
päikeseenergia kümnevõistlusel 
(Solar Decathlon Europe). Kaks 
aastat kestnud projekti ajal töötas 
umbes sada tudengit erinevatelt 
erialadelt koos Soome ettevõtete 
parimate asjatundjatega, et koos 
leida lahendused, projekteerida 
ja valmistada kandekonstrukt-
sioonid ja detailid, sisekujundus 
ja mööbel, kütte-, ventilatsiooni-, 
kliimaseadmed ja energiasüs-
teem, sanitaarsüsteemid jne.
Sellised projektid ühendavad ehi-
tusteaduse ja arhitektuuri, aka-
deemia ja äri, teaduse ja õppetöö. 
Seda toredat näidet mõt tes hoi-
des loodan näha, et Arhitektuuri 
ja urbanistika aka deemia hari-
dus- ja teadusprojektidest saavad 
TalTechis multidistsiplinaarset 
koostööd ja uuenduslikkust lõi-
mivad ette võtmised. ■



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

6

UUDISED

Tallinna Tehnikaülikooli jõuelektroonika-
teadlased pälvisid rahvusvahelise elektri- ja 
elektroonikainseneride instituudi (IEEE) 
tööstuselektroonika liidult (IES) parima 
konverentsiartikli auhinna oma publikat-
siooni „Multiphase Galvanically Isolated 
Impedance -Source DC-DC Converter for 
Residential Renewable Energy Applications“ 
eest.
Artikkel avaldati IEEE konverentsil Inter-
national Symposium on Industrial Electro-
nics 2017 ning selle autoriteks olid Dmitri 
Vinnikov, Andrii Chub ja Elizaveta Liivik. 
Auhind anti üle Washingtonis 22. septemb-
ril 2018.
IEEE tunnustas TalTechi jõuelektroonika-
teadlaste artiklit tänu teema päevakajalisu-
sele ning kirjeldatud teadustöö põhjalikku-
sele ja vajalikkusele. Artiklis analüüsitakse 
põhjalikult kvaasi-impedants tüüpi allika 
galvaaniliselt isoleeritud alalispingemuun-
durite projekteerimise ning juhtimise tee-

TALTECHI  
JÕUELEKTROONIKATEADLASTE ARTIKKEL  
SAI MAINEKA TUNNUSTUSE

KAKS TALTECHI TEADLAST  
VALITI TEADUSTE AKADEEMIA  
LIIKMEKS
Eesti Teaduste Akadeemia valis seitsmele 
vabale akadeemiku kohale teiste hulgas 
kaks Tallinna Tehnikaülikooli teadlast:  
Jarek Kurnitski ja Tiina Randma-Liivi.
Inseneriteaduste alal valiti akadeemikuks 
hoonete energiatõhususe ja sisekliima pro-
fessor ning TalTechi ehituse ja arhitektuuri 
instituudi direktor Jarek Kurnitski. Kur-
nitski uurib, kuidas ehitada liginullener-
giahooneid ning kuidas renoveerida vanu 
maju mitte ainult energiatõhusateks, vaid 
suisa liginullenergiahooneteks. Kurnitski 
oli TalTechi linnakus asuva pereühiselamu 
liginullenergiamajaks renoveerimise teadus-
lik juht ja on oma eriala Euroopa katusorga-
nisatsiooni juht.
Ühiskonna- ja riigiteaduste alal valiti aka-
deemikuks TalTechi halduspoliitika profes-
sor ja majandusteaduskonna prodekaan Tii-
na Randma-Liiv. Ta uurib riigivalitsemise 
reforme, fiskaalkriisi mõju riigivalitsemisele 
ning valitsemist üleminekuriikides. 

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikute 
ülesandeks on esindada Eesti avalikus elus 
olulisi teadusvaldkondi ja seista teaduse 
käekäigu eest. Akadeemiku koht on eluaeg-
ne.
Kokku kandideeris seitsmele akadeemiku 
kohale 20 teadlast, kellest neli olid TalTec-
hist. ■

mat. Näiteks võimaldab kvaasi-impedants 
tüüpi allikas oluliselt tõsta päikesepaneele 
teenindavate muundurite kasutegurit ja 
töökindlust. 
TalTechi teadlaste Elizaveta Liiviku, Dmitri  
Vinnikovi ja Andrii Chubi välja töötatud 
kvaasi-impedants tüüpi allikaga galvaanili-
selt isoleeritud alalispinge muundurit saab 
kasutada Eestis taastuvenergia maksimaa-
lseks, efektiivseks ning kadudeta rakenda-
miseks väikeettevõtetes ning ka kodumaja-
pidamistes.
IEEE – Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers – on rahvusvaheline orga-
nisatsioon, mis arendab ja edendab uute 
tehnoloogiate kasutuselevõttu globaalselt 
ning sinna kuuluvad parimad insenerid 
kogu maailmast. IEEE on 1884. aastal asu-
tatud vabaühendus. IEEE sektsioon töötab 
aktiivselt ka Eestis, kolm neljandikku selle 
liikmetest on TalTechi taustaga. ■

Jarek Kurnitski Tiina Randma-Liiv
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TALTECH ESITAS VABARIIGI TEADUSPREEMIA 
KANDIDAATIDEKS ÜHEKSA TEADLAST
2019. aasta vabariigi teaduspreemiate kandi-
daatideks esitas Tallinna Tehnikaülikool 
kokku üheksa TalTechi teadlast ja teadus-
kollektiivi.
Eesti Vabariigi teaduspreemiale „Teadusala 
paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut 
teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse 
või olulise sotsiaalmajandusliku mõjuga inno-
vaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel 
põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö 
eest“ esitas Tallinna Tehnikaülikool Thomas  
Johann Seebecki elektroonikainstituudi tea-
duskollektiivi koosseisus emeriitprofessor  
Mart Min (kollektiivi juht), professor Olev 
Märtens, vanemteadur Paul Annus, vanem-
teadur Raul Land ja vanemteadur Jaan 
Ojarand töö eest „Elektrilise impedantsi 
mõõtmise paradigma muutmine ning sellel 
põhineva originaalse tehnoloogia ja aparatuuri 
väljatöötamine ning rakendamine meditsiinili-
ses ja tehnilises diagnostikas“. „Töö on tehtud 
aastatel 1999–2018 ning põhineb Thomas Jo-
hann Seebecki elektroonikainstituudi teadus- 
ja arendustööl ning leiutustegevusel, mis on 
viidud tööstusliku juurutamiseni ning laial-
dast sotsiaalmajanduslikku väärtust omavate 
originaalsete toodeteni. 
Emeriitprofessor Priit Kulu esitati teadus-
preemia kandidaadiks pikaajalise tulemusliku 
teadus- ja arendustöö eest. Priit Kulu on oma 
enam kui 50 tegevusaasta jooksul Tallinna 
Polütehnilises Instituudis (TPI) ja Tallinna 
Tehnikaülikoolis andnud olulise panuse Eesti 
teadusse ja arendustegevusse eelkõige mater-
jaliteaduse valdkonnas, mehaanikainseneride 
koolitusse, teadlaste järelkasvu ja ühiskonda.
Professor Dirk Draheim esitati teaduspree-
mia kandidaadiks täppisteaduste valdkonnas 
tehtud tööde tsükli „Infosüsteemide loogilised 
alused tõenäosuslikes keskkondades“ eest. 
Dotsent Urmas Arumäe esitati teaduspreemia 
kandidaadiks keemia- ja molekulaarbioloogia 
valdkonnas valminud ja avaldatud teadus-
uuringute „Närvirakkude programmeeritud 
rakusurma ja eluspüsimise rakulised ja mole-
kulaarsed mehhanismid ja nende protsesside 
kontrollimine neurotroofsete faktorite poolt“ 
eest.
Juhtivteadur Mihkel Koel esitati teaduspree-
mia kandidaadiks tehnikateaduste valdkonnas 
teadustööde tsükliga „Aerogeelid; nanopoorse-
te materjalide arendus”.

Professor Vahur Oja esitati teaduspreemia  
kandidaadiks tehnikateaduste valdkonnas  
teadustööde tsükli eest teemal „Termodünaa -
milised omadused alternatiivõli ressursside 
väärindamisel”.
Professor Irina Hussainova esitati teaduspree-
mia kandidaadiks tehnikateaduste valdkonnas 
teadustöö “Nanokiudude võrgustik baasina 
multifunktsionaalsete hübriidmaterjalide töös-
tuslikes rakendustes“ eest.
Arvutisüsteemide instituudi teaduskollektiiv 
koosseisus professor Jaan Raik (kollektiivi 
juht), professor Gert Jervan, vanemteadur 
Artur Jutman ja professor Maksim Jenihhin 
esitati teaduspreemia kandidaadiks tehnika-
teaduste valdkonnas teadustööde tsükli  
„Usaldusväärsete arvutisüsteemide projektee-
rimismeetodid ja arhitektuurid“ eest. 
Geoloogia instituudi teaduskollektiiv koos-
seisus professor Siim Veski (kollektiivi juht), 
vanemteadur Anneli Poska ja vanemteadur 
Triin Reitalu esitati teaduspreemia kandidaa-
diks geo- ja bioteaduste alal teadustööde tsükli 
“Õietolmu analüüs: uudsed käsitlused pärast-
jääaja kliima, inimese ja taimkatte seostele” 
eest.
Ettepanekuid ja teadustöid hindab Vabariigi 
Valitsuse moodustatud riigi teaduspreemiate 
komisjon, teaduspreemiad antakse üle vabarii-
gi aastapäevaks. ■

Foto: Jürgen Randma, Riigikantselei
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RAHVUSVAHELINE ÜLIKOOLIDE EDETABEL:  
TALTECHI MAINE TÖÖANDJATE HULGAS ON TÕUSNUD
Hiljuti avalikustatud QS-i ülikoolide regionaalse  
pingerea „Emerging Europe and Central Asia“ järgi  
on TalTechi maine tööandjate hulgas tõusnud vii-
mase aastaga 20%, olles Eestis selgelt turuliider,  
kuna just Tehnikaülikoolil on võrreldes teiste Eesti  
ülikoolidega kõrgeim positsioon selles valdkonnas.
Tööandjate usaldus TalTechi vastu on Eestis 
olnud alati kõrge ning siinsed vilistlased on võr-
reldes teiste kohalike avalik-õiguslike ülikooli-
dega kõrgeima palga saajate hulgas Eestis. QS-i 
edetabel kinnitab, et usaldus TalTechi lõpetajate 
ning siin antava hariduse vastu on tõusnud ka 
rahvusvaheliselt.
Võrreldes teiste Eesti ülikoolidega on TalTechis 
märki mis väärne rahvusvaheliste akadeemiliste 
töötajate osakaal, mis ligineb maksimaalsele saja-
le punktile. Tähelepanu väärne on ka välistuden-

gite suur osakaal ning rahvusvahelise teadusvõr-
gustiku ulatus. Neile andmetele tuginedes saab 
tõsikindlalt öelda, et TalTech on väga rahvusva-
heline ülikool ning seda nii regioonis kui ka teiste 
Eesti avalik-õiguslike ülikoolidega võrreldes.
Varasemast enam on suurenenud TalTechi pub-
likatsioonide arv teadlase kohta ning oluliselt on 
tõusnud ülikooli akadeemiliste artiklite tsitee-
rimiste arv, mis tehnikateaduste kontekstis on 
märgilise tähendusega.
Sügisel avaldatud Shanghai ning Times Higher 
Educationi ülikoolide edetabelid hindavad kõrgelt 
TalTechi Nurkse instituudi teadustöö taset. 
Shanghai akadeemilise pingerea alusel on Tal-
Tech 151–200 edukama ülikooli hulgas avaliku 
halduse valdkonnas ning Times Higher Educatio-
ni sotsiaalteaduste kategoorias 251–300 seas. ■

TalTech pani 27. novembril üheks päevaks 
Soomes Aalto ülikoolis püsti oma pop-up-esin-
duse, kus tut vustati TalTechi põnevamaid ja 
suurimaid saavutusi: Soome sõitsid kohale 
Iseauto ja tudengivormel, kohapeal räägiti ka 
TalTechi tudengisatelliidist, liginullenergia 
majast, robotkilpkonnast ning TalTechi rajata-
vast Eesti esimesest 5G võrgust.
Loomulikult tutvustati huvilistele TalTechi 
ning selle maailmatasemel tegevusvaldkondi 
ja saavutusi, räägiti Eestist ning loodi veelgi 
paremaid suhteid oma Soome kolleegidega.
„Aalto ülikool on TalTechile väga oluline 
partner, kellega on koostööd tehtud juba pikalt 
ning kes on nii teaduse, õppetöö kui ka turun-
duse valdkonnas meile väga heaks eeskujuks. 
Pop-up-ülikooli Aaltosse viimine on taolise 
rahvusvahelise koostöö suurepärane näide,“ 
rääkis TalTechi turundus- ja kommunikatsioo-
nijuht Anne Muldme ning selgitas,  
et Tehnikaülikooli 100. juubeliaastal soovib 
ülikool tähtsündmust jagada ka oma sõprade-
ga teistest linnadest ja riikidest. „Eesmärk on 
ka Eesti riigi tutvustamine maailmale – Aaltos 
on ligi 2000 välistudengit, kellest nii mõnigi 
võiks meie kohalolekust saada inspiratsiooni 
Eestiga tutvumiseks ja miks mitte tulevikus 
koostöö tegemiseks,“ lisas ta.

TalTechi pop-up-ülikooli toetas EV100 välis-
programm. ■

TALTECH PANI ÜHEKS PÄEVAKS SOOMES PÜSTI  
POP-UP-ÜLIKOOLI

Foto: Heiki Laan
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TALTECHI UUES ENERGEETIKALABORIS SAAB TESTIDA 
ELEKTRISÜSTEEMIDE TÖÖKINDLUST
TalTechi energeetikatudengitel, -teadlastel 
ning tegevinseneridel on nüüd võimalik testida 
ja analüüsida, kui töökindlad on Eesti elektri-
süsteemid, ning tuvastada ja eemaldada süs-
teemis olevaid rikkeid. 
Labor valmis TalTechi, Siemensi ja Harju 
Elektri koostöös ning Tehnikaülikooli energee-
tikateadlase Jako Kilteri sõnul saab seal uuri-
da ka elektrisüsteemide automaatikat, süstee-
mi stabiilsust ja küberkaitset. „Kindlasti saab 
siin tõsta Eesti energeetikute taset – väga 
oodatud on meie uude laborisse ka täiendõppi-
jad,“ kinnitas Kilter.
Elektrisüsteemide töökindlus on Eesti ener-
giapoliitikas äärmiselt tähtsal kohal. Siemensi 
Eesti filiaali juhataja insener Hannes Mäe 
rõhutas, kuivõrd oluline on elektrisüsteemi 
tõrgeteta töös inseneride igapäevane panus: 

„Meid ümbritsevad seadmed, mis vajavad 
elektrit ning elektri kohaletoomiseks on vaja 
ülekandeliine ja alajaamasid ehk elektrisüs-
teemi. Süsteemi projekteerimiseks ja ehita-
miseks on vaja väga häid insenere. Nende 
uute seadmetega saab tänastele tudengitele 
ja homsetele inseneridele tänapäevasel moel 
õpetada releekaitset ja telemehaanikat,“ lubas 
Hannes Mäe.
Jan Osa Harju Elektrist lisas, et korralik 
erialane treening inseneride väljaõppel on 
vajalik, et lüüa läbi nii ettevõtluses kui 
ka teaduses. „Meil on väga häid kogemusi 
TalTechi energeetikateadlaste ning Siemensi 
ja Harju Elektri tegevinseneride ühistööst, 
et eestimaised energeetikaettevõtted olek-
sid konkurentsivõimelised rahvusvahelistel 
turgudel.“ rääkis Osa. ■

Fotod: Virgo Haan
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TALTECHI MEENETEPOOD ON TÄIENENUD  
TALTECHI BRÄNDI MEENETEGA 
Lisaks sellele, et mitmed juba varasemalt 
tuttavad tooted on saanud uue ilme, on kauba-
valikusse lisandud palju uusi tooteid. Tradit-
siooniliste kapuutsiga pusade kõrval on nüüd 
olemas kapuutsita pusad ning nii T-särke 
kui ka pusasid on valikus mitmes värvitoonis 
särke ka lastele. Nüüd saab osta ka TalTechi 

ALGATUSEGA „KUST SA TEAD?“  
PANNAKSE POLIITIKUD RÄÄKIMA  
TEADUSLIKEST FAKTIDEST
Tallinna Tehnikaülikool osaleb koos teiste 
teadusasutuste, ajakirjandusväljaannete, eri - 
alaühenduste ja ettevõtetega Eesti Teadus-
agentuuri koordineeritavas algatuses „Kust sa 
tead?“ See on poliitiliselt neutraalne ühiskond-
lik algatus, mille eesmärk on kontrollida polii-
tikute väljaütlemisi ning panna neid rääkima 
teaduslikest faktidest ning piirata populismi. 
Algatuse algidee pärineb Rootsist, kus fakti-, 
tõendus- ja teaduspõhisuse suurendamiseks 
valimiseelsetes debattides tehti kampaania  

„HurVetDuDet?“ – kust 
sa seda tead? Eesti 
algatus keskendub 2019. 
aasta kevadistele Riigi-
kogu valimistele. Sel-
lega soovitakse muuta 
valimiskampaania targe-
maks, kutsudes kõiki 
valijaid üles nõudma 
igal võimalusel saadiku-
kandidaatidelt oma väi-

dete argumenteeritud põhjendamist, toetudes 
teadusuuringutele ja loogikale. Teaduspõhine 
arutelu võiks aga jätkuda kauemgi ja juur-
duda ühiskonnas sügavamalt. Igas arutelus, 
olgu koolilaste, ettevõtjate või poliitikute 
seas, on kohane küsida „Kust sa tead?”
Algatuse eesmärgid on:
 � tuua Riigikogu 2019. aasta valimis-

kampaaniasse juurde tõenduspõhisust;
 � osutada väidete tõendamise tähtsusele 

poliitikas;
 � tähtsustada teadust kui tõhusat viisi uusi 

teadmisi saada ja otsuseid põhjendada;
 � kehutada Riigikogu kandidaate üles  

näitama, kuidas nad kavatsevad oma  
tegevuses teadustulemusi kasutada;

 � õhutada valijaid küsima, millisel  
tõendusmaterjalil kandidaatide väited ja 
lubadused põhinevad. ■

Loe algatuse kohta lähemalt:  
www.kustsatead.ee

mütsi, vihmavarju, kaamerakatet, pop socket’it 
ja palju muud. Loomulikult on müügil ka endi-
sed lemmikud nagu tassid, pastakad, kirjaplo-
kid, käsitöökommid ja muud. 
TalTechi meeneid saab osta peamaja 1. korpu-
ses meenetepoest (ruum U01-129), Mektoryst 
ning äsja 4. korpuses avatud R-Kioskist. ■

www.kustsatead.ee
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ÜLIÕPILASTE TAGASISIDEKÜSITLUS ÕISIS UUENEB
Alates 2018/19. õppeaasta sügissemestrist 
muutub õppetegevuse ÕISi-põhine tagasiside-
küsimustik. Uues õppeaine-õppejõud küsitlusan-
keedis hakkab olema 11 hinnatavat väidet ja 2 
avatud vastusega küsimust. Väited on jaotatud 
kolme gruppi – õppija, õppejõu ja õppeaine koh-
ta. Üliõpilane annab kõigepealt hinnangu iseen-
dale ja oma panusele õppetöös ning alles seejärel 
asub hindama teisi õppetegevuse aspekte. 

Küsimused/väited uues tagasiside-
küsimustikus: 
ÕPPIJA ENESEHINNANG

1. Õppeaine läbimise tulemusena omandasin õpi-
väljundites kirjeldatud teadmised ja oskused

2. Ainekursuse jooksul tehtud töö maht  
vastas ainepunktidele

3. Panustasin ise maksimaalselt õppetöösse 
HINNANG ÕPPEAINELE

4. Õppeaine ülesehitus ja struktuur oli  
loogiline ja lihtsasti järgitav

5. Õppematerjalid olid asjakohased  
(kaasaegsed, arusaadavad ja kooskõlas 
õppeainega) 

6. Õppeaine e-tugi aitas mul ainet omandada 
7. Hindamine oli kooskõlas hindamis-

kriteeriumitega
HINNANG ÕPPEJÕULE

8. Õppejõud valdas aine sisu ning oskas seda 
tudengitele edasi anda

9. Kasutatud õppemeetodid, tehtud harjutu-
sed ja muu õppejõu tegevus suunas ning 
motiveeris mind õppima

10. Õppejõud andis minu õppetegevusele  
asja kohast ja õigeaegset tagasisidet 

11. Jäin rahule õppejõu väljendusoskusega  
õppetöö läbiviimise keeles 

AVATUD VASTUSEGA KÜSIMUSED
12. Positiivsed tähelepanekud aine ja/või  

õppejõu kohta 
13. Puudujäägid aines ja/või õppejõu  

õppetegevuses
Hindamisskaalana jääb kasutusele 5-palline  
skaala, kus „1“ näitab väitega täielikku mitte - 
nõustumist ja hinnang „5“ absoluutset nõustu-
mist. Lisatud on vastusevariant „ei saa vasta-
ta“. Hinnangut saab põhjendada kommentaa-
rilahtris väite all. Uue tagasisideküsimustiku 
koostamisel ja testimisel osalesid aktiivselt ka 
üliõpilased, kes uuenenud küsimustiku heaks 
kiitsid. 
Tagasiside küsimise ja andmise kord ei muu-
tu – nagu varasemaltki, tuleb üliõpilasel anda 
tagasisidet neljale oma õpingukavas olevale 
õppeainele ja õppejõule. Küsitlusele vasta-
mise ajal saab üliõpilane valida, missugusele 
ainet õpetavale õppejõule ta tagasisidet anda 
soovib. 
Läbi uuenenud tagasisideküsimustiku 
ootab ülikool üliõpilastelt eelkõige sisulist 
ja põhjendatud tagasisidet, mida õppetöö 
läbiviimisel ja õppearendustegevustes, sh 
hea õppejõu arenguprogrammi rakendami-
sel arvesse võtta – ikka selleks, et ülikooli 
õppetegevuse kvaliteet oleks jätkuvalt 
tagatud. ■
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ARENGUFOND ANDIS TUDENGITELE ROHKEM KUI  
100 000 EURO VÄÄRTUSES STIPENDIUME
28. novembril andis TalTechi Arengufond 55 
tuden gile üle rekordilise 104 240 euro väärtu-
ses stipendiume.
„Kõrge motivatsiooniga tudengid on Eesti majandu-
se suurim väärtus ning seda tuleb tunnustada,“ 
ütles TalTechi Arengufondi nõukogu esimees Väino 
Kaldoja. „Ettevõtted ja organisatsioonid näevad oma 
erialale pühendunud järelkasvu vajalikkust ja kasu, 
noored saavad tänu stipendiumidele väärtusliku ko-
gemuse ja motivatsiooni end veelgi arendada. Seda 
näitab ka aasta-aastalt kasvanud stipendiumide ja 
konkurssidel osalejate arv,“ selgitas ta.
Kokku kuulutas TalTechi Arengufond 2018. aasta 
sügissemestril välja konkursi 55 stipendiumi-
le, millega Tehnikaülikooli tudengite pingutusi 
tunnustavad üle 60 eraisiku, organisatsiooni ja 
ettevõtte. Kokku esitas avalduse 548 tudengit, 
noort teadlast ja õppejõudu. 2018. aasta kevadel 
kuulutati välja konkursid 44 stipendiumile, kuhu 
laekus kokku 325 avaldust.
TalTechi Arengufondi eesmärk on koguda ja vahen - 
dada toetusi Tallinna Tehnikaülikoolile ning kaasa-
ta Eesti ettevõtjaid koostöösse ülikooliga. Arengu-
fond kuulutab igal aastal välja stipendiumikonkurs-

se kõikide õppetasemete üliõpilastele ning noortele 
teadlastele ja õppejõududele, et aidata kaasa üli - 
õpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise 
personali järelkasvule Tallinna Tehnikaülikoolis.
Stipendiumikonkursid on kaks korda aastas, 2019. 
aasta kevadine konkurss käivitub juba märtsis. ■

TALTECH VARUSTAS HELITOEGA 95% LIFTIDEST
TalTech on pikka aega teinud pingutusi ja investee-
ringuid selleks, et erivajadustega üliõpilastel oleks 
paremad võimalused omandada soovitud erialal 
kõrgharidust ning akadeemiliselt areneda hoolima-
ta puudest põhjustatud füüsilistest takistustest. Nii 
said hiljuti pea kõik ülikooli liftid helitoe. 
Enamus häältoe saanud liftidest teavitavad ka-
sutajat eesti ja inglise keeles sellest, millal uksed 
avanevad ja sulguvad ning mis korrusel liftid 
peatuvad. Inimesed, kes ei saa vajalikul määral 
informatsiooni nägemismeele abil, saavad niiviisi 
audiokujul teada, kus nad on ja kuhu liiguvad. 
Mõned liftid teavitavad vaid ukse sulgumisest.
Suuremale osale liftidest on hääle andnud Jakob 
Rosin, kes on Eesti Puuetega Inimeste Koja ja 
Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige ning üks  
Raadio2 hommikuprogrammi saatejuhtidest.
„Elukestvat õpet ja teadmistepõhist majandust 
hindaval ajastul on oluline, et iga õpimotiveeritud 
inimene saaks võimalikult iseseisvalt omandada 
võimetekohast akadeemilist haridust ning seeläbi 
tööandjate vajadusi arvestades kvalifitseeritud spet-
sialistina ühiskonda panustada,“ märkis TalTechi 
erivajadustega üliõpilaste nõustaja Sven Kõllamets. 

„Seetõttu pidasime oluliseks, et iga liftikasutaja 
teaks, millisel korrusel lift peatus – esmapilgul väi-
ke, kuid oluline detail,“ naljatles Kõllamets.
TalTechi hoonetes on kokku 18 kabiiniga lifti, 
millest tänaseks on häältoe saanud 17. Sellisel 
arvul helitoega lifte ei ole hetkel üheski teises 
Eesti ülikoolis. TalTechi linnak on Eesti ülikoolide 
võrdluses esimesi ning üks parimal viisil läbimõel-
dud ja disainitud just liikumispuudega, piiratud 
liikumisvõimega või erivajadustega tudengite 
heaolu arvesse võttes. Seda on varem rõhutanud 
ka rahvusvahelised hindajad. Nii on ülikoolis 
olemas automaatselt avanevad uksed, kaldteed, 
platvormtõstukid treppidel jpm.
TalTechi on pingutuste eest ligipääsetava ja 
universaalselt disainitud ülikoolilinnaku loomise 
puhul tunnustanud näiteks rahvusvaheline Zero 
Project ekspertkogu (Innovative Practices 2014 on 
Accessibility), Eesti Liikumispuudega Inimeste 
Liit (Aasta tegu 2011), Eesti Pimedate Liit (Aasta 
tegu 2014) jt. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrd-
se kohtlemise volinik on andnud TalTechile ka 
„SIIA SAAB“ märgi. Erivajadustega üliõpilaste 
nõustamist on tunnustamisväärsena mainitud ka 
rahvusvahelises akrediteerimisraportis. ■

Foto: Heiki Laan
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TALTECH JA SILBERAUTO ALUSTAVAD  
UUE ISESÕIDUKI EHITAMIST 
TalTech ja Silberauto alustavad tänavasõidu-
legaalse iseauto ehitamist, uus sõiduk valmib 
suveks. 14. novembril sõlmisid TalTechi rektor 
akadeemik Jaak Aaviksoo ja Silberauto AS 
juhatuse esimees Väino Kaldoja Iseauto projekti 
uuendamise lepingu.
TalTechi inseneriteaduskonna teadlane ning ise - 
auto projekti juht professor Raivo Sell kinnitab ka  
plaani osaleda näiteks Tallinna ning Helsingi lin-
na hangetel. „Uus iseauto on optimeeritud konst-
ruktsiooniga ja uuendatud juhtelektroonikaga 
analoogne sõiduk, mis on mõeldud juba reaalselt 
inimeste veoks linnatänavatel,“ sõnab Sell.
Silberauto AS-i juhatuse esimees Väino Kaldoja 
lisab, et uue iseauto ehitamisel on kõige olulisem  

funktsionaalsus: „Kõik on võimalik – kui on olemas  
algoritmid ja seadmed, siis võib sellele ehitada 
just sellise sõiduki, nagu õigeks peame.“
Iseauto tiim on eelmisel sõidukil testinud erine-
vaid lahendusi, mida nüüd uue tänavalegaalse 
iseauto ehitamisel saab kasutada. „Uut iseautot 
on just sellepärast lihtsam ehitada, et n-ö vorm 
on olemas. Teisalt on aga tarkvaraarendusega 
palju tööd. Näiteks juhtarvuti tuleb teine, ka 
alusraam ja mootori kontrollerid saavad olema 
teistsugused. Välimuselt aga ei pruugi neil kahel 
erinevust üldse märgata,“ sõnab Sell.
Uut iseautot hakkavad ehitama TalTechi inseneri-  
ja infotehnoloogia teaduskonna tudengid ja tead-
lased koostöös Silberauto tippspetsialistidega. ■

RAESTIPENDIUM OOTAB KANDIDAATE
Kevadel saavad magistrandid ja doktorandid 
taotleda Tallinna linna Raestipendiumi, kui 
magistritöö, doktoritöö või teaduspublikat-
sioon seondub Tallinna linna kui kohaliku 
omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on lin-
naelu korraldamise seisukohast rakendusliku 
väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna 
linna ees seisva küsimuse lahendamisele.
Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aas-
tas: magistrantidele iga eelarveaasta jooksul 
kuni 36 stipendiumi (à 1000 eurot) ja dokto-
rantidele kuni 6 stipendiumi (à 1500 eurot). 
Stipendiumi rahastab Tallinna linn.
Stipendiumikonkursile võib esitada kuni küm-
me kandidaati igast ülikoolist või rakendus-

kõrgkoolist, kellega Tallinna linnal on sõlmi-
tud koostööleping – need on Tallinna Ülikool, 
Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Ettevõtluskõrg-
kool Mainor, Estonian Business School, Eesti 
Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, 
Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool.
Kandidaate saavad esitada õppeasutuste 
struktuuriüksused ja üliõpilaste juhendajad. 
Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel 
koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpi-
lase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle 
asutuse teenistuja. Magistrant või doktorant 
ennast ise kandidaadiks esitada ei saa. ■

Rohkem infot: www.tallinn.ee/est/ 
Tallinna-linna-Raestipendium

www.tallinn.ee/est/
Tallinna-linna-Raestipendium
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RUTT HINTS: 
GEOLOOGIAS ON 
AVASTAMISRÕÕMU 
VEEL PALJU 
Rutt Hints on geoloogia instituudi teadur, maavarade- ja rakendusgeoloogia 
osakonna juhataja ja maapõueressursside õppekava programmijuht, 
kes on eest vedanud Särghaua õppekeskuse ülesehitamist ja muretseb 
maapõuespetsialistide – geoloogide ning mäeinseneride – puuduse pärast. 
Sest samal ajal kui noorte hulgas võistlevad populaarsuse pärast ärijuhtimine ja 
IT-teemad, peavad maapõuespetsialistid hoolitsema ressursside pärast, mida 
iga päev nii äris kui ka IT-s kasutame, elektrist nutitelefonideni.

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen
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rikastamine tänapäevaste teadmiste juures 
ei ole veel kaugeltki selge, see on alles arenev 
uurimisvaldkond. Samas on tänu Ameerika 
kildagaasi uurimisele oskused ja teadmised 
selliste materjalide kohta väga palju arenenud.

Nii et see on pigem globaalne kui Eestis 
unikaalne uurimisvaldkond.
Jah. Ühest küljest on geoloogia hästi lokaal-
ne, sest iga geoloogiline situatsioon on uus ja 
mõnes mõttes kordumatu, samas ei tee me 
midagi ilma analoogideta – võrdleme kogu aeg 
maailmas olevate analoogidega ning globaalne 
teadmine viib meid üha edasi. Ka maavarasid 
otsime analoogiate põhjal – me teame, et selli-
ses geoloogilises situatsioonis kuskil maailmas 
on leitud mingit tüüpi maavara ja läheme sar-
nasesse geoloogilisse situatsiooni seda otsima, 
teadmata, kas seda tegelikult seal on. 

Nagu noored kuused ja kuuseriisikad. 
Oled ise Tartu Ülikooli taustaga.  
Kuidas Tehnikaülikoolis geoloogina  
töötada on? …tehnoloogilisem?
Mu suguvõsa on olnud seotud mõlema ülikoo-
liga. Minu vanaisa Verner Kikas oli Tehnika-
ülikooli professor, vanaema oli siin üks esimesi 
naissoost ehitusinsenere. Minu isa liikus Tartu 
Ülikooli, tema on füüsikainstituudis professor ja 
ema atmosfäärifüüsik, kes viimasel ajal tegeleb 
aktiivselt koolimatemaatika arendamisega ja 
füüsikateaduse kooli viimisega. Mina olen tõesti 
küll Tartu Ülikooli taustaga, aga ringiga Teh-
nikaülikooli tagasi jõudnud. Tänu perekonnale 
olen tänaseni päris hästi kursis mõlemas ülikoo-
lis toimuvate muutuste ja ootustega.
Tõesti, võib küll öelda, et TalTechis on tehno-
loogilisem. Mis mind siin võlub, on hästi suur 
integreeritus. Juba see, et oleme siin ühes kam-
puses koos, annab võimaluse ideedele liikuda üle 
erialade, siin tekivad seosed ja see sünergia on 
päriselt olemas. Ka infrastruktuur loob selleks 
soodsa keskkonna. 
Ülikool kipub igas keskkonnas muutuma riigiks 
riigis ja sealt on tihtipeale raske välja vaadata, 
aga mul on tunne, et Tehnikaülikool on väljavaa-
tamises olnud Tartu Ülikoolist edukam ja tajub 
paremini, mis ümberringi toimub.

Kui ümberringi läheb digitaalseks kõik, 
mis saab minna, siis tundub maiste asjade 
uurimine väga vanamoodne. Kuidas on 
geoloogia digirevolutsioonis muutunud? 
Tänapäevane geoloogia on väga andmemahukas 
eriala, me töötame sisuliselt suurandmetega, 

Rutt Hints on tihedalt seotud uue maateaduste 
olümpiaadi käimalükkamisega (loe lk 38) ja 
aitab maapõuealast õpet viia ka Eesti üldhari-
duskoolide programmi. Tuleval kevadel teevadki 
TalTechi teadlased maapõue valikkursust Viimsi 
Riigigümnaasiumis, see on esimene omataoline 
kursus Eestis. Üleriigilisel maapõuenädalal mai-
kuus ollakse korraldamas ka maapõue häkatoni, 
et tuua maapõue tulevikuväljakutseid lahenda-
ma tudengeid erinevatest valdkondadest nagu 
IT, mehhatroonika, füüsika, keskkonnateadused 
jne. Lisaks on Hintsil käsil gümnaasiuminoorte 
uurimistööde juhendamine, erialaloengud, töö-
toad koolides jpm.

Mis Sind maakera sisemuse juures köidab?
Meil on tänapäeval petlik kujutelm, et teame 
maailmast ja Maast kõike, aga see ei vasta tõele.  
Maismaa moodustab vaid 30% kogu Maa pinnast  
ja seda, mis toimub kasvõi ookeanide all, teame 
väga vähe. Ka Eesti geoloogiast, kui hakkame 
detailsemalt vaatama, teame suhteliselt palju 
sügavuseni 300, võibolla 500 meetrit, aga Euroopa  
kontekstiski räägitakse täna vajadusest tunda 
maapõue kuni kolme kilomeetri sügavusele.  
3 km sellepärast, et sinna me saaksime täna-
päevaste tehnoloogiatega minna kaevandama, 
aga pole siiani läinud. Nii et tegelikult me ei tea, 
mis seal on, ja me ei tea ka Eestis, millised või-
vad olla maapõueressursid sügavamal kui üks 
kilomeeter. Need on väga huvitavad väljakutsed. 
Mind köidabki see, et siin erialal on endiselt 
olemas väga suur avastamisrõõm.

Ja seda, kui paljut me ei tea, me ju ei tea!
Just! See on kummaline, aga varsti me teame 
Marsi pinnast rohkem kui seda, mis on ookeani-
de all. Suur osa maakera pinnast on suhteliselt 
ühtlase majanduslikus mõttes „igava“ koostisega 
ja maavarasid otsides me otsime tegelikult ano-
maaliaid. Suures pildis me muidugi teame, kui 
palju keskmiselt ühte elementi Maal üleüldse on, 
aga me ei tea, kus nad võivad olla nii palju rikas-
tunud, et neid on kasulik Maa seest välja võtta. 

Mis täpsemalt Sinu eriala või  
uurimisvaldkond on? 
Uurin selliseid orgaanikat sisaldavaid hästi 
peeneteralisi kivimeid, millega on maailmas 
seotud näiteks nafta teke, aga mis võivad sisal-
dada ka tehnoloogiliselt oluliste metallide res-
sursse. Taoliste kivimite hulka kuulub ka Eesti 
diktüoneemaargilliit, uuema nimega grapto-
liitargilliit, mis sisaldab uraani, vanaadiumi 
ja molübdeeni, ehk siis meie potentsiaalne 
tulevikumaavara. Tegemist on geokeemiliselt 
hästi komplekssete kivimitega, mille efektiivne 
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otsides andmebaaside põhjal uusi maavarade 
leiukohti. Suudame sarnaste mustrite alusel 
otsustada, et need on kohad, kus võiks puurida. 
Geoloogiline uuring tähendabki tänapäeval väga 
paljude erinevate andmete integreerimist – geo-
füüsikalised ja geokeemilised andmed, kirjeldu-
sed, mis tehtud eri aegadel ja eri kvaliteediga… 
Lisaks geoloogi mõttele hakkab väga oluline töö-
riist lähitulevikus olema algoritmid, mis leiavad 
suurest andmehulgast neid mustreid, millega 
teadlased saavad edasi töötada.
Muidugi need andmed peavad kusagilt tulema, 
need on praegu väga erineva kvaliteediga ja puh-
talt masin ei saa nende kvaliteeti hinnata, lisaks 
on vaja seda tarka inimest. Nii et kui räägime 
erialadest, mis tulevikus kaovad või jäävad, siis 
olen veendunud, et geoloog ja mäeinsener jäävad 
vajalikuks ka konkurentsis tehisintellektiga.

Lisaks poleks meil digirevolutsiooni,  
kui poleks maavarasid – ja geolooge,  
kes neid hästi tunnevad… 
Reaalsuses sõltubki meie digirevolutsioon ja üle-
minek säästvatele energiaallikatele väga otseselt 
sellest, kas meil on ressurssi selle tegemiseks või 
ei ole. Oleme olnud üsna laisad mõtlema, mille 
najal tehnoloogilist keskkonda ehitame.

Millised on kaasaegse elu  
põhikomponendid, kõige vajalikumad 
ressursid?
Nutitelefon sisaldab üle 40 elemendi ja kõik 
need tuleb ju kusagilt saada. Hetkel ei kaevan-
data Eestis neist ühtegi, aga potentsiaali on. 
Näiteks on nutitelefonides vaja haruldasi muld-
metalle ja ehkki meie fosforiidid on madalakvali-
teetsed haruldaste muldmetallide potentsiaalsed 
allikad, siis tuleb kindlasti need kaasproduktina 
välja võtta, kui mõtleme kunagi fosforiidi kae-
vandamise peale. 
Ega meid piira vaid uued ja “edevad” varad, 
mille järele on vajadus tekkinud alles paaril 
viimasel aastakümnel. Just metallidest on ku-
junemas pudelikael, mis võib takistada lähiajal 
üleminekut parematele tehnoloogiatele. Ka 
selline tavaline element nagu vask võib saada 
piiravaks, et suudaksime ehitada kliimasõbra-
likku energeetikat. Praegu on välja arvutatud, et 
meil läheks vaja umbes 20 aasta jooksul kaevan-
datavat vasevaru puhtalt selleks, et üles ehitada 
süsinikuvaba energiat tootev infrastruktuur, aga 
vaske läheb vaja ka mujal. Lisaks on vaja terast, 
aga kui tõstame terasetootmist, siis see tähen-
dab ka täiendavat söekaevandamist. Ja lõpuks 
suurendab iga uus infrastruktuuri objekt survet 
ehitusmaavaradele… 

On välja arvutatud, et säästva süsinikuvaba 
infrastruktuuri ehitamine on energia- ja mater-
jalimahukam kui tänase põlevatel maavaradel 
põhineva energiainfrastruktuuri ehitamine.

Lihtsalt need varad saavad otsa… 
Loomulikult on ka maapõue põlevate maavara-
de ressursid piiratud. Kuid säästvast energee-
tikast rääkides: ühe MW installeeritud elektri - 
tootmisvõimsuse kohta läheb vaja rohkem tonne  
vaske, sest infrastruktuur ise on materjali-
kulukam. Kui ehitada taoline infrastruktuur 
üks kord valmis, siis on ta olemas, aga lähi-
aastatel on tekkimas hüppeline vajaduse kasv, 
et see tekitada. Seda erisituatsiooni geoloogid 
oma vaatenurgast näevad ehk kõige selgemalt 
ja see meid lähikümnendeil ees ootab.

Millise maavaraga meil  
kõige suurem kriis on? 
Euroopas on välja toodud kriitiliste maavarade 
nimekiri. Kriitilisusele on kaks kriteeriumit: va-
rustuskindlus ja olulisus majandusele. Üks selles 
nimekirjas ongi haruldased muldmetallid ja Ees-
tis on neid arvestatav varu. Hetkel saab Euroopa 
neid Hiinast ja seal on just varustuskindluse kü-
simus: kui Hiina otsustab ühel hetkel neid sellises 
koguses mitte eksportida, on tekkimas probleem.
Sinna kuulub ka fosforiit või fosfor. Eestis me 
ei mõtle fosforist kui kriitilisest maavarast, aga 
kui mõelda kogu maailma põllumajandusele, siis 
see, et Maal saaks 2050. aastal elada 10 miljar-
dit inimest, sõltub väga otseselt mineraalväetis-
test, sh fosforist.

Ja kriitiliste ressursside alternatiivid?
Otsida maavarasid sealt, kust neid varem ei ole 
otsitud, leides paremaid otsingumeetodeid. Kas 
otsida sügavamalt maapõuest kui seni, minna 
ookeanipõhja või võtta kasutusele neid maapinna 
lähedal olevaid ressursse, mida siiamaani on loe-
tud liiga vaesteks, rakendades paremaid rikasta-
mistehnoloogiaid. Ehk hakkame palju täpsemalt 
jälgima toorme kvaliteeti ja püüame võimalikult 
targalt sealt kasuliku komponendi kätte saada.
Need pole omavahel võistlevad alternatiivid, me 
teeme kõiki kolme. Juba üritatakse luua esimesi 
metallikaevandusi ookeanipõhja; igapäevaselt 
töötatakse selleks, et leida uusi senisest nutika-
maid ja säästlikumaid selektiivse väljamise- ja 
rikastamismeetodeid; mitmed riigid on  investee-
rimas maapõue süvauuringutesse.

Kas kosmosest saab ka kaevandada?
Jaa, loomulikult teoreetiliselt saab, aga küsimus  
on selles, kui kallis see on. On erafirmasid, 
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kes uurivad potentsiaali kaevandada plaa-
tinametalle asteroididelt. Plaatinametallid 
on selline komponent, mis maakoores on 
väherikastunud, neid leidub Maa süvaosades 
rohkem kui ülaosas. „Sügavamal“ on sadu 
kilomeetreid, see tähendab meie tänaste 
tehnoloogiliste teadmiste juures – kättesaa-
matus kauguses.

Kust me siis teame, et seal on?
Näiteks vulkaanidega tuuakse maapinnale ka 
Maa vahevööst pärinevat materjali. Lisaks ütleb 
geokeemiline modelleerimine, et Maa vahevöös 
ja tuumas peaks plaatinametalle olema rohkem 
kui koores.
Asteroididel on plaatinametallide potentsiaal 
samuti suurem kui maakoores, kuna asteroidide 
koostis on oletatavalt pigem lähedasem meie 
vahevööle ja tuumale.

Kosmos ei ole meie oma, asteroidid ka. 
Kust me võtame õiguse, et kui oleme 
oma planeedi millestki tühjaks teinud, siis 
suundume järgmiste taevakehade kallale, 
selmet ise säästlikumalt elama hakata? 
Kas siin ei tule eetikaküsimus vahele? 
Pigem tekivad lähiperspektiivis eetilised küsi-
mused ookeanides kaevandamisel. Me teame, 
et võime seal tegutsedes kahjustada tundlik-
ke ökosüsteeme. Asteroididel kaevandamise 
realiseerumine on tunduvalt vähe tõenäolisem. 
Ookeanipõhjas metallide kaevandamise suu-
nas on väga konkreetseid samme astutud ja 
selleks ehitatakse juba infrastruktuuri.

Aga need tundlikud ökosüsteemid? 
Teadlased muudkui hoiatavad valitsusi ja 
mesilased juba surevad. Mitu põlvkonda 
inimesi see planeet veel välja kannatab?
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Selleks, et planeedi ökosüsteemid võimalikult  
kaua välja kannataks, ilma et ületatakse teatud  
kriitilisi piire, on vaja, et ressursside sektoris 
töötaksid targad inimesed – vajame rohkem 
häid geolooge ja mäeinsenere! Ühest küljest 
vajame, et see, mida tehakse, oleks võimalikult 
keskkonnasäästlik. Samas tuleb alati arvesta-
da, et me elame tehiskeskkonnas, ilma milleta 
inimene ei oleks inimene. Me ei taha elada 
ilma mugavusteta, mida tehiskeskkond meile 
pakub, ja olles ausad: me ei saa seda mugavust 
ilma looduskeskkonda mõjutamata. Nii et me 
peame kogu aeg kompromisse otsima, et neid 
vastuolulisi ootusi täita, ja selle võtmeks on 
koostöö, koostöö, koostöö. Ringmajanduse idee 
kõlab Eesti kontekstis ehk veel veidi võõralt, 
aga säästvate majandusmudelite ellurakenda-
mine on maapõue sektoris töötavate inimeste 
jaoks väga oluline tulevikumissioon.

Millised on praegu geoloogi  
suurimad mured?
Eestis on mure selles, et vahepealsetel aastatel  
pole geoloogia ja mäenduse valdkonda riigi 
tasandil panustatud ja meil on tekkimas spetsia-
listide „auk“, üks põlvkond on puudu – noori ei 
ole peale tulnud ja järelkasvuga on probleem nii 
ülikoolis kui ka tööandjatel. Nüüd, kus riik on 
seda taas aktiivsemalt tegemas, seisame vajaduse  
ees jõuda maapõue uurituse, teadmiste ja oskuste  
tasemega järele lähiriikidele, näiteks Põhjamaa-
dele, seda eelkõige valdkondades, mis jäävad 
väljapoole põlevkivitemaatikat, milles Eestis on 
olemas maailma tippkompetents. Loomulikult 
käib sellega koos ootus, et maapõue sektor  
panustaks jätkuvalt Eesti majanduskasvu. Ole-
me hetkel seisus, kus meil on Eesti maavarade 
kohta hulgaliselt varasemalt kogutud andmeid, 
tehnoloogilises võtmes aga kasutame mitmeid 
põhimõtteliselt uusi lahendusi, ehk siis – olemas 
on eeldused arenguhüppeks.
Kahjuks näeme Euroopas pea kõigis riikides, 
et maapõuega seotud erialad ei ole olnud üle-
aru populaarsed. Riigiti on see muidugi erinev 
ja sõltub näiteks ka sellest, kui palju on riigid 
gümnaasiumide ja põhikoolide tasemel inves-
teerinud maapõueteemade tutvustamisse. 
Nende erialade probleemiks on, et maapõuega 
seotud valdkonnad küll integreerivad pidevalt 
teiste tuttavate teadusvaldkondade – keemia, 
füüsika, matemaatika ja bioloogia – meetodeid, 
aga koolis ei tutvustata geoloogiat ega mäen-
dust eraldi õppeainetena, eraldi elukutsetena. 
Nii et noorel ei tule pähegi, et need erialad on 
olemas ja ta võiks neid õppida, geoloogiks või 
mäeinseneriks saada.

Mis on kõige põnevam asi või aine,  
mida oled maakera seest leidnud?
Vapustav leid geoloogias ei näe tavaliselt hea 
välja. Vapustav leid tänapäeval on kuskil andme-
baasis numbriridadena, mitte särav kullatera.
Aga kui töötada elektronmikroskoobiga, siis mik-
romaailmas tuleb väga sageli ette veidraid asju, 
mida ei oska kohe interpreteerida, näiteks võib 
kohata kivistunud bakterit. Maavarad, mida 
mina uurin, ei ole puhtalt geokeemilise, vaid bio-
geokeemilise tekkega. See tähendab, et teatud 
komponendid neis on rikastunud tänu sellele, 
et algses merelises settekeskkonnas on olnud 
ka bakteriaalne elu. Täpselt sarnaseid asju ja 
tunnuseid otsitakse ka Marsilt – kas seal võiks 
olla selliseid kivimitüüpe, nagu me varasel Maal 
teame. Näiteks on seal selliseid kivimeid, millest 
on selgelt näha, et nad peavad olema tekkinud 
veekeskkonnas. Ning meetodid, millega sealset 
pinda uuritakse, on geoloogilised. Oskusteave, 
kuidas puurime ja mida uurime, on ju kõik Maa 
geoloogiast üle võetud.

Kas reisipisik käib geoloogiahuviga  
kaasas?
Jaa, ikka! Reisimine on see, mis paljusid selle 
eriala juurde toob ja kahtlemata meeldib mullegi. 
Reisimine käib isegi meie töökohustuste juurde, 
tegemist on piirideta erialaga ja geoloog on nii 
tark, kui palju ta on näinud – ainult koolipingist 
saadud tarkusega ei ole võimalik kaugele jõuda. 
Samas on viimasel ajal proovide saatmine muutu-
nud nii lihtsaks, et kergem on ise mitte sõita teise 
maailma otsa, vaid öelda, et saatke mulle proovid.

Kuhu tahaks maapõue uurima minna, 
oma silmaga vaadata?
Ookeanisügavus on kahtlemata huvitav ja 
suur osa avastustest on toimumas sügaval 
maa sees, kuhu ei saa seljakotiga minna. See 
on ka hea küsimus, kas tulevikugeoloog läheb 
üldse leide oma silmaga vaatama või pigem 
teeb seda masin. Võimalik, et mitte nii kauges 
tulevikus on odavam kasutada masinaid meie 
silma- ja käepikendusena, selle asemel et saa-
ta inimesi ekstreemsetesse keskkondadesse.

Eeskujusid, unistusi teadusmaailmas?
Imetlen alati inimesi, kes suudavad oma vald-
konnas anda rohkem.
Unistus on see, et suudame eri teadusharude 
teadmised Eesti ühiskonna jaoks paremini 
tööle panna kui seni, osates neid tõhusamalt 
integreerida ja seeläbi toimetada selles maail-
mas targemalt kui seni. Tehnikaülikooli linna-
kus põlev sünergia tuleb siin ainult kasuks. ■
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FOOKUS

Riina Potter, Erasmus+ programmi üldkoordinaator ja mobiilsuskeskuse juhataja

Ehkki Tallinna Tehnikaülikoolis on välis-
õppesse siirdumiseks väga palju erinevaid 
lepinguid ning üliõpilased saavad Erasmus+ 
programmi kaudu välisõppesse minemisel 
stipendiumi (olenevalt sihtriigist 520–570, 
praktikale minnes 600–700 eurot kuus), ei 
ole välismaal õppimine või praktika läbimine 
hetkel TalTechi tudengite seas kuigi populaa-
rne: eelmisel õppeaastal õppis või läbis eriala-
se praktika välismaal üksnes 224 TalTechi 
üliõpilast.
Kõik Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased 
saavad kandideerida välisõpinguteks TalTechi 
partnerkooli, olenemata kodakondsusest ja 
elamisloast. Välismaale õppima saab suundu-
da kas ülikooli kahepoolsete lepingute alusel 
või Erasmus+ programmi raames, välisõpin-
gud võivad kesta kuni 12 kuud. Uus kandi-
deerimisvoor on avatud 1.–28. veebruarini, 
mil saab kandideerida õppima kas sügis- või 
kevadsemestriks või kogu õppeaastaks. Lisaks 
saab aastaringselt kandideerida Erasmus+ 
programmi raames välismaale erialasele prak-
tikale.
Hetkel on Tallinna Tehnikaülikoolil üle 520 
kehtiva Erasmus+ lepingu, lisaks ülikoolide-
vahelised kahepoolsed lepingud, mis toeta-

vad üliõpilasvahetust. Enim Erasmus+ 
lepinguid ning seega ka laiem valik õppe-
koha valimiseks on Saksamaa, Prantsus-
maa, Hispaania ja Soome ülikoolidega, kuid 
lepinguid on ka väga kaugete ja eksootiliste 
sihtriikidega nagu Singapur, Lõuna-Korea, 
Mehhiko, Taiwan, Jaapan.

Miks TalTechi üliõpilased ei ole  
välis mobiilsusest huvitatud?
Oktoobris 2018 viis õppeosakonna mobiilsus-
keskus TalTechi üliõpilaste seas läbi uuringu, 
et välja selgitada peamised põhjused, miks 
üliõpilased välisõppesse siirduda ei soovi ning 
kuidas nad suhtuksid kohustuslikku mobiil-
susesse. Küsimustikule vastas 406 tudengit, 
kellest 45 on käinud Tallinna Tehnikaülikoolis 
õppimise ajal ka välisõppes.
Põhjuseid, miks üliõpilased välisõppesse siir-
dunud ei ole, on mitmeid: kõige sagedasema 
takistusena toodi välja soov lõpetada ülikool 
nominaalajaga (37% vastanutest), perekond-
likke (27%) ning tööalaseid (25%) kohustusi. 
Samuti kardavad üliõpilased asjaajamise 
keerukust (31%) ning oluline on ka majandus-
lik pool: 25% vastanutest tunnistas, et saadav 
stipendium on liiga väike.

MOBIILSUSAKEN  
ÕPPE KAVAS: 
VÕIMALUS 
SUURENDADA 
RAHVUSVAHELIST 
ÕPIKOGEMUST 
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Samas ütles 70% vastanutest, et kohustusliku 
mobiilsuse rakendamise puhul oleks nad en-
diselt tulnud Tallinna Tehnikaülikooli õppi-
ma, mitte valinud alternatiivset õppeasutust 
Eestis.

Vähene huvi välisõppesse siirdu mise vas-
tu ei ole üksnes Tallinna Tehnikaülikooli 
või Eesti üliõpilaste eripära – sama prob-
leemiga pistavad rinda paljud kõrgkoolid 
üle kogu Euroo pa. Selleks, et aktiveerida 
üliõpi lasi välismaal õppima või eri alast 
praktikat läbima ning omanda ma seeläbi 
väga vajalik ku rahvus vahelist kogemust, on 
paljudes üli koolides võetud kasutusele n-ö 
mobiilsus aknad. Tallinna Tehnikaülikooli 
õppekavades praegu veel mobiilsusaknaid ei 
ole, mistõttu tutvustame järgnevalt seda kui 
alternatiivset võimalust üliõpilaste välis-
mobiilsusesse suunamiseks.

Mobiilsusaken kui välisõppesse  
siirdumise üks võimalusi
Mobiilsusaknaks loetakse perioodi (enamasti 
semestrit), mis on üliõpilaste õppekavas reser-
veeritud väliskõrgkoolis õppimiseks või välis-
maal erialase praktika läbimiseks. Mobiilsus-
aknad võib jagada neljaks enimkasutatavaks 
alatüübiks:

1. kohustuslik mobiilsus, mille puhul on  
ette nähtud konkreetsed ained, mis välis-
maal tuleb läbida;

2. kohustuslik mobiilsus, kuid välismaal  
õpitavad ained saab üliõpilane enamjaolt 
ise valida (sh võib valida aineid, mida 
kodu ülikoolis ei õpetata);

3. vabatahtlik mobiilsus, milleks on reser-
veeritud kindel semester, kuid välismaale 
õppima minnes tuleb võtta konkreetsed 
õppeained;

4. vabatahtlik mobiilsus, milleks on reser-
veeritud kindel semester, kuid üliõpilane 
saab ise otsustada, milliseid aineid ta 
välisõppes õpib.

Mobiilsusakende realiseerimi seks kasuta-
vad kõrgkoolid erinevaid võimalusi. Näiteks 
võivad liikuda kõik ühe eriala ühe aasta 
üli õpilased ühte kindlasse väliskõrgkooli 
ning samal ajal võib koduülikool võõrustada 
gruppi üliõpilasi samast koolist välismaal. Sel 
puhul on kindlasti vajalikud erilepingud part-
neritega, et olla valmis võõrustama suuremat 
väliskülalisüliõpilaste hulka ühest konkreet-
sest partnerkoolist.

Levinum on aga, et üliõpilased saavad ise oma 
kodukõrgkooli partnerkoolide seast valida, 
kuhu nad õppima soovivad minna, või siis ot-
sustatakse kool, kuhu üliõpilane peab õppi ma 
siirduma, kodukõrgkoolis (teaduskonna, rah-
vusvaheliste suhete osakonna vms tasandil, 
näiteks üliõpilaste keskhinde alusel moodusta-
tud pingerea abil).

Samuti võib oluliselt erineda mobiilsusakna 
sisu: kas üliõpilased peavad väliskõrgkoolist 
võtma konkreetseid aineid, mida saab hiljem 
täpselt koduülikooli õppekavasse üle kanda, 
või võib välismaal valida just selliseid, mis 
huvi pakuvad ja mida koduriigis võib-olla ei 
õpetatagi.

Tihti on üliõpilaste õppe kavasse mobiilsusak-
naks jäetud konkreetne semester (näiteks 5. 
semester bakalaureuse või 3. magistritasemel) 
või lu batakse välisõppesse minna just siis, kui 
üliõpilane ise soovib.

Kui mobiilsusaknast on saanud õppekava 
kohustuslik osa, peaks üliõpilaskandidaate 
sellest kindlasti informeerima juba kooli 
sisseastumisel. Samuti peaks kohe olema 
üliõpilastele selge, kas välisõppes osalemine 
on kohustuslik ja selleta on võimatu koo-
li üldse lõpetadagi, või on lubatud teatud 
erijuhtumid – näiteks ei pea välisõppesse 
siirduma lapsevanemad, teatud haigustega 
üliõpilased, tippsportlased vms. Kindlasti 
peaks viimasel puhul olema väga selgelt 
määratletud kõik reeglid ning dokumendid, 
mis tuleb erijuhtumi taotlemiseks esitada. 
Vabatahtliku mobiilsusakna puhul on küll 
üliõpilase õppekavasse reserveeritud välis-
õppesse siirdumiseks kindel semester, kuid 
üliõpilasel on võimalik sel semestril jätkata 
õpinguid ka kodukõrgkoolis.

8. novembril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis 
mobiilsusakende teemaline rahvusvaheline 
seminar, kus oma kogemust jagasid kollee-
gid Soomest (Hanken School of Economics), 
Austriast (University of Applied Scineces 
Upper Austria) ning Prantsusmaalt (Insti-
tut Mines-Telecom Business School). Kõik 
väliskolleegid tõdesid, et nende koduülikoo-
lides ei läinud uue välismobiilsuse suuna 
juurutamine algul kergelt, uue lähenemise 
rakendamine nõudis pikaajalist selgitustööd 
ning parimate võimalike lahenduste otsimist 
ja katsetamist. ■



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

22

FOOKUS

VÄLISKÜLALISÜLIÕPILASTE 
ARVAMUSED MOBIILSUS-
AKENDE KOHTA
Osalemine vahetusõpingutel või välispraktikal on kindlasti suurepärane 
võimalus saada uusi kogemusi, areneda akadeemiliselt ning värskendada 
võõrkeeleoskust. Ülikoolipoolne mobiilsusakende rakendamine annaks 
sealjuures üliõpilasele lisakindlustunde, et tema välismaal õpitud õppe-
ainete koju ülekandmisega administratiivseid probleeme ei teki.

TalTech võõrustab igal aastal ligi 400 väliskülalisüliõpilast. 2018/19. õppe-
aasta sügissemestril õpib Tallinna Tehnikaülikoolis 249 vahetus tudengit, 
kellest mitmedki on siin just mobiilsusakna raames. Järgnevalt kolme 
vahetustudengi mõtted mobiilsusakende rakendamise teemal. 

Sinu kodukõrgkoolis on 
väliskõrgkoolis õppimine 
kohustuslik. Kuidas ja  
kes valib ülikooli, kuhu 
üliõpilane läheb?
Karla Hinojosa Sandoval: 
Otsuse teeb Akadeemiline Ko-
mitee. Igal aastal jaanuaris 
tehakse avalikuks nimekiri 
väliskõrgkoolidest, kuhu on 
võimalik õppima minna, ja 
veebruari lõpuks peavad üli-
õpilased teavitama ülikooli 

KARLA HINOJOSA SANDOVAL
Koduülikool: IPADE Business 
School, Mehhiko
Õppekava: ärikorraldus

GUILLAUME BAYLE
Koduülikool: University of Techno- 
 logy of Troyes, Prantsusmaa
Õppekava: küberkaitse

MIKI RANTANEN
Koduülikool: Hanken School of 
Economics, Soome
Õppekava: ärindus

oma eelistustest. Info ülikoo-
li, seal õpetatavate ainete jms 
kohta peavad üliõpilased enda-
le ise selgeks tegema. Seejärel 
koostab Akadeemiline Komi-
tee üliõpilastest ja nende poolt 
valitud ülikoolidest pingerea. 
Mida kõrgem on üliõpilase 
keskmine hinne, seda suurem 
on tõenäosus, et ta saab min-
na enda valitud kõrgkooli. Tal-
Tech oli minu teine valik.
Guillaume Bayle: Minu üli-
koolis saab üliõpilane vabalt 

valida, millisesse partnerkooli 
ta õppima minna soovib. Üli-
õpilane esitab nimekirja 3–5 
koolist, kuhu ta sooviks minna, 
ning komitee teeb lähtuvalt üli-
õpilase keskhindest otsuse. Tal-
Tech oli minu esimene valik.
Miki Rantanen: Pidin esita-
ma nimekirja koolidest, kuhu 
sooviksin minna. Valik tehak-
se lähtuvalt üliõpilase soovist 
ning tema senistest õppetule-
mustest. Minu jaoks oli Tal-
Tech esimene valik.
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Kas ained, mida TalTechis 
õpid, peavad täielikult 
sobima Sinu õpingutega 
kodus või võid võtta ka 
aineid, mida kodus õppida 
ei saa?
Karla Hinojosa Sandoval: 
Ained, mida võtan, peavad 
olema seotud majanduse või 
ärindusega, kuid antakse ka 
natuke valikuvabadust – need 
ei pea olema täpselt samad, 
mida kodus õpetatakse. 
Guillaume Bayle: Minul pi-
did TalTechis vähemalt pooled 
ained olema seotud küberkait-
sega. Ülejäänud ained võisin 
vabalt valida eeldusel, et need 
sobituvad minu peaerialaga 
ning koduülikool pidi valiku 
enne välisõppesse siirdumist 
ka heaks kiitma.
Miki Rantanen: Minu kodu-
ülikooli reegel on, et ka välis-
maal tuleb õppida täiskoor-
musega, st pean võtma min 30 
ainepunkti semestris. Võeta-
vad ained peavad olema seo-
tud minu õppekavaga ning ma 

ei tohi olla neid varem Soomes 
juba läbinud. Kui ained, mida 
TalTechis võtan, ei sobitu täp-
selt mu õppekavasse, kantakse 
need üle kui valikained.

Kas Sa pidid välisõppesse  
minema mingil kindlal 
semestril või said aja ise 
valida? Kas sellega seoses 
pikeneb Sinu nominaalne 
õppeaeg kodus?
Karla Hinojosa Sandoval: 
Välisõppesse tuleb minna 2. 
aasta 1. semestril ning see on 
õppeprogrammi osa, nii et õpi-
aeg seetõttu ei pikene.
Guillaume Bayle: Saame se-
mestri osas täielikult ise otsus-
tada, kuid enamik üliõpilasi 
minu koolist läheb välismaale 
õppima 4. aastal (5–aastane 
programm). Välisõppe periood 
on täielikult õpingute osa ning 
nominaalne õppeaeg seeläbi ei 
pikene.
Miki Rantanen: Välisõppes-
se kandideerimise hetkel peab 
üliõpilane olema läbinud ko-

duülikoolis teatud arvu aine-
punkte. Enamasti minnakse 
välisõppesse 3. aastal (4–aas-
tane programm) ning semester 
valitakse eelkõige väliskõrgkoo-
lis õpetatavate ainete järgi. Kui 
välisõppesse minnakse pärast 
3. aastat, siis õppeaeg pikeneb.

Kas väliskõrgkoolis  
õppimine on Sinu koolis 
kohustuslik või on ka  
mingeid teisi võimalusi?
Karla Hinojosa Sandoval: 
See on 100% kohuslik.
Guillaume Bayle: Ei pea mi-
nema just õppima, võib minna 
ka välispraktikale, kuid ree-
gel on, et 5 aasta jooksul peab 
välismaal olema vähemalt 6 
kuud.
Miki Rantanen: Võimalik on 
minna ka välismaale prakti-
kale, mille kestus peab olema 
vähemalt 12 nädalat. Erinevus 
on selles, et kui välisõppesse 
minnes on olemas ülikooli tugi, 
siis praktikakoha peab üliõpi-
lane endale ise leidma. ■

KONTAKTID:
välismaale õppima: kerli.roosimaa@taltech.ee
välismaale praktikale: kadri.partel@taltech.ee
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TalTech Eesti Mereakadeemia tudeng Annabel Keerd õppis Erasmuse 
programmi kaudu 2018. aasta alguses pea kuus kuud Norras ning meenutab,  
mida põnevat ta selle aja jooksul koges ja õppis.

Gelly Metsaveer  Foto: erakogu

Annabel Keerd on praegu mere-
veonduse ja sadamatöö korral-
damise eriala tudeng. Ta räägib, 
et mõte tekkis juba Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis õppimise 
ajal, aga sel hetkel ta välisõppes-
se veel ei läinud, kuivõrd tookord 
oleks ta pidanud minema terveks 
aastaks. 
„Teadsin juba ammu, et tahan 
kuskile välismaale õppima min-
na. Mäletan, et olin veel algklas-
sides, kui kuulsin, et üks minu 
kooli gümnasist läheb vahetus-
õpilaseks Saksamaale. Juba sel 
ajal käis ka meite koolis vahe-
tusõpilasi. Kuid Norra on mulle 
alati istunud ja nii see läkski. 
Norra on mere ääres ka, mis on 
väga suur boonus.“
Kui valik oli tehtud, kõik pabe-
rid ja avaldused saadetud, siis 
õige pea leidis Annabel end Nor-
rast, väikesest 37 000 elanikuga 
Haugesundi linnast, uueks koo-
liks Western Norway University 
of Applied Sciences. 
Erasmuse poolt oli talle organi-
seeritud elamine, väike majake 
kesklinna lähedal Flotmyrgata 
tänaval, kust kooli oli vaid 15 
minuti tee. 

Tihe seltsielu teiste  
välistudengitega
„Majakeses ootasid mind kaks 
Ukraina tüdrukut ja üks Bra-
siilia poiss. Eramu oli Norrale 
tüüpiline, selline valge puidust 
vana majake. Kevade saabu-
des tulid juurde kaks itaallast, 

kaks hispaanlast ja üks prants-
lane.“
Uurisime vahetusüliõpilaselt, 
kas neile korraldati ka eraldi üri-
tusi, et sisseelamist soodustada. 
Keerd muljetab: „Meie, Erasmu-
se tudengid, elasime kahes hoo-
nes – ühes majas olid arstituden-
gid ja teises meie. Kohtusime igal 
neljapäeval ja laupäeval, kas siis 
nende või meie majas, mängisi-
me mitmesuguseid mänge, rääki-
sime maailmast ja avastasime ka 
kohalikku öist melu. Veel seostu-
vad Norraga ju virmalised. Ma-
gan rahulikult ja kell 2:52 heliseb 
telefon: „Me peame minema, vaa-
ta ilmateadet.“ Poolunes leidsin 
kapist oma kõige soojemad rii-
ded. Nii mitmelgi korral ei pida-
nud sellist ärkamist kahetsema. 
Virmalisi jahtides sõitsime pikki 
tunde mööda rannikut ja otsisi-
me kõrgemaid punkte.“ 
Avastamist jagus igaks päevaks. 
Kui pärast kooli midagi olulist 
teha ei olnud, astuti väikesele 
laevale ja mindi maha saarel, 
kus polnud veel käidud. Samuti 
oli alati võtta uus mäeke, mille 
tippu ronida, või matkarada.
Trollimaal on pokude asemel 
trollibeebid. Lapsi hoitakse 
suurtest metsadest eemal, hir-
mutades neid seal elavate trolli-
dega. Samuti räägitakse, et kõik 
suuremat sorti kivid on visatud 
trollide poolt. Kui päike tõuseb, 
siis muutuvad trollid kaljurah-
nudeks ja mägedeks. Ka mäed 
on saanud trollide järgi nimesid. 

„Kõrgeim punkt, kuhu ronisin, 
oli Trolltunga.“ See tähendab 
trolli keelt ja on ligikaudu 1100 
meetrit ülalpool merepinda.
Kuna norrakad on suuskadel 
sündinud, ei olnud meil suu-
satamisest puudus. Omaette 
kogemus oli aga murdmaasuu-
satamine. Kuna olen harjunud 
tasase Saare- ja Muhumaaga, 
siis seal olid lood hoopis teised: 9 
km sujuvalt ülesmäge suusatada 
on eestlasele harjumatu. Allatu-
lek oli mõnus ja vahepeale jäid 
puhkemajakesed, kus sai kakaod 
juua, skoleboller’eid nosida ja sa-
maaegselt päikest võtta. 
Tõeliseks elamuseks olid näda-
lavahetused Røldalis, kus renti-
sime koos kohalikega mäeküljel 
punase majakese. Täitus ka üks 
minu soovidest – esimest korda 
olin slaalomisuuskadel ja see oli 
nii lahe!“ rõõmustab spordihuvi-
line oma kogemuste üle.
Annabel, endine mereakadee-
mia üliõpilaskogu juhatuse lii-
ge, teab rääkida ka kohalikust 
üliõpilaskogust. „Nad käisid end 
tutvustamas ja seeläbi saime ka 
norrakatega tuttavaks, samuti 
astuda nende üliõpilaskogu 
Studkicki liikmeteks. 

Saarlane sai ka kohalikku 
Norra kööki maitsta
Praegune mereakadeemlane 
räägib, kui toredaid inimesi ta 
tänu Erasmusele kohtas. „Ühe 
norraka, Filipiga, käisime läbi 
iga päev. Mind kutsuti külla, 

ANNABEL KEERD:  
POOL AASTAT NORRAS  
OLI IMELINE KOGEMUS 
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käisime tema perega suusata-
mas, niisama nende pool aega 
veetmas ja isegi vanaemal kü-
las. Kuna pereema oli kreekla-
ne, kutsuti vanaema kreeka-
päraselt γιαγιά. Norras on 17. 
mail põhikirja päev ehk riigi 
sünnipäev – pere kattis pidu-
liku laua, vanaema tegi koha-
likke Norra toite. Kord näiteks 
helistas Filipi vanaema mulle 
ja kutsus külla, sest soovis, et 
ma tema raspeballe’sid mait-
seksin,“ meenutab neiu, ja leiab 
et see oligi kõige lahedam – ta 
sai osa Norra kohalikust elust. 
„Tihtipeale olime norrakate 
endi juures, vaatasime filme või 
tegime süüa. Ka Eurovisiooni 
vaatasime kõik koos. Enamik 
olid muide Eesti laulu poolt! 
Üheks toredaks päevaks oli, kui 
aitasin suve eel ühel kohalikul 
sõbral linnast välja kolida. Ko-
dune tunne oli selliseid tavalisi, 
„mitte-turistilikke“ asju teha,“ 
meenutab neiu häid aegu.
Muidugi ei tähendanud õppimi-
ne Norras vaid seiklusi ja ringi-
rändamist. „Kohale jõudsin nii, 
et loengud algasid juba järgmi-
sel päeval. Kool oli nädalas ai-
nult mõnel päeval. Nagu oleks 
tõelisel puhkusel. Samas on 
nende üks loeng tihtipeale viis 
tundi, kuid iga tunni tagant 
tehakse 5–10 minutit pausi ja 
lõunapaus on ka. Kogu õpe toi-
mus inglise keeles ja enamus 
loengud oli koos kohalikega, 
sest ka nemad õpivad inglise 
keeles. Mõni päev oli raske, 
kui ikka veidi rohkem kui poo-
lest räägitust aru ei saanud. 
See-eest oli teine päev jube hea 
tunne, kui poolest aru sain.“ 
Kolm ainet olid rahvusvahe-
lised strateegiad, merendus-
ökonoomika ning aine laboris 
tuleohutusest. „Ühe aine ek-
sam oli päris raske: neli tundi 
kirjutasime. Loengutes pidime 
palju arvamust avaldama ning 
koduseid ülesandeid tegema ja 
raamatuid lugema. Seejuures 
tegid õppimise huvitavaks kü-
lalisõppejõud,“ selgitab Anna-

beli aineid, mida vahetusprog-
rammis võttis. Annabel oma 
lemmikust rääkides: „Laboris 
ehitasin toataolise konstrukt-
siooni. Eesmärgiks oli asetada 
keskele tuleleek ning erineva-
tes tingimustes toa lae all tem-
peratuure mõõta ja analüüsida. 
Käisin poodidest vajalikke ehi-
tusmaterjale otsimas ning sain 
ehitamisega tegeleda igal ajal, 
sest meil oli laborivõti. Mõni-
kord läksin pühapäeva õhtul 
ja kutsusin kaasa sõbrad, kes 
vajadusel mind aitasid või pit-
sat tõid. Õppejõud näitas mul-
le kooli erinevaid laboreid, mis 
asusid linnast väljas. Tolles 
koolis on võimalik ka tuleohtu-
ses magistrikraad saada.“

Norrakaid iseloomustab 
ausus
„Minu arvates on imetlusväärne 
norrakate ausus. Näiteks, kui 
koolis on test või eksam, siis kee-
gi ei spikerda või isegi ei vaata 
teiste poole. Sellist asja lihtsalt 
ei tehta. Või kui näiteks poodi 
lähed, siis pole esimene mõte, et 
oot, kas ma ikka panin autouk-
sed lukku. Pole üldse probleem 
neid lahti jätta. Ja suusatama 
minnes jäetakse asjad lihtsalt 
mäeküljele puhkemaja räästas-
se rippuma. Sugugi ei pidanud 

muretsema, et keegi need sealt 
ära võtab,“ oli olukord eestlase 
jaoks harjumatu. „Ja kujutage 
veel ette, kui ebaloomulik see 
oli brasiillaste jaoks, kes on har-
junud, et ohutu pole ka mobiili 
tänaval taskust välja võtta!“ 
Norrakatel on sarnasusi eest-
lastega: nad hindavad vaikust 
ja vajavad personaalset ruumi, 
on rahulikud ja kinnised, samas 
sõbralikud ja väga abivalmid. 
„Ega seal kõik nii kena ka pole. 
Näiteks teemaksud ei meeldi 
kellelegi ning piparmündijää-
tisest ei tea norrakad midagi.“
Lõpetuseks küsime, kas Mere-
akadeemia tudeng suhtleb siia-
ni teiste Erasmuse tudengitega. 
Suhtleb küll ja tuleb välja, et 
üsnagi palju. Näiteks ühe Bra-
siiliast pärit inseneriga, kes teda 
üha külla kutsub, suhtleb neiu 
praeguseni. „Ukraina tüdrukuga 
suhtlen pea igapäevaselt. Käisin 
tal ka Odessas külas. Ja nüüd 
kohtusime taas võistlusel Intel-
ligence Hunt. Kevadel käisime 
koos samal võistlusel, tol korral 
toimus see Göteborgis. Ja norra-
katega suhtlen ka. See oli nii tore, 
et kohalikud viitsisid meiega te-
geleda, näitasid meile ümbrust, 
sageli sõidutasid ringi ja rääkisid 
Norra ajaloost,“ on Annabel tut-
vuste üle äärmiselt õnnelik. ■
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ÕPPETÖÖ

Toome ära õppejõud, kes kuulusid 2017/18. õppeaastal üliõpilaste  
ÕISi-põhise tagasiside järgi kõrgeimalt hinnatud õppejõudude hulka oma 
teaduskonnas. Tingimuseks oli, et õppejõule andis tagasisidet vähemalt  
5 vastajat ja õppe jõu puhul, kellele aine oli deklareeritud, avaldas 
arvamust vähemalt 25% deklareerinutest. 

INSENERITEADUSKOND 
Ehituse ja arhitektuuri 
instituut
 Andrus Aavik
 Ivar Annus
 Ignar Fjuk
 Juhan Idnurm
 Kalev Julge
 Alar Just
 Ann Maria Juurak
 Mairolt Kakko
 Karli Kontson
 Margus Koot
 Henry Kuningas
 Kristiina Kupper
 Erki Lember
 Linda Madalik
 Külli Meister
 Tiit Metsvahi
 Alo Mikola
 Karin Pachel
 Jüri Riimaa
 Marko Ründva
 Sander Sein
 Janek Siidra
 Helli Sisask
 Siim Sultson
 Tiina Tuulik
 Hendrik Voll

Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika instituut
 Aron Kuhi-Thalfeldt
 Margus Laanetu
 Raine Pajo
 Elmo Pettai
 Peeter-Jass Pikk
 Anton Rassõlkin
 Argo Rosin

 Heiki Tammoja
 Marko Tealane
 Raivo Teemets
 Juhan Valtin

Energiatehnoloogia  
instituut
 Sven Kamenev
 Eduard Latõšov
 Madis Listak
 Vahur Oja
 Rivo Rannaveski
 Jelena Veressinina
 Allan Vrager

Materjali- ja  
keskkonna tehnoloogia 
instituut
 Juri Bolobajev
 Niina Dulova
 Maarja Grossberg
 Eneliis Kattel
 Marina Kritševskaja
 Malle Krunks
 Siret Malmberg
 Tiit Nirk
 Natalja Savest
 Marina Trapido

Mehaanika ja  
tööstustehnika  
instituut
 Kerttily Golubeva
 Aigar Hermaste
 Kaspar Kallip
 Tatjana Karaulova

 Maarjus Kirs
 Vladimir Kuts
 Andres Laansoo
 Peter McGrory
 Tiia Rüütmann
 Alina Sivitski
 Kaimo Sonk
 Toivo Tähemaa

Tartu kolledž
 Maarika Arimäe
 Egge Haiba
 Taisi Kadarik
 Kai Kalda
 Kurmo Konsa
 Sander Kutti
 Siim Küünal
 Tiit Lepasaar
 Villu Leppik
 Madis Liplap
 Merik Meriste
 Karin Muoni
 Pille Mõtsmees
 Reet Nurmla
 Ragnar Pabort
 Jane Raamets
 Ants Soon

Virumaa kolledž
 Tatjana Amerhanova
 Larisa Grigorieva
 Raili Kuusik
 Natalja Maksimova
 Anu Nuut
 Sergei Pavlov
 Julia Smirnova
 Jüri Soone
 Antonina Zguro
 Maie Trumm

PARIMAD ÕPPEJÕUD 
ÜLIÕPILASTE  
TAGASISIDE PÕHJAL  
2018. AASTAL
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ÕPPETÖÖ

INFOTEHNOLOOGIA-  
TEADUSKOND
Arvutisüsteemide  
instituut
 Harri Lensen
 Aleksei Tepljakov
 Boris Gordon
 Eduard Petlenkov
 Kadri Umbleja
 Peeter Ellervee
 Kristina Vassiljeva
 Risto Heinsar

IT kolledž
 Nadežda Furs-Nižnikova
 Kaido Kikkas
 Guido Leibur
 Toomas Lepikult
 Kristjan Karmo
 Roman Kuchin
 Valdo Praust
 Lembit Viilup
 Kristiina Hakk

Thomas Johann Seebecki  
elektroonikainstituut
 Julia Berdnikova
 Andres Eek
 Yannick Le Moullec
 Avo Ots
 Maksim Butsenko

Tervisetehnoloogiate  
instituut
 Kalju Meigas
 Ivo Fridolin
 Kaire Innos
 Ave Minajeva

Tarkvarateaduse  
instituut
 Maili Markvardt
 Erki Eessaar
 Jaagup Irve
 Sten Mäses
 Epp Immato
 Liisa Jõgiste
 Innar Liiv
 Birgy Lorenz
 Regina Sirendi
 Risto Vaarandi
 Dirk Draheim
 Olaf Manuel Maennel
 Karin Rava
 Raul Savimaa
 Pavel Laptev
 Viljam Puusep
 Hegle Sarapuu
 Kuldar Taveter
 Eneken Tikk
 Ermo Täks

LOODUSTEADUSKOND
Geoloogia instituut
 Mall Orru
 Helena Gailan
 Tõnu Tomberg
 Tõnis Kattel

Keemia ja bio tehnoloogia 
instituut
 Taavi Päll
 Mart Saarma
 Mart Speek
 Maria Kuhtinskaja
 Sirje Rüütel Boudinot
 Tõnis Timmusk
 Vello Tõugu
 Urmas Arumäe
 Toomas Tiivel
 Margus Lopp
 Maria Cecilia Sarmiento
 Erge Tedersoo
 Kaie Martverk
 Pirjo Spuul

Meresüsteemide  
instituut
 Natalja Kolesova
 Aarne Männik
 Svetlana Pudova
 Jüri Elken

Küberneetika instituut
 Jaan Janno
 Jüri Kurvits
 Andrus Salupere
 Marek Vilipuu
 Rein-Karl Loide
 Mart Ratas

MAJANDUS-
TEADUSKOND
Majandusanalüüsi ja  
rahanduse instituut
 Raili Lahi
 Signe Rosenberg
 Ako Sauga
 Kristjan Liivamägi
 Kirsti Rumma
 Krista Kollo
 Marek Väljaots
 Ants Aasma

Keelte- ja  
kommunikatsiooni - 
keskus
 Anni Tammemägi
 Gyla Pesur
 Kärt Rummel
 Jing Xu
 Rémi Boisbourdin
 Riina Potisepp
 Ulvi Renser

Ärikorralduse instituut
 Kristo Krumm
 Anu Leppiman
 Eliis Salm
 Paavo Siimann
 Virve Siirak
 Riina Aasma
 Kaidi Kallaste
 Janne Kerdo
 Riina Kütt
 Anne Martin
 Mario Martinez-Corcoles
 Ebeli Pirso

 Pille-Katariina Roosipuu
 Anu Ruul
 Margus Tammeraja
 Marina Järvis
 Tarmo Koppel
 Aive Pevkur
 Marko Saag
 Meelis Lang
 Annika Oja
 Kristi Pragi
 Maris Rannus
 Margot Roodi
 Kaido Vetevoog

Ragnar Nurkse  
innovatsiooni ja valitsemise  
instituut
 Tiina Randma-Liiv
 Leo Aadel
 Rauno Mäekivi
 Cerlin Pesti
 Sulev Mäeltsemees
 Annika Siirak

Õiguse instituut
 Dmitri Teplõhh
 Olavi Jänes
 Kaido Künnapas
 Tõnu Pihelgas
 Anni Säär
 Kelly Grossthal
 Marek Herm
 Janika Aben
 Uno Feldschmidt
 Kristi Joamets
 Joe Burton
 Kristel Jänese
 Sandra Mikli
 Eeva Mägi
 Triin Siil

Spordikeskus
 Kaisa Sööt

EESTI MEREAKADEEMIA 
 Vladimir Gerasimov
 Paavo Kuuseok
 Lia Pahapill
 Tõnis Hunt
 Heli Luhtmaa
 Riia Nelis
 Heino Punab
 Norbert Põder
 Juhan Tuppits
 Mihhail Afanasjev
 Avo Kaasik
 Arvo Kontkar
 Linda Liivamägi
 Anu Lomp
 Ingrid Tilts
 Andres Tolli
 Marika Varjas
 Anatoli Alop
 Jarmo Kõster
 Kristjan Kaurla
 Tiiu Kiil
 Ülve Luige
 Merily Must
 Marika Mägi
 Külli Müür
 Aleksander Rabi
 Ants Sild
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KOSMOS

TALTECHI TUDENGISATELLIIT 
ON VALMIS SUVEL  
ORBIIDILE LENDAMA

Eesti on olnud juba viis aastat 
kosmoseriik. Kui toona osales 
Tallinna Tehnikaülikool esime-
se tudengisatelliidi ESTCube’i 
valmimises, siis alates 2014. 
aastast oleme ülikoolis kesken-
dunud päris oma tudengisatel-
liidi loomisele. Täna on uhke 
tunne kinnitada, et Tallinna 
Tehnikaülikooli 100. sünnipäe-
va tähistav nanosatelliit on val-
mis ja alustab oma tööd, Maa 
seiret, orbiidil 2019. aastal. Sel-
le eesmärgi saavutamiseks on 
nelja aasta jooksul oma panuse 
andnud üle 200 tudengi ja nen-
de juhendajad. Täna on TalTec-
hi kosmoseprogrammiga seotud 
50 tudengit mitmetelt eriala-
delt, inseneeriast majanduseni.
Kuigi tööd ei ole kaugeltki lõppe-
nud ja ees seisab veel palju tehni-
lisi katseid, maajaama ehitus ja 
satelliidikohvri üleandmine, on 
suur samm Eesti kui kosmose-
riigi arengus astutud. TalTechi 
nanosatelliidi küljepikkus on vaid  
10 cm, kuid ta on tunduvalt võim - 
sam ja võimekam kui varem loo-
dud ESTCube. Lisaks peamisele  
ülesandele, Maa jälgimisele, on 
satelliidiga plaanis orbiidil teha ka  
mitu olulist teaduskatset, mida nii  
väikese satelliidiga pole veel õn-
nestunud teha kuskil maailmas.
Tallinna Tehnikaülikooli rekto-
ri, akadeemik Jaak Aaviksoo sõ-
nul on tudengisatelliidi projekt 
nelja aasta jooksul olnud üks 

Katrin Vaga, TalTech Mektory turundus- ja kommunikatsioonijuht;  
René Arvola, kosmoseprogrammi turundusjuht ja juhendaja  Foto: Edmond Mäll

suuremaid interdistsiplinaar-
seid õppeprojekte kogu Eestis, 
rõhutades just entusiastlike ja 
särasilmsete tudengite panust 
selle projekti valmimisel. „See on 
TalTechi jaoks suur samm eda-
si ka teaduslikus plaanis,“ lisas 
Jaak Aaviksoo. 

Start Prantsuse Guajaanast
Rektor allkirjastas novembris 
koostööleppe lennundus- ja kos-
mosetranspordiettevõttega SAB 
Aerospace, kes intergreerib Tal-
Techi tudengisatelliidi kosmose-
raketiga, millega see 2019. aasta 
suvel Lõuna-Ameerikas asuvast 
Prantsuse Guajaanast orbiidile 
saadetakse. Leppe sõlmimisel 
Eestis viibinud SAB Aerospace’i 
tegevjuhi Marco Mariani sõnul 
on nende poolt seekord kosmo-
sesse saadetava raketi puhul 
oluline see, et esmakordselt in-
tegreeritakse satelliidid raketiga 
Euroopas. Seejärel saadetakse 
süsteem kompaktselt Prantsu-
se Guajaanas asuvale Euroopa 
Kosmoseagentuuri kosmodroo-
mile. Siiani on integratsioon 
toimunud raketi stardikohas. 
TalTechi tudengite ja teadlaste 
loodud unikaalsete andmeside- 
ning krüptograafialahendustega 
nanosatelliit antakse raketiga in-
tegreerimiseks SAB Aerospace’ile 
üle 2019. aasta märtsis. 
Kui satelliit on raketiga orbiidile 
viidud, hakkab see lendama üle 

Maa pooluste 500 km kõrgusel 
ja kasutab rajatava maajaama-
ga side pidamiseks mitut võima-
lust. TalTechi Innovatsiooni- ja 
ettevõtluskeskuse kosmosevald-
konna juhi Rauno Gordoni sõnul 
on TalTechi tudengitest mees-
kond maailmas esmakordselt 
realiseerinud mitmeid tehnoloo-
gilisi uuendusi. „Näiteks töötab 
esimest korda nii väikeses kuu-
bik-satelliidis kõrgsageduslik 
andmeside, tänu millele saame 
alla laadida suurepärase kvali-
teediga fotosid,“ selgitas Rauno 
Gordon. Maast piltide ja video-
te tegemiseks kasutab satelliit 
kahte kaamerat: liitvärvi- ehk 
nn RGB-kaamerat ja lähi-inf-
rapunakaamerat. Nende abil 
on võimalik lisaks inimsilmale 
nähtavale valgusele näha ka 
inimsilmale nähtamatut valgust, 
et hinnata looduskeskkonna ter-
vislikku seisundit.

Mitu olulist uuendust ja 
katset
Satelliit hakkab sidet pidama 
TalTechi linnakus valmiva maa-
jaamaga, mille silmapaistvamaks 
osaks on viiemeetrise läbimõõdu-
ga nn taldrik Mektory katusel. 
Seda antenni kasutatakse satel-
liidilt kiire X-riba 10,5 GHz and-
meside vastuvõtuks neil minuti-
tel, kui satelliit üle Eesti lendab. 
X-riba kasutamine on nii väikese 
satelliidi puhul esmakordne. Li-
saks sellele kasutab satelliit maa-
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jaamaga suhtlemiseks traditsioo-
nilist detsimeeterlaineala (UHF), 
mille antenn on juba paigas. Li-
saks raadiosidele on kavas katse-
tada ka optilist andmesidet. Selle 
tarvis kasutatakse valgus- (LED) 
ja laserdioode. Siis, kui satelliit 
Eesti kohalt üle lendab, pöörab sa-
telliit end maajaama poole, nii et 
valgussignaalid saaks teleskoobi 
külge ehitatud sensorite abil kinni 
püüda. Lisaks viiakse läbi arvu-
tustehnika tõrkekindluse katseid, 
uuenduslikku piltide töötlemist 
ja mitu teist teaduseksperimenti. 
Kosmos kujutab endast tavaelekt-
roonikale vaenulikku keskkonda. 
Nimelt leiavad päikeselt tuleva 
kiirguse mõjul satelliidi protses-
sorites ja mälus aset juhuslikud 
biti muutused. Seepärast väärib 
tähelepanu kavandatav arvutus-
tehnika tõrkekindluse katse, mil-
les arvuti püüab neid juhuslikke 
biti muutuseid avastada ja seejä-
rel parandada. Kavas on viia läbi 
ka uuenduslik piltide töötlemise 
eksperiment.
Tudengite jaoks on see olnud 
hea võimalus saada teadmisi 
ja kogemusi kosmosetööstuse 
kõige olulisemas valdkonnas – 
Maa seires. Saabuv informat-
sioon liigub edasi ettevõtetele ja 

organisatsioonidele, mis on seo-
tud mitmete tööstusharude ja 
tegevustega. Näiteks vajatakse 
satelliidilt saadavat teavet julge-

oleku vallas, keskkonnakaitses, 
kliimamuutuste ja looduskatast-
roofide ennetamise ja järeltege-
vuse osas ning mujal. ■

KOSMOS

TÄHTSAMAD TEHNOLOOGIAD  
TALTECHI TUDENGISATELLIIDIL 

Raadioside 435 MHz 
amatöör-sagedusel

Satelliidi töö jälgimine, uue tarkvara ja 
käskude üleslaadimine

10.5 GHz X-riba  
sagedusel

Maa seire pildiandmete ja videovoo  
allalaadimine

ADCS – asendi-
kontrolli süsteem

Peatab satelliidi juhusliku pöörlemise ja 
suunab satelliidi kaamerad Maa suunas

Peaprotsessor  
2400 MIPS/1800  
MFLOPS

Kiire DSP protsessor pilditöötluse tege-
miseks satelliidi pardal, et valida allalaa-
dimiseks paremad pildid

Varuprotsessor Aeglasem, aga tõrkekindlam protsessor, 
mis võtab juhtimise üle, kui peaprotsessor  
katkestab töö

FPGA-protsessor Ümberkonfigureeritav protsessor 
arvutuse tõrkekindluse katse jaoks ja 
reaalajas video kompressiooniks

RGB- ja NIR-kaamerad 5MPx resolutsiooniga liitvärvi ja lähi- 
infrapuna kaamerad Maa pildistamiseks, 
et saada infot taimestiku kohta

Toitesüsteem  
päikesepaneelidega

Kõigil satelliidi külgedel (v.a alumine) ja 
eraldi selle jaoks lisatud tiibadel on 29% 
efektiivsusega päikesepaneelid, mis lae-
vad Li-ion akusid, et satelliit saaks korraga 
pidada sidet ja teha pilte – ning seda ka 
Maa varjus, kui päike talle peale ei paista
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TALTECHDIGITAL

TALTECH SAAB  
OMA MOODLE  
E-ÕPPE KESKKONNA 

Täna on Tallinna Tehnikaüli-
kooli õppeprotsesse toetamas 
kaks põhilist infosüsteemi: õp-
pekorraldusele suunatud ÕIS 
ja e-õppe keskkond Moodle. 
Oleme seni kasutanud pea-
miselt haridusasutuste ühist 
e-õppe keskkonda, mida pa-
kub Hariduse Infotehnoloogia 
Sihtasutus (HITSA). Seoses 

e-õppe populaarsuse kasvuga 
ning TalTechDigitali initsiatii-
viga on e-kursuste arv pidevas 
kasvus ja me oleme ühisest 
keskkonnast välja kasvamas. 
HITSA pakutav teenus on ja-
gatud haridusasutuste vahel ja 
seetõttu on raskendatud meie 
ülikooli jaoks vajalike arendus-
te teostamine.

HITSA keskkonna kõrval on 
meil positiivne näide TalTechi 
IT-teaduskonnast. Infotehno-
loogiateaduskonna õppejõud 
Ago Luberg koos kolleegide 
ja tudengitega Tarkvaratea-
duse instituudist käivitasid 
teaduskonna erialade ainete 
koondamiseks Moodle’i e-õp-
pekeskkonna ained.ttu.ee, mis 

Kristjan Kolde, IT arendusjuht; Liisi Järve, haridustehnoloogiakeskuse juhataja  
Foto: Lauri Veerde; graafika: Johann Laulik

Mis oleks, kui tudeng saaks kodutöö kohta reaalajas sisulist tagasisidet ja 
ka hinne tuleks kohe? Kui õppejõul oleks võimalus suuremahulise käsitöö 
ja bürokraatia asemel aina enam pühenduda õppeaine arendamisele?
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on kasutuses tarkvaraarenduse 
ainetes koos automaatse hinda-
mise ja tagasiside andmisega. 
Õppejõu rolliks jäi kaasavate 
ülesannete ja automaattesti-
de loomine, mis hindasid ning 
andsid ka tagasisidet tudengite 
tehtud lahendustele – kursusel, 
kus on üle 400 tudengi, ei kuju-
taks täna ettegi, et kõiki neid 
lahendusi peaks õppejõud kä-
sitsi kontrollima. Seega on meil 
juba praegu aktiivselt kasutu-
ses kaks Moodle’i lahendust. 
Tulevikuplaaniks on koondada 
ülikooli õpikeskkonnad ühise 
TalTech Moodle’i katuse alla, 
mis võimaldaks arendusi ja ko-
handusi, lähtudes meie ülikooli 

õppejõudude ja üliõpilaste va-
jadustest, ning liidestusi meie 
ülikooli teiste infosüsteemide  
ja teenustega. 
Visiooni elluviimiseks toimub 
2018. aasta sügissemestri lõpul 
ning 2019. aasta kevadsemestri 
jooksul TalTech Moodle’i käivi-
tamine, kursuste migratsioon 
HITSA keskkonnast ning jät-
kuarendused, mida käsitleme 
alljärgnevas artiklis lähemalt. 

Moodle: sadu võimalusi 
uutmoodi õppimiseks 
Moodle on ligikaudu 68 miljo-
ni kasutajaga maailmas enim 
kasutatud õpikeskkond, mil-

le populaarsus seisneb selle 
paindlikkuses, kasutajasõbra-
likkuses ja funktsioonirikkuses. 
Moodle võimaldab õppetöö läbi-
viimist e-õppes või auditoorsete 
loengute toetamist e-vahendite 
kaudu. Loodud on sadu laien-
dusi, mis võimaldavad lisada 
funktsionaalsust lähtuvalt ha-
ridusasutuse vajadustest. 
E-õppe eesmärk on kaasaegsete 
õpimetoodikate rakendamine, 
õppetöö mitmekesistamine ja 
kvaliteedi tõstmine, ka õppijate 
rahulolu on oluline. Kõik õppe-
tegevuse jaoks vajalik on võima-
lik koondada ühte kohta – olgu 
selleks õppeaine tegevuskava, 

TALTECHDIGITAL
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TALTECHDIGITAL

õpijuhis või materjalid, mis on 
nii tudengile kui ka õppejõule 
ühest keskkonnast leitavad.
Loomulikult saab Moodle’i 
keskkonnas läbi viia erinevaid 
teste alates kontrolltöödest 
lõpetades eksamitega, samuti 
esitada ja hinnata koduseid 
ülesandeid ja töid. Väljatoomist 
väärivad ka arvutuslikud tes-
tid: matemaatiliste ülesannete 
puhul on võimalik tudengitele 
anda sama ülesandepüstitus 
erinevate lähteandmetega. Tu-
dengeid saab jagada ka rühma-
desse, jaotades ülesandeid ja 
määrates tulemusi rühmade 
kaupa. 
Moodle’is on võimalik läbi viia 
ka enesekontrolle, mille käigus 
saab tudeng oma edenemist 
õppeaines jooksvalt jälgida. 
Ühe hea näitena võib siinkohal 
tuua diskreetse matemaatika 
õppeaine, kus õppejõud Harri 
Lensen on kasutanud võima-
lust luua e-kursusele nii enese-
kontrolle kui ka õpipäevikuid. 
Eeskujulikuks näiteks on ka 
matemaatilise analüüsi ja tõe-
näosusteooria õppejõud Kristii-
na Hakk, kes on leidlikult ra-
kendanud Moodle’i e-kursuse 
foorumeid – seda nii tudengite 
motiveerimiseks kui ka mater-
jali paremaks omandamiseks. 
Nimelt jääb loengu järel tu-
dengitel ülesandeid koduseks 
lahendamiseks, millega on seo-
tud kaasahaarav motivatsiooni-
süsteem. Esimene tudeng, kes 
ülesande lahenduse foorumisse 
postitab, teenib korrektse la-
henduse eest 1 punkti. Kui aga 
mõni kaastudeng vea avastab 
ja parandab, teenib tema punk-
ti. Õppejõud tuleb foorumis 
appi, kui mõni kaastudengitest 
ei ole osanud postitada korrekt-
set lahendust. 
Foorumitel on ka teisi positiiv-
seid aspekte – need loovad ühel 
kursusel õppivatest tudengitest 
kogukonnad, võimaldades arut-
elusid ning õppejõuga suhtle-
mist. Viimane vähendab õppe-

jõu postkasti koormust – kui 
mõni tudeng on juba analoogse 
küsimuse küsinud, on selle vas-
tus foorumist näha. 

TalTechi auditooriumid on va-
rustatud Echo360 loengusal-
vestustarkvaraga, salvestatud 
loengud saab samuti lisada 
Moodle’i kursusele. Loengute 
otseülekanded annavad suu-
repärase võimaluse pööratud 
klassiruumi meetodi rakenda-
miseks. 

Lõputöödes plagiaadi tuvas-
tamine võib käsitööna keeru-
kaks osutuda, kuid Moodle’ga 
integreeritud plagiaadituvas-
tussüsteem Urkund võimaldab 
üles laetud töödele automaatset 
plagiaadikontrolli. Urkund on 
plaanis algaval aastal liidesta-
da ka raamatukogu digikoguga, 
mis tähendab, et kaitsmisele 
esitatavaid lõputöid võrreldak-
se automaatselt juba olemas-
olevate töödega digikogust. 

Moodle’i hindamisleht likvi-
deerib ohu minna vastuollu 
andmekaitseseadusega, kui 
kõigi üliõpilaste tulemusi 
Excelis nime või martikli-
numbri järgi jagada. Korrekt-
se hindamislehe seadistuse 
korral näevad üliõpilased 
Moodle’is lisaks lõpphindele ka 
oma vahehindeid, iga üliõpila-
ne ainult enda omi. Moodle’i 
hindamislehed on tulevikus 
plaanis liidestada ka ÕIS-iga. 

Kuidas me TalTech 
Moodle’ile üle lähme? 
Selleks, et Moodle „koju“ tuua 
ja selle väärtust nii tudengite-
le kui ka õppejõududele veelgi 
enam tõsta, tuleb meil läbida 
mitu etappi. Oleme teinud kõik 
vajalikud ettevalmistused ning 
peatselt alustame kursuste 
migratsiooniga. 
Migratsiooni peamine eesmärk 
on andmete sujuv üleminek 
HITSA Moodle’i keskkonnast 
TalTech Moodle’i keskkonda 
sedasi, et kolitud oleksid kõik 

kursused, kasutajad, seadistu-
sed ja moodulid – st kõik vaja-
lik selleks, et TalTech Moodle 
toimiks e-õppe keskkonnana 
täpselt samuti, nagu täna toi-
mib HITSA Moodle. Seejuures 
arvestame, et võimalik lõpp-
kasutajatele tekitatud ebamu-
gavus oleks absoluutselt mini-
maalne. 
Esimeses faasis ei tohiks lõpp-
kasutaja suuta otseselt eris-
tada, kas töö toimib HITSA 
või TalTechi Moodle’is – kesk-
kondade vahel jäävad ainsa-
teks erinevusteks logo ja vär-
viskeem. Erinevalt senisest 
keskkonnast ei ole TalTech 
Moodle’is teiste ülikoolide kur-
suseid. 
E-kursused on plaanis üle 
tuua semestrite kaupa: 
 � 2018 sügissemestri  

kursused lõpetatakse 
HITSA Moodle’i keskkon-
nas (moodle.hitsa.ee) 

 � 2019 kevadsemestri  
kursused algavad  
TalTech Moodle’is  
(moodle.taltech.ee) 

Oleme võtnud eesmärgiks enne 
kevadsemestri algust ära koli-
da kõik olemasolevad ja looda-
vad kevadsemestri kursused. 
Detsembri ja jaanuari jooksul 
kolitakse need kursused, kus 
aktiivset õppetegevust veel ei 
toimu. Kevade jooksul toome 
meie oma Moodle’i keskkonda 
järele kõik meie ülikooliga seo-
tud sügissemestri kursused. 
Eelpoolmainitud IT-teaduskon-
na e-õppe keskkonna ained.ttu.
ee soovime samuti liita TalTec-
hi ühe e-õppe keskkonnaga 
ning selle migratsioon on plaa-
nis suvisel perioodil. 
Kolimine toimub jooksva mig-
ratsiooni põhimõttel ning seda 
teostatakse automatiseeritult 
öösiti. Loomulikult saab iga 
kursusega seotud õppejõud 
vastavasisulise teate nii kur-
suse kolimise eel kui ka järel. 
Koostöös HITSA-ga anname 

moodle.hitsa.ee
moodle.taltech.ee
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endast kõik, et kasutaja jaoks 
ei oleks Moodle kordagi „maas“ 
ja õppejõudude töö oleks ülemi-
nekust minimaalselt häiritud.
Seega, esmafaasis ei muutu 
lõppkasutaja jaoks midagi pea-
le Moodle’i aadressi. 
Kui TalTech Moodle on edukalt 
käivitunud, muutuvad võima-
likuks meiepoolsed arendused. 
Arendussoove on mitmeid, kuid 
esmaseks prioriteediks on e-õp-
pe keskkonna liidestamine Uni-
ID konto ja ÕIS-iga. 
Uni-ID tagab ühtse kasutaja-
konto kõikidesse TalTechiga 
seotud keskkondadesse ühen-
dumisel, ühtlasi võimaldaks 
välistudengitel oluliselt hõlp-
samalt e-õppega liitumist. 
Liidestus ÕIS-iga võimaldab 
kursusepõhjade automaatset 
loomist ning üliõpilaste auto-
maatset sidumist. See tähen-
dab, et enam ei ole vaja tu-
dengil kursusele registreerida 
loengus jagatava parooli alu-
sel. Õppejõu töökoormuse vä-
hendamiseks on plaanis luua 
ka hinnete ülekandmise või-
malus. Paremat tähtaegadest 
kinnipidamist aitaks tagada 
testide ja eksamiaegade ka-
jastamine Moodle’i kalendris. 
Oleme fookustunud kasutaja-
tele ning kasutajakogemusest 
lähtuv disain on prioriteet. 
Meie eesmärk on tagada üht-
ne intuitiivne ning kasutaja 
vajadustest lähtuv disain, mis 
kajastaks ka ülikooli visuaal-
set identiteeti. Moodle’i kasu-
tajaliidese edasisel arendusel 
keskendume valdkonna pari-
matele praktikatele ning soo-
vime, et Moodle oleks hõlpsalt 
kasutatav nii arvutist kui ka 
nutiseadmetest. 
Tulevikus jätkame e-õppe kesk-
konna jooksvate arendustega ja 
täiendustega, et saaksime veel-
gi suuremat väärtust pakkuda 
nii õppejõule kui tudengile. 
Kõik ideed ja ettepanekud on 
oodatud TalTech Moodle’i toe 
aadressil moodle@taltech.ee. ■

2019–2020
JÄTKUARENDUSED

SEPTEMBER  
2019

AINED.TTU.EE 
LIIDETUD TALTECH 

MOODLE’IGA

VEEBRUAR–MÄRTS 
2019

SÜGISSEMESTRI  
KURSUSTE  

ÜLE TOOMINE 
TALTECH MOODLE’ISSE

26. JAANUAR 
2019

KEVAD JA  
KEVAD/SÜGIS - 

SEMESTRI KURSUSTE  
MIGRATSIOONI LÕPP 

TALTECH MOODLE’ISSE

DETSEMBER 
2018

TALTECH MOODLE’I 
ETTEVALMISTUS

28. JAANUAR 
2019
KEVADSEMESTRI  
ALGUS 
TALTECH MOODLE’IS

15. JAANUAR 
2019
KOHUSTUSLIKE  
E-TUGEDE ESITAMISE 
TÄHTAEG HARIDUS-
TEHNOLOOGIA-
KESKUSELE

2019. 
AASTA JOOKSUL
KASUTAJALIIDESE 
ARENDUS

1. POOLAASTA 
2019
UNI-ID JA ÕIS-I 
LIIDESTUS
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DIGITAALNE SENSORPLATVORM 
MEDITSIINILISEKS DIAGNOSTIKAKS  
JA KESKKONNASEIREKS
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi 
biofunktsionaalsete materjalide teaduslabori 
juhi Vitali Sõritski uurimisgrupp on välja töö-
tanud digitaalse sensorplatvormi meditsiinili-
seks diagnostikaks ja keskkonnaseireks.

Sensorplatvormi keskseks osaks on uued selektiiv-
sed sensormaterjalid – sünteetilised retseptorid 
molekulaarselt jäljendatud polümeeride (MJP) 
baasil. MJP-retseptoreid, erinevalt looduslikest, 
iseloomustab nende hea keemiline ja termiline 
stabiilsus, omaduste reprodutseeritavus ja odavus.
MJP-retseptor valmistatakse sõltuvalt sensori 
rakendamise valdkonnast: antibiootikumiga 
jäljendatud polümeerist (keskkonnaseireks) või 
kliiniliselt olulise valgu/haiguse tunnusmarke-
riga jäljendatud polümeerist (meditsiiniliseks 
diagnostikaks). Valitud sihtmolekulide suhtes 
selektiivsed molekulaarselt jäljendatud kiled 
valmistati elektrokeemilisele sensorkiibile  
(screen-printed electrode), mis võimaldab sensor-
materjalil toimuva muutuse kiiret ja moonutus-
teta ülekandmist mõõdetavaks signaaliks.
Uus sensorplatvorm avab täiesti uued võimalused  
odavamate ja töökindlamate portatiivsete senso-
rite valmistamiseks ja analüüside teostamiseks 
vahetult sündmuskohal (point-of-care testing). ■

UUDNE JA SOODNE METALLI 
3D-PRINTER
Mehaanika ja tööstustehnika instituudi 
ProtoLabi juhi Lauri Kollo eestvedamisel on 
ProtoLabi teadlased ning tootearenduse ja 
tootmistehnika tudengid arendamas uudset 
metalli 3D-printerit. Seni kasutusel olevate 
fiiberlase rite asemel uuritakse suhteliselt 
odavama diood lasertehnoloogia kombineerimist 
pressimistehnoloogiaga. Esialgsed katsetused 
on näidanud, et kvaliteetset metalli ja metall-
keraamiliste materjalide 3D-printi saab teha 
oluliselt soodsamalt kui seniste masinatega.
Kvaliteetsete (tihedus >97%) materjalide saa-
miseks on lisatud selektiivse lasersulatusteh-
noloogia metalli 3D-printerile kaks uuendust. 
Et laiendada prinditavate materjalide valikut 
ning võimaldada süvitsi uurida erinevate prin-
timisparameetrite mõju materjaliomadustele, 
asendati standardne 1065 nm fiiberlaser 450 
nm lainepikkusel töötava dioodlaseriga. Teise 
uuendusena kasutatakse uudses metalliprinte-
ris pressimistsüklit. Materjale tihedusega vä-
hem kui 97% ei saa kasutada vastutusrikastes 
kasutusvaldkondades, näiteks sügavate geo-

termaalpuuraukude puhul, kus puurmasinate 
töö maksaks sõltuvalt masina suurusest umbes 
10 000 eurot päevas.
Uudne printer on projekteeritud ja ehitatud 
TalTechis. Praegu on käsil laseri seadistamine 
ja esimesed prooviprintimised. ■
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DROONID UURIVAD  
VIHMAUSSIDE BIOINDIKATSIOONI 
ABIL RASKE METALLIDE LEVIKUT 
KESKKONNAS 
Tartu Kolledži uurimisgrupp Tiit Lepasaa-
re, Rinaldo Rüütli ja Mari Ivaski juhtimisel 
töötas koostöös suurettevõttega Kunda Nordic 
Tsement välja tehnoloogia, mis aitab droonide, 
aerofotode ja vihmausside abil leida pinnases 
raskmetallide akumuleerumise kohti.
Paljud jääkreostusega piirkonnad Eestis 
kannatavad pinnase saaste all. Mõned saaste-
ained, sh raskmetallid Cd, Hg, Pb, As, Cu, Co, 
Zn ja Cr, akumuleeruvad nii mullas kui ka 
organismides. TalTechi Tartu Kolledžis välja 
töötatud tehnoloogia järgi tehakse droonidega 
nähtava ja infrapuna spektri piirkondades 
aerofotosid ja modelleeritakse mikroreljeef 
ning selle kaudu prognoositakse vete voolu-
teed, st määratletakse valgalad. Uudsena on 

seotud droonide abil leitud akumuleerumisko-
had raskmetallide saaste bioindikatsiooniga. 
Bioindikaatoritena kasutati vihmausse, kuna 
aeglase ainevahetuse tõttu on nad head rask-
metallide akumuleerijad.
Droonifotode põhjal koostatud maakatte-
mudeli alusel oli võimalik täpselt kindlaks 
teha potentsiaalsed raskmetallide maksi-
maalse akumulatsiooni kohad, kust kogutud 
vihmausside kehakudedes sai raskmetallide 
sisalduse määrata juba siis, kui mullas oli 
see vaid minimaalselt kõrgenenud ja seetõt-
tu raskesti määratav. Tuvastatud raskeme-
tallidest oli kõige kõrgem tsingi kontsent-
ratsioonifaktor (sisaldus ussi kehas/sisaldus 
mullas). ■
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NUTIKA KAUGKÜTTE RAKENDUS  
TEEB TARBIJAD TEADLIKUMAKS
TalTechi energiatehnoloogia instituudi teadla-
sed soojustehnika arendus- ja teaduskeskusest 
Anna Volkova (fotol) juhtimisel arendavad 
kasutajasõbralikku ja lihtsustatud mobiilira-

kendust NutiKK (Nutikas Kaugküte), mille 
eesmärk on edendada säästva kaugkütte 
rakendamist riiklikul tasandil.
Säästev kaugküte on üks atraktiivsemaid 
energiasäästu lahendusi. Kahjuks võib tarbi-
jate teadmatus ja infopuudus viia olukorrani, 
kus nad pole huvitatud kaugküttesüsteemi 
arendamisest ja võivad eelistada teisi soojus-
allikaid.
Mobiilirakendus põhineb kaugküttepiirkonna 
ajaloolistel ja võrguandmetel, tarbijate kütte-
profiilidel ning võimalikel kaugküttesüsteemi 
arengustsenaariumitel. Rakenduse NutiKK 
abil saavad tarbijad infot kütuste/energiaalli-
kate kohta, mida kasutatakse etteantud piir-
konna hoonete soojusega varustamiseks, nad 
saavad võrrelda kaugkütet teiste soojusvarus-
tuse lahendustega ning näevad seoseid, kuidas 
muutused tarbijate käitumises mõjutavad 
kogu kaugküttesüsteemi ja kuidas süsteemi 
üleminek 4. põlvkonna kaugküttele muudaks 
primaarenergia tarbimist ja CO2 emissioone.
Mobiilirakenduse NutiKK esimene prototüüp 
hõlmab esialgu Tallinna kaugküttepiirkonda, 
tulevikus laieneb rakendus ka teistele Eesti 
kaugküttepiirkondadele. ■
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ÖKOLÕÕR KASUTAB  
VENTILATSIOONI SÜSTEEMIS ÄRA 
BIOKLIMAATILISI TINGIMUSI
TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi 
arhitektid ja insenerid Rein Murula eestveda
misel töötasid välja bioklimaatilise ökolõõri 
mudeli, mis toimib naturaalse ventilatsiooni
süsteemina, kuid suudaks teatud hoonetüüpi
de puhul täita ka mehaanilise ventilatsiooni 
vajaduse.
Projekti uurimise käigus selgitati välja, mil
listel tingimustel, millistes tüpoloogiates ning 
arhitektuursetes lahendustes selline mudel 
töötama hakkaks ning millised oleksid võima
likud tüüpsed katusemaastiku lahendused, 
mida arhitektuuris laiemaks rakendamiseks 
soovitada.
Hübriidventilatsioon on segu loomulikust ning 
mehaanilisest ventilatsioonisüsteemist. Hüb
riidventilatsioon on duaalne mõiste, mis on 
kas mehaanilise ventilatsioonisüsteemi toeta
mine loomuliku ventilatsiooniga või loomuliku 
ventilatsioonisüsteemi toetamine mehaani
lisega. Loomulik ventilatsioon toimib tempe
ratuuri erinevustest ja tuulest tingitud rõhu
erinevuste (Bernoulli võrrand) tõttu. Venturi 
otsik ventilatsioonikorstna otsas suurendab 
tuulest tingitud rõhuerinevust, muutes loomu

liku ventilatsiooni efektiivsemaks. Katsetused 
väiksemate prototüüpidega tuuletunnelis on 
näidanud mudeli põhjal loodud prototüübi 
reaalset toimivust.
Ökolõõr integreeritakse katusesse, seega on 
tulevikukatused väljastpoolt vaadates ka arhi
tektuurselt ja visuaalselt teistsugused. ■
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AASTATEPIKKUSEST TÖÖST 
KOOLI ÕPILASTEGA VÕRSUS  
TALTECHI OLÜMPIAADIKOOL 

Eesti kooli probleemid – õpeta
jate puudus, ainekava teemade 
ülekoormatus, sageli ebapiisav 
tundide arv ning liiga suured 
klassid – on toonud paljude 
koolide õpilased Tehnikaülikooli 
matemaatika ja füüsikateadmi
si täiendama. Vastavalt vajadu
sele valitakse kas õpiabitunnid 
väikeses rühmas (5.–12. kl), et
tevalmistuskursus gümnaasiu
misse kandideerimiseks, kursus 
12. klassi riigieksamiks või Tal
Techi matemaatikakatseteks. 
Kuna tänapäeva haridus liigub 
indiviidikesksema lähenemise 
poole, siis valivad paljud õppi
mise väikestes rühmades, kus 
õpetaja käib ühe õpilase juurest 
teise juurde ning aitab ülesan
deid lahendada. Kursused toi
muvad kolmes linnas: Tallin
nas, Pärnus ja Tartus.
Kui aastakümneid õpetati 
kursustel üksnes keskkooli 
lõpuklasse, siis alates 2005. 
aastast ka põhikooliõpilasi. 
Üha olulisemaks on muutunud 
konkursid gümnaasiumidesse, 
kusjuures tõusnud on füüsi
kateadmiste tähtsus. Katsete 
ülesanded on muutunud raske
maks ja Tehnikaülikoolilt ooda
takse abi teadmiste täiendami
sel. Kuna õpiabisse on algusest 
peale tulnud ka tugevamaid 
õpilasi, siis tekkis uus vajadus 
– pakkuda kursusi tugevama
tele. Nõnda said 2013. aastal 
alguse matemaatika, hiljem ka 

füüsika õpitoad. Alates 2018. 
aasta sügisest korraldame nen
de asemel ettevalmistuskursusi 
olümpiaadideks. 

Värske TalTechi olümpiaadi - 
kool tutvustab teaduse 
põnevamat poolt
2017. aastal osales Eesti riikli
ke olümpiaadide lõppvoorudes 
umbes pool tuhat õpilast, kellest 
Tehnikaülikooli jõudis õppima 
alla kahekümne. Üheks põhju
seks on kindlasti see, et mitmed 
põnevad ja perspektiivikad Tal
Techi erialad on kooliõpilastele 
võõrad. Näha oma tulevikku 
arstiteaduses, ärinduses või in
formaatikas on lihtne, mater
jalitehnoloogias või maapõue
ressursside alal ilmselt mitte. 
Vähetuntud erialad jäävadki 
praegu paljude andekate õpilas
te huviorbiidist välja. TalTechi 
olümpiaadikooli üheks eesmär
giks ongi TalTechi nähtavuse 
tõstmine andekamate ja reaal
teadustest huvitatud õpilaste 
hulgas, aga ka õpilaste üldine 
arendamine ja motiveerimine.
Olümpiaadikooli põhitegevuseks 
on olümpiaadide ja olümpiaadi
deks ettevalmistavate kursuste 
korraldamine. TalTechis on vas
tav kompetents alati olemas ol
nud, kuid kahjuks ei ole ülikool 
seni veel nimetatud tegevustes 
kaasa löönud. Miks siis nüüd? 
Osalt kindlasti juba nimetatud 

põhjustel, aga teisalt ka praegu 
Eesti koolihariduse maastikul 
valitseva olukorra tõttu. Palju
des koolides on puudus mate
maatika ja füüsikaõpetajatest 
ning ülekoormuse tõttu ei ole 
reaalainete õpetajatel sageli 
võimalik andekate õpilaste püsi
vale arengule kaasa aidata. An
dekus vajab pidevat ergutamist 
ja väljakutseid, vastasel korral 
võib see sootuks kaotsi minna.
Seega vajab olümpiaadidel edu 
saavutamine ka andekate õpi
laste puhul tugevaid eeltreenin
guid. Olümpiaadiülesanded väl
juvad kooliprogrammi jäikadest 
raamidest ning nõuavad sageli 
spetsiifiliste trikkide ja nippide 
teadmist: tihti seisnevad need 
lihtsalt tuntud nähtusele uue 
nurga alt lähenemises, kuid et 
asjast aru saada, tuleb uurida 
tema kõiki külgi. Need on väi
kesed sammud, millega kaasne
vad suured hüpped füüsikalises 
või matemaatilises maailmapil
dis. Kooliprogramm neid trikke 
ei sisalda ning ülekoormatud 
õpetajad ei suuda alati isegi 
põhiprogrammi piisava selguse 
ja põhjalikkusega edasi anda. 
Keskmise õpilase jaoks on tu
lemus see, et matemaatika on 
kuiv ja füüsika lihtsalt arusaa
matu. Andeka õpilase jaoks jääb 
aga aine igavaks ning selle tõe
line potentsiaal ja sisemine ilu 
avamata. Nõnda ongi olümpiaa
didel hindamatu roll.

Päivo Simson, olümpiaadiõppe projektijuht;  
Kadri Sildvee, eelõppetalituse juhataja
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2018/19. õppeaasta kevadse
mestril korraldab TalTech kaks 
uut üleeestilist olümpiaadi: 
maateadustes ja koolimate
maatikas. Esimese idee sündis 
ülemaailmsest maateaduste 
olümpiaadist (International 
Earth Science Olympiad), mida 
on korraldatud alates 2007. aas
tast ja mis kuulub ülemaailm
sete teadusolümpiaadide hulka. 
Samas nimekirjas on ka rahvus
vaheline geograafiaolümpiaad, 
mis tekitab mõneti segadust, 
sest eesti keeles käsitletakse 
maateadust ja geograafiat sü
nonüümidena. Rahvusvaheli
selt tähendab maateadus (ingl 
k Earth science) aga Maad uu
rivate teadusharude komplek
si, kuhu kuuluvad nt geoloogia, 
meteoroloogia, hüdroloogia, 
okeanograafia, klimatoloogia, 
geofüüsika, astronoomia ja pal
jud teised Maa sfääre uurivad 
teadused. Eesti kooliprogramm 
puudutab neid olulisi valdkon
di üsna pealiskaudselt, osana 
füüsikast, geograafiast, kee
miast või bioloogiast. Selleks, 
et rahvusvahelisel olümpiaadil 
edukalt esineda, on kahtlemata 
vaja ka kohalikku võistlust ja 
vastavat ettevalmistuskursust.
Koolimatemaatika olümpiaadi 
korraldamise mõte sündis soo
vist pakkuda Eesti matemaati
kaolümpiaadi kõrvale laiemale 
õpilaskonnale mõeldud võist
lust, mis keskenduks vähem 
tõestustele ja rohkem prakti
listele ülesannetele. Kahjuks ei 
jõua suur osa huvitavast kooli
matemaatikast sageli riiklikule 
matemaatikaolümpiaadile.
Koolimatemaatika olümpiaad 
proovib olukorda parandada ja 
samas kutsuda võistlema roh
kem matemaatikat nautivaid 
õpilasi, ka neid, kel puudub või
malus eritreeninguteks.

Pilk ajalukku
Eelõppe ajalugu ulatub 1960. 
aasta augustisse, kui Tallinna 
Polütehnilise Instituudi juur

de (TPI) loodi omaette juhata
jaga osakond. Sellised osakon
nad tekkisid ka Tartu Riikliku 
Ülikooli ja Tallinna Pedagoo
gilise Instituudi juurde. Hili
sema nimega eelõppeosakond 
töötas 2016. aasta kevadeni, 
siis viidi üksus eelõppetalitu
se nime all õppeosakonda üle.
Nõukogude ajal tegid ülikoolid 
koostööd, sest kursuste korral
damisel kasutati muu hulgas 
ka üksteise ruume. Tartu üli
koolil oli Tallinnas kasutada 
TPI ruum energeetikateadus
konna majas. Tartu ruumides 
(aga ka üldhariduskoolides) 
toimusid selle piirkonna õpi
lastele polütehnilise instituudi 
ettevalmistuskursused. Tollal 
õppis kursustel palju kesk
kooli juba lõpetanud või õhtu
keskkoolist tulnud inimesi, kel 
sõja ja Nõukogude okupatsioo
ni tõttu oli haridustee pooleli 
jäänud, kuid kes ometi soovi
sid kõrgkooli astuda.
Aastaaastalt suurenes kur
sustel keskkoolis õppijate osa
kaal, kuni lõpuks oligi suurem 
osa õppuritest keskkooliõpi
lased. Taasiseseisvumise al
gusajal kadusid kursused nii 
Tartu Ülikooli kui ka Tallinna 
Pedagoogikaülikooli juurest. 
Tartu keskendus andekamate 
õpilaste õpetamisele, Tehnika
ülikool aga jätkas tööd güm
naasiumiõpilaste teadmiste 
parandamisega.
Kui nõukogude ajal olid kur
sused mõeldud TPI eksamite 
ettevalmistuseks, siis taasise
seisvunud Eestis aitasid kur
sused alates 1997. aastast val
mistuda riigieksamiteks.
Teada on, et 1981/82. õppeaas
tal õppis kursustel kokku 1600 
õpilast. Taasiseseisvunud Ees
tis vähenes õpilaste arv oluli
selt, kuid on viimasel küm
nel aastal taas tõusuteel. Kui 
2008. aastal õppis eelõppes 832 
õpilast, siis 2018. aastal taas 
pea 1600. Õpetajate arv ulatub 
õppeaastas juba üle 40. ■

OSALE TALLINNA 
TEHNIKA ÜLIKOOLI 
OLÜMPIAADIDEL!
NB! Olümpiaadidel hea tulemuse  
saavutanud õpilased võetakse Tehnika
ülikooli vastu sõltumata lävendist.

MAATEADUSTE OLÜMPIAAD 
30.03.2019
Kui sulle pakuvad huvi maapõue mine raa lid,  
purs kavad vulkaanid, ookeani sügavustest 
tõus vad hoovused ja taeva laotus, siis tule 
osale maatea duste olümpiaadil, mis seob 
geo loogia, okeano graa fia, meteoroloogia 
ja keskkonnateaduste valdkondi. Mõeldud 
10.–12. klassi õpilas tele.
REGISTREERIMINE: 4.02.–25.03.2019

Tasuta ettevalmistav kursus:  
15.02., 4.03., 14.–15.03.2019
REGISTREERIMINE: 7.01.–4.02.2019

KOOLIMATEMAATIKA  
OLÜMPIAAD
4.05.2019
Tule ja lahenda põnevaid ülesandeid kooli
matemaatika valdkondadest ja pane oma 
teadmised enne riigieksamit proovile!
Mõeldud eelkõige 12. klasside õpilastele, 
aga osaleda võivad kõik gümnaasiumi
õpilased. 
REGISTREERIMINE: 1.04.–28.04.2019

INFO: 
www.taltech.ee/eelope,  
620 3472, eelope@taltech.ee

www.taltech.ee/eelope
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Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Tehnoloogiakool koostöös TalTechi 
inseneriteaduskonnaga viib läbi Noore Inseneri Programmi (NIP),  
mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumi 
õpilastele insenerialasid.

Fjodor Sergejev ja Ghita Pook  Foto: Tiia Plamus

2018. septembris oli 9.–12. klas
side õpihimulistel koolinoortel 
võimalik ennast registreerida 
tehnika ja tehnoloogia vald
kondadega seotud kursusele, 
et TalTechi juhendajate käe 
all süvendatult oma teadmisi 
täiendada inseneeriavaldkonna 
järgmistel teemadel: vesi, ven
tilatsioon, elektromehaanika, 
taastuvenergia, elukeskkonna 
materjalid, ehitus, robootika, 
tootearendus, teede projektee
rimine, liikluse modelleerimine 
ja sildade ehitamine, virtuaal
reaalsus, geodeesia ja geoinfor
maatika, kütuse saamine, oma
dused ja kasutamine.
Lisaks TalTechis kohapeal lä
biviidavale teoreetilisele õppele 
ning praktilisele tegevusele la
borites ja õppeklassides korral
datakse väljasõite ettevõtetesse, 
samuti kasutatakse õuesõppe 
võimalusi. Kaasatud on kõigi 
TalTechi inseneriteaduskonna 

õppe ja teadustegevuste vald
kondade õppejõud ning men
torid, kes oskavad tulevastele 
inseneridele oma teadmisi ja 
kogemusi jagada.
Sellisel viisil  on nüüdseks töö
tubasid korraldatud kolm kor
da, nii et kõikidel huvilistel oli 
hea tahtmise juures võimalik 
pakutud valdkondade töötuba
des tegeleda käelise tegevusega 
rohkem kui üks kord.
NIP on osutunud väga populaar
seks ning tänaseks käimasoleva
le kursusele enam registreeruda 
ei saa. 
Õppepäevadel osalenud innuka
te noorte tagasisidet kaasahaa
ravatest ja huvitavatest tege
vustest saab lühidalt võtta 
kok ku selliste märksõnadega 
na gu „sain palju uut teada inse
nerierialadest“, „huvitav ja õpet
lik“, „enne ei teadnud, et saab nii 
olla“. ■

NOORE INSENERI  
PROGRAMM (NIP) 
LEVITAB TEHNIKAPISIKUT 

NOORE INSENERI PROGRAMM
Programm koosneb kahest osast, kus ühes osas on 6 moodulit ehk õppepäeva. Nii toimub 
semestris 12 õppepäeva. Ühe õppepäeva pikkus on 6 tundi. Programmi õppepäevad toimuvad  
laupäeviti kell 10.00–15.15, et võimaldada osaleda ka neil õpilastel, kes elavad maapiirkondades  
väljaspool Harjumaad. Igasse päeva on planeeritud ka 30-minutiline lõunapaus. Osaleda saab 
kas kogu programmis või üksikutes moodulites. Noore Inseneri Programm toimub nii eesti kui 
ka vene keeles. Õppepäevad toimuvad TalTechi hoonetes ja ruumides Mustamäel.

Järgmine 12 teemaga ja 4 kuud kestev kursus algab veebruaris. Registreerimine avatakse 
2019. aasta alguses ja selleks ajaks täpsustatakse õppepäevade toimumise kuupäevad.  
Rohkem infot saab leida TalTech Mektory Tehnoloogiakooli veebilehel  
(www.taltech.ee/noore-inseneri-programm).

Noore inseneri programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Elukeskkonna materjalide töötuba  
(24. oktoober 2018).  
Eesmärk on saavutatud, ehtne näide  
interdistsiplinaarsusest, LEDvalgustus
elemendid on integreeritud kanga sisse

www.taltech.ee/noore-inseneri-programm
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TULEVASED INSENERID 
REALISEERISID IDEE  
TALTECHI TEADURITE TOEL
Viimsi kaunis mõisapargis jalu
tavatel tehnoloogia ja keskkon
nahuvilistel on nüüd põhjust mit  
te üksnes jälgida maastikku, vaid 
heita pilk ka kõrgusesse. Nimelt 
on alates sellest sügisest pargi tä  
navalgustuspostil unikaalne pro
totüüp, mis sümboliseerib Viimsi 
valla laste tehnoloogiaalast nuti
kust ja järjekindlust. Esmapilgul 
ei oskaks arvatagi, et torudest ja 
taldrikust koosneva konstrukt
siooni väärikas ülesanne on ko
guda vihmavett, ja veel vähem, 
et selle prototüübi autorid on äs
ja põhikooliealiseks saanud.
Aga alustame algusest. Selle aas
ta märtsis esitasid Püünsi Kooli 
toona 3. klassi õpilased Hennes 
Simmul ning Richard ja Mar
garet Pallon oma idee FIRST 
LEGO League Eesti võistlusele. 
Meekonda tunnustati projekti ka
tegoorias II koha karikaga ja nad 
pääsesid edasi finaali. MP Nu
tiLaborit, kus tehnikahuvilised 
lapsed tegutsesid, juhendas lap
sevanem Ruth Oper. Samas kuus 
toimunud finaalis läks meeskon
nal oma idee ja laste valmistatud 
näidisega suurepäraselt – nad 
võitsid projekti esitluse kategoo
ria ja pääsesid edasi USAs toimu
vale Global Innovation Awardi 
võistlusele, mis toimus selle aasta 
juunis Californias.
Hennesi, Richardi ja Margareti 
võidukas idee oli suunatud vee 
kokkuhoiule. Rohelisest mõtte
viisist inspireerituna leidsid nad, 
et joogivett tuleks pargi lillede 
kastmiseks kasutada minimaa
lselt, selle asemel võiks koguda 
ja kasutada hoopis sademevett. 
Lapsed ei piirdunud ainult hea 
ideega, vaid leidsid ka viisi, 
kuidas mõttest saaks tehniline 

Virge Schmidt, TalTech Mektory Tehnoloogiakooli projektijuht  Autori foto
lahendus – nende esimene oma
valmistatud prototüüp.
Noorte inseneride abistamise
le pani enne Ameerikasse sõitu 
õla alla Peeter Sipelgas Viimsi 
Teaduskeskusest, kes pöördus 
koostööettepanekuga Tallinna 
Tehnikaülikooli Innovatsiooni ja 
ettevõtluskeskuse Mektory poole. 
Nimelt soovisid nutika projekti 
noored autorid TalTechi teadurite 
abi, et vormistada oma idee USA 
võistlusele. Lisaks oli Viimsi Val
lavalitsus andnud luba duse, et 
toetab projekti sellega, et õpilas
te idee saaks Viimsis lilleamplite 
kastmise seadmena kasutust.
TaTech Mektory Tehnoloogia
kooli tavapraktika on, et teh
noloogiahuvilised kooliõpilased 
ja tulevased insenerid tulevad 
siia osa saama töötubadest ja 
kursustest, mida juhendavad 
ülikooli õppejõud. Püünsi noor
te soovil pöördusimegi ülikooli 
ehituse ja arhitektuuri instituu
di vee ja keskkonnatehnika 
uuri misrühma poole, kus noorte 
projekti abistajaks sai teadur 
Argo Kuusik. Ta vestles laste
ga, õpetas ning aitas neil panna 
kokku Global Innovation Awar
di võistlusele mineva Eesti töö, 
sealhulgas ka prototüübi kavan
di joonised. Seade vajas lisaks 
automaatikalahendust, mistõttu 
liitus projektiga Martin Jaanus, 
TalTechi elektroenergeetika ja 
mehhatroonika instituudi va
nemlektor, kes programmeeris 
seadme automaatika algoritmid.
Prototüübi kinnituslahendused 
ja vajalikud lisadetailid koostas 
ja valmistas Mektory keskuse 
tehnikjuhendaja Priit Peterson. 
Sealjuures väärib mainimist, et 
kõik nimetatud Tallinna Teh

nikaülikooli juhendajad aitasid 
noori oma vabast ajast ja tah
test.
Uue kooliaasta alguses pidas 
Viimsi Vallavalitsus oma sõna ja 
aitas paigaldada vihmaveekogu
ja Viimsi mõisa parki. Prototüübi 
ülespanek toimus 27. septembril 
ja praegu võivad huvilised kesk
konnasäästlikku seadet näha 
Pargi tee 12 tiigi juures valgus
tusmastil. Kohal olid õpetaja ja 
idee autorid – nutikad õpilased, 
kellele pakkus oma töö tulemuse 
nägemine suurt rõõmu. 
Sellise toreda koostöö tulemu
sena on valminud töötav proto
tüüp, mis läbis edukalt kõik tes
tid. Nii projekti noorte autorite, 
kes täna käivad 4. klassis, kui ka 
kogu MP Nutilabori tänu läheb 
TalTechi teaduritele, kes oma 
põhitöö tegemiste kõrval võtsid 
nõu ja jõuga appi tulla. ■
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RAWMATERIALS@SCHOOLS3.0 
– TALENDIKATE NOORTE 
ARENDUSPROGRAMM

Geoloogia instituut koostöös 
Mektory Tehnoloogiakooliga 
osaleb koolinoori kaasavas 
projektis RawMaterials@Sc-
hools3.0, mille eesmärk on läbi 
õpilaste omaloodud uurimusli
ke töötubade ja katsete ehk õpi
objektide tutvustada maapõue
ressursse ja nende kasutamist. 
Noored saavad varem eakaas
laste poolt loodud katsete ja 
tegevuste abil uusi teadmisi 
maavaradest, materjalidest 
ning nende kasutamisest meie 

Veiko Karu, TalTechi Geoloogia instituut, dotsent;  
Karin Käär, TalTechi Geoloogia instituut, projekti koordinaator  
Fotod: Andrus Paar ja Edmond Mäll

igapäevaelus ning loovad uue 
praktilise tegevuse järgmistele 
projektiga liituvatele õppurite
le. Arendusprogrammi edukalt 
läbinud õpilastele omistatakse 
tiitel Young Raw Materials Am
bassador, mis annab kinnituse, 
et õpilane teab meie igapäeva
elus kasutatavate materjalide 
päritolu (kaevandamist ja tööt
lemist), nende eluiga (ringma
jandus), on panustanud uue 
õpiobjekti koostamisse ning 
osalenud selle esitlemisel.

2018. aasta kevadel kaasasime 
arendusprogrammi kuus Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi reaal-loodu
se õppesuuna, toona G1 ehk 10. 
klassi õpilast koos klassijuhata
jast keemiaõpetaja Kat rin Soi
kaga. Sissejuhatusena tutvusid 
gümnasistid erinevate maava
rade kasutamise valdkondadega 
ning uurisid lauaarvutis, sülear
vutis ja nutitelefonis leiduvaid 
elemente. Paralleelselt koostasid 
nad oma õpiobjekti ehk töötoa eri
nevatest katsetest plekkpurkide 

PROGRAMM ALGAS EUROOPA 
INNOVATSIOONI INSTITUUDIST
Euroopa Liidu innovatsioonipoliitikate tõhusamaks 
rakendamiseks loodi Budapestis Euroopa Innovatsiooni 
Instituut (EIT), mis arendab läbi temaatiliste võrgustike 
vastavate valdkondade innovatsiooniprojekte. 

Hetkel on toimimas kuus võrgustikku: EIT Climate-KIC; 
EIT Digital; EIT Food; EIT Health; EIT InnoEnergy ja EIT 
Raw Materials. Tallinna Tehnikaülikool osaleb viimati 
nimetatus (www.eitrawmaterials.eu), kus fookuses on 
maavarade ja teiste materjalide uurimise, kaevandamise, 
töötlemise, kasutamise ning ringmajanduse teemad, mille 
kaudu tutvustatakse ühiskonnale maavarade olulisust, 
õpetatakse tippspetsialistidele innovatsiooni juurutamist 
ning arendadatakse tulevikutehnoloogiaid. 

TalTech on 2018. aastal seotud 20 projektiga, mis lisaks 
ühiskonda ja koolinoori harivatele teemadele tegelevad 
magistri- ja doktoriõppe eriõppekavadega; arendatakse 
tehno loogiat tuhast väärtuslike materjalide eraldamiseks 
ning koos partneritega otsitakse Euroopa ettevõtetele 
ärivõimalusi Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas.

GAG 11.klassi õpilased valmistuvad 
oma esitluseks Wetsuses.
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koostise määramiseks. Katsete 
eesmärk on selgitada erinevate 
meetodite abil plekkpurgis ole
va metalli (Fe või Al) olemasolu. 
Eeltoodu on oluline plekkpurkide 
taaskasutamisel: alumiiniumist 
plekkpurkidest saab toota alumii
niumit ning te rasel põhinevatest 
purkidest saada ning taaskasuta
da uut terast.
Arendusprogrammi raames vii
sid GAGi gümnasistid Kristel 
Saul, Allar Liivlaid, Kristi Koit
la, Kristo Markus Soika, Mia 
Maripuu ja Tiago Golub välja
töötatud töötoa läbi oma noore
mate koolikaaslastega, Mektory 
Tehnoloogiakooli tehnoloogia
laagris osalejatega. Samuti pa
nid nad proovile Tallinna linna 
III kooliastme nutikad õpilased 
Tallinna Haridusameti teadus
seminaril ja sütitasid Teadlaste 
Öö festivali külastajaid.
Kristel Saul: „Omandatud tead
mised maavarade ja taaskasuta
mise vallas on abiks olnud nii 
koo litöödes kui ka tavalises vest
lu ses, sest tegemist on väga ak
tuaalse teemaga. Terve projekt 
on nihutanud meie mugavus
tsoone. Varasemalt üksteist 
vaid klassikaaslastena tundnud, 
utsitas see ettevõtmine rohkem 
omavahel suhtlema, arutlema, 
analüüsima. Viia läbi töötuba tõ
siseltvõetavalt ja huvitavalt ning 
seda endast vaid 3–7 aastat noo
rematele õpilastele oli mõnusaks 
katsumuseks. Mektorys toimu
nud tehnoloogialaagrites saime 
õpetajarollis käe valgeks. Olles 
nüüd ise selles positsioonis olnud, 
on kergem hoomata õpetajate töö 
varjatud sügavust.”
Selle aasta septembri viimasel 
nädalal toimus Hollandis teadus
asutuse Wetsus teadlaste nädal, 
kus RawMaterials@Schools3.0 

projektipartneritel oli võimalus 
esitada konkursil õpilaste enda 
loodud õpiobjekti. Gustav Adolfi 
õpilased jagasid kümne võistel
nud meeskonna seas auväärset 
2. ja 3. kohta ning esitletud õpi
objekt sai väga hea tagasiside. 
Eraldi tõid žüriiliikmed välja ja 
kiitsid töötoa praktilist iseloomu, 
kogutud head tagasisidet ning 
noortes maavarade ja teaduse 
vastu huvi äratamist üldiselt. 
Novembris tutvustasid gümna
sistid oma õpiobjekti Itaalias 
Bolognas üle Euroopa kokku 
tulnud Young Raw Materials 
Ambassadors’idele ning viisid 
soovijatele läbi ka töötoa.
Kristel Saul: „Kui hakkasime 
end eestikeelses keskkonnas 
plekkpurkide vallas tundma 
juba spetsialistidena, keda lau
sa raadiosse kutsutakse (Aitäh, 
R2!), lennutati meid Eestit esin
dama Hollandisse ja Itaaliasse. 

Võimalus esineda 300pealise
le publikule, kust kostub kuus 
erinevat keelt, ei avane igal 
11. klassi õpilasel. Ka Itaalias 
paistsime silma varasemate ko
gemustega töötoa läbiviimisel. 
Välismaal panime proovile ing
lise keele oskuse nii teadusli kel 
teemadel vesteldes kui ka uue 
kultuuriruumi ja inimeste tund
ma õppimisel. Kevadel ootab 
kõiki tiimiliikmeid uurimistöö
de kaitsmine ja vaevalt, et keegi 
meist nüüd komisjoni ette väri
seva käega läheb.“
Uue aasta alguses liituvad Raw
Materials@Schools3.0 aren
dusprogrammiga Viimsi Güm
naasiumi, Tallinna Järveotsa 
Gümnaasiumi, Kiviõli 1. kesk
kooli ja Maardu Gümnaasiumi 
õpilased. Gustav Adolfi Young 
Raw Ambassadorid jagavad oma 
parimaid teadmisi ja kogemusi 
uutele liitujatele. ■

AITÄH!
RawMaterials@Schools3.0 arendusprogrammile on kaasa aidanud Gustav Adolfi Gümnaasiumi  
keemiaõpetaja Katrin Soika; Mektory Tehnoloogiakoolist Karin Käär ja Kädi Kallau ning 
geoloogia instituudist Andrus Paat ja Veiko Karu, samuti mitmed teised, kes oma ideedega 
toetasid. RawMaterials@Schools3.0 projekt saab toetust läbi Euroopa Innovatsiooni Instituudi 
ja teadusarendusprogrammi Horizon2020 vahenditest.

GAG 11. klassi õpilased selgitamas  
Teadlaste Ööl Mektorys katset.
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„Tööstus on majanduse vunda
ment ja mootor, ekspordi vedur,“ 
märkis hiljutisel Aasta Töösturi 
auhinnagalal ABB Balti riikide 
juht Jukka Patrikainen. Töös
tus tähendab tootmist, tootmine 
toodet. Uus õppeaine võimaldab 
luua tudengitele parema aru
saamise sellest, mida uue toote 
arendus ning selle juurutamine 
tehnoloogilises tööstuses tähen
dab.
Aine sünd oli täiesti orgaaniline. 
Ühest küljest viis selleni aasta
tepikkune koostöö ülikooli ja et
tevõtte vahel, teisest küljest aga 
segu mõlemapoolsetest vajadus
test ja võimalustest. Lühidalt: 
uues aines seoti kokku senised 
üksikud loengud ja paljud koos
töös tekkinud mõtted.
Kutsusime vestlusringi uuest 
ainest ja koostööst rääkima 
TalTechi elektroenergeetika ja 
mehhatroonika instituudi pro
fessori Ivo Palu, vanemtea
dur Toomas Vaimanni, ABB 
tööstus segmendi juhi Leho 
Kuuse ning ABB ajamite ja 
taastuvenergiaseadmete teha

se insenerkeskuse juhi Lauri 
Kuusisto.

Miks valida uus aine?
Kuusisto: Mulle tundub, et õp
petöös võiks olla rohkem aru
saamist reaalmaailmast, teooria 
vahetut rakendamist töös ja prio
ritiseerimisoskust. Seda kõike 
uus õppeaine kõige ehedamal ku
jul ka pakub. ABB on rahvusva
helise haardega ettevõte, esinda
tud rohkem kui sajas riigis. Kui 
TalTech tahab olla maailmale 
avatud, siis on minu arvates va
jalik koostöö just rahvusvaheliste 
suurettevõtetega. Oluline aspekt 
on ka uuendusmeelsus ning sel
les oleme partnerid samal lainel, 
loome uut tehnoloogiat. TalTechi 
strateegia näeb ette veelgi roh
kem praktilise väärtuse pakku
mist ja seda me tahamegi nüüd 
võimaldada varasemast rohkem, 
uue õppeaine, tervikliku nägemu
sena sellest, kuidas tootearendus 
tegelikult käib. 
Kuusk: TalTech on alati otsi
nud võimalusi pakkuda tuden
gitele kontakti tööstuse ja ette

TalTechis alustatakse kevadsemestril verivärske õppeainega „Uue toote 
arendus ning selle juurutamine tootmises“. TalTechi ja rahvusvahelise 
suurettevõtte ABB koostöös sündinud aine annab tehnoloogiavaldkonna 
praktiliste näidete abil ülevaate uue toote arendamise ja selle juurutamise 
protsessi põhilistest väljakutsetest. Õppetöö toimub inglise keeles. 

UUS ÕPPEAINE ANNAB 
TUDENGILE KINNITUSE, 
ET TA ÕPIB ÕIGET ASJA 
Sven Sommer, ABB  Foto: Arno Mikkor

võtlusega. Seni on ABB pakutav 
piirdunud regulaarsemate või 
vähem regulaarsemate loengu
tega. Et TalTech on kinnitanud 
koostöö vajalikkust ja tudengid 
on olnud huvitatud, siis ole
megi jõudnud uuele tasemele. 
Peamine põhjus, miks tudeng 
peaks aine valima, on see, et lai 
loengutevalik annab talle ette
kujutuse, miks on mingit ainet 
üldse vaja ja kas see, mida ta 
õpib, teda ka reaalselt huvitab.
Palu: Kuna ABB lektorid on eri
nevatest tehastest ja üksustest, 
siis näeb tudeng, millises kohas 
ta võiks tulevikus töötada, mil
line on üksuste omavaheline 
koostöö ning mis järjekorras 
protsessid toimuvad – hakatak
se nägema suurt pilti.
Selles aines on küllalt vähe teoo
riat, mis kindlasti on tudengitele 
meeldiv vaheldus. Iga loeng on 
teatud peatükk ja kohe asjast – 
kiirtee uute asjadeni. Tavaliselt 
võtab uute asjade jõudmine õp
peainesse aastaid, aga tänapäe
va innovaatilises keskkonnas on 
see liiga pikk aeg.
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Boonus on loengusarja lõpp – 
ekskursioon ABB tootmisesse.
Kuusk: Eeldan, et ABB toot
misprotsess on sarnane teiste 
Eesti tehnoloogiaettevõtete 
protsessidega. Meie spetsialis
tide loetavast ainest kogutud 
teadmisi saab hiljem kasutada 
ükskõik millises teises ettevõt
tes töötades. Minu andmetel 
teist sellist insidepilti pakkuvat 
energeetika ja automaatika
tööstusettevõtet Eestis praegu 
võtta ei ole.
Palu: Reaalse tööprotsessi lä
hedalt nägemine aitab vähen
dada ka kaadrivoolavust.
Kuusisto: Puutume ka ABBs 
kokku otse koolipingist tulnu
tega, kes meie juures leiavad, et 
see töö pole ikka nende jaoks...
Kuusk: … ja et kolm aastat on 
õpitud vales suunas.
Vaimann: Ainet võivad võtta 
ka teised peale tehnikatudengi
te, näiteks majandusüliõpilased 
– nemadki võiks aru saada, mis
moodi tootega seotud protsessid 
käivad.
Kuusk: ABB on viimastel aas
tatel võtnud tööle kuni sada 
praktikanti aastas. Läbi selle 
aine on tudengitel võimalik en
dale leida ka sobivaim praktika
koht.
Kuna ainet loevad TalTechi lähi
minevikus lõpetanud, siis saavad 
nad anda tudengitele tagasisidet 
selle kohta, mida õppe töös eriti 
tähele panna.

Kuidas aine idee sündis?
Palu: Oluline polegi, kelle peas 
see mõte esimest korda sündis. 
Tegemist on asjade loomuliku 
käiguga. Me lihtsalt koonda
sime üksikud loengud ja ideed 
üheks tervikuks. 
Kuusisto: Kui see mõte rea
liseeruma hakkas, siis käisin 
läbi kõik inimesed, kel on vas
tav pädevus ja esinemisoskus. 
Läbi nõupidamiste ABBs ja 
koostöös ülikooliga jõudsime 
praeguse lõpptulemuseni.

Kuusk: Nõupidamistel toimus 
ka pidev reality check – kas 
need paika pandud loengud on 
ikka tudengile huvitavad? mis 
võiks üliõpilast köita? – et aine 
ei oleks liiga tootepõhine ega 
ABBkohane.
Vaimann: Tehnikateaduste 
tuleviku kasvamise koht ongi 
selles, et tuleb rohkem prakti
list poolt sisse tuua, sest tehnika 
areneb niivõrd kiiresti. See on ka 
maailma mastaabis läbiv trend.

Kuidas on õppeaine üles  
ehitatud?
Palu: Minu meelest on see 
aine mõnusalt vaba. Ei öelnud 
TalTech, et tahame just sellist 
kursust, ja ei öelnud ka ABB, 
et meil on teile selline asi pak
kuda. Need, kellel on midagi 
öelda, kes tahavad, julgevad ja 
oskavad öelda, kel on ka natuke 
vaba aega – need kõik saavad 
lektorina võimaluse.
Kuusk: Üliõpilastel juba loen
gutes igav ei hakka!

Milline on hinnang  
senisele koostööle ABB ja 
TalTechi vahel?
Palu: Koostöö on hea tänu otse 
suhtlemisele ja vähesele büro
kraatiale. Ladusa koostöö on 
taganud kindlasti ka pidevad 
kokkusaamised, kus tõstetak
se teemad niiöelda lauale ja 

tõmmatakse võimalikud pin
ged maha. Samas, keeruliseks 
teeb koostöö tavaline mõlema
poolne kaadrivoolavus.
Vaimann: ABB on kaasatud 
alates õppekavade koostami
sest kuni lõputööde kaitsmiseni. 
Tegeleme rakendusteadustega 
ning on oluline, et meie tuden
gid saaksid varakult ettekujutu
se sellest, mis neid ootab pärast 
seda, kui niiöelda tunnistusel 
tempel all on.
Kuusisto: Olen saanud taga
sisidet, et koostöö laboritega 
on ladus.
Kuusk: Viimase kaheksa aas
ta jooksul on koostöö läinud 
oluliselt sujuvamaks, lihtsa
maks ja mitmekülgsemaks.

Mis juhtub pärast  
õppeaine läbimist?
Kuusk: Tudengil on võima
lik läbi selle aine aru saada, 
milliseid interdistsiplinaar
seid oskusi tal on vaja, kui ta 
osaleb tööstusettevõttes toote
arenduses ja toote juurutamise 
protsessis. Samuti on see hea 
võimalus laiendada silmaringi.
Palu: Ma usun, et pärast sel
le aine võtmist saab enamik 
tudengitest kinnitust sellele, 
et nad õpivad õiget asja. See 
„Heureka!“efekt, väljund päris
maailma, tuleb sealt kindlasti. ■
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TALTECHI JA ÜLEMISTE 
CITY KOOSTÖÖ ON 
MITMETAHULINE 

Viimastel aastatel on TalTechi ja Ülemiste City 
koostöö muutunud üha aktiivsemaks. Näiteks 
anti novembris esimest korda TalTechi Arengu
fondi ja AS Mainori koostöös välja Ülo Pärnitsa 
nimeline stipendium, mille said TalTechi hoone

te sisekliima tudengid. Novembris said ülikooli 
ITtudengid võimaluse tutvuda Ülemiste City ja 
seal tegutsevate ettevõtetega, lisaks on ülikoolil 
Ülemiste Cityga arenemas laiem ühistöö tulevi
ku targa linna lahenduste leidmiseks. 

Epp Joala, strateegilise kommunikatsiooni peaspetsialist  Foto: Edmond Mäll

Kuidas arendada õppimisvõimalusi, teadustööd ja ettevõtluskoostööd, 
kõike ühekorraga? Tallinna Tehnikaülikool teeb just sellel eesmärgil 
tihedat koostööd mitmete ettevõtete ja organisatsioonidega, üheks  
heaks näiteks ühistegevus Ülemiste Cityga.

IT-TUDENGID TUTVUSID 
ÜLEMISTE CITYS TULEVIKU 
TÖÖTAMISVÕIMALUSTEGA
Novembris korraldasid TalTechi IT-teaduskonna üliõpilaskogu (ITÜK) ja 
Ülemiste City tudengitele Ülemiste City linnaku külastuse ning sealsete 
IT-ettevõtetega tutvumise. Kahe päeva jooksul külastati Nortalit, Helmest, 
Codeborne’i, Zone Mediat, Playtech Estoniat, Kühne + Nagelit ning Topiat  
(endine Teleport). Ülemiste City esindaja rääkis linnaku minevikust ja tulevikust 
ning tutvustas tudengitele Ülo Pärnitsa nimelise stipendiumi konkurssi.

kellega on tänastel õppuritel sarnane ülikooli
kogemus. Uuriti, millele peaks üks ITtudeng 
eduka erialase karjääri jaoks panustama ning 
kuidas õigel ajal „jalg ukse vahele“ saada.
Kõik osalenud tudengid jäid üritusega väga 
rahule ning said ettekujutuse erialasest elust, 
mis neid pärast õpinguid oodata võib. Nii mõnigi 
ei jätnud võimalust kasutamata ning sai juba 
varakult väärtuslikud kontaktid oma võimalikus 
tuleviku töökohas.

Külastuse eesmärk oli tutvustada peamiselt esimese 
ja teise kursuse ITtudengitele nende potentsiaal seid 
tulevasi töökohti. Külastused aitavad saada ette
kujutuse, mida ühe tänase ITtudengi tulevane eri 
alane töö endast kujutab – töötingimused, tüüpiline
tööpäev, firma õhkkond jne. Paljudele on oma erialase 
karjääriredeli tipu poole kiikamine kindlasti ka 
motivaatoriks, et õpingutesse rohkem panustada.
Lisaks kontorituurile oli tudengitel võimalus 
ettevõtetes suhelda mitme TalTechi vilistlasega, 
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ESIMESE ÜLO PÄRNITSA 
NIMELISE STIPENDIUMI 
SUMMAS 5000 VÕITSID 
TALTECHI TUDENGID

AS Mainori nõukogu esimehe Guido Pärnit
sa sõnul on Ülo Pärnitsa nimelise igaaastase 
stipendiumi konkursi eesmärk otsida lahendusi, 
kuidas teha Ülemiste linnakut targemaks. „Sti
pendiumifondi eesmärgiks on toetada ettevõtlus
haridust ning tõsta esile tugevaid tudengitöid, 
kus on esitatud praktilised ettepanekud Ülemis
te City arendajatele. Esimese stipendiumi välja
andmine on märgilise tähendusega, et rakenda
da linnakus teadustöö edasiarendusest sündinud 
uuenduslikke lahendusi,” lisas Pärnits.
5000eurose stipendiumi võitnud TalTechi 
tudengite tiimi kuulusid Dagmar Teppe, Martin 
Kiil, Andrei Engels ja Anastassia Tretjak, juhen
dajateks prof Jarek Kurnitski ja Alo Mikola. Üli
õpilastiimi täpsem eesmärk oli uurida Ülemiste 
linnaku kahe büroohoone, Öpiku maja ja Bern
hard Schmidti maja, tunnetuslikku sisekliimat 
ning saadud andmete analüüs.

Stipendiumi pälvinud uurimisrühma liige Mar
tin Kiil tunnistas, et tudengid said projektiga 
elulise kogemuse turul tegutsemisest. „Teoree
tilise õppe kõrval on teadmiste proovilepanek 
reaalsete klientidega suheldes, koostades aja
kavasid ja tegevusplaane, väärtuslik õppetund. 
Seejuures oli tohutu privileeg teha koostööd just 
Ülemiste City kui nõudliku kliendiga. Linnakul 
on suur potentsiaal olla üks Eesti ehitussektori 
teerajajaid,“ ütles Kiil. Ta lisas, et neil on väga 
hea meel, et said tänu stipendiumile olla osa 
targa linna arengusse panustajatest ning soovi
tas ka teistel tudengitel väärtusliku kogemuse 
saamiseks Ülo Pärnitsa stipendiumi konkursist 
osa võtta.
2019. aasta stipendiumi konkursile on võimalik 
kandideerida 28. novembrini kõigil tudengitel 
üle Eesti. Täpsemat infot stipendiumi kohta 
leiab aadressilt www.taltech.ee/arengufond. ■

AS Mainori nõukogu otsustas anda esimese Ülo Pärnitsa nimelise 
stipendiumi TalTechi tudengitiimile, kelle töö käsitles Ülemiste linnakus 
kogutavatest andmetest lähtuvate uute ärivõimaluste loomist.

www.taltech.ee/arengufond
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ROBOTEX 2018

GALERII

Fotod: Edmond Mäll
30. novembrist 2. detsembrini toimus Tallinnas 18. korda  
robootikasündmus Robotex International. Tuhanded 
võistlejad, õpilased, üliõpilased, perekonnad ja muidu  
robootikahuvilised tulid kokku, et ehitada roboteid, 
võistelda ning tutvuda tehnoloogia uusimate aren gutega.  
Külastajaid käis Robotexil üle 20 000. 
Seekordsel festivalil oli 26 võistlust ning 2406 
võistlejat, nendest 630 välisriikidest. Kõige noorem  

võistleja oli 3aastane, kõige vanem 68ne. Võistlustest  
kõige põnevamad olid ettevõtlusvõistlus, Starshipi 
Loomade päästmise võistlus, Elisa AI Challenge, 
Taxify võistlus, Tartu Ülikooli robotite korvpall, 
TalTechi Folkrace’i võistlus ning Insplay võistlused 
lastele ja noortele. TalTechi meeskonnad tõid  
Robotexi võistlustelt koju hulgaliselt poodiumi
kohti.
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TEGUH PUTRANTO: 
INDONEESIAST 
EESTISSE LAEVA-
EHITUST ÕPPIMA 
Teguh Putranto on Indoneesia 
päritolu väikelaevaehituse kom
petentsikeskuse (SCC) dokto
rant–nooremteadur, kes alates 
augusti lõpust elab ja töötab 
Kuressaares. Ta kolis siia koos 
oma 16kuuse poja ning naise
ga, et end laevaehituse alal veel
gi arendada. Uurisime, kuidas 
on Teguhil sisseelamine läinud, 
mida ta Kuressaares elades 
igatseb, mida Indoneesias tegi 
ning mis on kahe riigi vahel eri
nevat.
On esmaspäeva hommikupoolik 
ning oleme end intervjuuks sisse 
seadnud SCC keskuses Teguhi 
kabineti kõrval eesruumis, et 
mitte segada hr Putranto kol
leegi ja toakaaslast Mihkel Kõr
gesaart. Professor Kõrgesaar on 
Teguhi juhendaja ja inimene, 
kellele uus nooremteadur oma 
sooviavalduse ja kandideerimise 
omal ajal edastas.
Kui küsin, kuidas on sisseelami
ne läinud, alustab Teguh rääki
mist oma veel üsna väikesest 
pojast ja naisest. Kuna poeg on 
alles 16kuune, oli Eestisse koli
mine veidi raske. Putranto aja
kirjanikust naine töötab kodus, 
kuna poja plaanivad nad laste
aeda panna alles 2aastasena. 
Samas on ta õnnelik, et sai selle 

suurepärase võimaluse töötada 
Eestis ja õppida midagi uut.
Perekond Putrantod elavad Ku
ressaare servas üürikorteris. 
Sisseelamisel on toeks olnud nii 
korteri omanik kui ka hiljem 
sõbrad ja tuttavad – juhendati, 
kus on lähim pood, kuidas sinna 
saada, kuidas toimib bussitrans
port jms. Doktorant pajatab, et 
tal on Kuressaares indonees
lasest sõber, kes töötab Saare
maal hotellis, kuid kolib kahjuks 
varsti Tallinnasse. Sõbra eluko
hamuutusega saavad temast ja 
pereliikmetest ainsad indonees
lased Kuressaares.
Doktorant võtab sellel semestril 
24 ainepunkti ehk viit ainet, pea
miselt peamajast. Lisaks teeb ta 
koos oma juhendaja Mihkel Kõr
gesaarega uurimistööd. TalTec
hi tudeng räägib, kuidas ta saab 
TalTechi peamajast Mustamäe 
linnakus aineid võtta, elades ise 
Kuressaares: „Peamiselt õpin ja 
suhtlen õppejõududega Skype’i 
kaudu, teen ja saadan oma ko
dutööd interneti vahendusel ära, 
seega ma iga kord Tallinnasse ei 
sõida. Kui on aga vaja kodutöid 
esitada klassi ees, siis lähen 
pealinna kohale. Võtan ka eesti 
keele kursusi, mida saan õppida 
samuti Skype’i vahendusel. See 

on minu jaoks uus viis, kuidas 
õppida. Indoneesias niimoodi õp
pida ei saa,“ räägib Teguh.

Eestisse tõi Google
Kodumaal oli Teguh lektor koo
lis nimega Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember. Pea teise 
maailma otsa kolida ning Ku
ressaarde nooremteaduriks tul
la otsustas ta selleks, et saada 
rohkem kogemust ja oskusi.
Küsimusele, kust tekkis Indo
neesia lektoril mõte just Eestis
se kolida ja siia õppima tulla, 
on vastus lühike: Google. Teguh 
hakkas sealt otsima parimaid 
programme ja kohti, kus laeva
ehitust õppida. „Sain veidi infot, 
et sellist doktorantuuri kohta pa
kutakse Eestis. Seejärel saatsin 
oma kandideerimisavalduse koos 
sarnasel teemal kirjutatud ma
gistri uurimistööga Mihkel Kõr
gesaarele, et doktorantuuri kohta 
taotleda. Uurisin veidi veel SCC 
keskuse kohta ja sain aru, et see 
on parim koht, kus ma oma os
kusi arendada saan,“ meenutab 
Teguh Eestisse tulemise otsust. 
Indoneesiasse plaanib ta aga pä
rast lõpetamist tagasi kolida.
Kuna pere on intervjuu hetkel 
Kuressaares elanud vähem kui 

Gelly Metsaveer, EMERA turundus ja kommunikatsioonispetsialist  Foto: erakogu
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kaks kuud, siis ei ole nad jõud
nud ei Saaremaal ega mandri
Eestis rohkem ringi reisida ja 
uute kohtadega tutvuda. „Eel
misel nädalal käisime Kaali 
kraatris. Siia jõudes nägime ka 
Kuressaare lossi ja kindlust. 
Kuressaare töötajad tegid uute
le tudengitele tuuri, kuhu kut
suti ka meid perega ja nii sai
me Kuressaare erinevaid kohti 
vaatamas käia,“ kirjeldab Teguh 
nähtud paiku. Ta lisab, et nad 
on pisut saanud osa ka pealin
na melust, sest Eestisse jõudes 
ööbisid nad ühe öö Tallinnas ja 
nägid ka veidi linna. 
Noormees räägib enda elust Indo
neesias, alustades suuremast 
pildist – Indoneesia asub ligi 17 
500 saarel ning seal elab kok
ku umbes 250 miljonit inimest. 
Tema on pärit Jaava saarelt, mis 
on riigi üks suurematest. Saare 
põhjarannikul asub ka Indonee
sia pealinn Jakarta. Putranto ise 
on pärit linnast nimega Sidoarjo, 
mis jääb suuruselt teise linna Su
rabaya lähedale ja kus asub ka 
tema kool.

Takistused, koduigatsus ja 
rahvusköögid
Noormees on juba kogenud nii 
takistusi kui ka koduigatsust. 
Kuna Indoneesias pole Eesti 

saatkonda, kust viisat taotleda, 
ja lähimad riigid selle jaoks on 
Hiina, Jaapan ja Türgi, siis oli 
see üsna keeruline katsumus. 
„Meile oli kõige lähem ja muga
vam minna Hiinasse – Pekingis
se, et sealsest saatkonnast viisa 
saada. Eesti töötajad Hiina saat
konnas olid väga abivalmis ning 
vastutulelikud. Enne kohale mi
nemist palusid nad, et saadak
sin neile viisa taotlemiseks mit
mesuguseid dokumente. Saatsin 
need meili teel ära, ootasime 1–2 
nädalat, misjärel tuli vastus, et 
peame siiski ka saatkonda koha
le minema, et oma sõrmejäljed 
anda. Samal päeval saime aju
tise viisa kätte.“
Ka koduigatsust on Putran
to pere tunda saanud. Algu
ses väljendus see küll rohkem 
lennuväsimusena, sest Eesti 
ja Indoneesia ajavahe on neli 
tundi, kuid hiljem juba selgelt 
koduigatsusena. 
Üks oluline erinevus kahe riigi 
vahel avaldub kindlasti köögis. 
„Näiteks Indoneesias on peami
ne söök riis, Eestis aga pigem 
kartul. Kui me Eestisse kolisi
me, siis otsisime riisi suurtest 
poodidest: Rimist, Coopist, Sel
verist, Maximast jne, aga siin
setes poodides on valik nii eri
nev,“ kurdab indoneeslane. Ta 

leiab samas, et sel pole nii suurt 
tähtsust, kuna nad tahavadki 
tutvuda kohaliku köögiga.
Uurisime ka, millised on Indo
neesias suuremad pühad. „Indo
neesias kestavad jõulud kokku 
ühe nädala. Pühadeperiood al
gab esimesel jõulupühal 25. det
sembril ja lõpeb uusaastaga 1. 
jaanuaril. „Tavaliselt veedame 
selle aja puhates kuskil mujal 
linnas, näiteks Malas, mis on 
minu kodulinna Surabaya lä
hedal. Minu religioon on islam, 
seega jõulud on aeg, kus saame 
pere ja sõpradega koos olla.“
Ta räägib ka teistest pühadest: 
„Iseseisvuspäev on augustis ja 
oma usupühi tähistab iga reli
gioon eri aegadel. Meil on Indo
neesias islam, katoliiklus, hin
duism ning budism. Idul Fitri ja 
Idul Adha on islami pühad, mis 
kestavad kokku kaks nädalat. 
Kristlust tähistatakse jõulude 
ajal nädal aega. Hinduismi ja 
budismi pühad kestavad samu
ti umbes nädala – seega kõikide 
usundite pühi tähistatakse kok
ku neli nädalat. Veedame need 
nädalad puhkepäevadena, olles 
koos perega ning puhates näi
teks Balil ja muudes kohtades,“ 
räägib indoneeslane kohalikest 
pühadest. ■

VÄLISPILK
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VIRUMAA

Aastal 2025 moodustab Zpõlvkond (sündinud 
1995+) 75% töötajatest ehk 2,25 miljardit inimest. 
Need on noored, kes on sündinud infoühiskonda 
ja kasvanud üles kiirete tehnoloogiliste arengu
te keerises. Nende jaoks on interneti olemasolu 
24/7 normiks, nad on sündinud nn puutetundlike 
sõrmedega, veebisõbrad on sama olulised kui 
pärissõbrad, elu digimaailmas on samaväärne 
päriseluga. Nad ootavad mängulisust nii töös kui 
õpingutes, teadmiste omandamiseks pole vaja 
klassiruumis füüsiliselt kohal olla, paljusid eriala
sid saab õppida tasuta onlinekursustel, pannes 
endale huvipakkuva õppekava ise kokku. Nad 
tahavad teha piirideta karjääri ning hindavad 
firma nimest ja töötasust olulisemaks keskkonda, 
kus tegutsevad, ja seda, et nad saaksid oma töö ja 
õppimise hobiga ühendada. Kui tekib ebamugav 
olukord, lahkuvad nad pikalt mõtlemata. 

Seoses elukestva, ümber ja täiendõppe 
tähtsuse kasvuga ühiskonnas on üha enam 
vaja mõelda kõrge sisemise motivatsiooniga 
õppurile, sh töötavale inimesele. Järjest enam 
muutub igapäevaseks õppimise ja töö vahel
dumine ning võimalus pakkuda paindlikke, 
individuaalseid võimeid ja vajadusi arves
tavaid õppimisvõimalusi, lähtudes samas 
ka tööturu vajadustest. Tulevikus peaksid 
kaduma piirid erinevate haridustasemete, 
õppeasutuste ning ka humanitaar ja tehnika
valdkonna vahel. Õppekava asemel muutub 
arvestusühikuks pigem õppeaine või moodul. 
Haridussüsteemis ei tohiks olla ummikteid. 
Maksimaalselt tuleks ära kasutada võima
lust, et erineva haridustaseme ja valdkonna 
koolid asuksid lähestikku, luues eeldusi koos
tööks eri dimensioonides.

Mare Roosileht, Virumaa Kolledži arendusdirektor  Foto: Dmitry Matveev

Ainus kindel asi tulevikus on muutumine. Peame õppima ise ja õpetame 
teisi muutustega toime tulema. Mõeldes tuleviku(kõrg)haridusest, peame 
arvestama eelkõige sellega, keda õpetame ja missugused on tuleviku 
tööjõuvajadused. Kas me teame seda? Kui ei, siis kuidas saame valmis 
olla ning missuguseid teadmisi, oskusi ja erialasid pakkuda?

ROBOTIKINDEL 
KÕRGHARIDUS 
ÕPETAB LEIUTAMA, 
LOOMA JA AVASTAMA
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VIRUMAA KOLLEDŽI 
ÕPPEKAVAD:
1. TELEMAATIKA JA 

ARUKAD SÜSTEEMID
 PEAERIALAD: 
 Telemaatika tarkvara (Virumaa Kolledž)
 Protsesside automatiseerimine  

(Virumaa Kolledž)
 Küberfüüsikalised süsteemid (Tartu Kolledž)

2. MASINAEHITUS- JA 
ENERGIA TEHNOLOOGIA  
PROTSESSIDE JUHTIMINE

 PEAERIALAD: 
 Energiatehnika
 Masinaehitustehnoloogia
 Mäendus

3. KEEMIATEHNOLOOGIA

Infotehnoloogia tungib igapäevaellu kõikides 
valdkondades, sh kunstis, teaduses, suhtlu
ses, õppimises ja õpetamises. Terav vajadus 
on valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskustega 
inseneride järele. Ettevõted vajavad tugevate 
ITteadmistega ning tootmis ja äriprotsesse 
tundvaid spetsialiste. Lihtsa töö teevad juba 
nüüd ja tulevikus üha enam ära robotid ning 
tööturult kaob terve rida elukutseid (masina, 
arvutioperaator, andmesisestaja, elektroonika
seadmete komplekteerijad, teenindajad, jm). 
Samal ajal on kõikides töö ja eluvaldkonda
des vaja üha enam rakendada insenerlikku 
mõtteviisi. Seega tuleb keskenduda roboti
kindla kõrghariduse pakkumisele, st järgmise 
põlvkonna üliõpilasi tuleb õpetada leiutama, 
looma ja avastama – tegema seda, mida isegi 
kõige intelligentsem süsteem/robot ei suuda. 
Loominguline mõtteviis ja vaimne elastsus on 
väljakutsed tulevikutöötajale. 
Tulevikuspetsialistide ehk inseneride kooli
tamisel on Eestis suurim vastutus Tallinna 
Tehnikaülikoolil. Üha rohkem tuleb panus
tada kõrgelt arenenud virtuaalsete õpikesk
kondade loomisele, mis võimaldavad õppuril 
luua individuaalsetel vajadustel, võimalustel 
ning huvidel põhinevat õppekava ning toeta
vad iseseisva arengu võimalusi ja vabadust. 
Õppejõu ülesandeks jääb ennastjuhtiva õppija 
juhendamine, kes võtab ise vastutuse õppimise 

eest, oskab seada eesmärke ning tuleb toime 
stressi ja ebaõnnestumisega. TalTechi Viru
maa Kolledži kõikide rakendusõppekavade 
arendamisel on lähtutud just eespool märgitud 
vajadustest ja väljakutsetest. ■
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Mäletate oma viimast koolilõpuaktust? Kind
lasti mainis koolijuht pidulikus kõnes, et tun
nistused on nüüd käes, kuid õpingud pole veel 
kaugeltki lõppenud. Vastupidi, noor spetsialist 
on saanud selgeks, kuidas peab õppima ja et 
seda tuleb teha kogu elu. 
Euroopas on elukestev õpe saamas normiks. 
Igaüks leiab endale sobiva kursuse, eõppe 
või kombineeritud võimaluse. Kui kõhkleme, 
millist koolitust valida, siis koolitusasutuste 
täiendõppe konsultandid aitavad lahkesti. 
Miks täiskasvanud on elukestva õppe idee nii 
hõlpsasti omaks võtnud? Vastus on lihtne – 
õppimine teeb õnnelikuks. Olete ju kogenud, et 
mitmed eestlaste uskumused ei pea enam pai
ka. Kas tõesti oli vanasti nii, et vanale koerale 
ei saanud enam uusi trikke õpetada; millegi
pärast kirjutati pedagoogikaõpikutes, et meie 
mõistes parimas tööeas hakkavat vaimsed 
võimed nõrgenema; psühholoogiaartiklitest jäi 
kõlama uskumus, et elumuutused on ebamu
gavad. Ometi on paljud avastused tehtud ja 
tippteosed loodud just peale 50. eluaastat ning 
muudatused on hoopistükkis toredad, murra
vad rutiini ning hoiavad inimest erksana. 
Nüüd on kõik vastupidi – peame õppima elamise 
ja elama õppimise tarvis. Mis sest, et täiskasva
nud inimese reaktsioonid on vahel veidi aeglase
mad ja õppimine on paljuski teistmoodi kui „meie 
ajal“; las teised kursuslased olla meist palju noo
remad (või vanemad). Täiskasvanud ja töötaval 
õppijal on palju väärt kogemusi, ta oskab vestlus
ringides toredaid elulisi näiteid tuua ning leiab 

tuttavatele olukordadele kiiresti lahendusi. Pari
mates aastates õppurid on tasakaalukad, nende 
maailm on tänu õppimisele tähendusrikkam ning 
nad käivad ajaga kaasas. Õpingutes osalevatel 
täiskasvanutel laieneb kindlasti mõttekaaslaste 
ja suhtlusring ning nad mõistavad noori kolleege 
paremini. Koolitustel käies õpitakse lisaks eriala
teadmistele avaliku esinemise ning mitmekultuu
rilises kollektiivis suhtlemise julgust. 
Kui töötav inimene täiendab end ettevõtte jaoks 
olulisel erialal, on tal õppimisele alati ka tööandja 
heakskiit olemas. Loomulikult on sama oluline 
ka pere ning lähedaste toetus, usk ja tunnustus.
Kindlasti on paljud mõtisklenud: „Saaksin õnneli
kumaks, kui pangalaen oleks makstud, kui lastel  
läheks elus hästi“ jne. Õppimine ning uued töö
elus kasuks tulevad oskused tagavad õnnetunde 
kohe. Iga kogemus on ju avastus ja areng. Aru
kas ja õnnelik inimene on enesekindlam ja ter
vem. Nii et mida pikem on koolituskursus, seda 
kauem saab heaolutunnet nautida. Õppejõudude 
asjalik tagasiside ning väärtuslikud ainepunktid 
tasuvad tööl käimise kõrvalt ka eksamiteks val
mistumiseks kulunud nädalavahetused.
Õppeasutuses ei sõltu õnnetunne vanusest, 
soost ega päritolust. Kui inimene saab tänu 
uutele teadmistele ning asjalikele auditooriu
mikohtumistele pidevalt häid emotsioone, on 
ta avatum, sallivam ning uuendusmeelsem. 
Seega peaks rõõmus inimene õppima hällist 
hauani. (TalTechi uksed ongi alati avatud 
kõigile – iga töötav täiskasvanu leiab sobiva 
taseme või täiendõppevõimaluse.) ■

Kaire Viil, TalTechi Virumaa Kolledži keeltekeskuse juhataja  Foto: Dmitry Matveev
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TÖÖ KÕRVALT 
ÕPPIMINE TEEB 

ÕNNELIKUKS 
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PÕLEVKIVIENERGEETIKAL  
ON TULEVIKKU
Annely Oone, Virumaa Kolledži  
Põlevkivi Kompetentsikeskuse kommunikatsioonispetsialist 

Konverentsi avasid haridus ja teadusminister 
Mailis Reps ja TalTechi rektor akadeemik  
Jaak Aaviksoo, ettekannetega esinesid TalTechi  
ja Tartu Ülikooli teadlased ning ettevõtete 
esindajad. „Põlevkivi on üks kivim maa sees 
nagu lubjakivi, dolokivi ja paekivi. Põlevkivi 
aga muutub väärtuseks, kui me teame tema 
olemasolu, omadusi, mahtu ja paiknemist ning 
oskame seda keskkonnasäästlikult kasutada ja 
väärindada. Täna juba proovime teha otse põ
levkivist kemikaale ning põlevkivist toodetakse 
bensiini,“ selgitas põlevkivikonverentsi mode
raator, TalTechi energiatehnoloogia instituudi 
direktor professor Andres Siirde. Siirde usub, et 
põlevkiviteadust jätkub veel pikaks ajaks.

Põlevkivienergeetikal on tulevikku
TalTechi energiatehnoloogia instituudi põlevki
vitehnoloogia professor Alar Konist viitas oma 
ettekandes maailma energeetikatrendidele ja 
arengutele. „Kui tänaseks on taastuvenergee
tikasse investeeritud sadu miljardeid eurosid, 
siis sellele vaatamata on fossiilkütuste osakaal 
primaarenergia tarbimisest kasvanud 0,5 prot
sendipunkti 10 aasta jooksul,“ selgitas Konist. 
Professori hinnangul ei tohi alahinnata praegu 
põlevkivi tagatud energiajulgeolekut ja varus
tuskindlust. Põlevkivienergeetika tulevikku 
näeb Alar Konist süsiniku püüdmise ja ladesta
mise või kasutamise tehnoloogia integreerimises 

keevkihtlahendustega või rakendades samu 
tehnoloogiaid koos biomassi ja põlevkivi koospõ
letusega, et saavutada negatiivne CO2 emissioon.
Tartu Ülikooli vanemteaduri Argo Jõelehe 
ettekanne tutvustas uusimaid arenguid põlev
kivipiirkonna põhjavee seisundi modelleerimises. 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud 
projekt koondnimega Virumudel aitab modellee
rida veerežiimi muutusi kaevanduste ja karjää
ride planeerimise ja projekteerimise käigus ning 
sealhulgas mõista põhjusi, mis tekitavad pinna
vee leket põhjavette. Jõelehe hinnangul võiks 
tulevikus kaevandada nii, et me saaks kaevan
datud ala plokkide kaupa sulgeda. Nii ei tekiks 
maa alla mitte suured, vaid väikesed järved.
Teadlaste ja ettevõtjate omavahelistest rollidest 
rääkis TalTechi Virumaa Kolledži Põlevkivi 
Kompetentsikeskuse vanemteadur Hella Riisalu. 
„Teadlane otsib parimat lahendust, mille leid
miseks võib kuluda palju aega ja raha. Ettevõtja 
vajab töötavat lahendust, mille saaks teostada 
ruttu ja odavalt kätte,“ selgitas olukorda Riisalu. 
Vanemteaduri sõnul võivad uued lahendused 
osutuda hästiunustatud vanadeks ehk innovat
siooni osakaal võrreldes uute originaalsete la
hendustega kasvab. Kuid Riisalu arvates ei tohi 
unustada „raamist väljas“ mõtlemist. Näitena 
tõi ta andmekaeve tulemused naftafraktsiooni
de väävlitustamise ehk desulfureermise kohta, 

VIRUMAA

16. novembril Kohtla-Järve Kultuurikeskuses peetud X põlevkivi-
konverentsil räägiti teaduse ja hariduse rollist ja saavutustest 
100-aastase põlevkivitööstuse arengus.

100-AASTANE PÕLEVKIVITÖÖSTUS
2018. aasta on Eesti põlevkivitööstusele märgilise tähendusega. 25. novembril 1918 
võttis Eesti ajutine valitsus insener Märt Raua kui tulevase Riigi Põlevkivi tööstuste 
direktori isikus Saksa okupatsioonivägedelt Eesti riigi omandisse Kohtla põlevki
vikaevanduse ning seda kuupäeva peetakse kogu Eesti põlevkivitööstuse sünni
päevaks. Just sellel päeval loodi eeldus Eesti kujunemisel senisest põllumajandus
maast tööstusmaaks, nii sellest tulenevate probleemide kui ka võimalustega.
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selgitades: „Kust tuleb väävel õlisse? Põlevkivist! 
Väävlitustame hoopis lähtepõlevkivi! Põhimõtte
lised võimalused selleks on põlevkivi hüdrogee
nimine, põlevkivi koostöötlemine madala väävli
sisaldusega materjaliga ja biokaevandamine ehk 
väävli eraldamine bakteritega.“

Piirjoon õppimise ja töötamise vahel kaob
Põlevkivitööstuse ettevõtete jaoks on peamised  
automaatika, mehaanika, energeetika ja keemia
tehnoloogia valdkonna erialade spetsialistid. 
„Teadmised peavad olema senisest palju mitme
kesisemad. Juba praegu eeldab enamik ameti
kohti erineval tasemel digioskuseid,“ selgitas 
Viru Keemia Grupp ASi juhatuse aseesimees 
ja TalTechi doktorant Meelis Eldermann. „Aeg 
nõuab haritud töötajaid, kelle haridus võimaldab 
mõelda erinevates distsipliinides ja kasutada 
neid oma igapäevases töös,“ lisas Eldermann. 
Tema hinnangul on uus normaalsus, millega 
haridusasutustel tuleb arvestada, et õpilane 
õpib 80% ja töötab selle kõrvalt 20%, hiljem jälle 
töötab 80% ja õpib 20% oma tööajast.
Eesti Energia AS personalidirektor Tiina Drui 
selgitas tööandjana põlevkivitööstuse tööjõu
vajadusi läbi kontserni strateegia Inimene 4.0. 
„Inimene 4.0 on digiajastu inimene, uuenenud 
inimene, kes käib maailmaga koos, käib kiire
mini kui maailm. Jõuab maailmast ette ning os
kab ette näha probleeme ja küsimusi, mida elu 
kaasa toob,“ rõhutas Drui. Tema sõnul vajab 
ettevõte kvalifitseeritud mitmekesiste oskus
tega oskustöölisi. „Teeme koostööd ülikoolide, 
kõrgkoolide ja kutsekoolidega, kes valmistavad 
ette tehnoloogia ja energeetika erialade üliõpi
lasi, praktikante ärikriitilistele ametikohtadele 
värbame aastaringselt,“ rääkis Drui.
Ettevõtete esindajate sõnu kinnitas TalTechi 
loodusteaduskonna mäeosakonna juhataja Erik 
Väli, kes leidis, et vajadus klassikaliste mäein
seneride järele on kahanemas ning ettevõtjad 
vajavad laia silmaringiga maapõueinsenere.

T-kujulise kompetentsiga tulevikutöötaja
Tuleviku ideaalset töötajat kirjeldas TalTechi 
Virumaa Kolledži arendusdirektor Mare Roosi
leht läbi Tkujulise kompetentsi. See on töötaja, 
kellel on süvateadmised vähemalt ühel alal 
ning oskused mõista ja omavahel siduda erine
vaid distsipliine ja nendega tegelevaid inimesi. 
„Tulevikuhariduses on vähem „koolimaja“, gra
nuleeritud õppekorraldus, sotsiaalsete oskuste 
arendamine ja IKT rakendamine, probleemi ja 
vajaduspõhine õpe, duaalõpe, piirideta haridus
süsteem ja heal tasemel inseneriharidus,“ näeb 
Roosileht muutusi tulevikuhariduses.

Konverentsil ettekande teinud Haridus ja 
Tea dus ministeeriumi kõrghariduse, teaduse 
ja keelepoliitika asekantsler Indrek Reimand 
kirjeldas tänast kõrgharidusmaastikku läbi 
selle tugevuste ja võimaluste. Riik reguleerib 
kõrg haridust läbi uueneva kõrgharidusseaduse 
ja kolmeks aastaks ülikoolidega sõlmitavate 
halduslepingute.

Oleme õigel teel
Paneeldiskussioonis arutlesid põlevkivitööstuse 
vajaduste ja hariduse tuleviku kujundamise üle  
Indrek Reimand, Tiina Drui, Meelis Eldermann,  
Mare Roosileht ja TalTechi õppeprorektor 
Hendrik Voll. Õppeprorektor selgitas TalTechis 
toimunud suuremaid muutusi, nagu muudetud  
esimese ja teise astme õppekavad ning et rohkem  
on ITd, praktikat ja teaduspõhist õpet. Tuleviku  
hindamisel tegi Vollile muret mõnede spetsia
listide ületootmine. „Eesti ülikoolid toodavad 
üle keskkonnakaitse spetsialiste. Meil lõpetab 
aastas ligikaudu 300 sellist inimest. Nad on 
koolitatud probleeme tõstatama, mitte lahenda
ma. Probleemi lahendajaid lõpetab aastas ligi
kaudu 30,“ selgitas õppeprorektor üht näidet.
Ministeeriumi asekantsler Indrek Reimand ootab 
pikema perspektiivi vaatamist, sest muutuste  
ettevalmistamine on pikaajaline. Tasuta kõrg
hari duse muutmist tasuliseks Reimand õigeks 
ei pea. „Süsteem alles muutus. Tasulise kõrg
hariduse juurde tagasiminek poliitiliselt ei kanna.  
Vanal süs teemil olid suured puudused,“ selgitas 
Reimand.
„See, millised oleme täna, ei tähenda, millised 
peaksime olema homme,“ ütles Meelis Elder
mann. Ta hindab praegust põlevkivivaldkonna 
haridust ning on väga rahul TalTechi Virumaa 
Kolledži lõpetanud üliõpilastega, kellest paljud 
lähevad tööle Viru Keemia Gruppi. Eesti Ener
gia personalidirektor Tiina Drui selgitas, et ette
võtte esindajad käivad ise koolides, et näidata, 
kui huvitav on inseneritöö.
Mare Roosileht TalTechi Virumaa Kolledžist 
arvas, et tulevikuks ei ole haridusasutused ja 
ettevõtted veel valmis, kuid ollakse õigel teel. 
„Me näeme asju ühtemoodi ja oleme valmis 
sinnapoole liikuma,“ ütles Roosileht. 
Põlevkivikonverentsil esitlesid Eesti ülikoolide 
ja teadusasutuste teadlased ning riigiasutuste 
tippspetsialistid kokku 17 põlevkivivaldkonna 
posterettekannet. Konverents oli pühendatud 
Eesti Vabariigi 100., Tallinna Tehnikaülikooli 
100., põlevkivitööstuse 100. ja KohtlaJärvel põ
levkivi teadusliku uurimise instituudi asutami
se 60. aastapäevale. Konverentsi korraldamist 
toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. ■
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HOOVUSTE MÕÕTJA 
HYDROMAST PANNAKSE 
PROOVILE KÕIGE KARMIMATES  
TINGIMUSTES

2017. aasta novembris andis 
prototüüpimise rahastu Protot
ron 50 000 euro suuruse toetuse 
TalTechi uurimisgrupile, mis 
tegeleb sadamatele mõeldud 
hoovuste mõõtmise süsteemi 
arendamisega. Tänaseks on pro
totüüp valmis, eeltööd tehtud ja 
süsteem paigaldati Sillamäe sa
damasse oktoobri lõpus.
Hoovuste mõõtjaid Hydromaste, 
katsetatakse karmides Lääne
mere tingimustes, lisaks ootab 
süsteemi proovilepanek Norra ja 
Israeli kalakasvandustes. Toote 
vastu on huvi nii suur, et seadet 
kui sellist ostab meeskond all
hankena ning ise arendatakse 
tarkvaralahendust ja kasutaja
liidest.
Sillamäe sadamas on üks merre 
vaiade peale ehitatud kai. Selle 
kogupikkus on 350 meetrit ja all 
oleva vee sügavus 16 meetrit. 
Tuule ja muude tegurite mõjul 
tekivad seal muutuva suuna ja 
tugevusega hoovused, vesi lii
gub kai alt läbi ja see põhjustab 
probleeme nii lootsidele kui ka 
sadamakaptenile, kes peavad 
sadamas suuri laevu opereerima.
„Umbes kuu aega tagasi paigal
dasime sadamasse oma sensor
võrgustiku, mis aitab täpselt 
mõõta hoovuse tugevust ja suun
da erinevatel sügavustel. Hetkel 
tegeleme sellega, et info jõuaks 
reaalajas kaptenile ja lootsi
dele,“ rääkis meeskonna liige 
Asko Ristolainen. Tema sõnul on 
süsteem tänaseks ka esimesed 
katsumused läbinud – hoovuse 
tõttu hõõrdusid kaablid vastu 
kai talasid ning said kannata

Gaili Eding  Foto: Mihkel Läänelaid 

da. „Taolised paigaldust puu
dutavad nüansid tulevadki töö 
käigus välja,“ tõdes Ristolainen.
Hydromastide süsteemi aren
duseks ja katsetusteks sai tiim 
raha Prototronilt. Plaanide ko
haselt kestab pilootprojekt Silla
mäel järgmise aasta juunikuuni. 
„Tahame süsteemi testida või
malikult erinevates tingimustes. 
Näiteks jää võib üsna palju kurja 
teha,“ selgitas Ristolainen ja li
sas, et kui pilootprojekt tehtud, 
on toode ka müügivalmis. „Te
gelikult on meil füüsiline toode 
juba praegu olemas, aga tege
leme tarkvara arendustöödega, 
et saaksime vajalikke andmeid 
kuvada kliendile reaalajas. Kui 
see on tehtud, saaksime hoovu
se mõõtjaid paigaldada ükskõik 
kuhu, kus on tarvis infot vee lii
kumise kiiruse ja suuna kohta,“ 
selgitas ta ja lisas, et kui labo
ritingimustes suudaksid paljud 
süsteemi valmis ehitada, siis 
katsed reaalsetes oludes on mi
dagi muud ja selleks neid testi
misi vaja ongi.

Lisaks Sillamäe sadama piloot
projektile hakkab meeskond 
hoovusi mõõtma ühes Norra ka
lafarmis. Ristolaineni sõnul töö
tab meeskonda kuuluv professor 
Maarja Kruusmaa ka külalispro
fessorina Norra ülikoolis ja sealt 
arenes välja koostöö, mille raa
mes paigaldataksegi seadmed ka
lafarmi. „Kalafarmidest puhuvad 
läbi hoovused, mis mõjutavad ka 
toiteainete liikumist. Meie sead
med aitavad aru saada, milline 
seal vee liikumine täpsemalt on 
ja seeläbi  võtta kasutusele meet
med, et kaladel oleks hea elada,“ 
räägib Ristolainen. Samasuguse 
süsteemi vastu tunnevad praegu 
huvi ka Iisraeli kalafarmid ning 
läbirääkimised süsteemide pai
galdamiseks käivad.
TalTechi taustaga meeskonda 
kuuluvad Mihkel Läänelaid, 
Maarja Kruusmaa, Alar Kuusik, 
Jarmo Kõster ja Asko Ristolainen. 
Mullu novembris andis prototüü
pimise rahastu Prototron mees
konnale süsteemi arendamiseks 
50 000 euro suuruse toetuse. ■

Asko Ristolainen 
valmistab Sillamäel 
sensoreid ette vee

aluseks paigalduseks
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STARTERTECH PUHUB  
START-UP-IDELE 
TUULE TIIBADESSE 

Paari kuu eest elasime elevuse
ga kaasa ühele STARTERtechi 
eelinkubatsiooni programmi 
edukamaile tegijale: TalTechist 
kasvanud LaavaTech pälvis 
ülemaailmsel ülikoolide idufir
made võistlusel Kopenhaagenis 
peapreemia. LaavaTech aren
dab LEDpõhiseid valgustus
süsteeme, et aidata tööstuslikes 
kasvuhoonetes optimeerida tai
mekvaliteeti ja suurendada saa
gikust. Ettevõtte tarkvara juhib 
LEDtulesid vastavalt iga taime 
valguse tüübi ja koguse vajadu
sele. See hoiab kokku energiat, 
vähendab valgusreostust ning 
suurendab saaki. 
Varem ArtiSuni nime kandnud 
taimekasvatuse valgusteid aren
dava ettevõtte asutas TalTechi 
majandusteaduskonna õiguse 

Kelly Kalm, TalTech Mektory Uusettevõtlustalituse projektijuht  
Fotod: Marit Kuusk, Foxcademy

eriala magistrant Tatsiana Za
retskaya, kes leidis äriidee ja 
oma toonased tiimiliikmed 2017. 
aastal STARTERtechi program
mis. Tatsiana on suurepärane 
esineja, mis on alustava ettevõt
te puhul ülioluline. Näiteks suu
tis ta aasta alguses põhjanaab
rite juures Oulus tutvustada 
oma start-up’i veenvalt jääaugus 
pitch’ides, ilma et miinuskraadid 
oleksid teda nähtavalt seganud, 
ja tõi koju viimase Polar Bear 
Pitching Competition’i võidu. 
Valgevene päritolu Tatsiana 
töötab ettevõtte arendamisel 
koos TalTechi doktorantide
ga, kandes ise hoolt finants- ja 
müügitöö eest. „Meiega liitub 
aina uusi kliente ning töötame 
investeeringute suurendamise 
nimel,“ on Tatsiana rahulolev.

TalTech Mektroy STARTERtech eelinkubatsiooni programm on olnud 
mitmetele Eestis ja mujal tuntust koguvatele uutele idufirmadele hüppelauaks  
reaalsesse ettevõtlusesse. Programmi kolme tegutsemisaasta jooksul on 
korraldajal, Mektory Uusettevõtlustalitusel, olnud võimalik jälgida, kuidas 
mitmed edulood alguse saavad. Loodetavasti on alljärgnev ülevaade 
julgustuseks kõigile tudengitele, kellel on soov proovida kätt ettevõtluses, 
ent kes vajavad alustamiseks lisatuge ja julgustust.

LAAVATECH: PITCH JÄÄAUGUS JA SÄÄSTLIKUM KASVUHOONEVALGUSTUS

TIMEY: TOIDUVÄRSKUSE INDIKAATOR, MIS VÕITIS KÕIK AUHINNAD

Kahe TalTechi keemiamagist
randi arendatud nutikas “parim 
enne”indikaator, mis võimaldab 
tarbijatel valida kauplusest alati 
värske toote, on levinud välkkii
relt konkurssidel ja juba ka töös
tuses. Laurent Lähebi ja Martin 
Möllitsi loodud Timey võitis selle 
aasta kevadel nii STARTERtec

hi programmi kui pälvis ka 5500 
euro suuruse prototüüpimise 
toetuse tehnoloogiliste äriideede 
konkursil Prototron. 
Indikaatori silmatorkav edu 
äriideede konkursil näitab, et 
nn hallil alal tegutsemine, kus 
ei tootjad, tarnijad ega müüjad 
võta vastutust kauba kvaliteedi 

eest, tõotab olla lõpusirgel. Tar
bijakeskne ja läbipaistev ärifilo
soofia on oma olemuselt uudne ja 
võidab järjest enam populaar sust 
ka suurte tööstuste hulgas. Selle
le osutab asjaolu, et koostööval
midust Timey meeskonnaga on 
juba näidanud üles üks Aafrika 
suurimaid kalatootjaid. „Hiljuti 
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kohtusime Valio endise ekspor
dijuhiga ja tema näeb meie tootel 
suurt potentsiaali. Suurt huvi 
tunneb meie toote vastu ka Na
miibias tegutsev Erongo Marine 
Enterprise,“ selgitab Martin. 
Selle aasta juunis pälvis Timey 
USAs äriarendusprogrammi 
NGAL ehk Network Globally, 
Act Locally peapreemia. Lisaks 
osalesid nad ka Taanis Univer
sity Startup World Cup 2018 
võistlusel. Tänase seisuga on 
Timey ka Ajujaht 2018 TOP30s.

FOXCADEMY: KAASAEGNE JA MÄNGULINE REAALHARIDUS
Tasapisi eelinkubatsiooni staa
diumist välja kasvav Foxcade
my on TalTech Mektory hoo
nes asuvates bürooruumides 
edendanud oma ettevõtet juba 
üle kolme aasta. Foxcademy 
arendab interaktiivset õppe
platvormi keskkooliõpilas
tele, kus nad saavad õppida 
reaalaineid, kasutades inter
aktiivseid graafikuid, mänge, 
animatsioone, videoklippe ja 
3Dmudeleid. Teisisõnu muu
dab Foxcademy reaalainete 
õppimise märksa lihtsamaks 
ja lõbusamaks. Tänaseks juba 
nii õpetajate kui ka õpilaste 
lemmikuks kujunenud Foxca
demy võitis STARTER prog
rammi 2015. aastal, samal 
aastal pälvisid nad Prototroni 
konkursil 7000 euro suuruse 
toetuse ning andsid välja oma 
platvormi esimese prototüübi. 
2016. aastal saavutati Ajujahi 
konkursil II koht. 

Ettevõtte asutasid Londonis äri
juhtimist õppinud Kenneth Pohl 
ja Stockholmis digimeediat tude
erinud Sebastian Pikand. Ken
nethi sõnul on täna juba 86 Eesti 
kooli Foxcademy kliendid. Ette
võte korraldab pidevalt koolitu
si, millest viimane tõi kokku 160 
õpetajat üle Eesti. „Täna teeme 

STARTERTechi programmi eesmärgiks on anda õppurite meeskondadele  
praktilise väljundiga ettevõtlusalast õpi- ja meeskonnatöö kogemust ning 
aidata neil oma äriidee baasil välja arendada eduvõimeline ärimudel.  
Kogu õppetsükli vältel on igal meeskonnal TalTechi-poolne juhendaja, 
lisaks löövad programmis kaasa ettevõtjatest ja praktikutest mentorid. 
Veebruaris alustab STARTER-
techi ja STARTERcreative baasil 
loodud ühine STARTERtallinn, 
millega on oodatud liituma kõik 
huvilised.

Mais valitakse parimate hul-
gast selle hooaja võitjad, kelle 
eelinkubatsiooni toetab nii 
TalTech Mektory kui ka meie 
koostööpartnerid.

STARTER programmi tegevusi 
toetab Euroopa Liidu Sotsiaal-
fond. ■

tööd, et viia oma platvorm kõiki
de Eesti õpilasteni, aga pakume 
seda ka kirjastustele õppekirjan
duse digitaliseerimiseks,“ avab 
Kenneth ettevõtte eesmärke. 
Ilmselt ei ole kaugel seegi aeg, 
mil Foxcademy võib hakata 
ringi vaatama rahvusvahelistel 
turgudel.
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TALTECH MEKTORY 
SÜNNIPÄEV TOOB  
UUE KUUE 

TalTechi värske ja dünaamiline 
kuvand on inspireerinud Inno
vatsiooni ja ettevõtluskeskust 
oma tegevust laiendama ja uusi 
suundi leidma. Seepärast ot
sustas ülikooli innovatsiooni ja 
ettevõtlussuhete direktori kohu
setäitja Mati Lukas kujundada 
Mektoryst sünnipäevaks seni
sest aktiivsema osalusvõimalu
sega ja tudengitele atraktiivsema 
keskkonna, mille põhifunktsioon 
oleks esitleda TalTechi teadus ja 
haridussaavutusi väljapoole.
Algaval aastal luuakse Mek
toryst Tallinna Tehnikaülikooli 
demo ja kogemuskeskus, kus on 
peegeldatud ülikooli teaduskon
dade ja instituutide olulisimad 
käimasolevad projektid, ülikooli 
sümboolika ning süsteem video 
ja fotojäädvustusteks. Sellega 
seoses kutsume üles ülikooli ins
tituute kaasa mõtlema, milliseid 
oma kõige tähelepanuväärsemaid 
projekte sooviksid nad laiemalt 
esitleda. Mektory eesmärk on või
mendada ülikoolis väljatöötata
vaid lahendusi ka akadeemilisest 
ringkonnast väljapoole, et TalTec
hi teadusvõimekus räägiks kogu 
ühiskonnas kõlavamalt kaasa. 
Mati Lukase sõnul kohustab 
Mektoryt nähtav olema suur kü
lastatavus. „Mektorys käib aas
tas üle 50 000 inimese, mistõt

tu on tegemist just õige kohaga 
kogu ülikooli teadussaavutuste, 
kompetentsi ja edulugude esitle
miseks,“ selgitab Lukas.
Lisaks leiab järgmisel aastal aset 
TalTech Mektory MakerSpace’i 
sisaldava FabLabi loomine, kus 
koos Iseauto garaaži ja tudengi
vormeliga asub avatud koostöö
ala, testimise ja prototüüpimise 
keskus tudengitele. Sealt leiavad 
nii noored kui ka nende juhen
dajad nii tehnilised võimalused 
kui ka ideede põrgatamise koha, 
kus koostöös ettevõtete ja start-
up’idega korraldada ajurünna
kuid, toote arendusprojekte, teste 
ja häkatone. „Oluline on see, et 
üliõpilastel, teadlastel ja ettevõt
jatel oleks Mektorys palju enam 

just ühiseid üritusi, sest need on 
innovatsiooni katalüsaatoriks,“ 
ütleb Mati Lukas. Selline ala 
annab võimaluse teha ka palju 
enam interdistsiplinaarset koos
tööd ülikooli sees.
TalTech Mektory saab kohaks, 
kus koolinoori ootavad uued ja 
paremad võimalused tehnoloo
gia ja inseneripisiku saamiseks, 
mis mängib olulist rolli nende 
edasises kõrgkooli valikus. Li
saks plaanib Mektory järjest 
enam kaasata oma partneriteks 
nii Eesti kui ka rahvusvahelisi 
organisatsioone, saatkondi ja 
võrgustikke, et selle abil pakku
da rahvusvahelistumise eeliseid 
kõigile TalTechi tudengitele ja 
teadlastele. ■

Katrin Vaga, TalTech Mektory turundus ja kommunikatsioonijuht

Märtsis möödub kaheksa aastat sellest, kui Tallinna Tehnikaülikool lõi  
innovatsiooni- ja ettevõtlusega tegelev osakonna. See oli esimene oma-
sugune initsiatiiv Eestis. Kolm aastat hiljem kolis osakond majja,  
mida täna tunneme TalTech Mektory keskusena. Toona loodud akronüümi  
taga olev Modern Estonian Knowledge Transfer Organisation for You 
kehtib täna endiselt ja loob Tallinna Tehnikaülikooli saavutustele üle riigi-
piiride ulatuvat väärtust rohkem kui kunagi varem.
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TALTECHI KIRJASTUSES  
ILMUNUD RAAMATUD
ELMAR-JAAN JUST,  
KARL ÕIGER,  
ALAR JUST 
PUIT- JA PUIDU-
PÕHISED KONST-
RUKT SIOONID. 
2. parandatud trükk
Selle puitkonstruktsioonide 
õpiku koostamisel on aluseks Eurokoodeksid, mis 
on üle võetud Eesti Vabariigi standarditeks, samu
ti on kasutatud puitkonstruktsioonide abimater
jale STEP I ja STEP II ning autorite endi uurin
gute alusel saadud tulemusi. Konstruktsioonide 
üldistes küsimustes on abiks olnud L. Allikase ja 
V. Kulbachi õpik „Puitkonstruktsioonid“ (Tallinn: 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1962) ning L. Allikase õpik 
„Puit ja plastmasskonstruktsioonid“ (Tallinn: Val
gus, 1985). Õpik on mõeldud kasutamiseks kõrg
koolide üliõpilastele ning puitkonstruktsioonide 
alal tegutsevatele inseneridele. 
431 lk. 
ISBN 9789949833320
 

JÜRI ELKEN, 
URMAS LIPS,  
SIRJE KEEVALLIK, 
INGA LIPS,  
URMAS RAUD SEPP
FÜÜSIKALINE 
OKEANO GRAAFIA. 
LÄÄNEMERI
Kaasaegne okeanograafia on interdistsiplinaarne 
teadus, mis on saanud kiirenduse uute mõõtesüs
teemide ja infotehnoloogia arengutest. Käesolev 
õpik katab peamiselt füüsikalise okeanograafia 
teadmised, kuid põgusalt käsitletakse ka mere
bioloogia ja ökoloogia aspekte. Oleme okeano
graafia üldiste ja globaalsete teemade esitamisele 
lisanud juurde kohalikke Läänemere iseärasusi, 
sealjuures näiteid Eesti teadlaste uuringute tu
lemustest. Õpik on suunatud eelkõige loodus ja 
täppisteaduste üliõpilastele. Samas võiks see olla 
täiendõppe lugemismaterjaliks laiale spetsialis
tide ringile, kes oma igapäevases kutsetöös va
javad meres toimuvate protsesside ja nähtuste 
kohta süvendatud teadmisi. 
413 lk. 
ISBN 9789949833276

TEATED
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Õpitud erialad: arvutisüsteemid (bakalaureus, 2015) ja  
küberkaitse (magister, cum laude, 2018).

VILISTLANE  
SILVIA VÄLI:
ÜLIKOOLIST SAIN 
VÄÄRTUSLIKU PRAKTIKA JA 
HULGA HÄID KONTAKTE 
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Tänased tegemised töises 
ja ühiskondlikus plaanis?
Minu igapäevatöö on tõeliselt 
äge. Nimelt töötan veebiraken
duste turvatestijana ettevõttes 
Clarified Security. Küberturve 
või siis inglise keeli IT security 
on kogu aeg pidevas muutumi
ses, nii et iga päev toob midagi 
uut. Samuti sobib see hästi ini
mesele, kes on loomult uudishi
mulik. Alati ei tasu uskuda, mis 
kuskil kirjas on, vaid tuleb ikka 
ise järele proovida! 
Lisaks olen viimasel ajal päris 
palju aega veetnud välismaal, 
esinedes konverentsidel nagu 
Hack.lu, NorthSec, GoSec ja 
CyberChess. Kusjuures teema, 
millega esinesin, kujunes välja 
minu magistritööst.
Töövälisel ajal organiseerin 
IT securityteemalist meet-up’i 
nimega TallinnSec, kust võib 
leida ka TalTechi tudengeid 
ning õppejõude. Koos saabki 
siis rohkem seda tehnilist poolt 
proovida – kuidas kirjutada 
shellkoodi, analüüsida pahava
ra, lahendada CTF challenge’id 
– ning muidugi ka põnevaid esi
nejaid kuulata. 

Kas ja kuidas oled vilistlasena  
ülikooliga seotud?
Läbi sellesama TallinnSeci te
gemiste. Tore on anda edasi põ
nevaid kogemusi ning samamoo
di neid ka vastu saada. Lisaks 
sellele võtan muidugi osa Tal
Techis toimuvatest üritustest. 
Küll mitte nii tihti kui ülikooli 
ajal, aga nii, kuidas aeg lubab. 

Räägi üks meelde jäänud 
hetk või lugu ülikooliajast.
Minu üks naljakamaid hetki 
ülikoolis juhtus siis, kui olin al
les bakalaureusekraadi oman
damas. Nimelt otsustas meie 
grupp, et kõige õigem oleks 
teha kodutöid nädalavahetusel 
tudengimajas ning küllaltki va
rajasel ajal. Jõudsin esimesena 
kohale ja kuna tudengimaja ta

gumine õuepoolne uks oli ilusti 
lahti, astusin külma eest ka 
kohe sisse. Nähes aga, et sisemi
ne uks oli kinni, hakkasin tagasi 
välisukse poole kõndima, kuid 
üllatusüllatus: uks oli lukus ja 
mina enam välja ei saanud. Nä
dalavahetusel tudengimajas ke
dagi teist appi kutsuda polnud, 
nii et lõpuks pidin kursavenna 
abiga läbi tudengimaja küljeak
na välja ronima. Ma võin ainult 
ette kujutada, mis näo võis keegi 
teha, kui juhtus selle päeva tur
vakaamera videoid vaatama...

Mida oled elus saavutanud  
tänu sellele, et käisid just 
selles ülikoolis?
TalTechis käimine andis mulle 
palju ägedaid sõpru ja tutta
vaid, kes töötavad minuga sa
mas valdkonnas. Head tutvu
sed tulevad elus ainult kasuks! 
Läbi ülikooli avanes mulle ka 
võimalus töötada kolm kuud 
CERNi küberturbe meeskon
nas Šveitsis. Kohas, kus nägin 
esimest korda, mida see töö 
endast üldse kujutab. Sain sel
lest ainult hoogu juurde.

Mis sinust oleks saanud, 
kui sa poleks Tehnika-
ülikoolis õppinud?
Mäletan, et tegin otsuse IT ka
suks umbes 9. klassis, nii et 
arvatavasti oleksin ma ikka 
samas valdkonnas.

Ütle üks mõte, kuidas 
TalTechi veelgi inspireeri-
vamaks ülikooliks teha. 
Ma arvan, et inspiratsioon pei
tub praktikas. Tuleb väärtusta
da „leiutaja“ mõttelaadi. Tuleb 
integreerida tudengeid õppetöös
se, andes neile võimaluse teha 
workshop’e ning esineda just 
neid huvitavatel teemadel. Os
kus esineda on väärtus omaette.

Ütle üks põhjus, miks peaks 
TalTechi õppima tulema? 
Rahvusvaheline õhkkond. ■



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

64

Kuidas sai teekond alguse?
2007. aastal, kui tollases TTÜs 
polnud veel ühtegi showtantsu 
tiimi, otsustasid kaks füüsikust 
tüdrukut – Elli Valla ja Laura 
Karindi – minna aeroobikasse. 
Oma lõpmatu entusiasmi ja esi
reafännamisega jäid nad seal 
silma aeroobikatreenerile, kes 
pakkus neile võimalust hakata 
ise tantsugruppi tegema. Pan
digi välja esimesed kuulutused 
ja TalTech Cheerleaders alus
tas oma teekonda. 
„Esimesed kaks aastat olid pä
ris rasked,“ tõdeb Laura. „Alus
tasime väikese seltskonnaga, 
kellest enamik ei olnud varem 
tantsinud. Trenniajad olid päe
val, kui saal oli vaba. See aga 
tähendas, et ühist trenniaega 
oli keeruline leida, sest tunni
plaanid olid erinevad. Saime 

palju negatiivset tagasisidet. 
Aga meil oli usku ja silme ees 
visioon, võtsime ennast muud
kui uuesti kokku ja võitlesime 
üha paremaid saaliaegu välja, 
rõhusime olemasolevate inimes
te arendamisele ja hea keskkon
na loomisele, et selle kaudu uusi 
liikmeid juurde meelitada.“
Kui tiimi tuli Sandra Raju, sai 
temast kolmas eestvedaja. „Al
guses me lihtsalt lendasime as
jadele peale. See, mida me tegi
me, oli hästi uus ja keegi polnud 
midagi sellist varem proovinud 
või tahtnud teha. Kui mõni ta
kistus tuli, siis me ei mõelnud, 
et see on nüüd otseselt takistus, 
vaid pigem mingi uus asi, mille
ga peab hakkama saama.“ 
Kolmandal hooajal hakkas teh
tud töö vilja kandma. Hakkas 
tulema positiivset tagasisidet, 

võideti esimene koht Põlvas 
toimuval Tantsutüdrukute fes
tivalvõistlusel ja samal aastal 
võeti osa ka Baltic Cheerleading 
Championship võistlustest, 
kust toodi koju kolmas koht. 
Sealt alates on esikohti saadud 
Baltic Cheerleading meistri
võistlustel, Soomes toimuval 
May Madness võistlusel, Eesti 
meistritiitlit on tiim hoidnud 7 
aastat, eelmisel hooajal toodi 
sealt ära lausa kolmikvõit. Seni 
uhkeimaks saavutuseks peab 
tiim 2018. aasta suvel võidetud 
Euroopa meistri tiitlit.
2015. aastal esindas ja toetas 
TalTech Cheerleaders Eesti 
koondise korvpallureid, esinedes 
Riias Eurobasketi mängudel. 
„Tiim ise tahtis sinna hullult 
saada,“ räägib Sandra. „Ega me 
ei oleks saanud, kui me poleks 
ise küsinud, ja käinud pinda ja 

SPORT

TalTech Cheerleaders (endise nimega TTÜ Tantsutüdrukud ja Saltopoisid) 
on alates 2007. aastast tantsu, akrobaatika ja cheerleading’uga tegelev 
organisatsioon. TalTechi inimeste jaoks on need säravad cheerleader’id 
eelkõige tuttavad ülikooli enda korvpalli- ja võrkpallimeeskondade 
mängudelt, kus pauside ajal lennukaid show-numbreid esitatakse. 

EESMÄRGID 
KASVAVAD TEHES 
Arabella Neostus  Fotod: Konstantin Sednev, Tero Wester Photography 
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korduvalt küsinud, ja küsinud 
veel, ja uurinud, kas nüüd saab. 
Keegi poleks teadnud meid sin
na kutsuda, kui me ise poleks 
ennast nähtavaks või vajalikuks 
teinud. Muidugi oli väga suur 
abi ka Korvpalliliidult, kes meid 
sinna esinema aitas.“

Kuhu teekond viib?
TalTech Cheerleaders’i eesmär
giks on alati ennast ületada, teha 
midagi, mida keegi teine ei tee, ja 
teha seda kõige paremini. Kristi 
Aedma, TalTech Cheerleaders’i 
üks praegustest eestvedajatest 
leiab, et grupp on iseenda suurim 
konkurent: „Eesmärk on eilse en
daga võrreldes kõike paremini 
teha. Sellest on tulnud ka meie 
kvaliteet ja uudsus. Väljastpoolt 
organisatsiooni näevad inime
sed meie edukust ja taset ning 
eks see ole ka see, mis esmaselt 
inimesi meie poole tõmbab. Kui 
nad aga trennidesse tulevad ja 
organisatsiooni sisemist poolt 
tunda saavad, siis see, mis kut
sub inimesi jääma, on kindlasti 
meie sihikindlus, seltskond ehk 
meie tantsupere, töökus ja aren
gut toetav keskkond.“
Innovaatilisus ja soov asju teisiti 
teha on toonud tiimile ka palju 
võimalusi lüüa kaasa mitmetes 
põnevates projektides. Aastate 
jooksul on tiim lava jaganud väga 
paljude artistidega. Näiteks selle 
hooaja alguses oli esindusrühma 
tantsijatel võimalus osaleda tele
saates „Su nägu kõlab tuttavalt“, 
kus koos Saara Kadakuga tehti 
äge lavashow. Tegemist oli loo
ga „Hey Mickey“, kus esitati mit
meid cheerleading’u liikumisi ja 
kergemaid tõsteid.
Teine võimas projekt, milles 
tantsijad selle hooaja alguses 
kaasa said lüüa, oli MyHits 
Awards 2018. See on Eesti suu
rim ja võimsaim popmuusika 
live show, mis seekord toimus 
3. novembril Saku Suurhallis. 
Publikut hullutas ainulaadne 
meelelahutusprogramm ning 
enneolematu hulk Eesti ja välis
maa popmuusika arstiste, kelle 
seast astusid tantsijad üles koos 

Getter Jaani ja SIGMAga (va
semal fotol).
Üks mõlema projekti liikumis
te koreograafidest ja TalTech 
Cheerleaders’ite eestvedaja
test Keisy Põldsam leiab, et 
mitmekülgsus teeb TalTech 
Cheerleaders’itest selle, kes nad 
on: „Me ei piirdu ainult ühe stiili
ga, vaid meie kavades võib näha 
tänavatantsu, ladinat, akrobaati
kat, jazz’i ja palju muud. Me käi
me võistlustel Eestis ja Euroopas, 
aga teeme ka vägevaid show’sid 
telekanalites ja üritustel. Ma ar
mastan seda, et teeme tõsist tööd 
ja meil on tõsiselt suured eesmär
gid, aga samas pakume ka paga
nama head show’d!“
Kui organisatsiooni esimestel 
aastatel oli tiimi eesmärgiks olla 
hinnatud tantsugrupp Tallinna 
Tehnikaülikoolis, sealt edasi 
Tallinnas, Harjumaal, Eestis, 
Baltikumis, siis möödunud suvel 
jõuti punkti, kus Cheerleading’u 
Euroopa Meistrivõistlustelt too
di koju meistritiitel Senior Coed 
Elite vanuserühmas (alumisel 
fotol). Kuna nii suurest võist
lusest võeti osa esimest korda, 
tuli võit tegelikult üllatusena. 
Eesmärgiks oli saada lihtsalt 
suurvõistluse kogemus ja teha 
platsil parim võimalik sooritus. 
Sellegipoolest leiab kogu tiim, 
et võidu tagas väga suur töö ja 
pühendumus.
Selle hooaja üks suurematest 
eesmärkidest on osaleda cheer-
leading’u maailmameistrivõist
lustel, mis toimuvad USAs, Or
landos. Esindusrühma pea treener 
Andre Org leiab, et suur te võist

luste ja eesmärkide seadmine mo
tiveerib ennast pidevalt arendama 
ja annab liik metele olulise tõuke 
trennis käia: „Kui sõitsime EMile, 
siis oli rühma eesmärk teha enda 
parim sooritus vastavalt oma või
metele ning saada suurvõistluse 
kogemus. Võttes arvesse eelmist 
edukat hooaega, siis proovime ka
sutada sarnaseid lähenemisi ka 
nüüd.“
Võistlustelt osavõtt ei ole aga 
kõige lihtsam. Lisaks raskete
le treeningutele, mis nõuavad 
maksimaalselt pühendumist, 
tuleb TalTech Cheerleaders’i 
võimalikult palju esineda ja osa
leda projektides, et finantseerida 
MMile sõitu. Suuresti on tiimile 
abiks ka toetajad, nagu TalTech, 
Nike, Sportland, MyFitness, 
ABC Rent, Sellit, Silberauto, kel
le toetuseta poleks tiim kindlasti 
seal, kus on praegu.
„TalTech Cheerleaders on meie 
ühislooming,“ leiab Laura. „Kõik 
saavutatu on tegelikult väga 
paljude tublide inimeste töö tu
lemus ja juhatus on ainult kil
luke neist. Ja ma usun, et kõiki 
neid ägedaid inimesi on toonud 
kokku meie ühised väärtused.“ ■

SPORT

Ma pean meie tiimi 
eneseületusi tähtsamaks  
iseenda omadest, sest 
see on ühtlasi nii minu 
kui ka mu parimate 
sõprade võit ning kõigi 
meie koostöö tulemus!“
Marianne Mitt, TalTech 
Cheerleaders’ite veteran
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80, 90 JA JAROSLAV 
DUDKIN – 100

Tallinna Tehnikaülikoolis on korvpall olnud üli
õpilaste ja õppejõudude seas läbi aegade populaar
ne spordiala. Esimene teadaolev märge ülikooli 
eelkäija Tallinna Tehnikumi meeskonna kokku
kutsumisest on teada 1928. aastast ehk 90 aastat 
tagasi. Tookord, 4. veebruaril NMKÜ võimlas 
Harjuorus võitis Tallinna Tehnikumi meeskond 
külla sõitnud Tartu Ülikooli meeskonda 21:19 
(15:10). Küllap mängiti korvpalli ka järgnevatel 
aastatel, aga täpsemad andmed puuduvad.
Korvpallielu elavnes kümnend hiljem ehk 
1938. aastal, mil märtsikuus peeti Tallinna 
üliõpilaskonna esivõistlused Kopli Rahvamaja 
saalis. Korporatsioon Leola võitis esikohamän
gus korporatsioon Väinlat 56:27. Samal aastal 
algasid regulaarsed mõõduvõtmised korvpalli
platsil Tartu Ülikooliga. 
Maha ei jäänud ka õppejõud, korvpall oli popu 
laar ne ülikooli akadeemilise pere seaski. Esimene  
märge ülikooli õppejõudude korvpallimeeskonna 
kokkuvõtmisest on 10. detsembrist 1938. ehk 
täpselt 80 aastat tagasi. Sel päeval peeti Tartus 
ülikooli võimlas Tartu Ülikooli ja Tallinna Teh
nikaülikooli õppejõudude vaheline kohtumine 
Tartu Ülikooli rektori karikale. TTÜ meeskonnas  
mängisid professor Adolf Parts, nooremassistent  
Heinrich Laul, laborant Artur Kull, abijõud 
Valter Raidna, Aleksander Martens ja Johannes 
Roes. Tartlased võitsid 43:36 (25:22). 
Siinkohal on allakirjutanul ettepanek legendaar
sele KAPA meeskonnale: kirjutada oma ajaloos 
oluline kuupäev ringi ja lugeda õppejõudude 
meeskonna sünnidaatumiks 10. detsember 1938 
ehk 13 aastat varasemaks. Küllap kammitses 
27. aprillil 1951. aastal korvpallitrennis kokku  
tulnud õppejõude teadmatus selle kohta, et nende  
vanemad kolleegid mängisid palli ka enne 
raudse eesriide sulgumist. See oleks samaväärne 
otsus nagu õppeasutuse nõukogudeaegse sünni
aasta 1936 ümbertõstmine 1918. aastasse.

Järgneval kümnendil, aastail 1938–1948, 
mängiti ülikoolis, pärast sõda juba TPIs, 
samuti korvpalli, kuid pidevat meeskonda 
mingis võistlussarjas ei osalenud, veel ei olnud 
ka organisatsioonilist vormi. TPI spordiklubi 
asutati 4. juunil 1948. aastal ja see andis väl
jundi võistlemiseks väljaspool instituuti Eestis 
korraldatud meistri ja karikavõistlustel. 
Seega oli moodustatud „spordikeha“, olemas 
tudengidmängijad, kuid puudus treener. Ins
tituudi tollane haldusprorektor Harri Eesmaa 
tegi Jaroslav Dudkinile ettepaneku tulla tööle 
õppejõuna TPI kehalise kasvatuse kateedrisse 
ja ühtlasi korvpallivõistkondade treeneriks. 
Spordiühingu Kalev kesknõukogus töötanud 
mehele see pakkumine sobis. 

Rein Järva, TPI vilistlane 1968, korvpalliajaloolane,  
Jaroslav Dudkini treenitav 1963–68
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Kes võis siis ette teada, et tema tulek Kopli 
„rauakooli“ oli ajalooline! Sidus ju Dudkin 
ennast õppeasutusega tervelt 42 aastaks ning 
tema tegevus TPI õppejõu ja treenerina oli 
epohhiloov TPI korvpalli ajaloos. 
Treener pani kohe alates 1950/51. õppeaastast  
käima treening ja võistluskarusselli. TPI 
nais kond tuli juba samal, 1950. aastal Eesti 
meistrivõistlustel 3. kohale. Meeskond oli 
1950. aastail Eesti meistrivõistlustel keskmike  
seas, seda seetõttu, et paljud tugevamad män
gijad jäid instituuti astumise järel mängima 
oma spordiühingute meeskondadesse. Küll 
aga saadi tugevam koosseis kokku NSV Liidu 
kõrgemate koolide meistrivõistlusteks. Juba 
1952. aastal tuli TPI meeskond neil võistlustel 
2. kohale. Tulemust korrati järgmiselgi, 1953. 
aastal. Suurtulemus sündis 1955. aastal, mil 
instituudi meeskond tuli NSV Liidu üliõpilas
meistriks. Selles meeskonnas mängisid Henn 
Michelson (kapten), Peep Teder, Ardo Lepp, 
Eldor Vare, Rein Enden, Adolf Voolaid, Viljar 
Vaher, Valdo Jaaniso, Arnold Mägi ja Rein 
Laast. See oli treener Jaroslav Dudkinile 
esimene suurtulemus TPI meeskonnaga, kuid 
temale endale üldse mitte esimene. Oli ta ju 
olnud juba 1946. aastal NSV Liidu siseesi
võistluste võitjaks tulnud Tallinna meeskonna 
treener ja 1947. aasta Euroopa meistri – NSV 
Liidu meeskonna üks ettevalmistajaist.
Aastail 1961–66 oli TPI meeskond Eesti korv
palli suveräänne liider: kuuel korral järjest 
tulid „rauakooli“ tudengid Eesti meistriks. 
Kerkisid esile tiitlivõistluste medalimehed 
Tõnno Lepmets (kahekordne Euroopa meister) 
ja Priit Tomson (kahekordne maailmameister 
ja kolmekordne Euroopa meister). Koduklubis  
TPIs oli nende tähtmängijate juhendaja 
Jaroslav Dudkin. Siia vahele mahub teistkord
ne NSV Liidu üliõpilasmeistriks tulek 1964. 
aastal. Meistermeeskonnas mängisid Tõnno 
Lepmets (kapten), Valdu Suurkask, Priit 
Tomson, Avo Viil, Peep Päro, Andres Keeval
lik, Peeter Kokk, Jen Kajari, Peeter Münter ja 
Rein Järva. Edasistel aastatel kullasära enam 
ei tulnud, küll aga hõbe ja pronksmedaleid. 
Dudkini treeneritöö TPI meeskondade juures 
kujunes muljetavaldavalt 33 aasta pikkuseks 
(1950–1983). See on Eestis rekordiline – keegi 
teine ei ole ühte meeskonda nii kaua treeninud.  
Tema kontole jäid meeskonnaga võidetud 6 
Eesti meistritiitlit, 7 hõbedat ja 7 pronksi ehk 
kokku 20 medalit 33 aasta jooksul. Lisaks  
2 NSV Liidu üliõpilasmeistri tiitlit ja 4 hõbeda  
kohta samadelt võistlustelt. Sealjuures täitis 
ta korvpallitreeneri rolli põhitöö kõrvalt: Dud
kini igapäevatöö oli TPI kehalise kasvatuse 

kateedris, kus ta jõudis välja dotsendi kutse ja 
kateedrijuhataja ametikohani. Lisaks sellele 
oli Dudkin populaarse õppejõudude meeskonna 
KAPA vanim liige. 9. detsembril täitus tema 
sünnist 100 aastat.
Jaroslav Dudkin oli oma laiahaardelise tege
vuse tõttu Eesti korvpalli sümboolse esivii
siku esindaja Joann Lõssovi, Ilmar Kullami, 
Edgar Naaritsa ja Selma Multeri kõrval. Ta 
oli mängijana koondises nii enne kui ka pärast 
sõda, hiljem koondise treener, rahvusvahelise 
kategooria kohtunik ja korvpallijuht. 
Jaroslav Dudkin on ka parim näide teisest 
rahvusest sündinud mehe täielikust integree
rumisest Eesti ühiskonda. Vene aadlijuurtega 
peres sündinud ja üles kasvanud noormees 
sai esimese iseseisvusperioodi ajal isamaalise 
kasvatuse ja hariduse, pärast sõda lõi Eestis 
pere ja eestistus täielikult, unustamata mui
dugi oma sünnirahvust ja juuri, mis ulatusid 
TsaariVenemaale. 
Dudkinil olid parimad isikuomadused: intelli
gentsus, korrektsus, põhimõttekindlus, hea
tahtlikkus, viisakus, tähelepanelikkus. Treene
rina oli ta nõudlik innustaja ning hea teoreetik 
ja praktik. Ülimaks pidas ta oma õpilastest vää
rikate kodanike kasvatamist. Jaroslav Dudkin 
kasvatas üles poja, samuti Eesti korvpallikoon
disse jõudnud Gunnar Dudkini, ja hariduspõllul 
tegutseva tütre Maarika. Meie seast lahkus ta 
18. augustil 2000. aastal 81aastasena. ■

DUDKINI ÕPILASED TEMAST:
PRIIT TOMSON, kahekordne maailmameister: „1955. aasta 
sügisel ilmus Jaroslav Dudkin „Vestusse“ (Westholmi Gümnaa
sium, tol ajal Tallinna 22. Keskkool) kui Kalinini rajooni spordi
kooli treener. Minusugustest Kassisabast pärit 6. ja 7. klassi 
poistest said tema õpilased. Dudkin pani suurt rõhku korvpalli 
tehnikaelementidele, peatselt ka kombinatsioonide õpetamisele,  
arendades niiviisi lastes iseseisvat mõtlemist. Hiljem, kui käisin 
Mererajooni spordikoolis, võttis Jaroslav mind sealt TPI mees
konna treeningule. Ta suhtus minusse isaliku hoolitsusega,  
oli minu kui üliõpilase eestkostja ja kui vaja, siis ka kaitsja 
mehaanikateaduskonna dekanaadis. Mäletan Dudkinit kui alati 
viisakat, delikaatset, korrektset härrasmeest“.

VALDU SUURKASK, rahvusvahelise kategooria kohtunik: 
„Korvpall sidus mind Dudkiniga alates 1957. aastast, TPIsse 
minekust peale. Kõige enam hindasin tema suurepärast  
suhtlemisoskust. Ta oli ühtaegu tugev treener ja hea mänedžer.  
Jaroslavi lemmikväljend oli ükskõik kelle poole pöördumisel; 
„Mul on sulle üks pisike palve.“ Tavaliselt oli selle taga mõni 
oluline asi, mis vajas kordaajamist. Hilisemas kohtunikuametis 
olime palju aastaid head kolleegid.“

AADU KANA, Eesti Korvpalliliidu omaaegne esimees: „Jaroslav 
Dudkin lõi TPIs klubilise õhkkonna. Meil tekkis ühtehoidev 
sõpruskond: peeti omavahelisi üritusi, käidi tihedalt läbi, hiljem 
ka perekonniti. Jaroslav ei uskunud, et tema õpilased võiksid 
režiimi rikkuda, ehkki noortel meestel võis tudengipõlves  
vimkasid ette tulle. Tal oli komme hästi korvi tabav mängija 
pingile võtta ja öelda: „Puhka natuke“. Sedaviisi soovis treener 
säästa meest edasiseks mänguks, kuid tihtipeale läks pingil 
istujal viskekäsi rooste...“
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Fotod: Aleksadr Tokarev, Nikita Turok ja Erik Tselenko

GALERII

STARRY NIGHT

TalTechi vilistlaste peol Starry Night 30. novembril 
tantsitas talteklasi ja külalisi TalTech BigBand koos 
Ivo Linna, Kristjan Karmo, Marit Jalakase ning La La 
Ladies’iga.

Peol osales 450 imeilusat külalist, kes tantsumuusika 
vahele said osa võtta lõbusast mälumängust, kuulata 

TalTechi vilistlase Genka ja BigBandi ühist vahepala, 
nautida Showstoppers tantsijate esinemist ning 
nautida maitsvat kooki. Õhtu lõpetas kaasahaarav 
retrovideodisko. 

Järgmine TalTech Starry Night juba 29. novembril 
2019 – märgi kalendrisse!
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DOKTORITÖÖD
4. SEPTEMBER – 14. DETSEMBER

ARTJOM JASNETSKI
Software-Based Self-Test for Microprocessors 
with High-Level Decision Diagrams. Mikro-
protsessorite tarkvara-põhine enesetestimine 
kõrgtasandi otsustusdiagrammide põhjal.
ISBN 9789949833122 (publication). 
ISBN 9789949833139 (pdf). 132 lk.  
Kaitses 04.09.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10629

MONICA VILMS
Waste Handling Management in City Centres, 
Low-Density Areas and Small Islands and its 
Effect on Formation of Air Emission. Jäätme-
käitluse organiseerimine linnakeskustes, haja-
asustusaladel ja väikesaartel ning selle mõju 
õhuheitmete tekkele.
ISBN 9789949833085 (publication). 
ISBN 9789949833092 (pdf). 112 lk.  
Kaitses 07.09.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10648

KAUR TUTTELBERG
Continuous Monitoring of Power System Iner-
tia and Transmission Loss Components using 
Synchronized Phasor Measurements. Elektri-
süsteemi inertsi ja ülekandekadude komponen-
tide pidev jälgimine faasimõõtmiste abil.
ISBN 9789949833160 (publication). 
ISBN 9789949833177 (pdf). 164 lk.  
Kaitses 10.09.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10732

PAAVO SIIMANN
Usage of Efficiency Matrix in the Analysis of 
Financial Statements. Efektiivsusmaatriksi 
kasutamine finantsaruannete analüüsimisel.
ISBN 9789949833238 (publication). 
ISBN 9789949833245 (pdf). 178 lk.  
Kaitses 11.09.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10868

SANDRA KÄOSAAR
Toxicological Profiling of Silver and Copper 
Oxide Nanoparticles on Saccharomyces cere-
visiae BY4741 Wild-Type and its Single-Gene 

Deletion Mutants. Hõbeda ja vaskoksiidi na-
noosakeste toksilisuse iseloomustamine pärmi 
Saccharomyces cerevisiae BY4741 metsiktüvele 
ning geenikatkestusmutantidele.
ISBN 9789949833047 (publication). 
ISBN 9789949833054 (pdf). 158 lk.  
Kaitses 14.09.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10627

PRIIT RUBERG
Energy Consumption and Performance Estima-
tion of Embedded Software. Sardtarkvara 
energiatarbe ja jõudluse ennustamine. 

ISBN 9789949833184 (publication). 
ISBN 9789949833191 (pdf). 146 lk.  
Kaitses 26.09.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10704

RIVO LEMMIK
Development and Implementation of Enterprise 
Information Management Systems for Interopera-
bility. Ettevõtte infohaldussüsteemide arendamine 
ja juurutamine koostalitlusvõime jaoks.

ISBN 9789949833023 (publication). 
ISBN 9789949833030 (pdf). 102 lk.  
Kaitses 27.09.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10624

JOONAS PÄRN
Origin and Geochemical Evolution of Palaeog-
roundwater in the Northern Part of the Baltic 
Artesian Basin. Paleopõhjavete päritolu ja geo-
keemiline areng Balti arteesiabasseini põhjaosas.

ISBN 9789949833252 (publication). 
ISBN 9789949833269 (pdf). 228 lk.  
Kaitses 04.10.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10917

RIVO RANNAVESKI
Developing a Novel Method for Using Thermal 
Analysis to Determine Average Boiling Points 
of Narrow Boiling Range Continuous Mixtures. 
Uudse termilise analüüsi meetodi arendamine 
kitsaste keemispiiridega pidevate segude kesk-
miste keemispunktide leidmiseks.
ISBN 9789949833337 (publication). 

TEATED

https://digi.lib.ttu.ee/i/?10629
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https://digi.lib.ttu.ee/i/?10624
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ISBN 9789949833344 (pdf). 80 lk.  
Kaitses 15.10.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10985

SIMONA FERRARO
Essays on Education and Labour Economics. 
Uurimusi haridus- ja tööjõuökonoomikast.
ISBN 9789949833382 (publication). 
ISBN 9789949833399 (pdf). 116 lk.  
Kaitses 25.10. 2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11004

JÜRI JÄRVIS
Novel Technology for Utilization of Solid 
Organic Waste in Recultivation of Abandoned 
Mining Areas. Tehnoloogia väljatöötamine tah-
kete orgaaniliste jäätmete kasutamiseks endiste 
kaevandusalade rekultiveerimisel.
ISBN 9789949833283 (publication). 
ISBN 9789949833290. 112 lk.  
Kaitses 26.10.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10986

ERKI LEMBER
Harmful Substances in Wastewater, Possible 
Technical Solutions for Their Removal. Ohtli-
kud ained reovees, võimalikud tehnilised 
lahendused nende eemaldamiseks.
ISBN 9789949833368 (publication). 
ISBN 9789949833375 (pdf). 146 lk.  
Kaitses 02.11.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11026

SIGRID KALLE
Optical Monitoring of Uremic Metabolites-Fluo-
rophores during Dialysis: the Cases of β2-micro-
globulin, Pentosidine, and 4-Pyridoxic Acid. 
Ureemiliste metaboliitide-fluorofooride optiline 
jälgimine dialüüsi jooksul: β2-mikroglobuliini, 
pentosidiini ja 4-püridokshappe näited.
ISBN 9789949833306 (publication). 
ISBN 9789949833313 (pdf). 108 lk.  
Kaitses 08.11.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11057

KÜLLI SARNA
Aspect-Oriented Model-Based Testing. Aspekt-
orienteeritud mudelipõhine testimine.
ISBN 9789949833436 (publication). 
ISBN 9789949833443 (pdf). 164 lk.  
Kaitses 15.11.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11065

MERLIN LIIV
Application of Lake Sediment Carbon/Nitro-
gen Ratio in Post-Glacial Paleoenvironmental 
Reconstruction. Järvesetete orgaanilise aine 
süsiniku ja lämmastiku suhte kasutusvõima-
lused pärastjääaegsete keskkonnamuutuste 
rekonstrueerimisel.

ISBN 9789949833528 (publication). 
ISBN 9789949833535 (pdf). 132 lk.  
Kaitses 06.12.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11143

IRINA SUHHOVA
Structure and Variability of Currents in the 
Stratified Gulf of Finland. Hoovuste muutlik-
kus ja struktuur stratifitseeritud Soome lahes.

ISBN 9789949833542 (publication). 
ISBN 9789949833559 (pdf). 132 lk.  
Kaitses 10.12.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11156

ALEKSEI KALEDA
Functional Analysis of Ice-Binding Proteins 
and Practical Application in Ice Cream. Jääga 
seonduvate valkude funktsionaalne analüüs ja 
kasutamine jäätises.

ISBN 9789949833474 (publication). 
ISBN 9789949833481 (pdf). 132 lk.  
Kaitses 13.12.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11144

JANIS BARONINŠ
Reliability Aspects of PVD Coatings Sliding 
under Wear and Corrosive Conditions. PVD 
pinnete töökindluse aspektid liughõõrdumise ja 
korrosiooni tingimustes.

ISBN 9789949833504 (publication). 
ISBN 9789949833511 (pdf). 110 lk.  
Kaitses 14.12.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11163

FRANCISCO JOSE CASESNOVES  
GRANADO
Mathematical Modelling and Optimization of 
Erosion and Corrosion in Tribology. Erosiooni 
ja korrosiooni matemaatiline modelleerimine ja 
optimeerimine triboloogias.

ISBN 9789949833566 (publication). 
ISBN 9789949833573 (pdf). 142 lk.  
Kaitses 14.12.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11175
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