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saagem tehnoloogilisteKs, 
aga jäägem inimesteKs!

mõtet meenutada 10 või 30 aas
tat tagasi kirjutatud ulmejutte 
või vändatud ulmefilme – ela
me juba iga päev sellist ulmet, 
mida on endalgi raske uskuda.
Üks väike asi siiski: üha roh
kem kuulen tehnoloogia aren
gu ja kiirete muutuste taustal 
nii konverentsidel, artiklites 
kui ka karjäärinõustamises 
räägitavat inimeseks olemi
sest. Sellest, kuidas üha kõ
vem valuuta on sellised väär
tused, mida seni on nimetatud 
„pehmeteks“ – empaatiavõime, 
koostööoskused, avatud suht
lemine ning enda ja teiste (sh 
keskkonna) austamine. Ja 
ma olen nõus: ei ole nad nii 
pehmed midagi! Sest ükskõik 
millise tehnoloogiaga me end 
ümbritseme ja ükskõik kui 
kiiresti see areneb – ennekõi
ke oleme me inimesed ja seda 
ei tohi mitte ära unustada. ■

Tulevik on ilma järel kahtle
mata kõige põnevam teema 
maailmas. Astroloogide ja 
nõidade aastaennustused on 
jaanuaris alati nõutud kraam 
ning ega teadlaseidki tuleviku
jutud külmaks jäta – seesinase 
ajakirjanumbri kaanestaar, tu
leviku tööd uuriv Vasilis Kos
takis on veenev tõestus. 
Aga kui ennustajate töövahen
did ehk taevatähed ja kristallid 
on ikka endised, siis teadlastel 
nii lihtne ei ole: mida kiiremi
ni tehnoloogia areneb, seda 
adumatumaks lähevad kujut
luspildid ja ettevaatlikumaks 
jutud sellest, kuidas me küm
ne, kolmekümne või saja aasta 
pärast elame, õpime või tööta
me. Need teemad köidavad nii 
ühiskonnateadlasi, psühholoo
ge, insenere, ettevõtjaid kui ka 
pedagooge ja lõpuks iga viimast 
kui koristajat, müüjat ja takso

Mente et Manu peatoimetaja Mari Öö Sarv

juhti, sest mida nad siis ikkagi 
hakkavad tegema, kui korido
rid, kassad ja tänavad on au
tonoomsete moppide, äppide ja 
sõidukite päralt?! 
Ajakirjanikuna olen üritanud 
maha jätta kommet küsida tu
leviku loojatelt, milline on maa
ilm või meie elud siis, kui kõik 
tänased tehnoloogiaarendused 
on valmis ja tavaliseks saanud. 
Sest keegi ei tea. Juba praegu 
käib koolis põlvkond, kes pole 
kunagi pidanud ilma Google’is 
ja Wikipediata läbi saama – 
nende elus pole olnud kunagi 
midagi, mida nad kohe teada 
ei saa. Moodsat varandust kae
vandatakse mitte maa seest 
kopaga, vaid andmete seest ar
vutitega, ning krüptokaevan
dustest on saanud maailma 37. 
energiatarbija. Inimesed kõnni
vad ka Tallinnas ringi, naha all 
uksi avavad kiibid. Enam pole 

tallinna tehnikaülikooli väljaanne mente et manu
ilmub alates 1949

loe veebist: www.ttu.ee/ajaleht 
või telli koju/kontorisse: ajaleht@ttu.ee

aadress: ehitajate tee 5 (u01-129), 19086 tallinn 

Telefon: 620 3615

Peatoimetaja: mari öö sarv

kaasa mõtlesid: krõõt nõges, reijo karu, renno veinthal, 
anne muldme, robert hein, raul hanson, elena kirt

korrektor: tiina lebane 

küljendus: anu teder

kaanefoto: vasilis kostakise erakogu

ajakiri ilmub viis korda aastas.  
Järgmine number ilmub detsembris 2018.

mente et manu
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elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi professori ivo palu kõne 
ülikooli sajanda aastapäeva akadeemilisel aktusel 17. septembril.
Fotod: Edmond Mäll

iVo Palu:  
tuleViKu tarKVõrK 
Vajab KõiKi osKusi, 
mis taltechi majast 
leida Võib

arVamus
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Kui omal ajal hakati maailma looma, siis Jumal 
ütles: „Saagu valgus!“ Ja valgus sai. Arvatavasti 
oli seal oma osa ka osavatel energeetikutel, kes 
olid tolleks hetkeks elektrisüsteemi juba paigalda
nud ja ootasid kannatlikult tööde üleandmisega.
Oli tol kaugel hetkel tegelikult nagu oli, aga kui 
Tallinnas oli vaja alustada tehnikaalase kõrg
hariduse andmisega, siis olid just energeetikud 
ühed nendest, kes asja ette võtsid ja tänasele 
TalTechile särtsu sisse panid.
Iseenesest on elektrit kasutatud meil juba rohkem 
kui 100 aastat. Kui esimene avalik elektrijaam 
1907. aastal Pärnus avati ja sealt esimene juhe tar
bijateni tõmmati, siis vaevalt uskus keegi, et saja 
aasta pärast käivad jutud elektrivõrgu rajamisest 
Läänemerre, ühendamaks tuulest elektrit tootvaid 
elektrijaamu maismaal asuvate linnadega. Või 
vaevalt uskusid samast ajast pärit veejõujaamade 
rajajad, et nende elektrijaama üle tekib tulevikus 
vaidlus, kumb on „rohelisem“, kas veest energia või 
kalade väljavõtmine. Ja jutt, et ükskord paigalda
takse elektriliine koos valguskaab liga, mille abil 
saab võimalikuks kassipiltide ülikiire vahetamine 
ja mille abil on võimalik teisest maailma otsast tel
lida mehhatroonikainseneride tippsaavutusi terve 
kastitäis, ei kuulunud isegi ulmevaldkonda.
Sajandi jooksul oleme näinud mitmeid ambitsioo
nikaid elektrifitseerimise kavu. 1935. aastal keh
testati Eesti Rahvuslik Jõukomitee seadus, mille 
üheks ülesandeks oli kavade koostamine. Elektri
fitseerimise kava elluviimiseks asutati 1939. aas
tal AS Elektrikeskus, millest kujunes välja tänane 
Eesti Energia. Juba siis oli asutuse ülesanne ja 
õigus ehitada ja omada elektrijaamu. Samuti oli 
neil õigus toota ja müüa elektrienergiat. 
Elektrifitseerimise käivitamine ei läinud siiski 
plaanide kohaselt ning mõned aastad hiljem sõja 
käigus ehitamise asemel hoopis hävitati elektri
jaamu. Aga algus oli juba tehtud ja värskeima, 
Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava 
koostamisse oleme juba ise, koos rahvusvaheliste 
partneritega, tugevalt panustamas.
Täna on Eesti elektrisüsteem tugevalt naabritega 
ühendatud. Meil on ühendused Soomega läbi ala
lisvoolukaablite ning lisaks vahelduvvooluühen
dused Venemaa ja Lätiga. Meil on just avatud 
uus elektrijaam Narvas, kus veel mõnda aega on 
paralleelselt pöörlemas juba 60ndatel ehitatud 
energiaplokid. Kuid see olukord on vaikselt muu
tumas. Kes on teadlikult ennast distantseerinud 
energeetikauudistest, siis loetlen siinkohal üles 
mõned kuumad märksõnad. Lühidalt võib neid 
nimetada ka 3Dväljakutseks:
 � desünkroniseerimine
 � dekarboniseerimine
 � detsentraliseerimine

Kuidas tundub? Demotiveeriv, destruktiiv
ne, detailne? Energeetikutele tähendab see 
lihtsalt, et tegutseda tuleb. Või nagu üks mu 
õppejõud ütleks – töö määramatute muutujate 
optimeerimise ja info mittetäielikkuse korral.
Kui neid samu „3D“sõnu lahti mõtestada, siis 
ei ole olukord üldse nii dramaatiline. Desünk
roniseerimine tähendab Baltimaade ühenda
mist tugevamalt LääneEuroopa elektrivõrgu
ga täiendavalt läbi Poola; dekarboniseerimine 
veelgi suuremat taastuvenergia kasutuselevõt
tu ning detsentraliseerimine hajatootmise ehk 
hajutatud energiatootmise kasvu. Tulevikus ei 
ole meil enam lihtsalt elektrijaam Narvas ja 
elektri tarbimine ülejäänud riigis, vaid järjest 
rohkem toodetakse elektrit seal, kus on reaal
ne tarbimisvajadus ja tootmise võimalus ning 
seda suures osas fossiilkütuste vabalt.
Lisan oma juttu pinget veelgi ja ütlen välja sõ
nad nagu elektritarbimise juhtimine ja juhita
matu elektritootmine. Nende viimaste juurde 
tulen ma veel tagasi.
Pannes pingeritta lahendused, mis aitavad 
elektroenergeetikas tekkivaid probleeme lee
vendada, on kindlasti esimene mõte smart grid. 
Eesti keeles võiks see olla „tarkvõrk“. Mis on see 
imeline tark elektrivõrk, mis kõik probleemid 
lahendab ja viib meid edasi probleemidevabasse 
tulevikku? Kas me tunneks tarkvõrgu üldse ära, 
kui te meile ühes alajaamas vastu vaatab?
Väga paranoiline isik ütleks esimese asjana, 
et tarkvõrgus toimub pidev jälgimine ja isiku
tel puudub privaatsus. Mina ütleks esimese 
asjana: mugavus. Kui asi ei ole mugav, milleks 
seda siis teha või kes seda kasutada ja edenda
da tahaks?! Üks suurimaid edusamme tänases 
energeetikas üleriigilise elektriautode laadimis
võrgu kõrval on kaugloetavate arvestite kasutu
selevõtt. Sõlmime pangas ka arvete maksmise 
otsekorralduse ja oleme automaatselt tulevikus, 
kus elektri tarbimisest on saanud meie jaoks 
märkamatu mugavusteenus. Puudub vajadus 
igakuise arvestinäidu võtmiseks, näidu teata
miseks ja teenindusse maksma minemiseks, ka 
tarbimisajaloo jälgimiseks piisab telefonis ra
kenduse avamisest või kodulehe külastamisest. 
Tekkinud on teenus, mille olemasolu ja oluli
sust märkame vaid siis, kui seda ühel hetkel ei 
ole. Õnneks tähendab tänapäeval elektrikat
kestus juba ka seda, et koos kadunud elektriga 
on edastatud signaal, et võrgus on toimunud 
katkestus. Teie kõne selle teatamiseks ei ole 
enam tingimata vajalik, kui just ei ole tegemist 
inimestele ohtliku olukorraga. See ongi see mu
gav digiühiskond, mille vilju saavad nautida ka 
mind hetkel Youtub’es jälgivad inimesed.
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Samas, ükskõik kui nutikaks me oma plaanidega 
ka ei läheks, siis elektrisüsteemis on ja vähemalt 
lähitulevikus veel jääb nõue hoida elektri tarbimi
ne ja tootmine tasakaalus. Elektrisüsteemis tuleb 
tagada võimsusbilanss. See kõlab müstiliselt, aga 
proovin seda siin käepäraste vahenditega selgitada. 
Võtame olukorra siin aktusel. Tasakaal korraldaja
te ootuse ja külaliste kohaloleku vahel on siis, kui 
saalis on toole sama palju kui külalisi. Kui saalis on 
toole rohkem kui külalisi, siis on ebamugav korral
dajal, sest kõik kutsutud ei tulnud kohale. Kui 
kü lalisi on rohkem kui toole, on ebamugav külalis
tel, sest miks tema kohalolekuga siis ei arvestatud, 
ning endamisi mõtlevad nad, et oleks pidanud 
ikka varem kohale tulema, aga nüüd pean seisma. 
Elektrisüsteemis tähendab see seda, et pidevalt tu
leb tagada tasakaal elektrit tootvate elektrijaamade 
ja elektri tarbijate vahel. Ehk meie näite puhul, 
kas siis vastavalt muuta toolide või külaliste arvu. 
Peaasi, et keegi ei seisaks püsti või kusagil ei oleks 
tühja tooli. Elektrisüsteemi tasakaalu puudumine 
mõjutab süsteemi sagedust, mis võib viia juba suu
remate rikete ja katkestusteni. Turvalisem on hoi
da tasakaalu kui riskida suurema jamaga. Samas 
loodan külaliste/korraldajate mõistvale suhtumisele 
tasakaalu puuduse pärast siin saalis.
Uued tehnoloogiad loovad meile järjest uut tüü pi 
elektritarbijaid (külalisi). Traditsioonilises elektri
süsteemis oli ikka nii, et kuna tootmine oli juhi
tav, siis pidi see olema tasakaalus tarbimisega. 
Ehk meie näite puhul: kui tuleb juurde rohkem 
külalisi, siis otsime juurde rohkem toole. Kui 
keegi ära läheb, siis viime ka tooli ära. Võima lik, 
et meid on aga ees ootamas olukord, kus tarbimi
ne peab olema tasakaalus tootmisega. Ehk meie 
näites: kui meil on aulas tool, siis me läheme otsi
ma külalist, kes sinna istuks, et tooli ei peaks ära 
viima või et see tühjaks ei jääks. Oleme sattumas 
olukorda, kus meil on juhitav tarbimine ja juhita
matu tootmine ehk saame juhtida külaliste arvu, 
aga me ei tea, palju meil on olemas toole.
Energeetikute igapäevatöös on palju pingelisi 
olukordi. Näiteks otsuste tegemine, mis kujutab 
endast kõige kõrgetasemelisemat tuleviku ennus
tamist mineviku andmete, tihti puudulike and
mete pealt. Tarbimise ja tarbijate profiili muutust 
me ülikoolis uurime. Eleringi klientide uuringu 
aruanne on nende kodulehel olemas ja nüüd 
püüame ennustada ka seda, mida teevad Elektri
levi kliendid. See töö on põnev, aga sisaldab väga 
suurt määramatust. Kas krüptorahade kaevanda
mist oskas keegi enne selle tekkimist ette näha? 
Nüüd on krüptoraha kaevandamise aastane maht 
võrreldav suurriikide elektritarbimise mahuga. 
Eelmisel aastal oli ainuüksi Bitcoini elektritarbi
mine samas mahus Austria kogu riigi elektritar
bimisega. Mitte, et Austrias on elektritarbimine 

väike, vaid raha kaevandamine on lihtsalt uut 
tüüpi elektrienergia tarbija, mis sõltuvalt maa
ilmas valitsevast tundest on teatud juhul posi
tiivse väärtusega. Elektri hind on muutuv, raha 
väärtus on muutuv, aga samas võiks prognoosida 
selle kõige käitumist tulevikus. Bitcoin on riikide 
energiatarbimise võrdluses 2017. aasta andmetel 
39. kohal. 37. kohal on Soome.
Või võtame kogu energiakulu, mis kulub serveri
te jahutamiseks, et me saaks teha lihtsa Google’i 
otsingu. Näiteks tekkis minu juttu kuulates 
huvi, et kontrolliks üle Soome elektritarbimi
se mahu. Ma ütlen seda kohe teie eest, et ühe 
Google’i otsinguga kulutate te energiat 0,3 Wh. 
See on sama kogus energiat, mis te kulutate 
järgmise 10 sekundiga. Niisiis: Soome riigi aas
tane elektrienergia tarbimise maht on 82 TWh 
ja bitcoini kaevandamiseks kulus 2017. aastal 73 
TWh ja Google ise tarbis 2016. aastal 6,5 TWh. 
Võrdluseks: Statistikaameti andmetel toodeti 
Eestis 2017. aastal 12 TWh ja tarbiti pea 8 TWh.
Uut tüüpi elektritarbijana vallutavad turgu ka 
nullenergia majad ja elektriautod, sh iseautod. 
Näitab aeg, mitu protsenti Eestis tarbitavast 
elektrist saavad need enda kätte aastal 2030.
Mitte ainult me ei tea, mis juhtub tarbimisega – 
me ei tea ka, kas tänane otsus uue elektrijaama 
ehitamiseks on pädev järgmised 20–40 aastat. 
Värskelt avatud Auvere elektrijaama eluiga on 
planeeritud 40+ aastat. Kaks inimpõlve, nagu 
avamisel öeldi. Elektrituulikute eluiga on 20–25 
aastat. Meil on täna elektrisüsteemis seadmeid, 
mille vanus on rohkem kui 50 aastat. Ei ole palju 
elektrilisi koduseadmeid, mille vanus oleks üle 50 
aasta. Kas te tunnete kedagi, kes teab kedagi, kes 
kasutaks regulaarselt koduseid elektriseadmeid, 
mille vanus on rohkem kui 25 aastat? Legendaar ne 
vahvliküpsetaja ehk välja arvatud. On väljakutse, 
kuidas ehitada tarkvõrk, mis on tark ka 20 aasta 
pärast. Suur panus on pandud akude kasutamisse 
ja aegajalt tundub, et paremat elektrijaama kui 
akud ei olegi olemas. Kurvastusega tuleb öelda, et 
aku on kokkuvõttes ikkagi elektri tarbija.
Või teised uued elektrienergia allikad nagu 
tuulikud ja päikesepaneelid. Tuult meil ikka on ja 
tundub, et suurte tuulikutega saame ka hakkama. 
Eesti merd nad veel kardavad, aga küll nad ka 
ükskord vette jõuavad. Mis puudutab väiketuu
likuid, siis nende seis on keerulisem. Ja ma ei 
räägi siin ainult energeetikamaja hoovis olevast 
väiketuulikust, mis ei ole tegelikult mälestusmärk 
väiketuulikutele, vaid ikkagi laboriseade. Mõned 
aastad tagasi paigaldati toetuste abil mitmeid 
väiketuulikuid, kus riiklik toetus ulatus kuni 70% 
projekti maksumusest. Hilisem uuring näitas, 
et ka sellise suure toetuse korral ei olnud kõik 
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projektid tasuvad ja teatud juhtudel sõltus tuuliku 
tasuvus asukohast mitte peamiste tuulte suhtes, 
vaid kaugusest Tallinnast. Kuidas saab sõltuda 
väiketuuliku tasuvus kaugusega Tallinnast, mitte 
kohalikust tuuleressursist? Sest hooldustööde 
maksumuse aluseks on kaugus Tallinnast ning 
kui tuulik oli paigaldatud Võrru, siis tuli hooldus
arvega tasuda ka kohalesõidukulu. Teatud 
juhtu del võis sinna kaduda kogu võimalik kasum. 
Hooldust oli aga vaja, et tagada garantii kehtivus.
Päikesepaneelid on sarnaselt lihaveistega valluta
nud Eestimaa põllud. Teadlaste võimuses on suu
rendada nende kasutegurit, aga nende suurima 
takistuse, pika talvise öö vastu, pole veel lahen
dust leitud. Sarnaselt anekdoodiga, kus hinnati 
kuu päikesest kasulikumaks, sest kuu valgustab 
öösel, kui on pime, mitte nagu päike, mis paistab 
päeval, kui on niigi valge, võiksime suunata oma 
teadusrahad kuupaneelide leiutamisele. Kom
bineerides päikese ja kuupaneelid, võiks täitsa 
kaaluda elama asumist ka polaarjoone taha.
Aga see selleks.
Mis mind alati mõtlema paneb, on küsimus, kas 
taastuvenergiat võib raisata. Google on deklaree
rinud, et nad on nüüd 100% rohelised. Kas me 
võime siis nüüd teha igasugu rumalaid otsinguid 
ja laadida Youtube’i üles, mida vaid soovime? 
Kas rohelise energia paketiga võime hoida väli
basseini vee aasta läbi 25 kraadi juures ja öelda, 
et me oleme rohelise mõtteviisiga?
Koolides loenguid pidades kasutan ma endiselt 
ühte vana EL-i algatust, kus kirjas neli sõna – 
reduce, recycle, turn down ja avoid. Selle asemel, 
et nuputada, kuidas tarbimist juhtida või tootmist 
suurendada, võiksime mõelda, kas kõik see elekter 
ja energia, mis me igapäevaselt tarbime, on ikka 
kõige õigemini kasutatud. Millist väärtust oleme 
me selle 73 TWh kulutamisega päriselt saanud?
Tarkvõrk ei ole enam ammu energeetikute soolo 
ning elektrijaamade, liinide jms rajamine vajab 
kõiki oskusi, mida TalTechi majast leida võib. Kõik 
teaduskonnad ja instituudid tagavad üheskoos 
Eesti edumeelsuse ja meie tehnoloogilise eelise. 
Kokku 20 instituuti annavad näo 100aastasele 
ülikoolile, kus üksi nokitsedes ei jõuaks meist keegi 
enam kuigi kaugele. On rõõm, et tehnikaülikooli 
hoiavad positiivse laenguna koos meie tugiüksused 
ja nagu piksevardana tõmbab enda poole koostöö
partnerite häid mõtteid meie Mektory.
Kui majasiselt jääbki tööjõust puudu, siis väljakuju
nenud rahvusvaheline võrgustik aitab ka keerulise
mad probleemid osakesteks jagada ning Eesti on 
tõeliselt hea näide sujuva koostöö võimalikkusest.
Aga see vist ongi sajaaastane tehnikaülikool. 
TalTech! ■
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eesti teaduste aKadeemia liiKmeKs  
Kandideerib neli taltechi teadlast

Teaduste Akadeemias on 7 vaba akadeemiku 
kohta, juhatusele esitati uute akadeemikute 
kohtadele kokku 20 kandidaati. TalTechist 
kandideerib Akadeemia liikmeks neli teadlast.
Inseneriteaduste alal kandideerib hoonete  
energiatõhususe ja sisekliima professor, Ehituse  
ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek 
Kurnitski. Ta on nimetatud TalTechi aasta 
teadlaseks ja saanud vabariigi teaduspreemia, 
ta on oma eriala Euroopa katusorganisatsiooni 
asepresident. Oma teadustöös katsetab ta, kui
das ehitada liginullenergiahooneid ning kuidas 
renoveerida vanu maju mitte ainult energia
tõhusateks, vaid suisa liginullenergiahooneteks 
– üks selline katsetus on TalTechi linnakus 
asuv pereühiselamu. 
Samas kategoorias kandideerib arvutisüstee
mide verifitseerimise professor, Arvutisüs
teemide instituudi Usaldusväärsete arvuti
süsteemide keskuse juht Jaan Raik. Tema 
uurib arvutisüsteemide usaldusväärsust. Rain 
on Eestis enim Euroopa raamprogrammide 
projekte üldkoordineerinud teadlane, juhtinud 
ja korraldanud tippkonverentse ning rajanud 
rahvusvaheliselt väga tuntud teaduskoolkon

na. Ta on Valgetähe IV klassi teenetemärgi 
kavaler, tänavu oli Jaan Raik ka 100 parima 
TalTechi töötaja hulgas.
Ühiskonna ja riigiteaduste alal kandideerib 
halduspoliitika professor, majandusteaduskon
na prodekaan Tiina RandmaLiiv. Ta uurib 
riigivalitsemise reforme, fiskaalkriisi mõju 
riigivalitsemisele ning valitsemist ülemineku
riikides. RandmaLiiv kuulub hulga teadusaja
kirjade toimetuskolleegiumidesse ning sai 
2016. aastal vabariigi teaduspreemia.
Täppisteaduste alal kandideerib akadeemikuks 
rakendusmatemaatika professor Jaan Janno. Ta 
tegeleb pöördülesannetega integrodiferentsiaal
võrranditele ja nendega seotud konvolutsioon
tüüpi mittelineaarsete integraalvõrranditega. 
Lisaks on tema uurimisvaldkond pöördülesan
ded mikrostruktuuriga materjalide omaduste 
määramiseks. Janno on pälvinud riigi teadus
preemia täppisteaduste alal ning Valgetähe IV 
klassi teenetemärgi, ta on mitme kõrgetasemeli
se teadusürituse kutsutud plenaaresineja.
Akadeemia üldkogu valib uued akadeemikud  
5. detsembril 2018. ■

taltech Korraldab KeVadel KaKs olümPiaadi
Tallinna Tehnikaülikool korraldab 2019. 
aasta kevadel esimest korda kooliõpilastele 
olümpiaade: 30. märtsil ootame gümnaa siu mi 
 õpilasi maateaduste olümpiaadile ja 4. mail 
koolimatemaatika olümpiaadile. 
Lisaks viime läbi olümpiaadideks ettevalmis
tavaid kursusi nii TalTechi olümpiaadidele kui 
ka teistele Eestis toimuvatele reaalteaduste 
olümpiaadidele. Esimesed kursused algasid 
juba sel sügisel. 

Olümpiaadide korraldamisega soovib TalTech 
rõhutada oma kompetentsi reaalteaduste ja 
inseneeria valdkondades, tutvustada ja popu
lariseerida õpilaste hulgas vähemtuntud, kuid 
põnevaid ja perspektiivikaid erialasid ning 
äratada andekate õpilaste hulgas suuremat 
huvi Tallinna Tehnikaülikooli vastu. 
Olümpiaadide 20 paremat õpilast võetakse 
TalTechi vastu sõltumata riigieksamite tule
mustest. ■

Jarek Kurnitski Jaan Raik Tiina RandmaLiiv Jaan Janno
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Telia, Ericssoni ja Tallinna Tehnikaülikooli koos
töös avatakse selle aasta lõpus tehnikaülikooli 
linnakus Eesti esimene 5G pilootvõrk, kuhu 
oodatakse ettevõtteid ja idufirmasid tulevikutee
nuseid arendama ning uusi ärimudeleid testima.
„Koostööprogrammi eesmärk on luua 5G võrgu 
toel visioon sellest, kuidas parandab see samm 
meie elu ning kuidas toimib tipptehnoloogia abil 
üks tuleviku linn koos kõige sinna juurde kuulu
vaga. Soovime näidata, kuidas liiklevad ja suht
levad omavahel erinevad sõidukid, millist mõju 
avaldavad meie igapäevaelule targad majad ning 
milline näeb välja liikluspilt, kuhu on kaasa

eesti esimene 5g VõrK rajataKse  
tallinna tehniKaüliKooli

taltechi esimene eurooPa teadusnõuKogu 
alustaVa teadlase grant tuli nurKse instituudile
TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valit
semise instituudi vanemteadur Vasilis Kosta
kis sai Euroopa Teadusnõukogu (ERC) maineka 
alustava teadlase grandi.
Eesti Teadusagentuuri kinnitusel on Tallinna 
Tehnikaülikool seekord ainus ERC alustava 
teadlase grandi uurimistoetuse saaja Eestis. 
Kostakis kasutab Euroopa Teadusnõukogu 
alustava teadlase (Starting Grant) 1,1 miljoni 
euro suurust uurimistoetust neljaaastaseks 
teadusprojektiks „Cosmolocalism“, mis püüab 

mõtestada tuleviku tööd automatiseerimise 
ajastul ja selle järgselt. Loe intervjuud tead
lasega lk 14.

TalTechi teadusprorektor Renno Veinthal lau
sus, et ülikooli jaoks on Vasilis Kostakise ERC 
stardigrant oluliseks teetähiseks, sest see pres
tiižne grant on ühelt poolt kõrgetasemelise tea
dustegevuse tunnustuseks, teisalt loob see tead
lasele senisest avaramad võimalused ülikoolile 
olulises teadussuunas huvipakkuvate teemade 
uurimiseks. ■

tud isesõitvad autod, nutikad liiklusmärgid ja 
erinevate anduritega varustatud (liiklus)taristu. 
Usume, et uus tehnoloogia muudab meie elu 
turvalisemaks, mugavamaks ja efektiivsemaks 
ning seda nii kodus kui ka linnaruumis,“ selgitas 
Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saar. 
Tallinna Tehnikaülikool on tänaseks valmis 
ehitanud autonoomselt sõitva Iseauto, millest 
saab üks esimesi koostööprojekte, mida asutakse 
5G testvõrgu toel ühiselt edasi arendama. Koos
töö järgmine samm on ette näidata juba 2019. 
aastal: kuidas Iseauto 5G tehnoloogia toel liikleb 
ning seejuures ümbritseva taristuga suhtleb. ■
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taltechi tuleVad õPPima üha targemad noored 
2018. aastal alustas Tallinna Tehnikaülikoolis 
bakalaureuseõpinguid 2095 uut üliõpilast. Neist 
1150 lõpetasid gümnaasiumi tänavu kevadel; 
257 on gümnaasiumi lõpetanud medaliga – 135 
kuld ja 122 hõbemedaliga. Laia matemaatika 
riigieksami tulemuste esikümnesse kuuluvatest 
koolidest tuli TalTechi edasi õppima 139 noort, 
neist 115 lõpetas gümnaasiumi tänavu.
TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll märkis, 
et ülikoolil on eesmärk siia õppima saada kõige 
helgemad pead: õpilased Eesti kõige tugeva
matest reaalkoolidest, medalistid ja olüm
piaadide parimad ning suurem hulk neid, kes 
saanud laia matemaatika riigieksamil 50 või 
rohkem punkti. Just seetõttu on tõstetud ka 
sisseastumisläven deid – eesmärk pole vastu 

võtta võimalikult palju soovijaid, vaid kõige mo
tiveeritumad õppijad, kes ülikooli ka lõpetavad 
ning seejärel Eesti majanduse ja tehnoloogia 
tulevikku sukelduvad.
Kõige enam tänavustest gümnaasiumilõpetaja
test tuli TalTechi Pärnu Koidula Gümnaasiu
mist (53), Nõo Reaalgümnaasiumist (32), Gustav 
Adolfi Gümnaasiumist (29), Viljandi Gümnaa
siumist (26) ja Tallinna 21. Koolist (25), Tallinna 
Reaalkoolist (25), Hugo Treffneri Gümnaasiu
mist (22), Jõhvi Gümnaasiumist (17), Tallinna 
Nõmme Gümnaasiumist (16) ja Läänemaa Ühis
gümnaasiumist (16). Tähelepanuväärne on, et 
Pärnust Koidula Gümnaasiumist tuleb TalTechi 
edasi õppima pea kaks korda rohkem noori kui 
järgmisest koolist. ■

taltech õPib
Kõik TalTechi töötajad (kokku ligi 2000 ini
mest) saavad kolme aasta jooksul läbida spet
siaalselt tehnikaülikooli töötajate jaoks tehtud 
DigiTarkuse ekursuse, et arendada või kind
lustada oma digipädevusi. TalTech on Eesti 
digiarengu üks eestvedajatest, mistõttu on olu
line, et kõik siinsed töötajad oskaksid kõiksugu 
digitarkusi kasutada nii õpetamisel kui õppimi
sel, teaduse tegemisel kui administratiivtöös, 
nii oma töö kui ka igapäevaelu korraldamisel.

Kursus koosneb kuuest moodulist, kus õpeta
takse erinevaid infotehnoloogilisi oskusi. Kur
suse läbinu oskab luua lihtsat digitaalset sisu, 
oskab veebist vajalikku informatsiooni leida, on 
teadlik infoturbe põhitõdedest ning vajadusest 
pidevalt ajakohastada oma digitaalseid oskusi. 
Veebipõhine kursus on jaotatud nelja vooru, 
mis tähendab, et töötajad saavad valida, millal 
kursust läbida. Iga voor vältab arvestuslikult 
neli kuud, esimene algas oktoobris 2018. ■
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eesti tudengid ehitaVad baltimaade esimese 
isejuhtiVa Vormeli
Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnika
kõrgkooli ühisprojekt Formula Student Team 
Tallinn (FS Team Tallinn) on võtmas uusi 
mõõtmeid: kevadel lastakse rajale lisaks elekt
rivormelile ka Baltimaades ainukene tudengi
te valmistatud isejuhtiv vormel FEST19DV.
FS Team Tallinn meeskonna kapteni Rico Jaa
nipere sõnul tugineb tudengivormeli sari paljus
ki traditsioonilisele autotööstusele. „Tegu on 
rahvusvahelise tipptasemel tootearendusvõist

eesti äridelegatsioon Külastas mereaKadeemia 
juhtimisel namiibiat
Eesti ettevõtete delegatsiooni Namiibias juhtis 
TalTech Eesti Mereakadeemia ettevõtlussuhete 
koordinaator Vahur Valdna. Külastuse eesmärgiks  
oli ettevõtlussuhete aren damine ja ühiste koostöö
kohtade leidmine mõlema riigi ettevõtete vahel. 
Koos Namiibia teadus ja tehnoloogiaülikooliga 
NUST korraldati koostööseminar kohalikele 
ettevõtetele, et luua ühiseid ärikontakte; kü
lastati Namiibia suurimat kaubandussadamat 
Namport ja Erongo Marine Groupi, mis on üks 
suuremaid Namiibia kalatööstuse ettevõtteid, 
mis tegeleb kala püüdmise, töötlemise ja eks
pordiga. Visiit viis delegatsiooni ka Namiibia 
kalanduse ja merenduse ministeeriumisse, mil
le vastutusalaks on kalapüügi koordineerimine 
ja toiduohutus, samuti merendusalased uurin
gud ja looduskaitse.
Eesti delegatsiooni liikmeteks olid Ars Inc OÜ, 
kes arendab automatiseeritud robotit laeva
kerede puhastamiseks; Standbymate OÜ, kes 

pakub rahvusvahelist töövahendusplatvormi 
laevade mehitamiseks; Timey OÜ, kes tegeleb 
„parim enne“ indikaatori arendamisega toidu
ainetööstustele toidu õige säilitustemperatuuri 
jälgimiseks; Rasman OÜ tegeleb laevade ehi
tuse, remondi ja hooldusega ning GoSwift OÜ 
pakub automatiseeritud piiriületussüsteeme 
sadamatele, reisija kaubalaevadele, maismaa 
piiripunktidele ja turismikeskustele.

TalTech Eesti Mereakadeemias inkubeeriv start 
upettevõtte Timey juhatuse liige Martin Möllits 
märkis, et ärivõimalusi Namiibias jagub ja oma 
tootele näevad nad sealsel turul suurt potentsiaa
li. „Namiibias on palju kalatööstuse ettevõtteid ja 
nad on väga huvitatud kala ekspordist Ameerika 
Ühendriikidesse, Euroopasse ja Aasiasse. Meie 
„parim enne“ indikaator annab kalatööstuse 
toodetele uue lisandväärtuse, kindlustades, et 
kogu tarneahela jooksul on tagatud kalale õige 
säilitustemperatuur,“ rääkis Möllits. ■

lusega, mistõttu tuleb käia kaasas uute trendi
dega. Võistluse eesmärk on pakkuda noortele 
inseneridele väljakutseid, mis kuuluvad tipp
tehnoloogia valdkonda,“ selgitas Jaanipere.
Isejuhtiva vormeli reeglid näevad ette, et auto 
võistleb tundmatul rajal, mille masin peab 
iseseisvalt kaardistama ning seejärel võtma 
vastu otsuseid, mida tavaliselt teeks piloot. 
Eesti tudengivormeli meeskonna isesõitev 
võidusõiduauto valmib suve alguses. ■
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taltechi Põgenemislabürint  
teKitas tartus suurt eleVust
Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) püstitas 
28. septembril Tartu tudengipäevadel Tartu 
Raekoja platsile hiiglasliku põgenemislabü
rindi. Päeva jooksul pani põgenemistubadest 
inspireeritud labürindis oma võimed proovile 
pea 120 meeskonda, kokku üle 300 inimese.
„Soovisime Tallinna Tehnikaülikooli juubelit 
jagada ka oma sõpradega Tartust. Viimastel 
aastatel on Tehnikaülikoolis märkimisväärselt 
kasvanud nende magistrantide osakaal, kes on 
lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe. See 

näitab, et Tartu üliõpilastel on suur huvi jätkata 
õpinguid TalTechis. Nüüd sai TalTechi õppimis
võimaluste kohta infot sellises lõbusas vormis,” 
rääkis TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll.
Enam kui 400-ruutmeetrisel alal ootas mees
kondi ees hulk kaasakiskuvaid väljakutseid. 
Labürindis oli ülesandeid igast Tehnikaülikoo
li valdkonnast: inseneeria, majandus, meren
dus, loodusteadus ja infotehnoloogia. Mida 
laiema silmaringiga oli meeskond, seda kiire
mini nad välja pääsesid. ■

taltechi majandusteadusKonnas aVati 
üliõPilaste eY Vabaajatsoon
Oktoobris avati TalTechi majandusteadus
konnas audiitorfirma Ernst & Young’i (EY) 
sponsoreeritud vabaajaruum tudengitele.  
Koos kõrvaloleva üliõpilaskogu ruumiga tekib 
mugav puhkamise ja õppimise ala.
Koostöö EY ja TalTechi majandusteaduskonna 
vahel ulatub kaugemale kui EY vabaajaruum. 
Juba teist aastat viiakse läbi väga populaarset 
ainekursust EY Akadeemia, kus EY eksperdid ja 
spetsialistid jagavad üliõpilastega oma praktikas 
omandatud teadmisi. TalTechi majandusteadus
konna dekaan Enn Listra kommenteerib: „Täna
seks on TalTech oma majandusteaduskonnaga 
tõusnud Eesti tugevaimaks majandusülikooliks 
tänu tihedale koostööle praktikutega.“ Koostöö 
majandushariduse arendamisel jätkub ka tulevi
kus, kuna suur osa EY töötajatest on omandanud 
hariduse TalTechi majandusteaduskonnas. ■
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KonKurss

aKadeemilise Personali 
ametiKohtade KonKurss

TalTech  
personaliosakond:

ehitajate tee 5, u01-143, tallinn 19086

Teaduskond struktuuriüksus eriala ametikoht hõive kandideerimis-
tähtaeg

Inseneriteaduskond Materjali ja keskkonna
tehnoloogia instituut 

keemia ja keskkonna
tehnoloogia teadur 1 30.11.2018

Inseneriteaduskond Mehaanika ja tööstustehnika 
instituut kihtlisandustehnoloogia järeldoktor 

teadur 1 02.11.2018

Inseneriteaduskond Virumaa kolledž eesti keel lektor 0,5 21.11.2018

Inseneriteaduskond Virumaa kolledž eesti keel lektor 1 21.11.2018

Loodusteaduskond Keemia ja biotehnoloogia instituut analüütiline keemia ja  
instrumentaalanalüüs lektor 1 01.11.2018

Loodusteaduskond Keemia ja biotehnoloogia instituut biotehnoloogia vanemlektor 0,25 01.11.2018
Loodusteaduskond Keemia ja biotehnoloogia instituut keemiline bioloogia vanemlektor 0,25 01.11.2018
Loodusteaduskond Keemia ja biotehnoloogia instituut toiduteadus vanemlektor 0,25 01.11.2018
Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut äriarendus teadur 1 15.11.2018
Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut finantsarvestus vanemlektor 1 15.11.2018

konkursil osalemiseks esitada personaliosakonda (konkurss@ttu.ee või kandideeri online kaudu) järgmised dokumendid:
 � kandideerimisavaldus;
 � esmakordsel kandideerimisel TalTechi antud ametikohale vastavat haridust ja teaduskraadi kinnitavate dokumentide ärakirjad;
 � curriculum vitae koos publikatsioonide loeteluga, võimalusel täidetakse ja avalikustatakse ETISes (kui kandideeritakse esma

kordselt ning kandideerijal ei ole ETISe kasutajakontot, siis saata kasutajakonto avamiseks ekiri oma isikukoodiga aadressile 
etis@etag.ee selgituseks „TalTechi kandideerimiseks kasutajakonto loomine”);

 � vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang;
 � muud ametikoha eripärast tulenevad dokumendid, mis on sätestatud konkursi tingimustes.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kas eesti või inglise keeles. 

Teaduskond struktuuriüksus eriala ametikoht hõive kandideerimis-
tähtaeg

Eesti Mere akadeemia  meretehnika professor 1 31.10.2018
Eesti Mere akadeemia  mereveondus professor 1 31.12.2018
Inseneriteaduskond Ehituse ja arhitektuuri instituut hoonete tehnosüsteemid professor 1 31.10.2018

Inseneriteaduskond Mehaanika ja tööstus tehnika 
instituut tööstustehnika professor 1 30.11.2018

Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut ettevõtlus professor 1 30.11.2018

konkursil osalemiseks esitada personaliosakonda (konkurss@ttu.ee või kandideeri online kaudu) järgmised dokumendid:
 � kandideerimisavaldus;
 � esmakordsel kandideerimisel TalTechi antud ametikohale vastavat haridust ja teaduskraadi kinnitavate dokumentide ärakirjad;
 � curriculum vitae koos publikatsioonide loeteluga, võimalusel täidetakse ja avalikustatakse ETISes (kui kandideeritakse es

makordselt ning kandideerijal ei ole ETISe kasutajakontot, siis saata kasutajakonto avamiseks ekiri oma nime ja isikukoodiga 
aadressile etis@etag.ee. selgituseks „TalTechi kandideerimiseks kasutajakonto loomine”);

 � akadeemilise tegevuse portfoolio (ülesehitus toodud akadeemilise karjääri korralduse lisas 2);
 � visioon või tegevuskava järgmiseks professori tööperioodiks (pikkus kokku kuni 1500 sõna);
 � muud ametikoha eripärast tulenevad dokumendid, mis on sätestatud konkursi tingimustes.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada inglise keeles.

telefon 620 2056 
personal@taltech.ee
www.taltech.ee/tuletoole

www.taltech.ee/tuletoole
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Persoon

Vasilis KostaKise 
tuleViKutöö Valem: 
disaini globaalselt,  
tooda loKaalselt 

tegemistega, kes on rahvusvaheliselt promi nentne 
majandusteadlane ning juba viimased kümme 
aastat TalTechis Ragnar Nurkse instituudis külalis 
ja kaasatud professor. Mulle avaldas muljet siinne 
maailmatasemel teadlaskond ja just sellepärast 
otsustasingi oma teise magistrikraadi siin teha.

olete tegutsenud ka harvardi Ülikoolis, 
mis paljude jaoks on unistuste kool. mis 
on peamised erinevused ja sarnasused 
harvardi ja taltechi vahel?
TalTechis töötan Ragnar Nurkse innovatsiooni ja 
valitsemise instituudis, Harvardis teen koostööd 
Berkman Kleini interneti ja ühiskonna keskusega. 
Nurkse instituudi interdistsiplinaarne vaade aitab 
meil mõista tehnoloogiate ja tehnoloogilise arengu 
ambivalentsust. Berkman Kleini keskuse uurimis
tööd veab pigem positiivne ja kohati impulsiivne 
vaade. Leian, et kahe vaate süntees annab hea 
kuldse kesktee.
Tehnoloogiat saabki mõista mitmeti, võistle
vad erinevad lahendused. Harjumatu lähene
misega on aga võimalik kujundada täiesti uusi 
lahendusi ja saada oma teadustöö edendami
seks kõige ootamatumat tagasisidet.

Tallinna Tehnikaülikoolis nii magistri kui ka 
dok torikraadi omandanud Vasilis Kostakis kasu
tab Euroopa Teadusnõukogu alustava tead lase 
(Starting Grant) 1,1 miljoni euro suurust uuri
mis toetust neljaaastaseks teadusprojektiks 
„Cosmolocalism“, kus püüab mõtestada tuleviku
tööd automatiseerimise ajastul ja selle järgselt. 
Kostakise nägemuses on tulevikutöö jagatud laias 
laastus selle järgi, et „kerged“ asjad nagu disain ja 
ideed levivad ülemaailmselt, „rasked“ asjad nagu 
masinad ja tööriistad on kohapeal paigal. Inime
sed võtavad globaalsed teadmised ja valavad need 
lokaalsete vahenditega vajalikku vormi.
Uurimegi, mida noor teadlane plaanib suure 
gran diga ette võtta ning mida ta arvab sellest, ku
hu maailm liigub ja kuidas muutub tööks nimeta
tav tegevus lähemas ja kaugemas tulevikus.

kuidas tallinna tehnikaülikoolist – taltechist 
– esimest korda kuulsite ja millised olid 
esimesed kontaktid siin tallinnas?
Kuulsin TalTechi kohta Michel Bauwensi käest, kes 
on P2P Foundation’i (organisatsioon, mis uurib nn 
inimeselt inimesele majandusmudeli mõjusid) asu
taja. Tema omakorda oli hästi kursis Carlota Perezi 

cv tunnistab, et kreekast pärit professor vasilis kostakis seotud õige mitme üli - 
kooliga: tallinna tehnikaülikool, barcelona autonoomne Ülikool, etg Zürich, 
harvard. praegugi sõidab ta mööda euroopat ringi, kuid jõuab aasta lõpus 
tagasi eestisse, kus ta on taltechis õppinud ja õpetanud juba kümme aastat.  
suvel sai ragnar nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor 
vasilis kostakis euroopa teadusnõukogult (erc) alustava teadlase grandi, 
see on taltechis esimene.

Kaido Einama

TalTechi teadur Vasilis Kostakis plaanib oma 
4aastases teadusprojektis „Cosmolocalism“ 
kasutada 1,1 miljoni eurost Euroopa Teadusnõukogu  
granti rohkem välitöödel käimiseks ning edu ja 
põrumislugudega põhjalikumaks tutvumiseks.

Foto erakogust
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Vasilis KostaKis
süNDiNuD 1985

2009–2011 tallinna tehnikaülikool, phd
2008–2009 tallinna tehnikaülikool, ma
2007–2009 amsterdami Ülikool, msc
2002–2006 makedoonia Ülikool, bsc

01.09.2018–... barcelona autonoomse Ülikooli külalisprofessor, keskkonnateaduste ja tehnoloogia instituut
01.09.2018–... eth Zurich, külalisteadur
01.09.2017–... harvardi Ülikool, teadur, berkman kleini interneti ja ühiskonna keskus
01.01.2014–... commons transition group, teadur (0,10)
01.01.2013–... p2p lab, asutaja ja teaduskoordinaator
01.04.2016–01.04.2018 barcelona autonoomse Ülikooli külalisdotsent
01.04.2016–31.12.2017 amsterdami Ülikooli külalisteadur
01.02.2016–01.07.2016 kreeka valitsuse peaministri tehnoloogia ja valitsemise büroo nõunik
01.09.2015–30.08.2018 bitmind.co, arendaja
2009–... tallinna tehnikaülikooli teadur, vanemteadur, professor, ragnar nurkse innovatsiooni 

ja valitsemise instituut
01.01.2009–31.12.2010 kreeka valitsuse peaministri ikt ja e-valitsemise büroo nõunik
01.09.2007–01.02.2017 asutuse peer-to-peer alternatives (p2p Foundation) teaduskoordinaator

loometöö, ilukirjandus el roy kirjanikunime all – romaanid, näidendid
muusika, helilooming
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uurite tuleviku tööd – mida võiks ette-
võtted teada, et tööd paremini korral-
dada, ja millised muutused meie töö-
tegemist mõjutavad?
Esiteks on kõige olulisem teadvustada, et iga 
inimese sees on homo economicus ehk isikliku 
kasu saamise suurendamisest huvitatud osa koos 
homo socialis’ega, kes on hoopis altruistlikum ja 
tahab suhelda, töötada sellepärast, et see pakub 
naudingut, ning oma töö tulemusi ka teistega 
jagada. Paljud ettevõtted on aga üles ehitatud 
sellele, et kõik töötajad on homo economicus’ed. 
See ei vasta tõele.
Teiseks tuleb endale selgeks teha tehnoloogiate 
varjatud sotsiaalsed ja keskkonnamõjud. Niinime
tatud digitaalne ühiskond tugineb praegu mater
jali ja energiakulukale taristule. Seda on oluline 
tunnistada juba nüüd, et see ei kahjustaks veelgi 
rohkem praeguste ja tulevaste põlvkondade elu. 
Tõsine keskkonnamõju ja sellega seotud sotsiaa
lsed probleemid võivad aina süveneda, kui me 
midagi ette ei võta.
Lõpuks võib olla lahenduseks uus ühendatud, 
ühiste turgudega seotud ettevõtete võrgustik, kus 
tänaseid jagamismajanduse tehnoloogilisi lahen
dusi ja ärimudeleid ei kasutata peamiselt kasumi 
maksimeerimiseks, vaid uute teenuste loomiseks, 
mis võimaldaksid palju rohkem jagada, hoolitseda 
ühiskonna eest ning teha ülemaailmselt koostööd.

Kuna maailm on muutumas aina rohkem teadli
kumaks sellest, kuidas inimeste arvukus ja parem 
elu sõltub teistest inimestest ja keskkonna stabiil
susest, siis koos sellega näeb ka üha rohkem ühi
seid ettevõtmisi, mis on suunatud parema tuleviku 
tagamiseks.

siit jõuame cosmolocalismi juurde.  
siin on kokku pandud kaks äärmust – 
kosmopoliitsus ja lokaalsus. kuidas need 
kokku käivad? 
Toon siin ühe näite proteesitööstusest. Ampu
teeritud käe või jalaga patsiendid on tihti väga 
pettunud proteeside soetamise ja hilisema kasuta
mise ülikõrgetes hindades. Kuid seda toodet saab 
valmistada efektiivsemalt geograafiliselt küllaltki 
hajutatud kogukonna koostöös, kuhu kuuluvad 
teadlased, disainerid ja lihtsalt valdkonna entu
siastid. Kõiki tootmisega seotud teadmisi, tark
vara ja disainilahendusi on võimalik digitaalselt 
jagada üle kogu maailma. Seetõttu saab igaüks, 
kellel on olemas internetiühendus ja odav 3Dprin
ter või ligipääs kohalikule vastavale teenusepak
kujale selle proteesi endale ise valmistada.
Järgmine näide: väiketalunikel on väga raske 
leida sobivaid põllumajandusmasinaid, mis oleks 
väikeste mahtude juures optimaalsed. Niisiis 
otsustati Prantsusmaal hakata valmistama just 
sellele sihtgrupile sobivaid masinaid ja seesama 

Persoon

L’Atelier Paysani koostöökogu ehitab jagatud töökojas nisukoorimismasinat ehk rahvakeeli rehepeksumasinat
Foto: (CC) Chris Giotitsas/Leicesteri Ülikool
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kogukond jagab oma lahendusi Digital Common
si litsentsiga vabaks kasutamiseks kogu maail
mas. Teinegi kogukond USAs on läinud sama 
teed ning need kaks ringkonda on oma teadmised 
ühiste lahenduste välja töötamiseks ühendanud.
Kosmopoliitsus tähendab, et inimene kuulub 
ühte ülemaailmsesse kogukonda, mis jagab 
ühist moraali ja tulevikuvaadet. Cosmolocalism 
ehk kosmolokalism aga kasutab ülemaailmseid 
teadmisi ja kogemusi kohapealseks väiketootmi
seks. Ühised eesmärgid tulevad koosloomisest ja 
samade ressursside jagamisest.

räägime ka hiljuti teadusuudistest läbi 
jooksnud euroopa teadusnõukogu alustava 
teadlase 1,1 miljoni euro suurusest uurimis-
toetustest, mida kavatsete kasutada oma 
4-aastaseks teadusprojektiks „cosmo-
localism“. kuidas ja mille jaoks see raha 
kulub?
ERC ehk Euroopa Teadusnõukogu grant aitab 
mul uuringute mahtu oluliselt laiendada. 
Näiteks võib ette võtta rohkem välitöid edukate 
ja ka läbi kukkunud „kosmolokaalsete“ ettevõt
mistega tutvumiseks. Lisaks aitab ERC grant 
meil testida oletusi ja teooriaid, mil moel saak
sid kohalikud kogukonnad „kosmolokalismist“ 
rohkem kasu.

Üks kuum teema, millest tehnoloogiaini-
mesed ei saa üle ega ümber, on tehisin-
tellekt. kuidas see muudab meie (töö)elu 
tulevikus?
Tehisintellekt ehk AI pole tegelikult midagi 
uut. AI koos aruka andmeanalüüsiga mõju
tab ilmselt nii meie elusid kui ka majandust. 
Kuid tegelikult pole mul veel siiski päris selget 
ettekujutust, kuidas tehisintellekt mõjutab 
kitsamalt ühiskonda ja kogukondi.

mida arvata kaugtööst? töötamine teisest 
geograafilisest asukohast, digitaalne  
nomaadlus ehk rändav töötaja, kas see 
kõik on meie kontorite tulevik? mis juhul 
on kaugtöö sobiv, mis puhul aga mitte?
Ma usun, et kaugtöö, mis põhineb nn stigmergy’l 
(kreeka k hetk), võib praegust olukorda suure 
tõenäosusega muuta. Kõige üldisemas sõnastu
ses on see tegijate ja tegevuste vaheline kaudne 
suhtlemine. Iga tegevus jätab mingi jälje, mis 
algatab järgmise tegevuse ja paneb sedasama 
tegema kas sama tegija või kellegi teise.
Näiteks võib tuua tasuta ja avatud lähtekoodiga 
tarkvarakoodi või Wikipedia artiklid, mida loo

vad paljud erinevad inimesed tegevusi jagades ja 
konkreetseid ülesandeid lahendades.
Seepärast pooldangi kaugtööd, mis põhineb 
avatud sisendil ning mille väljund on jagatud 
ressurss kõigile kasutamiseks.

teisestki tulevikutöö tehnoloogiast oleme 
juba põgusalt juttu teinud – 3d-printerist. 
need on tänapäeval sama hinnaga kui 
mõni aeg tagasi tavalised paberi printe-
rid. kuidas see muudab tootmist, kui on 
võimalus kolida masstootmine tehastest 
paindtootmiseks kodudesse ja garaa-
židesse? milliseid uusi tootmisviise me 
lähiajal näeme?
Kui rääkida 3Dprinteritest ja uutest tehnoloo
giatest laiemalt, siis need võivad esmapilgul 
tunduda palju odavamad, kui need tegelikult on. 
Uued tehnoloogiad tulevad kasutajateni valmis
toodetena, mida võib omandada teatud raha
hulga eest. Mida aga paljud kasutajad ei näe, 
on see, et lisaks rahalisele väärtusele, mille eest 
saab toote soetada, peidavad paljud tehnoloogiad 
endas veel kulusid, mida teised inimesed on 
mujal teinud, ja mille tõttu on ka kuskil mujal 
kohalikku keskkonda mõjutatud, et toode valmis 
teha.
See uskumus, et tehnoloogia kasutuselevõttu 
saab hinnata vaid rahalises väärtuses, kuni see 
on läinud piisavalt odavaks, on antropoloogidel 
mõtestatud kui meie kultuuri juurdunud aru

Vasilis Kostakise tehtud lapstööjõu teemaline 
plakat, mida esitleti esmakordselt Harvardi 
Ülikoolis. Esimene joonis põhineb „Keegi ei laigi 
mind“ graffitil, mille autoriks tänavakunstnik I♥ 
Vancouverist. Teine plakati osa on tehtud World 
Visioni foto põhjal, kolmas aga Greenpeace’i 
fotost, mille autor on Natalie Behring
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saamine, mis varjab tegelikult fakti, et väheste 
jaoks on see tõesti odav, paljude jaoks aga mitte.
Näiteks võib 3Dprinteri üliodav tootmine olla 
seotud hoopis lapstööjõuga, vähe palka saava 
ületunde tegeva orjatööjõuga või keskkonna
kahjudega kusagil mujal maailmas. Kõiki neid 
kulusid ja kahjusid pole lõpphinda arvestatud.
Ma ei oska öelda, mida tulevik meile täpselt toob, 
aga võin öelda, mida ma tahan, et see tooks. Need 
on väärtused, mille nimel progressiivsed kogukon
nad võiksid võidelda. Minu nägemus on järgmine.
Võrgustatud mikroettevõtete tekkimine loob 
projekteerimis ja tootmisvaldkonnas uusi avatud 
lähtekoodiga ärimudeleid. Sellised lahendused 
võivad olla kas nn Makerspace’id (ehk ühised töö
kojad), Fab Lab’id (digitaalsed töötoad) või muud 
koostööruumid, mis on varustatud kohalike toot
mistehnoloogiatega, nagu näiteks 3Dprinterite ja 
CNCtööpinkidega, või traditsiooniliste tööriistade 
ja käsitöövahenditega. Veelgi enam, sellised ruu
mid pakuvad ka koostöökeskkonda, kus inimesed 
saavad isiklikult kohtuda ja ühiselt midagi luua.
Nii tekivad uued tootmisviisid, mis tuginevad 
digiteadmiste, tarkvara ja disainilahenduste 
ühendamisele kohalike tootmistehnoloogiatega. 
Võib ka öelda, et „disaini globaalselt, tooda lokaal
selt“, järgides loogikat, et kõik see, mis on kergesti 
liigutatav (teadmised, disain) tehakse globaalselt, 
ning samas kõik see, mis on raske (masinad), on 

kohalik ja ideaalis ka kohapeal jagatud. „Disaini 
globaalselt, tooda lokaalselt“ ehk DGML (Design 
Globally, Manufacture Locally) näitab, kuidas 
tehnoloogia suudab tavapäraste kohapealsete va
hendite kasutamist täiendada globaalse kogukon
na teadmistega, tekitades täiesti uusi koostöövor
me. Erinevalt massilisest tööstuslikust tootmisest 
pakub DGMLmudel väikesemahulist, detsent
raliseeritud, paindlikku ja kohapeal juhitavat 
väiketootmist. DGML võimaldab efektiivsemalt 
arvestada piiratud ressurssidega ja korraldada 
oma tegevust ümber vastavalt keskkonnale.
Maailmas on juba üsna mitmeid DGMLinitsia
tiive, mis ei nõua kogu tootmise füüsiliselt ühes 
kohas paiknemist, vaid panustada saab kõikjalt 
üle maailma.
Näiteks seesama väiketalunike kogukond L’Atelier 
Paysan Prantsusmaalt ning Farmhack USAst loo
vad üheskoos nn avatud lähtekoodiga põllumajan
dusmasinaid väikefarmeritele. Veel üks põnev 
pro jekt Wikihouse on demokratiseerimas säästlikku 
ja vähese ressursikuluga majaehitust. OpenBionics 
toodab avatud lähtekoodiga ning soodsa hinnaga 
robootika ja bioonikaseadmete lahendusi. RepRap 
on kogukond, mis loob avatud disainilahendust 3D
printerile, mis suudab oma detaile ise välja trükkida.
Digital Commonsi lahendustega tekib aina uusi 
ja ahvatlevaid ärivõimalusi, kus inimesed ühine
vad eri põhjustel mõne uue lahenduse loomiseks.

RepRap – 3Dprinter, mis taastoodab end ise. See on näide uute majandusmudelite võimalustest – 
printeri reprodutseerimise tarkvara arendavad sajad inimesed üle maailma

Foto: (CC) RepRap Project
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mis on tallinna teaduselus huvitavamad 
nüansid, mis tugevamad valdkonnad?
Eesti tundub mulle hea testimisplatvorm mitme
suguste sotsiaaltehniliste lahenduste proovimiseks.  
See on ka Eesti teaduse nii tugevus kui nõrkus. Mui  
dugi hindan ma seda vabadust, mida Eesti pa kub  
ülikoolidele, nende instituutidele ja teadustöötaja
tele. See iseseisvus annab jõudu loomingulisuseks.

teie doktoritöö juhendajaks oli nurkse 
instituudi professor Wolfgang drechsler. 
millised olid teie suurimad erimeelsused 
doktoritöö tegemise ajal?
Wolfgang oli tõeline Doktorvater. Jah, meil oli 
erimeelsuseid, kuid me arutasime neid konstruk
tiivselt. Ma usun, et meievaheline arutelu muutis 
meid mõlemat. Mind kindlasti rohkem kui teda.

kuidas on lood teie doktorantidega, kas 
nende juhendamisel on midagi muutunud  
võrreldes ajaga, kui oma doktoritööd  
tegite? millised on akadeemiliste põlv-
kondade erinevused?
Ma ise olen kasutanud sama lähenemist kui 
Wolf gang ning võin öelda, et erinevate akadee

miliste põlvkondade vahel on side olemas. Õppi
mine on endiselt seotud argumentide ja ideede 
loova sidumisega parema arusaamise huvides.

kuidas end digitaalsest maailmast lahti 
ühendate ja mida offline’is teete?
Mul pole nutitelefoni, seega ma püsin võrgust 
väljas nii palju kui võimalik. Võimalus mõelda 
omi mõtteid ilma igasuguste väliste häirijateta 
on meie ajastu tõeline Püha Graal.

mis kohti olete eestis väljaspool tallinna 
külastanud ja millised on lemmikkohad?
Võin siin pettumuse valmistada – olen külasta
nud vaid Tallinna ja Laulasmaad.

elu tallinnas: mis meeldib ja mis on  
midagi sellist, mida ei oodanudki?
Mulle meeldib Tallinn. Selle kümne aasta jook
sul, mil siin olen olnud, on see teinud läbi tohutu 
muutuse. Mulle meeldib peaaegu iga nurk 
sellest linnast, välja arvatud võibolla pilvelõh
kujad. Mulle meeldib toit, inimesed, vanalinn ja 
uued ajaveetmiskohad. Ja loomulikult ei meeldi 
mulle siinne ilm. ■

Wikihouse on samuti üks uue kogukonnapõhise „disaini globaalselt, tooda lokaalselt“ majandusmudeli 
näide. Üle maailma mõeldakse välja, kuidas maja valmis teha, kohalik kogukond saab lokaalselt kasutada 
kõiki vajalikke teadmisi ja ehitise püsti panna

Foto: (CC) Claudia Garád / Wikipedia
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Fotod: Edmond Mäll
Ülikooli aastapäevale pühendatud akadeemilisel 
aktusel oli tänavu pidulikkust rohkem kui 
tavaliselt – sajandile vääriliselt oli saalis külalisi 
nii riigi kui teiste ülikoolide juhtide hulgast, 
promoveeriti tavalisest rohkem audoktoreid ning 
lisaks rektorile ja aasta vilistlasele pidas kõne 

TalTechi kuratooriumi esimees Gunnar Okk. 
Pidupäeva hõngu lisas keelpillitrio ning pidustused 
jätkusid kontsertaktusel ja vastuvõtul Alexela 
kontserdimajas. (Vt pilte pidulikust vastuvõtust  
lk 48 ja linnakupeolt lk 62.)

galerii

üliKooli 100. aastaPäeVa 
aKadeemiline aKtus
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Vilistlane

Tallinna Tehnikaülikooli aasta vilistlase 2018, Euroopa Komisjoni mobiil su se  
ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei kõne ülikooli 
sajanda aastapäeva akadeemilisel aktusel 17. septembril ülikooli aulas.

aasta Vilistlane 
2018: Henrik Hololei 
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Austatud rektor Jaak Aaviksoo, 
lugupeetud ülikooli akadeemiline pere, 
mu daamid ja härrad!
Kõigepealt suur-suur tänu. Seisan siin suu-
res aukartuses teie kõigi ees ning olen väga 
uhke ja liigutatud aasta vilistlase tiitli ja 
tunnustuse üle.
Ja muidugi teeb selle eriliseks asjaolu, et 
täna tähistame ühtlasi Tallinna Tehnikaüli-
kooli 100. aastapäeva. See on väärikas va-
nus väärikale koolile, mis on aastate jooksul 
andnud erakordselt suure panuse Eesti 
ühiskonda, koolitades inimesi, kes on oma-
korda jätnud sügava jälje Eesti riigi, Eesti 
majanduse ja Eesti teaduse arengusse.
Mul on väga hea meel, et aastal 1988 – see-
ga kolmkümmend aastat tagasi – tegin oma 
valiku just selle kooli kasuks ning astusin 
tolleaegse TPI majandusteaduskonda, õp-
pima tootmise juhtimise eriala, mille 1993. 
aastal ökonomistina lõpetasin.
Mõtlesin ka seda, kus ma võisin olla just 
täna 30 aastat tagasi, kui TTÜ tähistas oma 
70. juubelit, ja meenus, et tollele ajale oma-
selt veetsin selle päeva värske esmakur-
suslasena Muhu saarel usinalt kartulisaaki 
traktorikasti noppides. Olid ajad…
Tehnikaülikooli majandusteaduskonna 
kasuks otsustamine oli mulle mingis mõttes 
loomulik valik, kuna mu isa Gunnar Hololei 
lõpetas 1949. aastal cum laude sellesama 
ülikooli sama teaduskonna kaubandusöko-
noomika erialal.
Perega seonduvaid seoseid siinse majandus-
teaduskonnaga on aastate jooksul juurdegi 
tulnud, kuna mu abikaasa on lõpetanud 
tööstuse planeerimise eriala 1991. ning 
tema isa tööstusökonoomika 1953. aastal, 
lisaks töötas ta pikki aastaid majandustea-
duskonnas õppejõuna.
Astusin ülikooli ajal, kui meie ühiskonnas 
olid toimumas suured muutused. See, mida 
ma esimesel õppeaastal õppisin, ei olnud 
enam see, mida järgmisel õppeaastal õppida 
tuli. Suured muutused tähendasid ka suurt 
väljakutset omaaegsetele õppejõududele, 
kuna järgmise loengu materjalid tuli sel 
ajal sõna otseses mõttes põlve peal kokku 
panna. Siis polnud ju internetti ning juur-
depääs rahvusvahelisele majandusteemali-
sele kirjandusele oli üpriski piiratud.
Sellest hoolimata tegid nad enda parima 
ja üritasid meile edasi anda turumajan-
duse algtõdesid, majandusmõtte ajalugu 

ja majandusteooriate kujunemist, et me 
tudengitena mõistaksime demokraatlike ja 
turumajanduslike ühiskondade toimimis-
mehhanisme.
Nende selline pingutus aitas laduda põhja, 
mida mul pole hilisemas elus olnud põh-
just häbeneda. Ja see näitas meie ülikooli 
õppejõudude suutlikkust muudatustega 
kaasas käia ning anda endast parim. Pole 
kahtlustki, et see on kindlasti ka meile, 
tolleaegsetele tudengitele, sedasama sitkust 
sisendanud.
Viimased 14 aastat olen elanud Eestist 
väljaspool väga rahvusvahelises keskkonnas 
ning töötanud suures rahvusvahelises orga-
nisatsioonis, mis on toonud kokku inimesi 
üle kogu Euroopa ja ka kaugemalt.
Selleks, et sellises tihedas konkurentsis läbi 
lüüa, peab olema tugev hariduspõhi, kuna 
paljud kolleegid on lõpetanud maailma tipp-
ülikoole. Minu jaoks on TalTechis omanda-
tud haridus mu karjääri alustala ja seda 
mitte pelgalt õpitu pärast, vaid ka tänu 
inimestele, kellega ja kellelt ma õppisin. 
Olen väga uhke oma alma mater’i ning selle 
hariduse ja kogemuse üle, mille siit majast 
endaga kaasa võtsin.
Mul on ka väga hea meel, et viimaste aas-
tatega on Tallinna Tehnikaülikool jõudsalt 
edasi arenenud ning üha enam rahvusva-
helist tunnustust võitnud. On hea, et meil 
on tehnikaülikool, mis annab arvestatavat 
rahvusvahelist haridust, ja on oluline, et 
üha rohkem tudengeid üle maailma leiaks 
tee just siia, Mustamäe mändide vahele.
Nad toovad endaga kaasa kogemust, mil-
le läbi saame oma konkurentsivõimelist 
haridust veelgi enam rahvusvahelisemaks 
muuta. Olgem ja jäägem alati avatuks ning 
ärgem unustagem, et hea haridus on iga 
riigi jaoks üheks olulisemaks märgiks enda 
identifitseerimisel.
Suur tänu kõigile õppejõududele, kogu aka-
deemilisele perele, kes erinevatel aegadel 
on oma panuse selleks andnud, ning suur 
tänu neile, kes täna siin on ja omalt poolt 
panustavad, et ülikooli ja oma riiki suure-
maks teha.
Soovin teile kõigile edu ja jõudu ning Tal-
linna Tehnikaülikoolile head juubelit ning 
muidugi pikka iga.
Tänan veelkord teid kõiki!  
Elagu Eesti!  
Elagu Tallinna Tehnikaülikool! ■
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Üha kiirenev rahvusvahelistumine on olulisel määral muutnud ka meie 
kõrg haridusmaastikku ning seda eelkõige õpirände kontekstis. Kui rahvus
vahelised tudengid ülikooli lõpetavad, ootab värskeid spetsialiste nii kohalik 
tööandja kui ka ülikool, kuid välistada ei saa, et siit saadud haridus rändab 
koos värske spetsialistiga jälle välja.

Rahvusvahelise koostöö juht Reijo Karu

Praegust sajandit on korduvalt 
tituleeritud rändeajastuks, 
mille jooksul on viimase 15 
aastaga maailmas kasvanud 
oma sünniriigist väljaspool 
elavate inimeste koguhulk 173 
miljonilt 250 miljonile. Valdav 
osa rändest toimub eelkõige 
suunaga Euroopasse, Amee-
rika Ühendriikidesse ning 
Aasiast üha kasvavas tempos 
ka Lähis-Ida naftariikidesse. 
Eesti on seejuures alles viima-
sel kolmel aastal võõrustanud 
enam sisserändajaid, kui on 
siit lahkunuid1.
Kümmekond aastat tagasi õp-
pis Eestis kokku ligikaudu 900 
välismaalasest kraaditudengit, 
2017. aastaks loendati selleks 
numbriks juba 4400, mis moo-
dustab ligi kümnendiku kogu 
Eesti tudengkonnast2. Senise 
statistika põhjal võib sarna-
ne kasvutrend jätkuda veel 
aastaid, kuid ehk pisut tagasi-

hoidlikumas tempos. Kokku on 
tänaseks Eestis kõrgharidust 
omandamas tudengeid 120 rii-
gist, kelle seas on kõige enam 
õppureid Soomest, Venemaalt, 
Nigeeriast, Ukrainast ning 
Türgist. Põhjuseid siia õppi-
ma tulemiseks võib leida nii 
Eesti asukohast, kultuurilisest 
taustast, e-riigi kuvandist kui 
ka siin pakutavast haridusest 
endast.
Eesti ülikoolid on oma õppe-
tegevuse rahvusvahelistumi-
seks pikalt investeerinud ing-
liskeelse hariduse pakkumisse, 
mille tulemusena on tänaseks 
võimalik kraadi omanda enam 
kui 150 ingliskeelsel õppeka-
val. Kõige enam pakutakse 
rahvusvahelist haridust dok-
toriõppes, mille lahutamatuks 
osaks on ingliskeelne teadus-
ruum, üha rohkem avaneb 
uusi ingliskeelseid programme 
ka magistriõppes.

Rahvusvahelised tudengid 
tööturule?
Juba ainuüksi TalTechi vilist-
lastena on Eestis aastas u 370 
rahvusvahelist tudengit, kelle 
edasine tulevik pakub huvi nii 
kohalikele tööandjatele kui 
ka ülikoolile endale. Esimeste 
puhul on kindlasti peamised 
põhjused seotud pingelise töö-
jõuturuga, kuid ülikooli sei-
sukohalt lisandub hulk stra-
teegilisi küsimusi ning seda 
eelkõige rahvusvahelise õppe 
arendamise (ning ka turunda-
mise) tuleviku vaatenurgast.
TalTechi missiooniks on olla 
Eesti teaduspõhise tehnoloo-
giahariduse kandja ja inseneri-
kultuuri edendaja, mille üheks 
olulisemaks väljundiks on rah-
vusvaheliselt konkurentsivõi-
meline vilistlaskond, mis Eesti 
ühiskonda kujundama asub. 
Välistudengite rolli selles mää-

VälistudenGid – 
kas Väärtuslik 
ressurss tööturul 
Või kõrGHariduse 
eksport? 
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rabki ära nende seotus Eestiga 
pärast lõpetamist, mida saab 
otseselt mõõta osakaaluga lõ-
petajatest, kes jäävad siia töö-
le, edasi õppima või alustavad 
oma ettevõtlusega, panustades 
seeläbi siinsesse majandusse 
ning kujundades ühiskonda.
Sihtasutus Archimedese algatus 
„Study in Estonia“ on seadnud 
eesmärgiks kasvatada siinse 
tööturuga seotute osakaal välis-
tudengitest vilistlaste seas aas-
taks 2020 30%-ni . Haridus- ja 
Teadusministeeriumi 2017. a 
tellitud Eesti kõrgkoolide vilist-
laste uuringust3 ning Riigikont-
rolli ülevaatest selgus, et siinsele 
tööturule rakendatute indika-
tiivne osakaal on 25–30% lõpe-
tanud välistudengitest. Võrdlus 
kohalike tudengite hõivatusega 
pärast ülikooli lõpetamist (>85 
%) annab ruumi aga kõrgemale 
ambitsioonile, mille võtmist het-
kel tööturg jõuliselt toetamas on.

Keelebarjäär ja vähene 
praktika
Peamise kitsaskohana toovad 
välistudengid ise välja esma-
joones madala keeleoskuse, mis 
sageli tööandja ootustele ei vas-
ta ning mille arendamiseks tu-
leb lisaks ülikoolide pakutavale 
iseseisvalt keelekursuseid juur-
de hankida. Seejuures mängivad 
rolli ka teenuse suhteliselt kõrge 
hind ning ebasobivad kursuste 
toimumise ajad, mis ei arvesta 
päevast hõivatust õppe- ja/või 
praktikategevusega. Mõnevõr-
ra leevendaks olukorda suurem 
osalus kohanemisprogrammi pa-
kutavatel koolitustel, kuid baas-
tasemest kõrgema keeleoskuse 
omandamist see paraku ei või-
malda. Siinkohal on ka ülikooli-
del võimalus hakata oma tuden-
gitele senisest enam keeleõpet 

pakkuma, kuid sellele eelnev 
riiklik tellimus peaks määrama 
nii teenuse mahu kui ka hinnas-
tamise põhimõtted. Omaosaluse 
suurus ei tohiks ületada motivat-
siooni õppida eesti keelt.
Teine oluline aspekt on tu-
dengite praktiliste kogemuste 
omandamine õpingute vältel. 
Tööandjate hinnangul on tegu 
hea võimalusega kohaliku ette-
võtlusega kontaktide loomiseks 
ning ühtlasi siinse töökultuuriga 
tutvumiseks. Tudengite jaoks sa-
muti, kuid nende ootus tööandja-
tele on selgelt enam avatust üles 
näidata, et tudengid leiaks enam 
võimalusi end praktikas proovile 
panna, mille tulemiks võibki olla 
erialane karjäär kohalikus ette-
võttes. Ülikoolidelt ootavad välis-
tudengid kohalikest pisut enam 
karjäärinõustamise teenuseid 
ning aktiivsemat praktikavõi-
maluste vahendamist.

Välistudengite huvi Eestisse  
jäämise vastu on suur
TalTechi õppeosakonna 2017. 
aasta välistudengite küsitlusest 
selgub, et üle 80% lõpetanud 
välistudengitest soovib ennast 
tulevikus siduda Eestiga ka 
edasiõppimise, kuid eelkõige 
siin töötamise eesmärgil. Sar-
nast suurusjärku toetavad ka 
eelmainitud Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi tellitud vi-
listlasuuring ning Riigikontrolli 
ülevaade. Hinnates Eestis kõrg-
hariduse omandanud välismaa-
lasi kui tulevasi tippspetsialiste, 
on tegu oluliselt alakasutatud, 
kuid seejuures kõrge potentsiaa-
liga ressursiga siinsel tööturul. 
Kuid kõrvutades lõpetanud vä-
listudengite huvi ja tegelikku 
olukorda, on näha, et suur hulk 
kõrgelt haritud spetsialiste ei 
leia siin sobivat rakendust ning 

siirduvad mujale. Põhjuseks ei 
saa seejuures pidada välistuden-
gite rahulolematust siinse eluolu 
või saadud hariduse kvaliteedi-
ga, mille hinnang on globaal-
sest keskmisest punkti võrra 
kõrgemgi – 89%4. Seniste uu-
ringute põhjal mõjutab erialase 
karjääri alustamist kõige enam 
valdkond, mitte pelgalt keeleos-
kus või kultuuriline kohanemi-
ne. Tehnoloogia, hariduse ning 
meditsiini valdkonna lõpetajatel 
on erialase rakenduse leidmine 
oluliselt tõenäolisem kui näiteks 
sotsiaalteaduse, ärinduse või hu-
manitaaria valdkondades.
Ülikoolide jaoks on aeg sobiv 
mõtestamaks lahti pakutava 
rahvusvahelise hariduse väärtus 
nii neile, kes soovivad jääda siia 
edasi õppima või töötama, kui 
ka neile, kes on huvitatud vaid 
kraadi omandamisest ning tule-
vikku meelsamini kuskil mujal 
näevad. Kui esimeste puhul on 
olulisimaks kriteeriumiks vald-
konnad, kuhu ülikoolid spet-
sialistide koolitamisega panus-
tavad, siis teiste puhul mängib 
õppekavade turunduspotentsiaal 
kõige kaalukamat rolli.
Sellest lähtuvalt on tõenäoliselt 
tarvis eristada kohalikule töö-
turule suunatud õppekavad nen-
dest, mille pakkumine end ise 
majandada suudab ning mille 
osas kohalikel ettevõtjatel kohali-
kest spetsialistidest samaväärset 
puudust ei ole. Vastava loogika 
alusel kujunevad õppe kavadel 
erinevad rahastus mudelid, sti-
pendiumiskeemid ning muud 
kohanemist soodustavad lisa-
väärtused, mille tulemusena on 
võimalik näha välistudengeid nii 
väärtusliku inimressursina Ees-
ti 2100 kujundamisel või hoopis 
kliendina meie kõrghariduse kui 
teenuse eksportimisel. ■

1 Statistikaamet, 2018: Eestisse asus eelmise aasta jooksul elama 17 616 inimest ja Eestist lahkus 12 358 
inimest, seega oli 2017. aastal positiivne rändesaldo rekordiliselt suur – Eestisse saabus 5258 inimest 
rohkem kui siit lahkus.

2 SA Archimedes – http://archimedes.ee/blog/kraadioppe-valistudengite-statistika-20172018/ 
3 Haridus- ja Teadusministeerium viis koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga läbi Eesti kõrgkoolide 2015. 

aasta vilistlaste uuringu, et koguda sisendit Eesti kõrghariduspoliitika kujundamiseks ning kõrgkoolide 
õppetöö arendamiseks.

4 International Student Barometer 2014.

http://archimedes.ee/blog/kraadioppe-valistudengite-statistika-20172018/
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tööandjate Vaade

Spetsialistide puudus on meie et-
tevõtete arengu peamisi pidureid. 
Välistudengid on justkui hea või-
malus tööjõupõuda leevendada, 
ent kas koolitame välistudengeid 
erialadel, mida vajame?
Kui tööandjad ütlevad, et hari-
dus ja tööturg peavad kokku so-
bima, siis peetakse laias laastus 
silmas tööturul vajalike oskuste 
õpetamist tööturule vajalikus 
mahus. Tööandja vaates on loo-
mulik loota, et paneme suure-
mat rõhku just prioriteetsete ja 
kasvavate valdkondade spetsia-
listide koolitamisele ning sama 
malli jälgime välistudengite 
Eestisse õppima kutsumisel.
Koolitusvajadust ja -pakkumist 
hinnates on hea võtta aluseks 

tehtud valdkondlikud tööjõu-
vajaduse uuringud. OSKA 
analüüsidest paistab silma, et 
spetsialistide nõudlus ületab 
pakkumist eelkõige loodus-, teh-
nika- ja täppisteaduste valdkon-
nas: kasvab vajadus inseneride 
ning info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia kompetentsiga spet-
sialistide–juhtide järele. Samuti 
pakutakse praktikakohti (mis 
üliõpilaste siia tööle jäämiseks 
on üks tähtsamaid samme) ik-
kagi neil erialadel, kus tööand-
jad järelkasvu vajavad. Praegu 
õpib aga ligi 40% välisüliõpilas-
test ärinduse, halduse ja õiguse 
valdkonnas.
Välistudengite praktika Eestis 
ei erine tavapärasest prakti-
kast, küll aga võib välistuden-

gitel nappida infot kehtivate 
regulatsioonide kohta, samuti 
on neil keeruline leida endale 
praktikakohta. Praktika- ja töö-
kohtade saamisel on kindlasti 
üheks takistuseks välistuden-
gite puudulik eesti keele oskus, 
kusjuures mõnevõrra üllatus-
likult on kostnud kurtmist ka 
inglise keele vähese oskuse üle. 
Tasapisi olukord siiski para-
neb. Ülikoolid ja ettevõtjad 
teevad aina enam koostööd, 
toimuvad välistudengitele 
mõeldud praktikaturud ja töö-
varjupäevad. Meie tehnoloogia-
valdkonna ettevõtted ja start-
up’id on kas juba sünnist saati 
rahvusvahelised või siis selleks 
kiiresti muutunud, paljudes on 
enam kui pooled töötajad välis-
maalased ning töökeeleks ing-
lise keel. Ka näevad ettevõtjad, 
et välisspetsialisti kaasamine 
meeskonda tooks uusi ideid 
ja kontakte-teadmisi välisrii-
kidest ning tudengi näol võib 
ettevõte leida konkreetset siht-
turgu hästi tundva ja vajalikku 
võõrkeelt kõneleva uue töötaja. 
Välistudengi praktikale võt-
mist on valmis kaaluma pea iga 
kolmas ettevõtja, kuid reaalselt 
teeb selle sammu vähem kui 
iga kümnes, näitas Eesti Töö-
andjate Keskliidu ettevõtjate 
seas läbi viidud küsitlus. 
Tuleb teha lihtsalt esimene 
katsetus, kaotada pole mida-
gi – praktikandist võib saa-
da asendamatu töötaja. Häid 
näiteid ei tule kaugelt otsida. 
Ericsson Eesti AS on välistu-
dengid kaasanud oma prakti-
kaprogrammi ja pakub prakti-
ka edukalt läbinud üliõpilastele 
ka töölepingut. Tunnustasime 
ettevõtet selle eest tänavu Pa-
rima praktikakoha konkursil 
eriauhinnaga. ■

toomas tamsar
Eesti Tööandjate Keskliit
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VälisVilistlase Vaade

Sa tulid Mehhikost… Miks 
Eesti ja TalTech?
Ma tahtsin õppida tööstusteh-
nikat magistri tasemel ja teha 
seda nimelt Euroopas. Ühel het-
kel sattusin oma otsingutel Tal-
Techi veebilehele ja leidsin just 
täpselt selle programmi, mida 
olin tahtnud. Lisaks oli tol het-
kel see kõigile tudengitele tasu-
ta ning ülikooli kandideerimise 
protsess ja elamisloa taotlemine 
suhteliselt lihtsad. Midagi muud 
ei osanudki soovida. 

Mis sai saatuslikuks,  
et peale lõpetamist siia 
otsustasid jääda?
Ma tundsin, et olin olnud oma 
väikeses tudengielu mullis, 
aga puudus kokkupuude te-
geliku eluga – omada reaalset 
vastutust, katta ise oma kulud, 
leida endale tõeline eluase jne. 
Teha seda kõike välismaal oli 
minu jaoks just sobiv väljakut-
se. Ma tahtsin mõista siinset 
töökeskkonda ja seeläbi enda-
le kogemusi hankida. Lisaks 
mulle väga meeldib elada Ees-
tis. Mõnede inimeste arvates 
on siin pisut igav, kuid mulle 
just meeldib. Kui ma võrdlen 
siinset rahulikkust ja turvali-
sust enda kodumaal valitsevate 
ülerahvastatud, kaootiliste ja 
ebaturvaliste tingimustega, on 
see täpselt see, mida ma vajan. 

Mis olid peamised välja
kutsed tööotsingutel?
Esmane probleem oli see, 
et mul polnud õrna aimugi, 
kuidas koostada CV-d. Olin 
Mehhikos juba tööotsijana 
kätt proovinud, kuid ma ei 
kujutanud ette, mida siin oo-
datakse elulookirjeldusest ja 
kandideerimisega kaasnevast 
paberimajandusest. Näiteks 

minu kodumaal ei küsita mo-
tivatsioonikirju, minu jaoks oli 
see esmane kogemus. Õnneks 
aitas mind selles TalTechi kar-
jääritalitus, kust sain suurepä-
raseid näpunäiteid. 
Teine teema on muidugi minu 
eesti keele oskus, mis kahjuks 
on vägagi tagasihoidlik ning 
mis välistas kohe ka hulga 
võimalusi töötamiseks. 

Kuidas sa hindad meie 
tööandjate avatust välis
maalaste värbamisel?
Olen aru saanud, et keskmised 
ja suured ettevõtted (eriti rah-
vusvahelised) on üsna avatud 
TalTechi välisvilistlaste värba-
misel. Olin väga üllatunud, kui 
hakkasin saama vastuseid oma 
kandideerimisavaldustele pea-
aegu koheselt. Olin kujutanud 
ette, et minu kui mitte-euroop-
lase ja mitte eesti keelt rääkiva 
inimese puhul läheb selle kõige-
ga palju kauem aega. Ma arvan, 
et ka siinne valitsus on teinud 
väga palju selleks, et lihtsusta-
da välismaalase tööle saamist.

Kas sa näed ka oma  
tulevikku siin, Eestis?
Ma ei oska öelda, kas ma 
nüüd aastakümnete pärast 

ennast siin näeksin, kuid 
keskpikas perspektiivis kind-
lasti – ma olen õnnelik siin ja 
praegu. 

Milline oli valdav trend 
sinu kursusekaaslaste 
seas seoses siia jäämisega  
pärast lõpetamist?
Koos minuga oli meie kursu-
sel kokku seitse välistuden-
git, kellest ainult üks kolis 
pärast lõpetamist teise rii-
ki. Ülejäänud kõik töötavad 
praegu siin. 

Mida motiveerivat sa  
lisaksid meie välis
vilistlastele seoses töö 
leidmisega pärast  
lõpetamist?
Julgustan välisvilistlasi Ees-
tis tööd otsima ka juhul, kui 
nad ei ole IT-valdkonna esin-
dajad. Nii ülikool kui ka riik 
tervikuna toetab infotehno-
loogiat täiel rinnal, mis on 
ka arusaadav, kuid siin on ka 
palju enamat. Isegi, kui need 
rambivalguses ei asu, on Ees-
tis palju ettevõtteid, mis vaja-
vad nii insenere, disainereid, 
juhtimisspetsialiste kui ka 
paljusid teisi, keda sobivusel 
ollakse valmis värbama. ■

Fabiola Garcia
MA Tööstustehnika ja juhtimine
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eesti esimese
autonoomse sõiduki 
iseauto prototüüp 
on Valmis 
Tehnikaülikool on alates eel-
misest sügisest arendanud 
koostöös Silberauto ASiga 
isejuhtivat autot ja esimene 
tulemus on nüüd käes. Valmi-
nud on Eesti esimene isejuhtiv 
auto, mis tegi oma debüütsõi-
du tehnikaülikooli 100. aasta-
päeva juubelinädalal TalTech 
Digitali visioonikonverentsil. 
Esimesteks reisijateks olid meie 
ülikooli rektor akadeemik Jaak 
Aaviksoo ja Euroopa Investeeri-
mispanga asepresident, Soome 
endine peaminister Alexander 
Stubb. Sõit algas IT Kolledži 
juurest ja kulges mööda Tipi 
teed kuni Tudengimaja nurga-
ni Thomas Johann Seebecki mä-
lestusmärgi juurde. Vahepeal 
tehti peatus, kus ülikooli rektor 
tutvustas külalisele uut amfi-
teatrit ja tehti ka pisike jalutus-
käik. Põgusa intervjuu käigus 
selgus, et Alexander Stubbil oli 
see esimene kord sõita isejuh-
tiva sõidukiga, rektor sai oma 
esimese kogemuse päev varem. 
Sõidu lõppedes läksid rektor ja 
külaline avama TalTechDigita-
li visioonikonverentsi. Ürituse 
ajaks toodi Iseauto Akadeemi-
kute alleele, kus igaüks sai vaa-
data ja uudistada, istuda autos, 
küsida küsimusi ja teha pilte.

Lisaks toimus samal päeval 
spontaanselt esmakordselt sel-
line sõit, kus sõiduk sõitis päris 
üksinda ehk auto sees ei olnud 
ühtegi inimest. See sõit oli tähe-
lepanelikul vaatajal droonikaad-
ritena näha ka TV3 uudistes.

Ühe aastaga ideest autoni
Projekt algas eelmise aasta su-
vel ja reaalse arenduseni jõuti 
täpselt aasta tagasi. Aasta jook-
sul arendati TalTechis peami-
selt sõiduki tarkvara, elektroo-
nikat ja sensoorikat. Silberautos 
projekteeriti ja ehitati sõiduki 
kere. Juulis 2018 toodi sõiduk 
ülikooli laborisse ning hakati 
välja töötatud ja testplatvormi-
del katsetatud tarkvaralahen-
dust integreerima sõiduki lõpli-
ku versiooniga. See oli pingeline 
ja praktiline probleemilahendus 
nii TalTechi tudengite kui ka 
Silberauto inseneride jaoks, 
kelle hulgas muide on ka Teh-
nikaülikooli tudengeid.
Kogu arendusmeeskond on ja-
gatud nelja gruppi, mida juhi-
vad ülikooli teadlased. Tarkva-
ra ja tehisintellekti gruppi juhib 
Tarkvarateaduse instituudi dot-
sent Juhan Ernits, kontrolleri-
te töögruppi Arvutisüsteemide 
instituudi teadur Mairo Leier, 

elektroonika töögruppi Elektro-
energeetika ja mehhatroonika 
instituudi teadur Anton Rassõl-
kin ning kereehituse töögruppi 
Silberauto insener Johannes 
Mossov. Kogu projekti juhib 
ja koordineerib allakirjutanu, 
Mehaanika ja tööstustehnika 
instituudi vanemteadur Raivo 
Sell. Tudengeid on aasta jook-
sul Iseauto juures olnud üle ka-
hekümne, valdav enamus neist 
inseneri- ja IT-teaduskonnast.
Tudengite tööna valmis auto-
noomse sõitmise tarkvaralahen-
dus, mis baseerub ROS-i (Robot 
Operating System) ja Autoware’i 
moodulitel. Tarkvara arenduse 
meeskonna peamiseks tegevus-
suunaks on olnud moodulite ko-
handamine meie sõidukiga, 3D 
kaartide kombineerimine vektor-
kaartidega, kaamerate ja lidarite 
häälestus ning objekti tuvastus. 
Kontrollerite meeskond töötas 
välja uued ARM-kontrolleritel 
põhinevad juhtmoodulid au-
tosisese kommunikatsiooni ja 
juhtimise tarvis. Loodi ka alg-
oritmid pööramise, pidurdami-
se ja peamootori juhtimiseks. 
Elektroonikameeskond tegeles 
peamiselt autosisese kaabelduse, 
madalataseme juhtimise ja au-
tosse kommunikatsioonivõrkude 

Iseauto projektijuht Raivo Sell  Foto: Edmond Mäll
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ehitamisega. Loomulikult osales 
kogu meeskond intensiivses tes-
timises, seda eriti suvekuudel, 
enne avalikku demosõitu. 
Iseauto kere disainis ja projek-
teeris Eestis Silberauto disai-
ner Sven Sellik ning Silberauto 
insenerid valmistasid vastavalt 
projekteeritud mudelile kõik ke-
repaneelid, sealhulgas klaasid. 
Seega võib öelda, et tegemist on 
unikaalse sõidukiga, mis on pro-
jekteeritud ja valmistatud Eestis.

4 etappi ja 18 kangelast
Esimese aasta vältel oli projekt 
jaotatud neljaks etapiks. Esime-
ses etapis analüüsiti erinevaid 
tehnoloogiaid ja tarkvaraplatvor-
me, mida võtta aluseks isejuhti-
va sõiduki arendamisel. Üheks 
oluliseks kriteeriumiks oli ava-
tud lähtekoodil põhinev lahen-
dus. Samuti valiti baasandurid, 
milleks said Velodyne VLP-16 
lidarid ja Basleri kaamerad. Sen-
soorika poole pealt on sõidukil 
veel TI ultraheli kaugusandurid 
ees ja taga ning radar ees. 
Teises etapis teostati simulat-
sioone ning pandi tööle ka esi-
mene testplatvorm ja prooviti 
valitud lahenduse toimimist 
sise ruumides. Kolmandas etapis 
liiguti juba järgmisele testplat-
vormile, milleks oli keskklassi 
mobiilne robot UKU, millega sai 
teha juba välikatseid ja koguda 
väärtuslikku informatsiooni 
edasiseks arenduseks. Kolman-
da etapi lõpus võeti kasutusele 
kolmas ja viimane testplatvorm, 
milleks oli elektriauto i-Miev, 
mis muudeti kiiresti isejuhti-
vaks. Neljas etapp oli täies ma-
hus fokuseeritud lõpliku sõiduki 
integreerimisele välja arenda-
tud tarvara- ja riistvaralahen-
dusega ning testimistele.
Iseauto projektis mängisid võt-
merolli tudengid Andreas Reba-
ne ja Jaan Kirsch auto kere ja 
mehaaniliste lahenduste leidli-
kus realiseerimises, Henri Sink 
ja Oleg Sosnovski täiturite ja 
elektroonika lahenduste välja-
töötamises ja paigaldamises, El-

var Liiv juhtelektroonika aren-
duses ja programmeerimises, 
Karel Meriste juhtelektroonika 
ja arvuti vahelise suhtlusploki 
arenduses, Priit Trink juhtimis-
algoritmi häälestamises ning in-
tegratsioonis, Mihkel Väli lida-
rite lahenduse väljatöötamises, 
Lauri Roomere auto tarkvara 
testimises ja lidarite andme-
test takistuste tuvastamises, 
Artur Vainola kaameralahen-
duse väljatöötamises, Mirjam 
Feodorov 3D kaartide töötluses 
ja ette valmistamises, Aivo Olev 
vektorkaartide lahenduse ana-
lüüsimisel ning veebiülekande-
lahenduse väljatöötamises, End-
rik Linnamäe Iseautole sobiva 
GNSS lahenduse väljatöötami-
ses, Madis Krinal vektorkaar-
tide kirjeldamise rakenduse 
väljatöötamises, Mohammad 
Tavassolian, Khuldoon Bukha-
ri,  Tengiz Pataraia ja Heiko Pik-
ner mitmete vahepealsete aren-
dusplatvormide ning erinevate 

komponentide väljatöötamises. 
Oleme tänulikud kõigile neile 
ja veel mitmetele teistele üliõpi-
lastele, kes läinud aasta jooksul 
projekti panustasid.
Sõiduki esmaesitlus avalikku-
sele toimus augustis Paide ar-
vamusfestivalil, kus koos Posti-
mehe ja Eesti Meediaga toimus 
ka arutelu „Kuidas muudavad 
meie elu isejuhtivad sõidukid”. 
Sõiduki esimene avalik demonst-
ratsioonsõit toimus TalTechDigi-
tali visioonikonverentsil 20. sep-
tembril ja see oli väga edukas. 
Kogu Iseauto projekt jätkub ja 
laieneb eelkõige targa linnaku 
temaatikasse, kuid edasi ehi-
tatakse ka sõidukit, kuna val-
mislahenduseni on veel pikk tee 
minna. Juba praegu on kuulu-
tatud välja ideekonkurss, kuidas 
isejuhtivad sõidukid lähitulevi-
kus kasutusele võtta ja integree-
rida need olemasolevasse trans-
pordisüsteemi. ■

Vaata lisaks projekti kodulehte: iseauto.ttu.ee, 
sealt leiad ka lingi meie Youtube’i kanalile, kus on 
näha kõik testimised, etapi kokkuvõtted ja demo
sõidud. Samuti on kodulehel avatud ideekonkursi 
kirjeldus ning projekti raames tehtud lõputööd ja 
teadusartiklid. Kui tekkis huvi projektis tulevikus 
kaasa lüüa, siis võta ühendust projektijuhiga:  
raivo.sell@taltech.ee

taltecHdiGital
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Quo vadis, tenuur? 

Näiteks, kas tenuur on muut-
nud ülikooli professori ametiko-
ha atraktiivsemaks? Kas tenuu-
ri ametikohtade moodustamise 
korraldus aitab kaasa ülikooli 
teadus- ja õppetöö strateegilis-
te suundade määratlemisele? 
Kas juurutatud akadeemilise 
tulemus likkuse hindamise me-
toodika aitab kaasa akadeemi-
lise taseme tõusule?

Kõigepealt statistikat
2018. aasta septembri lõpu sei-
suga oli TalTechis moodustatud 
75 tenuuriprofessori ametikoh-
ta, taotluseid oli esitatud veel 
13 koha loomiseks. Töölepin-
gud oli sõlmitud kokku 47 pro-
fessoriga, kellest 27 on tenuuri 
ametikohani jõudnud atesteeri-
mise tulemusena ja 20 valitud 
konkurssidelt. Esmakordselt 
TalTechiga liitunud või esma-
kordselt ametisse astunud pro-
fessoritega sõlmime ka tenuuri 
raja kokkuleppe, kus sõnastame 
ootused professori tegevuse ooda-
tavale tulemuslikkusele esimesel 
atesteerimisperioodil. Tenuuri 
rajal on 17 professorit, kes kõik 
on valitud konkursi korras. Te-
nuuriprofessorite jagunemine 
teaduskondadesse ja tenuuri-
professori ametikoha astmetele 
on toodud tabelis 1.
Atesteeritud professoritest on 
täisprofessori astmel 78% ja 
kaasprofessori astmel 22%. Va-

litud professoritest 20% on täis-
professori, 45% kaasprofessori 
ja 35% abiprofessori astmel. 

Tenuuriprofessorite keskmine 
vanus on näha joonisel 1. Vana 
karjäärisüsteemi ametikohta-

Renno Veinthal ja Tea Trahov  Foto: Edmond Mäll
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TabEl 1. Tenuuriprofessorite ametikohad ja ameti
kohtade täitmine seisuga 30.09.2018

JooniS 1. Tenuuriprofessorite keskmine vanus 
professori ametikoha astmete kaupa

Valitud professorite keskmine vanusKeskmine vanus
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Abiprofessor KAAsprofessor Täisprofessor

2017. aastal alustasime tenuuri ehk professorite tähtajatu ameti koha
kindluse juurutamisega ülikooli akadeemiliste ametikohtade mudelis ja 
esimeste tenuu ri professorite nimetamisest on aasta möödas. Millist mõju 
on tenuur ülikoolile avaldanud? 

Teaduskond Tenuuri ameti
kohtade arv

Abi
professor

Kaas
professor

Täis
professor Kokku

Infotehnoloogia 
teaduskond

18 2 4 4 10

Inseneri
teaduskond

25 1 7 10 18

Loodus
teaduskond

13 2 1 7 10

Majandus
teaduskond

16 0 4 4 8

Eesti Mere
akadeemia

3 1 0 0 1

kokku 75 6 16 25 47
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del töötavate professorite kesk-
mine vanus on 58.
Tenuuri professoritest on 81% 
kohaliku taustaga ja 19% rah-
vusvahelised isikud. Kuna üli-
koolis tervikuna on rahvusva-
heliste töötajate osakaal 15%, 
saame väita, et tenuur toetab 
akadeemilise kogukonna noore-
nemist ja rahvusvahelistumist.

Tenuur meelitab nii oma 
kui ka uusi teadlasi
Otsides vastust küsimusele, kas 
tenuur on muutnud ülikooli pro-
fessori ametikoha atraktiivse-
maks, vaatlesime konkursside 
läbiviimise edukust. Kokku on 
alates 2017. aastast algatatud 
44 tenuuriprofessori konkurssi, 
neist 20 on lõppenud ametikoha 
täitmisega ja 8 on luhtunud. Mit-
me väljavalituga on läbirääkimi-
sed pooleli, töö jätkub enam kui 
10 konkursiga.
Keskmisest rohkem kandidee-
rijaid oli kümnele esimesele te-
nuurikoha konkursile, mis avati 
2017. aasta aprillis – keskmiselt 
30 sooviavaldust ametikohale. 
Nende ametikohtade loomist toe-
tas ASTRA projekt „TTÜ arengu-
programm aastateks 2016–2022“ 
ning konkurss sai rohkelt rahvus-
vahelist meediakajastust ning 
tähelepanu. Järgmiste tenuuri-
kohtade puhul esitati keskmiselt 
neli avaldust ametikohale. Võrd-
luseks: 2014. aastal oli konkurss 
TalTechis professori ametikohale 
1,63, 2015. aastal 1,96.
Pooltel ametisse valitud tenuu-
riprofessoritest on olnud eelnev 
töösuhe TalTechiga, mis näitab 
positiivset arengut meie enda 
noorteadlaste sidumisel ülikooli-
ga ning neile kindlustunde pak-
kumisel. Asjaolu, et nii suur osa 
tenuuri valitud professoritest 
on meie ülikooliga olnud varem 
seotud mingil muul, reeglina 
madalamal akadeemilisel ameti-
kohal, lubab ümber lükata mõnel 
pool kõlanud kahtluse, et tenuu-
risüsteem annab eelise küpse 
akadeemilise karjääri faasis 

olevatele (juba ametis olevatele) 
professoritele. Teine pool on pärit 
väljastpoolt TalTechi, sh välis-
maalt, ning toovad endaga kaasa 
väliskogemuse, uued kontaktid 
ja koostööpotentsiaali rahvusva-
helises teadlasvõrgustikus. See 
tulemus on kooskõlas juhtkonna 
tegevuskavas TalTechi arenguka-
va 2020 täitmiseks toodud plaani-
ga – värvata konkursi korras vä-
hemalt 1/3 professori ametikoha 
täitjatest välismaalaste või tagasi 
pöörduvate teadlaste hulgast.
Konkursside edukuse näitajaks 
saame pidada ka kandideerija-
te akadeemilise tulemuslikkuse 
näitajaid. 30.09.2018 seisuga lõp-
penud konkursside lõppvoorudes-
se jõudis kokku 100 kandidaati. 
Andes aru, et publitseerimine on 
vaid üks paljudest kriteeriumi-
test, mille alusel tulemuslikkust 
hinnatakse, saame siiski h-indek-
si võrdlusega lihtsalt illustreerida 
konkurssidel kandideerijate tule-
muslikkuse taset. 
Joonis 2 näitab teaduskondade 
kaupa tenuuri kandideerijate ja 
ülikoolis töötavate professorite 
tulemuslikkuse erinevusi. Kui in-
fotehnoloogia ja majandusteadus-
konna puhul ei ole esmakordse 
valimise ja atesteerimise kaudu 
tenuuri jõudnud professorite h-
indeksites olulist erinevust, siis 
inseneri- ja loodusteaduskonna 
puhul näeme, et need lahknevad 

olulisel määral: loodusteaduskon-
nas on valitud professorite h-in-
deks tunduvalt madalam ates-
teerimise kaudu tenuuri jõudnud 
professorite omast ja inseneritea-
duskonnas vastupidi. 
Seletus on see, et professorite h-
indeks peegeldab nende teadus-
kondade ajakajalisi arenguväl-
jakutseid: loodusteaduskonnas 
otsiti suure potentsiaaliga tead-
laskarjääri algusfaasis olevaid 
professoreid; inseneriteaduskonna 
eesmärgiks oli jõuliselt tugevdada 
mõningaid TalTechi vastutuses 
olevaid teadussuundi ning vali-
tud professorite h-indeks näitab-
ki nende senise teadustöö suurt 
silmapaistvust ja rahvusvahelist 
mõjukust. 
Võib veel märkida, et akadeemi-
lise tegevuse tulemusnäitajad 
(h-indeks, saadud era- ja avaliku 
sektoriga seotud TA lepingute 
maht, patendid, tudengite tagasi-
side jne) on küll olulised näitajad, 
kuid kõige tähtsam on, et konkur-
siga leitaks sobivaim inimene an-
tud teadusvaldkonna ja instituu-
di vajadusi silmas pidades.

olulised õppetunnid  
värbajatele
Märkimist väärib ka see, et ame-
tisse valitud 25 tenuuripro fessori 
hulgast 4 ei ole lõpuks soostu-
nud töölepingut allkirjas tama. 
Põhju seks on olnud nii tasu-

JooniS 2. Tenuuri kandideerijate tulemuslikkus 
teadus kondade kaupa 30.09.2018 seisuga
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ootuste erine vus kui ka kandi-
deerimise ja valituks osutumi-
se vahepealsel ajal muutu nud  
otsused elukoha vali kul. Sel - 
le tendentsi muutmine nõuab 
värbamiskomisjonidelt suu-
remat panust valikueelse tesse 
läbirääkimistesse lõppvooru 
kandidaatidega, et valiku het-
keks oleks kandidaatide eelis-
tused juba välja selgitatud.
Esimesel katsel luhtunud kon-
kurss tenuuriprofessori leidmi-
seks on mõnel juhul jõudnud tei-
sel korral soovitud tulemuseni. 
Värbamiskomisjonid on õppinud 
tehtud vigadest ja investeerinud 
rohkem tähelepanu vajaliku pä-
devusega professorikandidaatide 
leidmisse. Senine praktika lubab 
arvata, et koos rahvusvahelise 
värbamise kogemuse lisandumi-
sega kasvab meie enda enese-
kindlus ning tahe otsida ja leida 
väga häid kandidaate. 
Tenuuri ametikohtade moodus-
tamine on käesolevast aastast 

alates organiseeritud püsiva 
protsessina vastavalt dekaanide 
taotluste laekumisele. Tenuuri-
komisjonil lasub vastutusrikas 
ülesanne hinnata tenuurikohtade 
loomise vajadust ja põhjendatust 
ning anda oma soovitus ameti-
koha moodustamiseks kooskõlas 
ülikooli teadus- ja õppetöö stra-
teegilise arengu suundumustega. 

atesteerimine ja  
tenuurisoovitus käivad 
paralleelselt 
Tänavu on tenuurikomisjon 
arutanud 30 ametikoha moo-
dustamist, kusjuures kõikide 
arutelude juures on olnud asja-
kohaste instituutide direktorid 
või nende esindajad. Ametikoha 
taotlejalt oodatakse selle stratee-
giliste eesmärkide tutvustamist, 
instituudi struktuuri sobituvuse 
kirjeldamist, ülevaadet ametiko-
ha rahastamise allikatest ning 
ametikoha seostamist instituudi 
teadus- ja õppetöö arenguga.

Nagu 2017. aastal, taotletakse ka 
sel aastal enim tenuuriametikoh-
ti lähtudes vajadusest tagada 
ülikoolis juba tulemuslikult 
tegutsevate õppe- ja teadustöö 
valdkondade edasine tegevus. 
30 tänavusest taotlusest 18 pu-
hul on tehtud ettepanek viia 
kandidaat ametikohale üle 
atesteerimisega. Käesoleva aas-
ta juunis toimus 11 professori 
atesteerimine ning novembri 
jooksul on plaanis atesteerida 
veel 7 professorit. Atesteerimine  
võtab arvesse ka võimalikku te-
nuuriprofessori ametikohale üle-
viimise perspektiivi.
Professorite atesteerimiseks 
moodustati teaduskondlikud 
atesteerimiskomisjonid volitu-
sega üheks aastaks. Erandiks 
on Mereakadeemia professorid, 
keda atesteeritakse inseneritea-
duskonna atesteerimiskomisjo-
nis, kuni Mereakadeemias on 
loodud vähemalt neli tenuuri 
ametikohta. Juhtivteadureid 

sisseVaade

Väike tenuurisõnastik
Tenuur – professori tähtajatu akadeemiline staatus

Tenuuri rada – professori tenuuri jõudmise korraldus, mille käigus 
sõlmitakse professoriga tähtajaline tulemuslikkuse kokkulepe ja ta 
viiakse eduka atesteerimise korral üle tenuuri

Tenuuriprofessor on rahvusvahelisel tasemel teadlane või loovisik, 
iseseisev uurija ja oma valdkonna akadeemiline juht, kes korraldab 
ja viib läbi oma teadusvaldkonnas õpet kõikidel kõrghariduse astme
tel, juhib teadus, arendus või muud loometegevust ning juhendab 
tulemuslikult nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi ja akadee
milisi töötajaid. Professor kannab eelkõige vastutust akadeemilise 
järelkasvu ning mentorluse eest, on aktiivne välisrahastuse taotleja  
ja oma valdkonna juhtiv kõneisik Eestis, samuti valdkonnaülese koos
töö suunaja.

Professorid jagunevad abi, kaas ja täisprofessoriteks vastavalt se
nisele tulemuslikkusele ja arenguperspektiivile.

allikas: TalTechi akadeemilise karjääri korraldus
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ates teeritakse kuni ülemineku-
perioodi lõpuni professorite ates-
teerimiskomisjonides.
Atesteerimiskomisoni juhib tea-
dusprorektor ja sellesse kuulub 
kolm vastava teaduskonna pro-
fessorit, kusjuures igal aastal 
vahetatakse välja üks komisjoni 
liige, et kujundada atesteerimis-
komisjon tenuuriprofessoritest. 
Komisjoni kuulub muutuva liik-
mena ka atesteeritava professo-
ri instituudi direktor (direktori 
atesteerimise korral dekaan) ning 
dekaan ilma õiguseta hääletada. 
Atesteerimiskomisjoni peamine 
ülesanne on akadeemiliselt sõltu-
matu seisukoha kujundamine 
atesteeritava tegevuse tulemus-
likkuse kohta atesteeerimispe-
rioodil (tavaliselt 5 a). Seisukoht 
kujuneb vastavalt professori seni-
se tegevuse tulemuslikkusele, 
tu lemuslikkuse muutusele ning 
kasvupotentsiaalile. Samamoodi  
nagu eelmisel aastal, kasutas ko - 
misjon atesteerimiseks ning te-
nuuri ja selle taseme soovituse  
kujundamisel abimaterjalina aka- 
deemilise hindamise maatriksit. 

Parimad professorid  
koondavad kõigi huvid
Juunis toimunud atesteerimistel 
kujundas komisjon positiivse ot-
suse üheksa professori ja juhtiv-
teaduri kohta. Tenuuri puudu-
tavalt andis komisjon soovituse 
kuuele professorile. Neist kahele 
andis komisjon soovituse täispro-
fessori tasemele, kolmele kaas-
professori tasemele ja ühel kor-
ral abiprofessori tasemele. Kahel 
juhul kujunes atesteerimise tule-
mus negatiivseks; mõlemal juhul 
oli komisjoni kriitiline seisukoht 
põhjendatud atesteeritava ta-
gasihoidliku tulemuslikkusega 
doktorantide juhendamisel. 
Teatava üldistusena võib öelda, 
et atesteerimiskomisjoni tunnus-
tus sai osaks neile professoritele, 
kellel on lisaks isiklikele tule-
musnäitajatele oskus koondada 
nooremate ja vanemate kollee-
gide erinevad isiklikud ambit-

sioonid ja akadeemilised huvid 
tulemuslikuks akadeemiliseks 
tegevuseks.
Atesteerimiskomisjonide koos-
olekud sisaldasid ligikaudu poo-
letunniseid kohtumisi kõikide 
atesteeritavatega. Järgneva arut-
elu käigus püüdsid komisjoni liik-
med kujundada konsensusliku 
seisukoha. Väga vajalikuks osu-
tus dekaanide ning professorite 
vahetute juhtide osavõtt. 
Ettearvatult oli kõige enam kirgi 
kütvaks teemaks soovitus tenuu-
ri taseme kohta. Eelmise aasta 
atesteerimisel tehtud soovitused 
professorite taseme osas andsid 
juba teatava võrdlusbaasi ning 
lisaks püüdsid komisjonid ar-
vestada juunikuiseid nõukogu ja 
kuratooriumi soovitusi tenuuri 
ülevaateraporti aruteludelt.

Oleme erinevates otsustuskogu-
des kokku leppinud ja ülikooli 
arengukavas fikseerinud, et tõs- 
tame eelseisvail aastail järje-
kindlalt ning jõukohases tempos 
oma akadeemilisi standardeid. 
Seega võiks lähiaastal professo-
rite koosseis kujuneda nii, et 
abi-, kaas- ja täisprofessoreid on 
ligikaudu võrdsel määral. Profes-
sorite edenemine tenuuris abi - 
professori tasemelt kaasprofesso-
riks ja sealt edasi täisprofessori 
tasemele ei saa aga olla kuidagi 
piiratud mingite etteantud pro-
portsioonidega, sest sõltub konk-
reetsete inimeste töö tulemuslik-
kusest ja edenemise kiirusest. 
Loodetavasti saame aasta lõpuks 
kokkuvõtteid tehes jagada rõõ-
mu veel vähemalt tosina tenuuri 
jõudnud kolleegi üle. ■

tenuur sunnib Vaatama 
kauGele tuleVikku
„See, millistes valdkondades tenuurikohti luuakse, 
on üks olulisemaid instrumente ülikooli strateegilisel 
juhtimisel, näidates ära, milliseid valdkondi ülikool 
prioriseerib. Tenuurikohtade loomine mingis vald
konnas ei peaks mingil juhul olema status quo kin
nistamine, vaid eelkõige näitama suunda tulevikku. 

Ühelt poolt on igas valdkonnas võimalik avada piira
tud arv tenuure – tuleb teha valik, seda nii instituudi, 
teaduskonna kui ka ülikooli tasandil. Teaduskondade 
ja instituutide juhtidel peaks seega olema visioon 
optimaalsest tenuurikohtade koosseisust, mis kataks 
ära nii teaduse kui ka õppetöö vajadused. Hea aluse 
selleks annavad teaduskondade arengukavad. 

Teiselt poolt ei saa tenuuri ametikohal töötavat  
professorit koondada, kui talle õppetööd pakkuda 
pole. See tähendab, et tenuurikohtade loomisel tuleb  
vaadata 10–20 aastat ette ja seda nii teaduse ja 
õppekavade arengu kui ka rahastamisallikate osas. 
Ma ergutaksin teaduskondade ja instituutide juhte 
mõtlema tenuurikohtade loomisele täiesti uutes 
tulevikule suunatud valdkondades, milleks hea 
kogemuse andis hiljutine ASTRA professuuride 
sisustamine.“

TIInA RAndMA-LIIV, tenuurikomisjoni esinaine
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Tallinna Tehnikaülikooli 100. aastapäevale pühendatud TalTechDigital 
visioonikonverentsil „Digituleviku teejuht” 20. septembril pidas ühe põhi  
ettekande alexander Stubb. oma ettekandes „Kuidas sai Põhjamaade 
humanistist veendunud digirevolutsiooni toetaja?” valgustas Euroopa  
investeerimispanga asepresident digitaalse revolutsiooni mõju majandusele,  
poliitikale ja teaduse arengule, käsitledes neid tulevikuarenguid nii 
optimistlikust, pessimistlikust kui ka realistlikust vaatepunktist.

Ants Vill  Fotod: Edmond Mäll

tuleVik

Majanduse valdkonnas tõi ta 
esile esile muutusi, mida nel-
jandaks tööstusrevolutsiooniks 
nimetatavas lähitulevikus 
oodata on: muutuvad viisid, 
kuidas inimesed edaspidi töö-
tavad, ja paljud töökohad kao-
vad; suureneb vajadus veelgi 
enam õppida õppimist, tundma 
suuremat empaatiat ja suure-
neb ka vajadus õppida rohkem 
tundma iseennast.
Poliitikas tõi Stubb esile viima-
se sajandi kandvamaid ideoloo-
giaid – fašismi ja kommunismi 
– mille aeg on lõppenud. Viima-

se veerandsajandi jagu on valit-
senud liberalism. Ta märkis, et 
uus, digitaalne ajastu on toonud 
poliitikas kaasa näiteks Brexiti 
ja Donald Trumpi esilekerkimi-
se, samuti ulatuslikud infoma-
nipulatsioonid. Poliitikas oleme 
ristteel – kas digi revolutsioon on 
võimalus või oht?
Teaduse arengus on revolutsioo-
nil suur mõju inimkonna aren-
gule: võivad tekkida küborgid 
ehk inimhübriidid, nutitelefon 
on näiteks üks sellise arengu va-
rane ilming. Teaduse arenedes 
võib järgmiseks oodata organite 

kunstlikku kasvatamist, edasi 
inimeste insenerlikku muutmist, 
uut etappi inimsoo evolutsioonis. 
Sellised arengud toovad esile hul-
ga moraalseid probleeme, mis oo-
tavad lahendamist. Stubbi vaade 
tulevikule on, et see on healoo-
muline (Stubb kasutas sõna be-
nign): digirevolutsioon on hea, 
kuid vajab kindlasti regulatsioo-
ne. Eraldi tõi ta esile vajaduse 
uutes oludes senisest suuremale 
empaatiale inimeste vahel.
Pärast ettekannet andis Alexan-
der Stubb intervjuu Mente et 
Manule.

diGireVolutsiooni 
Humanistist 
toetaja põHjalast 
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lähtudes ettekande peal
kirjast – millised asjaolud 
kallutasid Teid toetama 
digitaalset revolutsiooni?
Ma arvan, et elus on igale as-
jale kaks lähenemisteed: üks 
on eitamine ja teine on koha-
nemine ning ise selle mõjuta-
mine. Mulle tundus, et palju 
parem on valida kohandumi-
se ja mõjutamise tee. Näiteks 
suhtumine internetti võiks olla 
varasemast ajast digitaalse re-
volutsiooni võrdkuju. Teisisõ-
nu: sa kas lülitad arvuti väl-
ja ja ütled, et ei taha sellega 
mingit tegemist teha, või valid 
interneti sisu mõjutamise tee. 
Minu arvates on tähtsam teha 
seda viimast.

Mis on digitaalse revolut
siooni puhul suurim prob
leem tavalise inimese 
jaoks täna ja tulevikus?
Kui vaadata revolutsiooni 
mõju inimestele, siis minu 
hinnangul võib näha kaht 
suuremat tegurit. Esimene 
on mõju inimese suhtele maa-
ilmaga. On paradoksaalne, 
et maailm on tänaseks muu-
tunud palju väiksemaks kui 
see oli varem ja seda nutite-
lefonide, tahvel arvutite, süle-
arvutite, arvutite tõttu. Me 
võime põhimõtteliselt elada 
teiste inimeste elu reaalsuses. 
Aga samal ajal paistab, et me 
haagime end lahti füüsilisest 
maailmast.
Teisisõnu, elades oma elu sot-
siaalmeedias, saades elamusi 
näiteks videote kaudu, oleme 
me mentaalselt kübermaail-
mas, iselaadses võrgustikus. 
On ilmne, et see on alles algus, 
kui me liigume edasi virtuaal-
sesse reaalsusesse, liitreaalsu-
sesse jne. Üks minu muredest 
on ettekujutus, millises suunas 
me oma elu juhime, tingituna 
tehnoloogilistest muutustest.
Teiseks mõjutajaks on tegeli-
kult inimkonna tulevik. See 

on oluline küsimus. Kui me 
oleme oma luus ja lihas homo 
sapiens, mis juhtub siis, kui 
me hakkame liikuma süsteemi 
poole, kus me saame rääkida 
bioloogiliselt ümberprojektee-
ritud inimestest. Mida me siis 
peale hakkame?

Mida me siis peale  
hakkame?
Ma ei tea. Ma arvan, et meil 
on vaja sellise olukorra jaoks 
reegleid ja seadusi. Sarnane 
olukord nagu näiteks kapi-
talismiga. Palju räägitakse 
kapitalismist ja vabakauban-
dusest. Samas ei maksa unus-
tada, et kapitalism on tegeli-
kult vägagi reguleeritud, me 
vajame reegleid, et kapitalism 
toimiks. Ühe sarnase valdkon-
na näitena toon inimorganite 
vahendamise. Näiteks pole 
lubatud maksade või südame-
tega jne kauplemise turg. See 
valdkond on vägagi tugevalt 
nii eetiliselt kui ka seadusli-
kult reguleeritud. Seda laadi 
mõtlemist peame rakendama 
ka tulevikuprobleemide pu-
hul.

Revolutsioon on alles 
alanud. Kuhu me jõuame 
järgmise 50 aastaga?
Me ei saa seda teada. Olu-
kord võib olla täiesti teistsu-
gune, see ongi see, mis teeb 
praeguse revolutsiooni täiesti 
eriliseks. Oletame, et te nä-
gite ilmavalgust 1000 aastat 
tagasi Hiinas, aastal 1018. Te 
sündisite poisi või tüdrukuna 
väikeses külas. Milline roll, 
milline elu oleks olnud teil 
kõige tõenäolisemalt? Ilmselt 
poleks te reisinud ringi, vaid 
oleksite õppinud hoopis põl-
lumajandust. Teil oleks olnud 
patriarhaalne eluviis, teie 
haridus oleks ilmselt olnud 
piiratud. Teie elu oleks olnud 
väga lühike. Te oleksite seda 
kõike teadnud. Aga praegu me 
ei tea.

Kui keegi oleks mulle öelnud 
siis, kui ma 1989. aastal asu-
sin edasi õppima, et maailm, 
milles elame, on niivõrd teh-
noloogiliselt arenenud, nii 
integreeritud, nii rahulik, nii 
harmooniline – siis praegu ar-
van, tollal ma poleks seda us-
kunud. Kui inimesed oleksid 
mulle jutustanud nutitelefoni-
dest ja elukutsetest, mida siis 
ei olnud, oleks mul olnud raske 
neid uskuda.
Üha raskem on tulevikku ette 
näha. Üks on kindel: maailm 
muutub aina komplitseeri-
tumaks ja komplekssemaks, 
aga võib-olla samas ka roh-
kem detsentraliseerituks. Aga 
mis juhtub inimestega – Teie 
oletused on sama head kui 
minu omad, me ei tea, milline 
võiks olla elu 50 aasta pärast. 
Seetõttu oleme me oma edasi-
minekus teatavas ülemineku-
faasis. 
Ma olen optimist, ma olen 
veendunud, et me saame sel-
lega hakkama. Kuid me peame 
olema ettevaatlikud viiside 
osas, kuidas me edeneme. Et 
asjad ei läheks valesti. Toon 
näite. Sõda pole praegu enam 
majanduslikult mõistlik. Võib-
olla ongi see põhjuseks, et me 
pole näinud Vladimir Putinit 
minemas välja ulatusliku sõ-
jani. Jätame praegu kõrvale 
Georgia, Krimmi ja Ukraina 
– laiaulatuslik sõda pole ma-
janduslikult mõttekas. Lõpuks 
jääks laialdase sõjaga miinu-
sesse.
Niisiis, tulevikusõjad peetakse 
ilmselt andmete vallas. Selli-
ne on ennustus, mida ma võin 
teha.

Pessimistid ütlevad, et  
tehisintellekt (ai) võib võtta 
inimesetelt võimu üle. 
Ma pole optimist ega pessimist, 
ma olen rohkem healoomulise 
AI koolkonna pooldaja. Ma olen 
selle poolt, et osa AI elemente 
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alexander stubb
alexander Stubb on Euroopa investeerimispanga asepresident, kelle vas
tutusvaldkond hõlmab panga finantstegevust Põhjamaades, balti riikides 
ja mitmetes idaEuroopa riikides, rahastamist ja riigikassat, Eli mitmeaas
tast finantsraamistikku, julgeoleku ja kaitsepoliitikat, ettevõtete vastutust, 
soolist võrdõiguslikkust, mitmekesisust ja kaasatust puudutavaid küsimusi.

alexander Stubb (50) on olnud nii Soome peaminister, rahandusminister, 
välisminister kui ka väliskaubanduse ja Euroopa asjade minister. Ta on 
töötanud teadusasutustes ja avalikus teenistuses. omandas doktorikraadi 
londoni Majanduskoolis, on avaldanud 18 raamatut. 

Stubb ise peab ennast spordifanaatikuks. „Ma loodan kaheksakümneaasta
selt läbi teha ironmani võistluse ja seda ilma kombinesoonita,” ütles Stubb 
intervjuu lõpetuseks.

tuleVik

Põhjamaade humanist elevusega poseerimas  
pärast oma esimest sõitu isejuhtiva autoga.  

Paremal TalTechi Iseauto projektijuht Raivo Sell.
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peaksid olema seaduslikult 
reguleeritud ning kontrollile 
allutatud. Aga kujutlus – mis 
on paljude inimeste meeles –, 
kuidas robotid võtavad mingil 
moel meie elu üle, sellega on 
ilmselgelt nii, et keegi peale 
inimese enda ei saa anda ära 
kontrolli oma elu üle. Niisiis, 
inimestel on tarvis mingis staa-
diumis langetada otsus.
Me oleme veel kaugel sellest, 
et oleksid olemas algoritmid, 
mis võiksid meie elu üle võt-
ta. Me räägime eelkõige või-
malikest algoritmidest, mida 
kontrollivad inimolendid, ja 
mis justkui võiksid tahta võt-
ta võimu maailma üle. Selles 
ongi põhimõtteline erinevus. 
On väga oluline, et head ini-
mesed, mitte aga halvad, 
oleksid need, kes kehtestak-
sid algoritmide kohta reeglid 
ja standardid. Seega: algoritm 
ise pole see, kes võiks võimu 
üle võtta, vaid seda võib teha 
halbade inimeste kätes olev 
algoritm. 

Kas digitaalne revolutsioon
viib inimeste üks teisest 
võõrandumiseni?
See on võimalik, kuid see sõl-
tub meist, meie käitumisest. 
Taaskord, ma vaatan praegusi 
inimesi, kui väga nad on ahel-
datud oma nutitelefoni külge. 
Kui reaalsus on ootustest eri-
nev, siis nad hakkavad elama 
virtuaalses reaalsuses, selle 
asemel, et elada reaalse maa-
ilma reaalsuses. Me ei peaks 
võõranduma, me peaksime 
talitama targalt. Kõik on kin-
ni viisides, kuidas inim olend 
kohandub olukordadega, me 
peaksime kasutama nutitele-
foni nutikal viisil.
Nutitelefonid on ilmselt alles 
algus, sest üsna varsti tulevad 
silma võrkkestale projitseeri-
vad nutitelefonid või on nuti-
telefon paigutatud prillidesse, 
nahaalused mikrokiibid kont-
rollivad elulisi funktsioone. 

Rõhutan: sa võid saada teh-
noloogiast abi, kuid sa ei või 
lubada tehnoloogial sind üle 
võtta.

Kas digitaalsed tehnoloo
giad muudavad meie  
eluviisi palju enam  
kui esimene tööstus
revolutsioon?
Võimalik, et jah. Tööstusrevo-
lutsiooni ajal töötasid inimesed 
14–16 tundi päevas; 6, isegi 7 
päeva nädalas. Aga – mis elu 
too oli? Inimene oli kõigest 
ilma vaba ajata masinaosa, 
elas ja töötas põhimõtteliselt 
selleks, et maailm liiguks.
Nüüd me liigume tehnoloogi-
liste arengute maailma poole, 
kus meil on palju vaba aega. 
Ja see ilmselt muudab olusid. 
See võib olla muutus paremu-
sele, kui me kasutame tehno-
loogiat targalt, aga see võib 
olla ka muutus halvemusele, 
kui me teeme seda rumalalt.
Mul on siiski piisavalt usku 
inimkonda ja inimestesse, et 
me oleme lõpuks ikkagi ratsio-
naalsed. Küll emotsionaalsed, 
kuid kokkuvõttes ratsionaal-
sed ning võtame tehnoloogia 
arengust parima osa.

Te siis ei karda inimkonna 
tuleviku pärast?
Ei, üldse mitte. Ma arvan, et 
hirm on halb juht. Vaja on hoo-
pis lootust, mis inimest juhib. 
Inimestena on meil kalduvus 
peljata kõike uut, me oleme 
loomu poolest üdini konser-
vatiivsed. Aga kui me sellest 
hirmust üle saame ja hak-
kame avanevate võimaluste 
peale mõtlema, siis saame me 
hästi hakkama, palju pare-
mini. Meil on kalduvus vahel 
liialdada hirme oma praegus-
te olude kohta ning tulevikku 
mitmel viisil valesti hinnata ja 
alahinnata. Ma arvan, et meil 
on vaja leida nende kahe tee 
vahel tasakaal.

Kas Te loodate sellele,  
et elu pöörab asjad ise 
paremusele?
Ei. Ma loodan inimkonna 
heale südamele. Arvan, et 
lõppude lõpuks põhineb kogu 
maailm empaatial, õnnelikku-
se poole püüdlemisel. Ja kui 
meil on selle saavutamiseks 
erinevad vahendid, siis peaks 
me püüdlema sellele, et võik-
sime seda edaspidi teha kõigi-
le ja igaühele sobilikul moel. 
Ma olen tuleviku suhtes üsna 
optimistlik, ma ei ole üldse 
pessimist.

Maailmas on mitu  
miljardit inimest ilma 
moodsa tehnoloogiata. 
Millisena näete arenevate 
riikide inimeste tulevikku 
digitaalse revolutsiooni 
kontekstis?
Ma arvan, et kõik peaksid läbi 
lugema Hans Roslingi raama-
tu „Factfulness” (eesti keeles 
„Faktitäius”, kirjastus Täna-
päev, tõlknud Helen Urbanik 
– toim), mis näitab ÜRO ja 
mitme teise organisatsiooni 
statistilistele andmetele tu-
ginedes, kui palju on maailm 
arenenud viimase 200 aasta 
jooksul. Tõusnud on oodatav 
eluiga, kasvanud sündide arv 
ja haridustase, tõusnud on 
vaesuspiir, paranenud ligipääs 
tehnoloogiatele ja puhtale vee-
le. Seda loetelu võiks jätkata. 
Inimkond on teinud hiiglaslik-
ke edusamme.
Demograafiliselt ennustatak-
se raamatus, et tulevikus elab 
Põhja- ja Lõuna-Ameerikas 
kokku miljard inimest, üks 
miljard Euroopas, neli mil-
jardit inimest Aasias ja teist 
sama palju Aafrikas. Ja kõigil 
neil on ligipääs tehnoloogi-
listele võimalustele. Suureks 
ohuallikaks, mida ma selles 
suures pildis näen, on kliima-
muutused, aga see on juba tei-
se intervjuu teema. ■
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Fotod: Rauno Liivand ja Edmond Mäll
20. septembril TalTechis toimunud visiooni
konverents rääkis digirevolutsioonist ja tulevikust, 
keskendudes hariduse tulipunktidele ja uue aja  
mõtteviisidele. Konverentsi Pecha Kucha 

sessioonidel tutvustasid TalTechi teadlased 
või partnerid koostööedulugusid ning paneel
diskussioonis fantaseeriti ühiselt selle üle,  
milline on tuleviku ülikool.

Galerii

tal 
tecH 
diGital VisioonikonVerents
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Galerii
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Värske Veri

kõrGem läVend 
ja aastarinGne 
VastuVõtt tooVad 
taltecHi parimad 
tudenGid 

Ehkki uus õppeaasta alles 
sai hoo sisse, valmistume 
juba 2019. aasta uute tuden-
gite vastuvõtmiseks. Valitud 
õppe programmidele Tallinna 
Tehnikaülikoolis saab tänavu 
sisseastumisavalduse esita-
da juba alates 1. novembrist, 
kõigile teistele alates 1. jaa-
nuarist. Varajased avalduse 
esitajad püsivad neid huvita-
va eriala infoväljas ning saa-
vad osaleda vastuvõtuprot-
sessi innustavates etappides, 
kus tutvustatakse ülikooli ja 
siin õppimist, valitud eriala ja 
õppe programmi.
Uudisena on alates 2019/20. 
õppe aastast kõik TalTechi 
insene ri-, IT- ja loodusteadus-
konna ingliskeelsed õppeprog-
rammid Euroopa liidu koda-
nikele, sh eestlastele, tasuta. 
Õppeprorektor Hendrik Voll 
põhjendab otsust olukorraga 
tööjõuturul: nende valdkonda-
de lõpetajaid on Eesti riigile 
väga vaja, nii näitavad vilist-
laste palgad ja Eestisse tööle 
jäänud lõpetajate hulk, sama 
kinnitavad OSKA raportid.

õppimise ilust ja valust, osa-
lema erialapäeval ja kohtuma 
tulevaste potentsiaal sete töö-
andjatega. See annab tuleva-
sele tudengile juba varakult 
aimu, mida valitud eriala en-
dast täpsemalt kujutab ja mis 
teda õpinguaastail ees ootab, 
ülikoolile aga tähendab see 
motiveeritumaid õppijaid. 
Hendrik Voll võrdleb taolist 
vastuvõtuprotsessi tantsuõh-
tuga: kui seni on ülikool tei-
nud tehnikaharidusele innus-
tavaid vastuvõtukampaaniaid 

Mari Öö Sarv

kuidas tulla õppima  
tallinna teHnikaülikooli
Esita avaldus sisseastumise infosüsteemis – osal õppe
programmidest juba alates 1. novembrist, kõigil alates  
1. jaanuarist.
Saa teada, kas ületasid lävendi. Selleks võrdle oma riigi
eksami tulemust unistuste õppeprogrammis nõutuga.
Kui jah, oled järgmisest õppeaastast TalTechi ooda tud. 
Õppima tulemise pead kinnitama hiljemalt 15. juulil, kuid 
võid kinnitada ka kohe.
Kui ei, on Sul võimalus parandada eksamitulemust üli
kooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus. 

Oluline osa TalTechi uuest 
vastuvõtuprotsessist on üli-
õpilaskandidaatidele nende 
valitud õppeprogrammi või 
valdkonna põhjalikum tut-
vustamine juba enne õppima 
asumist. Keiu Org vastuvõ-
tu- ja nõustamiskeskusest 
selgitab, et neid, kellel sis-
seastumisavaldus esitatud, 
saame kutsu da ülikoolilinna-
kusse – uudistama laborites 
ja osalema töötubades, koh-
tuma sama õppeprogrammi 
üliõpilastega, kes räägivad 
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ja ooda nud, et inseneeriahuvi-
lised noored tuleksid seepea-
le TalTechi õppima – justkui 
tantsuõhtule minnes lüüakse 
end üles ja jäädakse siis oota-
ma, kes tantsima võtab –, siis 
nüüd ei jää me huvilisi ootama, 
vaid läheme ja võtame tuden-
gikandidaadid ise tantsima… 
õppima. Keiu Org on seda te-
gelikult teinud juba aastaid, 
käies gümnaasiumides ülikoo-
li tutvustamas. Kogemustest 
teab ta, et Tehnikaülikooli 
vastu on huvi mitte ainult abi-
turientidel, vaid ka 11. ja isegi 
10. klassi õpilastel, kes kuula-
vad huviga lugusid linnakust 
ja õppimisvõimalustest.
Üliõpilaste väljalangevus on 
TalTechis juba praegu igas 
teaduskonnas ja programmis 
selgelt vähenenud – see näi-
tab, et õppeprogrammide re-
form tõi meid õiges suunas ja 
aitab noortel ülikoolis paremi-
ni hakkama saada. Nagu öel-
dud, peaks uus, pikem ja palju 
põhjalikum vastuvõtuprotsess 
andma veelgi suurema kind-
lustunde, et kõik, kes õppima 
asuvad, valitud õppeprogram-
mile ka pühenduvad.

üleriigilisel matemaatika, füü-
sika, keemia või informaatika 
aineolümpiaadil lõppvooru 
jõudnud; gümnaasiumi õpila-
sena osalenud ja tulemuse saa-
nud rahvusvahelisel võistlusel; 
aga ka neile, kes gümnaasiu-
miõpilasena saavutanud saate-
sarjas „Rakett 69“ 1.–3 koha. 
Neil kõigil on õppimiskoht 
Tallinna Tehnikaülikoolis sõl-
tumata riigieksamite tulemus-
test. Gümnaasiumi lõpudiplom 
on sisseastumise tingimuseks 
siiski kõigil.
Aastaringne ja lävendipõhine 
vastuvõtuprotsess tähendab, et 
kohe, kui õppimishuvilisel ini-
mesel on esitatud sisseastumis-
avaldus ja riigieksamite tulemu-
sed käes, saab ta teada, kas tal 
uuest õppeaastast on TalTechi 
majas õppimiskoht olemas või ei 
ole. Kui on, jääb vaid üle õppi-
matulek kinnitada. ■

Kui riigieksamid on tehtud 
ja sisseastumise infosüstee-
mi (SAIS) hakkavad laekuma 
tulemused, hakkab süsteem 
filtreerima, kes on lävendi 
ületanud ja kes mitte. Kui 
eksamitulemused jäävad alla 
lävendi, ei ole veel kõik läbi: 
juunis toimuvad matemaatika 
ja eesti keele katsed ka ülikoo-
lis ning seal on võimalik oma 
eksamitulemust parandada. 
Kutse katsetele saavad kõik, 
kel sisseastumisavaldus esi-
tatud, kuid lävend ületamata.
Erilised lävendid kehtivad 
neile, kes saavutanud kõr-
geid kohti reaalainete olüm-
piaadidel: 11. või 12. klassi 
arvestuses Eesti üleriigilisel 
aineolümpiaadil lõppvoorus 
esikümne või gümnaasiumi 
arvestuses üldpingereas esi-
kahekümne hulka tulnud; 11. 
või 12. klassi arvestuses Eesti 

UURI lISa!
Vastuvõtunõustajad: vastuvott@taltech.ee
Sisseastumise infosüsteem: www.sais.ee
www.taltech.ee/sisseastujale  

TÄhTSad KUUpÄEVad TalTEchI õppIma TUlEmISEKS
(bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõpe)
1. november 2018 algab avalduste esitamine sisseastumise infosüsteemis SAIS õppe-
kavadele, mille vastuvõtutingimuseks on riigieksamid või keskmine hinne
1. jaanuar 2019 algab avalduste esitamine erialaste vastuvõtukatsetega õppe kavadele
28. jaanuar – 3. veebruar, 11.–24. märts erialased sisseastumiskatsed
29. aprill – 5. mai erialased sisseastumiskatsed
17. – 25. juuni kell 12.00 registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsetele 
(kui ei ole sooritatud kandideerimiseks vajalikke riigieksameid)
25. juuni – 4. juuli kell 12.00 tööpäevadel avalduste ja dokumentide esitamine ka 
Tehnikaülikoolis kohapeal 
26. juuni sisseastumiskatse matemaatikas Tallinnas ja Kohtla-Järvel
27. juuni sisseastumiskatse eesti keeles 
06.–10. juuli erialased sisseastumiskatsed
15. juuli kell 23.59 õppimatuleku kinnitamise tähtaeg, kui oled SAISi kaudu õppe koha 
pakkumise saanud
26. august eelnädala algus 

www.sais.ee
www.taltech.ee/sisseastujale
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UUEd InImESEd 
TalTEchIS
Saage tuttavaks: siin on mõned värsked inimesed, kes tänavu TalTechis tööle 
asunud. Uurisime lähemalt, kes nad on ja millest mõtlevad. Soovime kõigile 
mõnusat koostööd kolleegide ja partneritega!

KüSISImE KõIgIlT nElI KüSImUST:
1. Palun tutvusta ennast.
2. Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?
3. Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?
4. Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

maTI lUKaS
Innovatsiooni ja ettevõtlussuhete direktori kt, Mektory juht (jätkuvalt ka Avatud Ülikooli juht)
Esimene tööpäev TalTechis uuel töökohal: 1. september 2018

1. Olen omandanud kõrgharidu-
se Tallinna Ülikoolis füüsika ja 
üldtehniliste distsipliinide õpe-
taja erialal, doktorikraadi kaits-
nud aga rahvusvaheliste suhe-
te ajaloos Sorbonne’i Ülikoolis 
Pariisis. Olen uudishimulik ja 
tüüpiline elukestev õppur, kes 
naudib õppimist. Küllap seetõt-
tu olen elus julgenud vastu võt-

ta väga erinevaid väljakutseid: 
õpetanud Aafri kas prantsuse 
keeles füüsikat ja keemiat, asu-
tanud Eesti Diplomaatide Kooli 
ning kirjutanud ja kirjastanud 
suurema osa Eestis välja antud 
protokolli ja etiketi raamatu-
test. Olen kindlasti selline ini-
mene, kes ühest tööst puhkab 
teist tööd tehes.

2. Olen kogu oma senise elu 
juhtinud koole, kõrgkoole ja et-
tevõtteid. Olen õppinud suurt 
plaani nägema, eesmärke sead-
ma ja meeskonnas mängima. 
Kõik juhid teavad, et edu saa-
vutatakse siis, kui meeskond 
seatud eesmärgid omaks võtab 
ja nende elluviimiseks ühiselt 
tegutseb. Püüan inimesi innus-
tada, et ühistest eesmärkidest 
saaks iga inimese isiklikud ees-
märgid ja et nad neid realisee-
rides rõõmu tunneksid.
3. Mektory on kahtlemata üli-
kooli edulugu, mille üle uhkust 
tuntakse ning mida lähemalt ja 
kaugemalt vaatamas käiakse. 
Minu ülesanne on tagada selle-
le eduloole jätkusuutlik areng.
4. Avatud ülikooli juhina olen 
Mektoryga tihedalt koostööd 
teinud, nii et suuri üllatusi 
polegi. Ainuke, mis mind esi-
mese hooga ehmatas, oli täiesti 
valge töökabinet. Aga inimene 
harjub kõigega. ■
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Epp Joala
Strateegilise kommunikatsiooni peaspetsialist
Esimene tööpäev TalTechis: 9. juuli 2018

1. Olen väike aga kiire – kui 
mind kohe näha pole, siis kori-
doris Sinust mööda tuhisedes 
kuuled kindlasti minu sussisahi-
nat või jutuvadinat ja kõige selle 
ajal saan tehtud ilmselt ka mitu 
tööülesannet. Olen edasipüüdlik 
– takistused ja elu keerdkäigud 
pole takistanud mind saavu-
tamast seda, mille olen endale 
sihiks võtnud. Olen sõbralik 
– positiivne ellusuhtumine ja 
inimestega hästi läbi saamine 
annab energiat ja motivatsiooni 
anda endast igas olukorras mak-
simum. Olen meeskonnamängija 
– üksi mägesid ei liiguta.
2. Viimased kaks aastat juhtisin 
Eesti suurima ettevõtlusorga-
nisatsiooni, Eesti Kaubandus-
Tööstuskoja kommunikatsiooni. 
See andis mulle tohutu kogemu-
se kommunikatsioonivaldkonnas 
ja imelise võimaluse näha maail-
ma hoopis laiemalt, kui olin seda 
varem näinud. Loodan seda ka 
ülikooli kommunikatsiooni aren-

damises ära kasutada. Vähem 
oluline pole koostööoskus erine-
vate osapooltega, seda tänu va-
rasemale koostööle erialaliitude, 
ettevõtjate ja avaliku sektoriga. 
Kasuks võib tulla ka oskuslik 
rööprähklemine, milles olen ilm-
selt saavutanud meistriklassi. 
3. Kõige muu taustal tahan 
kindlasti arendada ülikooli eri-

nevate üksuste kommunikat-
sioonialast koostööd, sest koor-
dineeritud kommunikatsiooniga 
suudame üheskoos palju rohkem 
ära teha.
4. Hoolimata väga suurest orga-
nisatsioonist hoiavad inimesed 
siin kokku ja astuvad välja, kui 
selleks vajadus on. See on märki-
mist ja märkamist väärt! ■

oTT SchElER
Keemia ja biotehnoloogia 
instituudi professor
Esimene tööpäev TalTechis: 
1. september 2018

1. Mulle meeldib, kui asju saab 
ajada lihtsalt. Pole vaja luua 
kee rulisi ja uhkeid süsteme, kui 
sama töö teeb sama hästi ära 
lihtne lahendus. Sama kehtib ka 
inimsuhetes. Üritan olla lihtne ja 
otsekohene.
2. Laiemalt vaadatuna toon kaasa 
teadustöö kogemust nii Tartust, 
Poolast kui ka USA-st. Igal pool 
on oma head ja vead, millest õppi - 
da. Kitsamas teaduslikus mõt-
tes toon värskeid teadmisi mik-
rofluidikast. See on selline uuem 
teadusharu, kus keemia ja bioloo-
gia katseid viiakse läbi ülipisikes-

tes vedelikukogustes, et kokku 
hoida aega, raha ning tööjõudu.
3. Soovin luua meeldiva ning 
kaas aegse töökeskkonna, kus 
tudengid saavad areneda tipp-
teadlasteks.

4. TalTechi linnakus on ikka 
väga võimas kaasagse teadus-
linnaku võnge sees. Käe-jala 
juures on nii erinevad insti-
tuudid kui ka suur hulk teh-
noloogiafirmasid. ■
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Janno JõUlU
E-kanalite juht
Esimene tööpäev TalTechis: 4. juuni 2018

1. Olen ühtpidi reaal- ja teistpi-
di loominguinimene. Need kaks 
poolt minu sees on pidevas võit-
luses, kumb parasjagu väljundi 
leiab. TalTechi tulin tööle siit-

samast ülikoolipingist, kus ma 
olin lõpetamas arvutisüsteemi-
de eriala. Usun, et otsustada 
tuleb kiiresti ja oma otsustes 
mitte kahelda. Kiire otsusta-

mine kompenseerib need halve-
mad valikud, mida me nii ehk 
naa aeg-ajalt teeme.
2. Varasemalt olen täitnud 
Velvetis nii disaineri kui ka 
loovjuhi ülesandeid, aidanud 
ehitada Tuleva pensioniühis-
tut selle algusaastail ning 
proovinud ka ise oma kompe-
tentsi turul erinevatele ettevõ-
tetele müüa, nimetagem seda 
mikroettevõtluseks.
3. Tahan, et ülikool hakkaks 
oma teenuseid arendama läh-
tuvalt teenusdisaini printsiipi-
dest. Saan kohe proovida oma 
visiooni ellu viia tulevase üli-
kooli veebilehe kontekstis.
4. Kas see just üllatus on, aga 
tudengina ma väga ei mõelnud, 
et ülikoolil on lisaks akadeemi-
lisele väljundile ka palju muud 
pakkuda. ■

ollI-pEKKa 
SmolandER
Keemia ja biotehnoloogia 
instituudi professor
Esimene tööpäev TalTechis: 
1. september 2018

1. Alustasin just tööd professo-
rina geenitehnoloogia osakon-
nas keemia ja biotehnoloogia 
instituudis. Kolisin Tallinna 
Helsingist ja üks mu olulise-
maid hobisid hetkel on õppida 
eesti keelt, kuid fotograafia, 
kitarrimäng ja imeilusa Eesti-
maa avastamine kuuluvad 
sa muti mu huvide hulka. Tea-
dusel on mu elus tähtis roll 
– mitte ainult tööna, aga ka 
vahendina, et (püüda) mõista 
maailma ja selle keerukust. 
Uute lahenduste leidmine ja 
oma töövaldkonna arendami-
ne on mu suured ambitsioonid.
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2. Olen õppinud tarkvaaren-
dust, signaalitöötlust ja ma-
sinõpet Tampere Tehnika-
ülikoolis, nii et mu juured on 
kõvasti traditsioonilises IT-s, 
kuid kaldusin üsna varakult 
ja püsivalt biotehnoloogiasse. 
Olen uurimistööd teinud nii 
arvutus- kui ka eksperimen-
taalses bioloogias. Viimati, 
minu Helsingi ülikoolis töö-
tamise aastatel, olin seotud 
hulga suuremahuliste genoo-
mi uurimise projektidega, mis 
hõlmasid enamasti mudel-

organisme. Kogu oma tead-
lasekarjääri jooksul olen töö-
tanud uurimisgruppides koos 
eri valdkondade ekspertidega. 
Usun, et interdistsiplinaarne 
taust ja nii arvutus- kui ka 
eksperimentaalsete meetodite 
mõistmine tulevad TalTechis 
kasuks.

3. Loodan TalTechis luua 
moodsa arvutusbioloogia uu-
rimislabori ja võtta aktiivselt 
osa bioteaduse kogukonna 
tööst ülikoolis ja Eestis. Tahan 

ka panustada kaasaegse bioin-
formaatika õpetamisse ülikoo-
lis, nii et bioteaduse üliõpilas-
tel, kes TalTechi lõpetavad, 
oleksid ses valdkonnas kõige 
värskemad teadmised.
4. Lõuna on siin maitsvam kui 
kusagil mujal, kus ma olen töö-
tanud! Lisaks olen üllatunud 
heast energiast, otsekohesest 
õhkkonnast ja innovaatilisest 
keskkonnast, mis meil siin 
TalTechis on. ■

mIchaEl hITch
Geoloogia instituudi  
professor
Esimene tööpäev TalTechis: 
1. september 2018

1. Olen uus kaevandamistehno-
loogiate professor. Minu huvid 
keskenduvad tulevikukaevan-
dustele. Väljakutse on arves-
tada mitte ainult traditsiooni-
lisi kaevandamise külgi – selle 
loomine, kaevandamine ja sul-
gemine –, vaid ka kaevanduse 
tekitatavaid kasvuhoonegaase 
ja sotsiaalseid mõjusid. Mulle 
meeldib auditooriumis olla, ja-
gada kogemusi ja töötada koos 
säravate noorte inimestega, 
kui nad avastavad maapõue-
ressursside imesid.
2. Olen töötanud või käinud 190 
riigis, sh olnud kaevanduse juht, 
ja see on kujundanud minu vaa-
teid sellele, kuidas ühiskonnad 
on seotud maavaradega, mida 
on vaja jätkusuutlikuks kasvuks 
ja tugevaks tulevikuks. Karjääri 
jooksul on mul olnud õnne olla 
kuue kaevanduse loomise juu-
res (Hiinas, Peruus, Lesthotos, 
Venemaal ja Mongoolias) ja 
olen olnud tunnistajaks sarna-
sustele kõikjal, nagu näiteks 
kiindumus maa vastu ja soov, 
et tulevaste põlvede elu ede-
neks turvaliselt, tervislikult ja 
õnnelikult.

3. Mul on vedanud, et sain 
tulla TalTechi, millel on pikk 
ajalugu tipptasemel teaduste-
gevuses maapõueressursside 
valdkonnas ja ühiskonna tee-
nimises. Minu missioon on sel-
lele tugevale alusele toetudes 
arendada tuleviku põlvkonna 
uurimistööd ja toetada mängu-
reegleid muutvat innovatsioo-
ni selles, kuidas me kasutame 
oma loodusvarasid, mis soodus-
tavad biofüüsikalist integrat-
siooni, majanduslikku küllust 
ja ennekõike kaitsevad meie 
sotsiaalset heaolu. 

4. Kõik räägivad nii hästi 
inglise keelt! Olime koos abi-
kaasaga hirmul, et meil ei ole 
siin aimugi, mis meie ümber 
toimub. Kuid mu kolleegid on 
väga abivalmid ja kannatlikud 
ning läinud isegi nii kaugele, 
et kleepinud osakonna köögis 
sahtlitele-kappidele märkme-
paberitel märksõnad eesti ja 
inglise keeles, nii et igal hom-
mikul õpin ma mõne uue sõna 
või väljendi. Võtame abikaasa-
ga mõlemad ka eratunde, nii 
et märkmepaberid võib peagi 
maha võtta. ■
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anU maSSo
Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor
Esimene tööpäev TalTechis: 1. september 2018

1. Minu kirg on andmed, sõltu-
mata nende suurusest, struk-
tuurist ja iseloomust. Mul on 
sotsiaalteaduste kontekstis 
unikaalne oskus ühendada 

kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
lähenemine, aga ka oskus töö-
tada sotsiaalteaduslike teoo-
riatega. Interdistsiplinaarse 
uurimistöö kogemus koostöös 

sotsioloogide, meedia- ja kom-
munikatsiooniuurijatega, geo-
graafidega, arvutiteadlastega 
annab hea aluse uudse kriiti-
liste andmeuuringute suuna 
arendamiseks Eestis.
2. Toon kaasa rahvusvahe-
lise uurimistöö kogemuse ja 
võrgustiku, mille olen saanud 
uurimistöö käigus eri ülikooli-
des. Minu enam kui 10-aasta-
ne kogemus sotsiaalteaduslike 
uurimismeetodite õpetamisel, 
mh meetodite arendamisel, 
õppematerjalide väljatöö-
tamisel, samuti eestikeelse 
meetodialase terminoloogia 
väljatöötamine, on oluline res-
surss, uurimaks tehnoloogilis-
te rakenduste ühiskondlikke 
mõjusid ja tähendusi. Minu 
spetsialiseerumine sotsiaal-
teaduslikele suurandmetele 

pRaShanTh 
Konda 
goKUldoSS
Mehaanika ja tööstustehnika 
instituudi professor
Esimene tööpäev TalTechis: 
21. august 2018

1. Olen pärit Indiast ja tulen 
Eestisse pärast rikkalikke kul-
tuurikogemusi Euroopas – resi-
deerusin Saksamaal, Austrias 
ja Norras. TalTech on minu 
kuues peatuspaik Euroopas 
ning üritan siinset kultuuri ja 
kombeid paigutada võrdlusse 
teiste Euroopa riikidega, mis 
teeb elu lihtsamaks ja aitab 
uues keskkonnas kohaneda.
2. Mul on palju kogemusi nii 
baas uuringutega kui ka tea - 
dusli ku ja tööstusliku uurimis- 
tööga. Minu kogemused üli-  
koolidest, teadusinstituutidest ja 

tööstusest koos tootmise eksper-
tiisiga teevad minust ainulaad-
se inimese, kes oskab pakkuda 
ülevaadet TalTechis tehtavale 
tippteadusele.

3. TalTechis tahaksin rajada 
maailmatasemel rahvusvahe-
lise õhkkonnaga uurimiskes-
kuse, mis meelitab Eestisse 
kokku inimesi üle maa ilma. ■
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algI SInISalU
ERP projektijuht
Esimene tööpäev TalTechis: 4. juuli 2018

1. Psühholoogilisi teste tehes 
olen saanud tihti tulemuseks, et 
tegemist on „lõhenenud“ isiksu-
sega – võrdselt on esindatud nii 
humanitaar- kui ka reaalainete 
osa. Tegelikult nii ongi – numb-
rid on mind alati köitnud, samuti 
konkreetne plaan, tähtaeg, „suu-
re pildi“ tajumine ja sealt detai-
lide tuvastamine. Samas olen 
„inimeste inimene“ – suhtlemine, 
meeskond, „minu inimesed“ on 
olnud alati väga tähtsal kohal. 
Hea projektijuht on raamatu 
järgi tulemusele suunatud, mina 
olen ka, kuid samavõrra naudin 
protsessi, ennekõike seda, kui-
das ülesanne töö käigus tiimile 
„omaks“ saab, kuidas meeskond 
ühtseks muutub, „oma“ asja ajab. 
IT arendusprojektide tulemused 
on sageli hästi reaalsete tulemus-
tega, seetõttu on hea näha ja tea-
da, et olen andnud oma panuse 
millegi paremaks muutmiseks. 
2. Olen IT-valdkonnas tegutse-
nud kogu oma tööelu. Alustasin 
arvutiteaduse õpetamisega, loo-
gilise jätkuna tuli koodi kirju-
tamine, süsteemi ja protsesside 
analüüsimine, projektijuhtimine, 
asutuse infosüsteemide aren-
gustrateegia väljatöötamine. 
Olen osalenud IT arenduspro-
jektides nii tellija kui ka täitja 
poolel. Viimasel töökohal oli mul 
võimalus asutus peaaegu 100% 
digitaliseerida, paberile jäi vaid 
töötaja lahkumise ringkäiguleht 
ja seegi pigem seetõttu, et jääja-

tele meeldis minejale häid soove 
näost-näkku kaasa öelda. Usun, 
et ülikoolis on mul võimalus oma 
kogemusi jagada, samas olen 
juba näinud, kui palju on siin 
minul arenguruumi.
3. TalTechDigitali projekt on 
suure ambitsiooniga – panna eri-
nevad IT-rakendused koos toimi-
ma, tuua tarkvarad välja nende 
tavapärasest, siiani võib-olla ka 
oma nn triviaalsest toimimisest. 
Minu ülesandeks ülikoolis on 
ennekõike majandustarkvara, 
sh finants- ja palga-persona-
li valdkonda toetava tarkvara 
uuendamine ja kasutajatele pa-
rimal viisil toimima panemine. 
Samas on ERP ülikooli jaoks 

suurima väärtusega alles siis, 
kui suudame pakkuda teenuseid 
ka väljaspool rahandus- ja per-
sonaliosakonda. Koostöö teiste 
rakendustega, sobilike teenuste 
disainimine – see kõik on meil 
ees ja loodetavasti ka õige varsti 
ülikoolis reaalselt kasutatav. Oo-
tan seda põnevusega!
4. Ülikooli mastaapsus oli vahest 
see, mis üllatas. Naljaga pooleks 
saab päeva jooksul ühest koosole-
kuruumist teise minnes hõlpsalt 
10 000 sammu täis. Näiliselt on 
kõik uksed koridoris ühesugused, 
kuid tegelikult on nende taga pei-
dus väga erinev sisu – klassiruu-
mid, laborid, erinevad masinad. 
Ülikool on täis üllatusi. ■

on unikaalne kapital andme-
tepõhise valitsemise, tehisin-
tellekti jt valkondade uuri-
misel – teemad, mis kerkivad 
üha sagedamini esile uudsete 
tehnoloogiate rakendamisel.
3. Minu missioon on luua Eestis 
sotsiaalteaduslike suurandmete 
uurimisrühm, mis ühendab in-
fotehnoloogiste sugemetega ar-
vutussotsioloogilise suuna krii-

tiliste andmeuuringute omaga, 
keskendudes suurandmetega 
seotud sotsiaal-kultuuriliste 
tähenduste analüüsimisele. 
Uurimissuuna loomisel olen 
väga huvitatud koostööst part-
neritega nii ülikooli sees kui ka 
ülikoolide vahel Eestis ning ava-
likus ja erasektoris.
4. Positiivne üllatus uuel töö-
kohal on ülikooli interdistsipli-

naarsus – tehnika- ja sotsiaal-
teaduste tihe läbipõimitus, 
mis on suurepärane keskkond 
teadustööks alles areneva 
(suur)andmeuuringute vallas. 
Samuti on meeldivaks üllatu-
seks Nurkse instituudi rahvus-
vahelisus ja kõrgetasemelisus 
– instituudis töötavad oma ala 
tippeksperdid nii Eestist kui 
ka väljastpoolt. ■
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Fotod: Rauno Liivand ja Edmond Mäll

17. septembril tähistas TalTech sajandat aasta- 
päeva piduliku kontserdi ja vastuvõtuga. 
Kontserdist tegi otseülekande ERR, peomeeleolu 
Alexela kontserdimaja kolmel korrusel kestis hiliste 
öötundideni. (Vt pilte akadeemiliselt aktuselt lk 20 
ja linnakupeolt lk 62.)

ülIKoolI 100. aaSTapÄEVa 
VaSTUVõTT

galERII
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õppEREISI TUlEmUS: 
TalTEchI KooSTöö 
USa TIppülIKoolIdEga
Olen grusiinist talteklane ja 
töötan teadurina õiguse ins-
tituudis, olen Tallinna Teh-
nikaülikoolis töötanud nüüd 
juba üle kümne aasta. Välis-
maalane olemine pole siin ku-
nagi probleem olnud, ülikool 
on alati soojalt tervitanud ini-
mesi kogu maailmast, sellepä-
rast ongi TalTechi meekond nii 
mitmekesine. Aga mitte sellest 
ei tahtnud ma rääkida – täna 
räägib mu lugu hoopis sellest, 
kuidas mind ülikoolis toetati, 
kui laiendasin oma töökoge-
must siit väljapoole.
TalTechi õiguse instituudis ot-
sime ikka ja alati võimalusi 

oma teadmiste laiendamiseks 
uutes ja uudsetes valdkonda-
des. Üheks selliseks on Alter
native Dispute Resolution (ADR) 
– alternatiivne vaidluste lahen-
damise viis, mis pakub vaidlus-
pooltele palju loovaid ja laialda-
semaid lahendusvõimalusi kui 
„tüüpilised“ kohtuvaidlused. Ja 
mitte ainult: idee on meie Õi-
guslike digitaalsete pädevuste 
teadmussiirde keskuses aren-
dada välja uus vaidluste lahen-
damise online tööriista (Online 
Dispute Resolution, ODR). 
Olen oma mõtteid sel teemal 
jaganud kolleegidega USA-st, 
täpsemalt organisatsiooniga 

JAMS, mis on maailma suurim 
ADR-i pakkuja, aga ka kolleegi-
dega USA tippülikoolidest, kus 
õpetatakse ADR-i: Stanfordi, 
Harvardi, Pepperdine’i ja Ca-
lifornia ülikoolidest. Ameerika 
Ühendriikides on üks arenenu-
maid ja laiemalt kasutatava-
maid ADR süsteeme maailmas 
ning ülalnimetatud ülikoolide 
õigusteaduskondades on maa-
ilma juhtivad ADR-i hariduse 
pakkujad. Seetõttu oli USA-s 
õppimine ja praktika minu 
jaoks loomulik eelistus, et sel-
les valdkonnas teadmisi saada.
Kui olin oma kahe ja poole kuu 
pikkuse õppimis- ja uurimisrei-

Archil Chochia  Fotod: erakogu

KogEmUS
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si plaani koos Ameerika kollee-
gidega hoolega kokku pannud, 
jagasin plaani ka TalTechi ma-
jandusteaduskonna dekaani 
Enn Listra ja õiguse instituudi 
direktori Tanel Kerikmäega, 
kes mõlemad toetasid mu ideed 
ja leidsid vajaliku rahalise ja 
korraldusliku toetuse. Koos 
käisime läbi mu esialgsed ideed 
ning kõiki aspekte hoolega läbi 
arutades kohendasime plaani 
sobivamaks ja potentsiaalselt 
kasulikuks TalTechi ja Eesti 
keskkonna jaoks.
Minu kogemus USA-s on olnud 
täiesti suurepärane.
Esiteks, hariduse mõttes: pal-
jud USA ülikoolid hakkasid 
ADR-i õpetama juba ammu ja 
neil on olnud aega pakutavat 
õpetust vastavalt valdkonna 
teadusuuringutele lihvida. 
Seetõttu oli võimalus kohapeal 

tippklassi õpetust saada minu 
jaoks unikaalne ja väga kasulik. 
Teiseks, praktiliselt poolelt: 
ADR-i kasutamisel on USA-s 
pikk ajalugu, see on väga popu-
laarne viis vaidlusi lahendada 
ja mõnes osariigis on lausa ko-
hustuslik mingit tüüpi kohtu-
kaasuste puhul teha esmalt läbi 
ADR-i protsess, enne kui asi 
“tüüpilise” kohtuvaidluseni lä-
heb. Eelnevat arvestades on loo-
mulikult palju ADR-i pakku jaid, 
nii kohtute juures kui ka eraette-
võtluses. Võimalus jälgi da prak-
tikas neutraalsete vahendajate 
ja kohtunike tööd erinevates 
USA kohtutes ja ka erapakku-
jate juures nagu JAMS oli tõesti 
väga kasulik ja rikastav. 
Õppisin väga palju ADR-i 
programmide loomise ja juh-
timise kohta nii kohtutes kui 
väljaspool kohtuid, samuti 

programmi õppe- ja koolitus-
kursuste väljatöötamise kohta, 
aga ka vahendusprotsessi ja 
hea vahendaja oskuste kohta. 
Töötasin koos Ameerika kol-
leegidega, planeerides ühiseid 
ettevõtmisi Eestis ja mujal, 
muuhulgas hariduskoostööd 
TalTechi ja Stanfordi, Harvar-
di, Pepperdine’i ja California 
ülikoolidega.
Tahtsin jagada oma lugu, et 
julgustada teisi kolleege Tal-
linna Tehnikaülikoolist kasu-
tama kõiki ülikoolis pakuta-
vaid võimalusi. On erakordselt 
oluline, et kõigil oleks oma 
teadmiste ja kogemuste laien-
damisel ülikooli toetus. Sel-
line toetus lubab talteklastel 
professionaalselt kasvada ja 
panustada rohkem TalTechi, 
Eesti kõige uuendusmeelsema 
ülikooli arengusse. ■

Loo autor (vasakul) saab California Ülikoolis Rahvusvahelise kohtu ADR-i programmi instituudi diplomi. 
Tema kõrval vasakult: Claudia Bernard, USA apellatsioonikohtust, Howard Herman USA ringkonnakohtust 
ja professor Sheila Purcell California Ülikoolist.
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STaRTER@VIRUmaa 
SüSTIb nooRTESSE 
ETTEVõTlUSpISIKUT 
Sügissemestril 2018 alustas TalTechi inseneri  tea-
duskonna Virumaa kolledž Kohtla-Järvel taas kord 
STARTER@Virumaa programmiga. Tegemist 
on äriideede genereerimise ning ette võtlikkust ja 
meeskonnatööd toetava programmiga, kus üliõpi-
lased ja Ida-Virumaa õpila sed saavad meeskonda-
dena ideid genereerida ja neid ellu viia.
STARTER@Virumaa Kohtla-Järve programm sai 
alguse 14. septembril. Programm on mõeldud nii 
Virumaa kolledži ja Tallinna Tervishoiukõrgkooli 
tudengitele kui ka piirkonna gümnaasiumite 
õpilastele.
Ettevõtluse ja meeskonnatöö kohta kogutakse 
teadmisi ja praktilisi oskusi töötubades, kus 
lisaks suurepärasele lektorile astub üles ka 
konkreetse ettevõtte esindaja, kes tahab oma 
vägevaid ärimaastiku kogemusi programmis 
osalejatega jagada, neid inspireerida.
Programmis teevad kaasa erinevad ettevõtted 
ja nende esindajad, kes jagavad oma teadmisi 
ja kogemusi: avaüritusel osalesid Kiviõli Seik-
luskeskus (esindaja Madis Olt), Alguskeskus.ee 
(esindaja Diana Luptova), Toila SPA (esindaja 

Anneli Põdra). Lisaks jagavad oma edulugusid 
Toila Pargi Kohviku esindaja Signe Valsberg, 
Swedbanki esindaja Helina Sternhof, ASi Enefit 
Kaevandused juhatuse liige Meelis Goldberg jt. 
Oma panuse meeskondade juhendamisse an-
navad ka Töötukassa Jõhvi büroo konsultandid 
– Ilja Tverdov ja Tatjana Fjodorova ning IVEKi 
haridusprogrammi koolitusjuht Kristi Goldberg.
Esimeses töötoas alustati ärimudeli tundmaõp-
pimisega ning liiguti ka disaini ja tootearenduse 
teema juurde. Seejärel süveneti üheskoos toote/
teenuse turunduse ja müügi valdkonna võludesse. 
Viimaks õpiti, kuidas efektiivselt oma töötulemus 
investorile maha müüa ehk liftikõnet pidada. 
Oleme kindlad, et kõike seda läheb tulevikus 
igapäevases töö- ja elukeskkonnas vaja. Julge 
pealehakkamine on juba rohkem kui pool võitu!
Parimatele on ettevõtted välja pannud auhin-
nad, nii et meeskondadel on, mille nimel pin-
gutada ja enda (äri-)ideed atraktiivseks teha. 
Loodame, et tänu meie ühistele pingutustele 
muutub kogu Ida-Virumaa ettevõtlikumaks ning 
tekib rohkem väikeettevõtteid. ■

Raili Kuusik, TalTechi Virumaa kolledži ettevõtlusjuht  Foto: Virumaa kolledž

VIRUmaa
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VIRUmaa KEElTEKESKUS 
KogUb popUlaaRSUST
Kaire Viil, TalTechi Virumaa kolledži keeltekeskuse juhataja,  
aasta koolitaja 2018  Foto: Virumaa kolledž

TalTechi Virumaa kolledžis on keelte ja ettevõt-
likkusainete õpetamine alati tähtis olnud. 2017. 
aastal nimetati humanitaar- ja sotsiaalainete 
lektoraat keeltekeskuseks ning siin töötavad 
majandusainete, inglise ja eesti keele õppejõud.
Kolledž pakub soovijatele eesti keele süvaõpet 
30 EAP mahus, nii et üliõpilased saavad kogu 
stuudiumi vältel oma riigikeele oskust arendada 
ja säilitada. Oleme Ida-Virumaa üliõpilastele loo-
nud mõnusa keelekeskkonna ning neile meeldib 
auditooriumis koos oma õpetajatega keeli õppida. 
Eesti keele süvaõppe moodulis on õppeaineid nii 
algajatele kui ka kõrgtasemel valdajatele. Oleme 
sama paindlikud ka inglise keele õpetamisel – 
soovijad võivad alustada algkursusest ning küll 
kõik tudengid julgevad lõpuks minna ka teadus-
võõrkeele tundidesse. Anname endast parima, et 
noored insenerid valdaksid kolledži lõpetamisel 
nii eesti kui ka inglise keelt vähemalt B2-tasemel.
Meie keskuse õppejõud on agarad e-kursuste 
loojad ning digivõimaluste ja aktiivõppe meetodite 
kasutajad. Peame auditoorseid kohtumisi pühaks 
ning ka üliõpilased väärtustavad seda, et kolled žis 
on võimalik keeli ning ettevõtlikkusaineid õppida. 
Keeletunnid on populaarsed ka kolleegide hul-
gas. Igal aastal korraldame kesk- ja kõrgtase-
me eesti ja inglise keele kursusi. Meie kolledži 
keeleklassidesse on leidnud tee ka linnarahvas 

– inimesed hindavad professionaalseid õppe-
jõude ning mitmekesiseid tunde. Teeme küllalt 
tihedat koostööd ka töötukassaga.
Kolmandat aastat korraldame keeleõpetajate 
koolitusseminare, kus juhendame metoodikatöö-
tubasid, käsitleme keeleõppega seotud teemasid. 
Need kohtumised on populaarsed, igal seminaril 
osaleb 30–60 inimest ning meie õpetajakoolitus-
tele tulevad õpetajad kogu Eestist.
Keeltekeskuse töötajad ei ole kunagi piirdunud 
pelgalt tundide andmise ja e-kursustel õpetami-
sega: lööme kaasa tehnikavaldkonna populari-
seerimise üritustel, mõtleme välja vahvaid töötu-
basid teaduslaagrite ning -klubide jaoks. Viime 
neid tegevusi ka ise läbi ning tuleme kenasti 
toime nii laste kui ka eakate juhendamisega.
Pidupäevi tähistades kutsume külla kogu kolled-
žipere. Näiteks tähistame igal kevadel kolledži 
suures fuajees emakeelepäeva, pakume eesti 
rahvustoite ning võtame mõõtu lõbusas viktorii-
nis. Kultuuriteadmistes on õppejõud ja üliõpilased 
võrdsed – kõik tahavad hasartselt peaauhinda 
ikka oma võistkonnale saada. Oleme kindlad, et 
keel ja kultuur ühendavad kolledžit ning soovime 
kogu TalTechi perele rõõmsat ülikoolielu. 
Olgem aktiivsed! Nii on põnevam õppida, töö-
tada ning teadust teha. ■

VIRUmaa
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VIRUmaa

TalTEchI VIRUmaa KollEdžIS 
alUSTaS EESTI EnERgIa 
EnERgEETIKa TEEmalInE 
loEngUSaRI

10. oktoobril sai avapaugu Tal-
Techi Virumaa kolledžis toimuv 
loengusari „Strateegiline aren-
damine energeetikas“. Loengu-
kursus on suunatud eelkõige 
kolledži tudengitele ja Eesti 
Energia töötajatele. Kursuse 
raames saab kuni mai keskpai-
gani kuulata mitmete energee-
tikasektori tippekspertide loen-
guid valdkonna väljakutsetest 
ja arengutest.

AS Eesti Energia energia tootmise kommunikatsioonijuht Jelena Derbneva

„Eesti Energia teeb TalTechiga 
koostööd pikka aega ning Tal-
linnas on energeetikasektori 
strateegilisi arenguid tutvus-
tavad loengutsüklid juba tutta-
vad. Senine kogemus näitabki, 
et loengud on populaarsed ning 
kohad on täis saanud enne re-
gistreerimise lõppemist. Sel 
aastal otsustasime loengusarja 
tuua ka Virumaa kolledžisse. 
On ju tegemist kohaga, millel 

on suurenergeetika arendami-
sel oluline osa,“ räägib juhtiv 
personalipartner Olga Zaitseva.
Virumaa kolledži arendusdirek-
tori Mare Roosilehe sõnul teeb 
Virumaa kolledž hea meelega 
ettevõtetega koostööd, et ette 
valmistada konkurentsivõimelisi 
spetsialiste. „Kuigi energeetika-
sektor on Eesti jaoks prioriteet-
ne valdkond, on seal jätkuvalt 
puudus kõrgharidusega spetsia-
listidest. Seetõttu on sel sügisel 
algav Eesti Energia korraldatav 
loengusari väga oluline. Teemad 
on mitmekülgsed ning pakuvad 
huvi kõikide erialade tudengi-
tele, sh energiatehnika, masi-
naehitustehnoloogia, mäendus, 
protsesside automatiseerimine, 
telemaatika ja arukad süsteemid 
ning keemiatehnoloogia,“ ütles 
Mare Roosileht.
Loengukursuse juhatas sisse 
Eesti Energia juhatuse liige Rai-
ne Pajo, kes räägib energeetika 
strateegilisest arendamisest. 
Teadmisi jagavad ka Majandus- 
ja Kommunikatsiooniminis-
teeriumi energeetikaosakonna 
juhataja Timo Tatar, Maailma 
Energeetikanõukogu Euroopa 
regiooni juht Einar Kisel, Enefit 
Energiatootmise juhatuse esi-
mees Mart Proos, Enefit Ener-
giatootmise ja Enefit Greeni 
IT-partner Alex Kaska, energia-
kaubanduse füüsilise kauple-
mise osakonna juhataja Aleksei 
Toptšilin, Enefit Greeni juhatuse 
esimees Aavo Kärmas ja Eesti 
Energia kontserni kliendikoge-
muse direktor Jüri Teemant. ■

STRaTEEgIlInE aREndamInE 
EnERgEETIKaS
LoengUkUrSUS TaLTechi VirUMaa koLLedžiS 

10. november – Sissejuhatus energeetika strateegilisse arendamisse
RAINE PAJo, Eesti Energia juhatuse liige

14. november – riigi roll energeetika arendamisel
TIMo TATAR, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
energeetikaosakonna juhataja

12. detsember – energeetika areng maailmas ja euroopas
EINARI KISEL, Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht

6. veebruar – Juhtimine ja juhtimise arendamine energeetikas
RAINE PAJo, Eesti Energia juhatuse liige

13. märts – digitaliseerimine energeetikas: maailma trendid
ALEx KASKA, Enefit Energiatootmise ja Enefit Greeni IT-partner

10. aprill – energiakaubanduse roll elektriturul
ALEKSEI ToPTšILIN, Eesti Energia energiakaubanduse 
füüsilise kauplemise osakonna juhataja

24. aprill – Väljakutsed ja kogemused avatud elektriturul
JÜRI TEEMANT, Eesti Energia kontserni kliendikogemuse direktor

15. mai – Taastuvenergia arengud eestis ja mujal
AAVo KäRMAS, Enefit Greeni juhatuse esimees

Loengud toimuvad nii vene kui ka eesti keeles koos järeltõlke võimalusega. 
loengukursusele saab registreeruda kas läbi siseveebi koolituskalendri või 
tuleb võtta ühendust välise järelkasvuprogrammi juhi Natalja Horohordinaga 
(5343 1193, natalja.horohordina@energia.ee).
TalTechi Virumaa kolledži tudengid saavad registreeruda läbi ÕISi.
loengute toimumiskoht: TalTechi Virumaa kolledž, auditoorium 9
Järveküla tee 75, Kohtla-Järve
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Mereakadeemia tudengid ja purjejaht Tuulelind käisid sel suvel suurel 
rahvusvahelisel purjeregatil The Tall Ships’ races (TSr), kus purjetati läbi 
inglismaa, Taani, norra ja hollandi. Tuulelind saadeti pidulikult regatile päev
pärast jaanipäeva ja jaht naasis Tallinnasse augustis – võiduga nagu mullugi!

Gelly Metsaveer  Fotod: EMERA

Tallinnas purjed heisanud, suun-
dus jaht Inglismaa poole, regati 
alguspunkti Sunderlandis. Kap-
tenid pidid juba enne Eestist liik-
vele asumist otsustama, kumba 
teed pidi Põhjamerre minna: Lää-
nemerest pääseb sinna kas läbi 
Taani väinade või Kieli kanali, 
viimane on ligi 280 meremiili võr-
ra lühem teekond. Nii otsustatigi 
minna läbi kanali ja teha esimene 
põhjalikum peatus Kielis.

Kieli kanali läbimiseks on oma 
ajad ja reeglid – päris iga hetk, 
nii nagu süda kutsub, seda läbi-
da ei saa. Kanali väravad ava-
takse iga paari tunni järel ja on 
lubatud läbida ainult päevasel 
ajal. Kieli kanalist suundutak-
se Läänemerest Põhjamerre, 
kus on üsna suured tõusud-
mõõnad ja tugevad hoovused. 
Kui satud sinna mõõna ajal, 
võib see olla laevale kahjulik 

või ebamõistlik, sest sõidad al-
gavale tõusule vastu ja näiteks 
väiksemad laevad seisavad 
praktiliselt kohapeal. Mõistli-
kum on seista paar tundi kana-
lis, oodata soodsat vee liikumist 
ja selle „tuules“ sõita soovitud 
suunas. Nii tegutsedes annab 
hoovus sulle hoogu juurde ning 
jõuad kohale kokkuvõttes kii-
remini, kulutades selle juures 
vähem aega ja ressurssi.

mEREaKadEEmIa 
TUdEngId napSaSId 
JÄRJEKoRdSE VõIdU 
RahVUSVahElISEl 
aVamEREREgaTIl 

EmERa
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Ainult need,
kes riskivad liiga kaugele 
minemisega,
võivad teada saada,
kui kaugele on võimalik minna.
(T. S. Eliot)
...seda nii otseses kui ka kaud-
ses mõttes. Tuulelind pidi starti 
jõudmiseks purjetama Tallin-
nast Inglismaale 1000 mere-
miili. Ikka selleks, et oma mul-
lu võidetud tiitlit uuesti kaitsta. 
Asunud teele varuajaga, jõudis 
jaht kohale üsna esimeste seas, 

juba paar päeva enne algust. 
Kunagi ei tea, milline ilm sind 
merel vastu võtab – parem jõu-
da kohale varem kui hiljem.
Kohe Sunderlandi saabumise jä-
rel tundis kohalik ajaleht huvi, 
kes need varajased ja samas 
veidi „hullud“ nii kaugelt tulijad 
on. Ajakirjanikuga räägiti veidi 
Tuulelinnust, kui kaugelt ja kui 
pikk tee on maha seilatud, ning 
veidi ka Inglismaast ja jalgpal-
list – suurest jalgpallimaast, 
nagu see on. Intervjuu ja suur 

pilt meeskonnast ilmus kohali-
ku ajalehe esikaanel, nii said ka 
Sunderlandi elanikud tõdeda, et 
Mereakadeemia tudengid oma 
rändtrofeed niisama lihtsalt 
käest lasta ei soovi.
Varuajaga saabudes sai mees-
kond veidi enne tähtsat sünd-
must puhata ja Inglismaaga 
tutvuda. Tuulelinnu ja paljude 
meeskonnaliikmete jaoks oli 
Inglismaa külastus esmakord-
ne. Kuna parajasti oli käimas 
jalgpalli MM ja Inglismaa osa-
lemas juba üsna tähtsates män-
gudes, saadi osa ka vutimelust, 
käidi kohalikes pubides mänge 
vaatamas ja baari hüvesid nau-
timas.

rahvusvaheline regatt  
on üüratu
Paar päeva puhkust Sunderlan-
dis möödus kiirelt ja ongi käes 
võidusõidu algus. Paljud ko-
halikud ja kaugemaltki tulijad 
olid tulnud sadamasse, et näha 
kõiki neid suuri ja väiksemaid 
purjejahte. Võistlejail oli enda 
kooli või purjeseltsi värvides 
pluusid seljas – et meeskonda 
kaugelt ära tunda. Tuulelinnu 
võistkonnal olid ilusad erksad 
sinised särgid, seljal Tuulelin-
nu kompass. Koos jahi mastides 

ThE Tall ShIpS’ RacES Ja TUUlElInd
TSr on noortele mõeldud regatt, kus üldjuhul on 
purjetamas 16–25aastased, et saada kogemusi nii 
purjetamises kui ka niisama elus ja reisimises ning 
uusi sõpru. See võib mõnele noorukile olla ka laagri 
asemel, sotsiaalsest ebakindlusest üle saamiseks 
või hoopis hea võimalus näha teisi sadamaid ja linnu  
ning kogeda suure rahvusvahelise ürituse melu. 
TSr-l asus võidu sõitma sadakond purjejahti neljas 
kategoorias paljudest riikidest üle maailma.
eesti Mereakadeemia tudengid jagunesid erinevate  
etappide vahel, kokku osales regatil Tuulelinnu  
pardal 25 akadeemia tudengit ja kaks kaptenit.  
regati eeletapp viis Tallinnast läbi kieli Sunderlandi,  
i võistlusetapp Sunderlandist esbjergi, ii etapp  
esbjergist Stavangeri ja kolmas Stavangerist  
harlingeni. Finišist koju seilas Tuulelind Mere-
akadeemia direktori roomet Leigeri käe all.
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lehvivate kümnetes värvides 
lippudega sai kokku ühe suu-
re värvidemere. Kuulda oli nii 
inglise kui ka prantsuse, sak-
sa, hispaania ja pea kõiki keeli, 
mida suudad ette kujutada ja 
ära tunda. 
Kõik see andis Mereakadeemia 
tudengi Helena Rattuse sõnul 
TSR regatile võlu ja veidi ka 
närvi juurde. „Siin on nii pal-
ju häid ja kogenuid võistlejaid, 
et kunagi ei tea, kuidas läheb. 
Loodame, et ikka võidame,“ oli 
Helena ootusärev.
Kui osa meeskonnast purjetas 
Tuulelinnuga mitu etappi jär-
jest, siis Helena sõitis kaasa ter-
ve regati. Ta osales TSR-l juba 
teist aastat järjest ja oli enne 
starti põnevil – võita ja kaotada 
oli palju: „Põhjameri on palju 
rahutum kui meie väike Lääne-
meri. Kunagi ei tea, kas tuleb 
selgest taevast äikest ja tormi, 
kas hoovused on meie vastu või 
läheb hoopis õnneks, kas tuul 
puhub õigelt poolt ning kas 
meeskond teeb head koostööd 
ja kas toome uue võidu koju.“

Pesupäev jahil,  
pudelipost ja uhke võit
„Meeskonna meeleolu ja ka 
ilmastikuolud olid regatil soo-
sivad ja head. Mõnel rahuliku-
mal hetkel oli võimalus soolases 
Põhjameres ujuda. See jahutus 
ja mõnus aktiivne vahetegevus 
oli täpselt see, mida meeskonna-
le vaja oli,“ rääkis Helena. Puha-
ta sai samuti piisavalt, rahustab 
ta, kui uurime, kui aktiivne elu 
purjekal oli. „Magamine toimus 
üldjuhul vahetuste kaupa. Ena-
mus meist magasid maas, sest 
tormisemate ilmade puhul oli 
oht voodist alla kukkuda. Mina 
magasin sellises kambrilaadses 
koikus, kuhu lähed pea ees sis-
se ja sul on mõlemas ääres juba 
sein vastas – mahakukkumise 
ohtu seega polnud.“
Olmeküsimuseks kerkis ka pe-
supesu: kuna reis oli pikk, kuid 
väikesele jahile ei saa palju 

asju kaasa võtta, said paljudel 
puhtad riided otsa ning tuli 
teha pesupäevi. See tähendas, 
et purjekas oli pesunööre ja rii-
deid otsast otsani täis, hea, et 
all konkus liikumagi mahtus. 
Võistlusetappide vahepeal oli 
mõnus korraks aeg maha võtta 
ja kohalike sadamate võimalusi 
nautida. Regati korraldajad, sa-
damad ja ürituste eestvedajad 
olid selle eest hoolitsenud, et sa-
damais kõigil tegevust jaguks. 
Mereakadeemia võistkond oli 
niivõrd aktiivne kõiksugu võist-
lustest osa võtma, et tõi endaga 
koju „Kõige sportlikuma“ võist-
konna tiitli.
Eri sadamates ja ümbritsevas 
linnas sai ka ringi käia ning 
kohaliku eluga tutvuda. Käidi 
jalgratastega sõitmas, aeruta-
mas, mägesid vallutamas ning 
kohalikke eestlasi „kinni püüd-
mas“. Nimelt anti Tuulelinnu-
le Eestist kaasa logiraamat, 
kuhu EV100 puhul võimalusel 
koguda saja meremehe mõtted 
ja need mõtteterad hiljem koju 
tagasi tuua. Reisi jooksul võeti 
plaan igast sadamast üles leida 
eesti meremehed ja -naised ning 
tulla tagasi logiraamatuga, kus 
on 100 head soovi nii Eesti Va-
bariigi kui ka peatseks Merea-
kadeemia 100. aastapäevaks.
Põhjamerel seilates, kui oli tuu-
levaiksem hetk ja sai veidi hinge 
tõmmata, pandi teele ka pude-
lipost. Pudelisse sai kiri heade 
soovidega, pilt meeskonnast 
ning asukoha koordinaadid, kus 
pudel vette visati. Tänaseni ei 
ole keegi kirjale lisatud kontakt-
andmetele veel vastanud, kuid 
lootus pole kadunud.
Pärast viimast etappi oli Hele-
nal närv sees – viimase etapi 
tulemus otsustas terve regati 
tulemuse ja Tuulelinnul oli vaja 
esikohta, et kogu regatt võita. Ja 
nii läkski, Eesti Mereakadeemia 
purjejaht Tuulelind võitis teist 
aastat järjest rahvusvahelisel 
avamereregatil The Tall Ships’ 
Races D-klassis esimese koha! ■
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TalTEchI 
nõUSTamISKESKUS: 
TUgEV TUgI TUdEngIlT 
TUdEngIlE 
Nõustamiskeskust eristab 
teistest TalTechi struktuuri-
üksustest asjaolu, et seal on 
töötajateks vaid üliõpilased. 
See loob suurepärase platvor-
mi üliõpilaste nõustamiseks 
neile arusaadavamas vormis. 
Lisaks nõustamiskeskuse üli-
õpilasnõustajatele leiab käe-
ulatusest ka VÕTA nõustaja, 
karjääri-, praktika- ja vastu-
võtunõustajad.

TalTechi nõustamiskeskus on 
mõeldud igaühele, kes tun-
neb, et soovib kellegagi oma 
elust vestelda või kellel on 
mõni küsimus, millele ise ei 
ole veel vastust leidnud. Sinna 
pöördumiseks ei pea olema üli-
kooli või akadeemilise maas-
tikuga seotud mure. Nõusta-
miskeskusest leiab alati eest 
vähemalt ühe, kui mitte mitu 
tudengineiut, sest kontor on 

tõesti hea asukoha ja mõnusa 
atmosfääriga. Kusjuures seal 
töötavad üliõpilased õpivad 
kõik erinevatel erialadel, mis 
tähendab, et nad on puutunud 
kokku väga paljude õppejõudu-
dega ja oskavad seetõttu anda 
nõu ka nendes asjades, mida 
mitteüliõpilastest nõustajad 
ei tea – millise õppejõuga ta-
sub teatud nõuetes just eriti 
tähelepanelik olla ja mis on 

Anne-Mary Läll  Foto: Mari Öö Sarv

TUdEngIElU
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kursuse läbimiseks hädavaja-
lik. Siinkohal tulebki meelde 
vahva lugu eelmisest sügisse-
mestrist.
Sügissemestri lõpus koputab 
nõustamiskeskuse uksele hä-
belik üliõpilane, kes kirjeldab 
oma aega ülikoolis kui suurt 
häda ja viletsust ning soovib 
kohe paberid välja võtta. En-
dale üllatuseks saab ta teada, 
et hetkel ei ole parim aeg pa-
bereid välja võtta, sest see võib 
kaasa tuua rahalisi kohustusi. 
Koos üliõpilasnõustajaga uuri-
takse, milliseid võimalusi veel 
on. Pärast mõningast vestlust 
avastab nõustatav endas uue 
jõu ja motivatsiooni, et semes-
ter siiski ära lõpetada, sest tuli 
välja, et nõustaja õppis ise sar-
nast eriala, oli nii mõnegi õppe-
jõuga kokku puutunud ja oskas 
soovitada, kuidas ühe või teise 
õppejõuga kokkuleppele jõuda.
Kevadsemestri alguses kohtus 
see üliõpilane täiesti juhuslikult 
oma nõustajaga ühe kursuse 
praktikumis. Taaskohtumine 
oli meeldiv ja üliõpilane oli saa-
dud abi eest äärmiselt tänulik. 
Just sellised juhtumid sütitavad 
nõustamiskeskuse üliõpilas-
nõustajaid veelgi rohkem pingu-
tama, et iga uksest sisseastunu 
saaks võimalikult kiiresti ja 
lihtsalt mõistetavas keeles oma 
küsimustele vastused.
Kuigi nõustamiskeskusesse 
võib pöörduda kõiksuguste 
küsimustega, siis üliõpilane 
pärib eelkõige õppetöö kohta. 
Nii ongi semestri alguse kolm 
populaarsemat küsimust järg-
mised:
1. Kuidas deklareerida, mida 

deklareerida, miks ei saa 
üht või teist õppeainet 
deklareerida?

2. Mis on koormus, kuidas 
seda täis saada ja miks 
ometi ei täida vabaaine 
koormusnõuet, kui vaba-
aine moodul on juba täis?

3. Mis on VÕTA, kuidas seda 
enda tarbeks ära kasu-

tada ja miks tuleb vastuse 
saamiseks mõnikord terve 
kuu oodata?

Kui võrrelda omavahel kevad- 
ja sügissemestreid, pöördub 
kevadeti nõustamiskeskusesse 
oluliselt vähem inimesi. Sügi-
seti on lisaks tavalisele 16-nä-
dalasele semestrile ka eelnä-
dal. Selle jooksul külastavad 
nõustamiskeskust peamiselt 
rebased, kes ülikoolilinnakus 
veel ei orienteeru ja vajavad 
abi õppekava moodulitest 
arusaamisel. Lisaks sellele 
tuleb rebastele näidata, kui-
das õppeained kindlasti õigele 
õppejõule deklareerida ning 
juhendada ka selles osas, et 
nad esimesel semestril kõikide 
põnevate kursuste ja võimalus-
tega end üle ei koormaks.
Kevadsemestri väiksem koor-
mus on igati mõistetav – uued 
üliõpilased on juba semestri 
koolis käinud, nad on iseteadli-
kumad ega vaja enam nii palju 
abi tunniplaani, õppegruppide, 
-rühmade ning deklareerimise 
mõistmiseks.
Üllataval kombel on mõlema 
semestri lõpp nõustamiskes-
kuses suhteliselt sarnane. 11. 
õppenädal avab „tahan end eks-
matrikuleerida“ hooaja. Selleks 
hetkeks on kolmveerand se-
mestrist möödas ja suuremad 
ponnistused tehtud, motivat-
siooni jätkamiseks aga enam 
ei ole. Looduse ja selle seadus-
päradega paralleele tõmmates 
näeme, kuidas sügisel langeb 
„eksmatrikuleerimishooaeg“ 
kõige pimedamale ajale, keva-
del aga ärkab siis loodus talve-
unest. Kes ise päeval uinakut 
teinud, teavad väga hästi, kui 
raske on vahetult pärast ärka-
mist motiveeritud ja ergas olla. 
Miks peaks üliõpilanegi end tei-
siti tundma?
Lisaks eesti keelt kõneleva-
tele tundengitele ootab nõus-
tamiskeskus ka võõrkeelseid 
õppureid. Kui sorteerida vä-
listudengid Erasmusega õpi-

rändajateks ja kraadiõppe 
üliõpilasteks, siis satub nõus-
tamiskeskusesse pigem vaid 
viimaseid. Võrreldes kohalike 
üliõpilastega on välismaalaste 
mured veidi erinevad. Dekla-
reerimine on kuidagi eriti kee-
ruline või arusaamatu, kuid 
koormus ei tekita absoluutselt 
küsimusi. Lisaks sellele ei 
soovi välisüliõpilane VÕTA-ga 
midagi üle tuua ning huvitub 
rohkem kohalikust kultuurist 
ja eluks vajaliku leidmisest.
Teist aastat tegutsev TalTec-
hi nõustamiskeskus asub U04 
korpuses ruumis 104. Kui esi-
mesel aastal levis üliõpilaste 
seas üldine arusaam, et nõus-
tamiskeskusesse tasub pöör-
duda vaid viimases hädas, siis 
nüüd on see arvamus murdu-
mas ja kohale tullakse ka liht-
samate muredega. Üliõpilased 
on hakanud uut tugisüsteemi 
hindama ja omaks võtma.
Lisaks nõustamisele vahen-
dab TalTechi nõustamiskeskus 
praktikapakkumisi. Praktika-
kohta otsides tasub alati käia 
uurimas, kas nõustamiskesku-
ses on ehk parasjagu mõni hea 
pakkumine. Kuigi keskusesse 
saab tööpäeviti 10–17 koha-
peale tulla, eelistavad paljud 
jätkuvalt kirja saatmist (stu-
denthelp@taltech.ee), pärin-
guvormi kasutamist (taltech.
ee/tudengile/nõustamine) või 
helistamist (620 2244).
Just helistamisega ongi seotud 
kõige huvitavamad või nalja-
kamad lood, mis sarnanevad 
kurikuulsa 16115 looga. Kõ-
nede kullafondi kuuluvad lood 
murelikest vanematest ja nen-
de lastest, kes üheskoos ürita-
vad telefoni teel saadud inst-
ruktsioonide järgi õppekava 
ja selle mooduleid mõista ning 
endale sobivaimat deklarat-
siooni koostada. Üldiselt saa-
dakse lõpuks ikkagi hakkama, 
kuid kõrvaltvaatajale näib sel-
line vestlus omapärane. Jäägu 
need lood siiski mõneks teiseks 
korraks. ■
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TTü KUlTUURIKlUbI –  
TUdEngIaKTIVISmI 
SünnIpaIK 
TalTechi üks vanimaid tuden-
giorganisatsioone, peagi täisea-
liseks saav TTÜ Kultuuriklubi 
alustas taaskordset hooaega tra-
ditsioonilise sündmuste sarjaga, 
et sõeluda tudengite seast väl-
ja need kõige andekamad ja 
„tõelisemad“ tipikad. Oma te-
gevustega jõuti nii rebasteni, 
tudengiteni, vilistlasteni kui ka 
õppejõududeni – tükikese pari-
mat tudengielukogemust anti 
igale vanusele ja maitsele.

Selleks, et end õigusega tipi-
kaks kutsuda, tuleb kõikidel 
uutel ja ka vanadel TalTechi 
tudengitel vastavalt heale tava-
le läbida iga õppeaasta alguses 
kolm lävepakku. Nendeks on 
tudengiellu sisseastumine ehk 
„Tudengielu avalöök“, uusi tu-
dengeid tervitav sisse juhatav 
loeng ehk „Topelt Rebaste 
Pidu“, mis seekord haakus 
TTÜ100 pidustustega, ning kõi-
kide TalTechi tudengite sünni-

päevapeost koosnev eksam ehk 
„TalTechi Tudengkonna Sünni-
päev“. Just need sündmused on 
Kultuuriklubi korraldatavatest 
ettevõtmistest ka kõige rahva-
rohkemad.
Traditsioonide kohaselt alus-
tab tudengielu õppeaastat alati 
emotsiooniderohke sisseelamise 
sündmus „Tudengielu avalöök“, 
mis toimub igal aastal põhiõppe-
perioodi eelnädala esmaspäeval 
ning ilmselt pole mitte kusagil 

Johannes Voll  Foto: TTÜ Kultuuriklubi
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mujal võimalik esmaspäevasel 
õhtupoolikul nii rajult möllu 
panna kui TalTechi Tudengima-
ja ees parklas ja selle vahetus 
läheduses – seda kinnitavad ka 
lähedal elavad naabrid. Sellel 
aastal paitasid tudengite kõrvu 
kurioosne stressivaba bängiv 
vaheldus sotsiaalpoliitilisele- ja 
ühiskonnaräpile – 5MIINUST 
ning loomulikult aitasid kaasa 
igati vahvad DJ-d. Avalöögist 
võttis sellel aastal osa üle 1000 
tudengi. Varasemalt on antud 
sündmusel üles astunud Traffic, 
Suur Papa, NOËP, A-Rühm ja 
palju teised.
Kui tudengid on juba jõudnud 
ülikooliga veidi harjuda ning on 
ehk raamatukogugi üles leidnud, 
kostitab Kultuuriklubi kõiki õp-
pureid pealinna klubikultuuri 
tutvustava sündmusega – „To-
pelt Rebaste Peoga“. Tegemist 
on sissejuhatava loenguga, mil-
lega tervitatakse TalTechi uusi 
tudengeid, kes eelnevalt on ühis-
ristimise raames nii iseendale 
kui ka tervele TalTechile andnud 
vettpidava vande ja lubaduse 
olla eluterve ja tõeline tipikas, 
kes on aktiivne nii õppetöös kui 
ka õppetööväliselt. Seekord tuli 
klubikultuuri tutvustavad au-
diovisuaalsed slaidid kapi peale 
tolmu koguma jätta, kuna löödi 
käed TTÜ100 linnakupidustus-
te korraldusmeeskonnaga ning 
öeldi „Koos on kergem!“. Oma 
panuse ühisesse pittu andis 
Kultuuriklubi, kindlustades, et 
pidustuste ala saaks õigeaegselt 
ja korralikult üles pandud ning 
hiljem ka maha võetud, ja selle-
ga, et ühelgi külastajal ei tuleks 
puudust meeliergutavast koktei-
list või jahutavast veest. TTÜ100 
linnakupidu leidis aset 10 000 
ruutmeetril nelja peoala, maits-
va toidu ning välikinoga. Lavale 
tuli nii retrohõngulisi kollektiive 
kui ka ajatuid staare ja ansamb-
leid, keda lavalaudadel väga har-
va kohtab. Ametlikku osalejate 
arvu Kultuuriklubile teada ei 
antud, kuid mõne baaritöötajaga 
vesteldes võib julgelt välja öelda, 
et osalejaid oli vähemalt sada.

Õppeaasta alguse sündmuste sar-
jale pani punkti kõikide TalTechi 
tudengite sünnipäevapeost koos-
nev eksam „TalTechi Tudeng-
konna Sünnipäev“, kusjuu res 
üliõpilaskond sai juba 98-aasta-
seks. Kuigi sündmuseks on „Tal-
Techi Tudengkonna Sünnipäev“, 
kus tõelised tipikad tähistavad 
oma igikestvust, on sündmusele 
alati oodatud ka kõikide teiste 
kõrgkoolide üliõpilased – ikkagi 
sünnipäev! Sündmuse teeb oma-
päraseks selle toimumi se koht, 
milleks on TalTechi ühiselamute  
vaheline maa-alune parkla. Ses-
tap on sündmuse mitteametli-
kuks nimeks parklapidu. Kont-
septsioonilt on tegemist suurima 
Kultuuri klubi korraldatava üri-
tusega. Sellel aastal paitas tu-
dengite ja fännide kõrvu Traffic 
ja kohalikud parimad maa-alu-
sed DJ-d. Tudengkonna sünni-
päevast võttis sellel aastal osa üle 
1500 tudengi, vilistlase ja fänni 
TalTechist ja mujalt. Varasemalt 

on sündmusel üles astunud Smi-
lers, Terminaator, Singer Vinger, 
Tanel Padar & The Sun ja isegi 
üks TalTechi tudengite kodukoo-
tud pop-ansambel.
Kindlasti ei tasu pead norgu 
lasta, kui Kultuuriklubi hooaja 
alguse sündmused kohati sinust 
mööda jooksid, sest tulemas on 
veel huvitavaid projekte, millel 
silma peal hoida, nagu näiteks 
verdtarretav halloween’i pidu, 
piparkoogirohke jõuluhäppe-
ning ja kevadine higistama ajav 
saunamaraton.
Paari sõnaga ka sellest vahvast  
korraldavast ühendusest: tuden-
giorganisatsioon TTÜ Kultuuri-
klubi on kõige aktiivsemate 
vabatahtlike TalTechi tudengi-
aktivistide kokkusaamise koht, 
kust ei puudu unustamatu tu-
dengielu kogemus, head sõb-
rad ja tuttavad ning eriti suur 
elukool projektide ja sündmuste 
elluviimise valdkonnas. ■

TUdEngIElU
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Fotod: Edmond Mäll ja Ivar Hütt

Tallinna Tehnikaülikool tähistas septembris sajandat  
sünnipäeva. Pidu oli sajandi vääriline: esitlesime 
ajalooraamatut, dokumentaalfilmi ja omanimelist 
marki; tervitasime Akadeemikute alleel uut büsti 
ja tunnustasime sadat parimat töötajat; kutsusime 
uudistajad laboritesse ja rektori kabinetti; avasime 
amfiteatri ja võtsime kasutusele uue lühinime.
Päevastel ja õhtustel tähistamistel osales linnakus ligi  

5000 inimest – vilistlasi, tudengeid, töötajaid ja küla - 
lisi laulmas, tunnustamas, vanu aegu meenutamas, 
pilli mängimas, orienteerumas, uudistamas, kogune- 
mas, tantsimas, filmi vaatamas, tervitamas, rebaseks 
löömas ja rebaseks saamas. 10 000 ruut meetril 
juubeldas terve ülikool. Palju õnne meile kõigile! 
(Vt pilte akadeemiliselt aktuselt lk 20 ja pidulikust 
vastuvõtust lk 48.)

galERII

SaJandI pIdU 
ülIKoolIlInnaKUS
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TTü KIRJaSTUSES  
IlmUnUd RaamaTUd
tallinna 
tehnikaülikool 
1918–2018
Tallinna Tehnikaülikooli 
eelkäija alustas 120 õpila-
sega õppetööd 17. septemb-
ril 1918. Tänasel päeval 
õpib Tallinna Tehnikaüli-
koolis pea 12 000 üliõpilast 
ligi 100 rahvusest. Saja aasta jooksul on tehnika-
ülikool muutunud üheks suuremaks ja maineka-
maks ülikooliks Eestis, mis juhib siinset tehnika 
ja tehnoloogia arengut. 
Läbi aastakümnete on ülikool kandnud erine-
vaid nimetusi: Tallinna Tehnikum, Tallinna 
Tehnikainstituut, Tallinna Polütehniline Ins-
tituut ja Tallinna Tehnikaülikool. Praeguseks 
on ülikoolil rohkem kui 70 000 vilistlast, kelle 
mitmekülgne tööpanus ümbritseb meid iga-
päevaselt. Käesolev raamat pakub võimalust 
heita pilk ülikooli keerulisele ja inspireerivale 
100-aastasele ajaloole. 
566 lk. 
ISBN 978-9949-83-320-7 

Margus Pihlak
klassikaline 
ja mittepara-
meetriline 
matemaatiline 
statistika
Käesoleva õpiku vajadus 
on tingitud nõudluse kasvust matemaatilise sta-
tistika järele Eesti ülikoolides. Enamikel eriala-
del nii Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis 
kui ka Eesti Maaülikoolis on tõenäosusteooria ja 
matemaatilise statistika põhikursus kohustuslik. 
Seni aga pole sobivat eestikeelset õpperaamatut 
selle kursuse matemaatilise statistika osa tar-
beks. Käesoleva õpiku üks eesmärke on see lünk 
täita. Teine eesmärk on olla teatud määral tee-
juht neile, kellel on vaja rakendada matemaati-
list statistikat oma uurimistöödes. Seda eelkõige 
loodus- ja inseneriteadustes. Õpikus on toodud 
palju näiteid lahendamaks matemaatilise statis-
tika probleeme tarkvarade MS Excel ja R abil. 
288 lk. 
ISBN 978-9949-83-299-6 (pdf)

TEaTEd
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doKToRITööd
13. JUUnI – 30. aUgUST

Priit EEk
Structure and Regulation of Arachidonate  
11Rlipoxygenase. Arahhidoonhappe  
11Rlipoksügenaasi struktuur ja regulatsioon. 
ISBN 9789949832651 (publication). 
ISBN 9789949832668 (pdf). 112 lk. 
Kaitses 13.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9953

kärt kärnEr
Development of Aspen Bleached Chemithermo
mechanical Pulp Towards Nanostructures. 
Haava pleegitatud keemilistermilise puitmassi 
töötlemine nanostruktuuride saamiseks. 
ISBN 9789949832538 (publication). 
ISBN 9789949832545 (pdf). 104 lk. 
Kaitses 13.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9947

SiavooSh PayandEh azad
CrossLayer Dependability Management in 
Network on Chip based System on Chip.  
Kiipvõrkudel põhinevate süsteemide kihtide
ülene usaldatavuse haldus. 
ISBN 9789949832590 (publication). 
ISBN 9789949832606 (pdf). 166 lk. 
Kaitses 13.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9948

akinrinadE GEorGE ayankojo
Molecularly imprinted polymers designed to de
tect antibiotic pollutants in water. Molekulaar
selt jäljendatud polümeerid antibiootikumide 
määramiseks vesikeskkonnas. 
ISBN 9789949832675 (publication). 
ISBN 9789949832675 (pdf). 110 lk. 
Kaitses 14.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9952

ahti ainomäE
Distributed Signal Processing in Cognitive 
Radio Networks. Hajutatud signaalitöötlus 
kognitiivse raadio võrgus. 
ISBN 9789949832712 (publication). 
ISBN 9789949832729 (pdf). 220 lk. 

Kaitses 14.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9956

marGuS mEtShEin
Wearable Solutions for Monitoring Cardiores
piratory Activity. Kehal kantavad vahendid 
kardiorespiratoorse aktiivsuse jälgimiseks. 
ISBN 9789949832811 (publication). 
ISBN 9789949832828 (pdf). 202 lk. 
Kaitses 14.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9961

katrE juGanSon
Ecotoxicological Impacts of Industrially  
Relevant Engineered Nanomaterials: Effects on 
Tetrahymena thermophila. Tööstuslike nano
materjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: 
nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena 
thermophila. 
ISBN 9789949832576 (publication). 
ISBN 9789949832583 (pdf). 178 lk. 
Kaitses 15.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9951

anindya GuPta
Classification and Denoising of Objects in TEM 
and CT Images Using Deep Neural Networks. 
Objektide klassifitseerimine ja müratustamine 
TEM ja KT kujutistelt sügavate närvivõrkude 
abil. 
ISBN 9789949832637 (publication). 
ISBN 9789949832644 (pdf). 174 lk. 
Kaitses 15.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9954

FaiSal ahmEd
Modeling and Implementation of Linear 
Energy Prediction for Energy Harvesting in 
Intermittently Powered Wireless Sensor Nodes. 
Katkendliku toitega traadita sensorsõlmede 
energiakorje tulemuse lineaarne ennustus, 
modelleerimine ja rakendused. 
ISBN 9789949832699 (publication). 
ISBN 9789949832705 (pdf). 184 lk. 
Kaitses 15.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9955
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kriStjan liivamäGi
Education and Investor Behaviour. Haridus ja 
investori käitumine. 
ISBN 9789949832750 (publication). 
ISBN 9789949832767 (pdf). 120 lk. 
Kaitses 18.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9957

raivo mElSaS
Research and Development of Improved Value 
Stream Mapping Methodology for Evaluation 
of Demand Side Management Possibilities in 
the Industry Sector. Väärtusahela kaardis
tamise metoodika uurimine ja arendamine 
tarbimise juhtimise võimaluste hindamiseks 
tööstussektoris. 
ISBN 9789949832361 (publication). 
ISBN 9789949832378 (pdf). 110 lk. 
Kaitses 20.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9925

märt kolnES
Cobalt and NickelFree Titanium and  
Chromium CarbideBased Cermets. Koobalti 
ja niklivabad titaankarbiid ja kroomkarbiid
kermised. 
ISBN 9789949832736 (publication). 
ISBN 9789949832743 (pdf). 114 lk. 
Kaitses 20.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9960

marEk tarraStE
Development of Cemented Carbides with High 
Chromium Iron Alloy Binder. Kõrge kroomisi
saldusega rauasulamsideainega kõvasulamite 
arendus. 
ISBN 9789949832774 (publication). 
ISBN 9789949832781 (pdf). 108 lk. 
Kaitses 20.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9959

alEkSandr klEPinin
Interplay between Creatine Kinase and Adeny
late Kinase Networks in Health and Disease. 
Kreatiinkinaasi ja adenülaatkinaasi energia
ülekande võrgustike vaheline koosmõju normis 
ja patoloogias. 
ISBN 9789949832835 (publication). 
ISBN 9789949832842 (pdf). 138 lk. 
Kaitses 20.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9963

EnEliiS kattEl
Application of Activated Persulfate Processes 
for the Treatment of Water and HighStrength 
Wastewater. Aktiveeritud persulfaadi protsessi
de kasutamine vee ja raskesti saastatud reovee 
puhastamiseks. 
ISBN 9789949832439 (publication). 
ISBN 9789949832446 (pdf). 106 lk. 
Kaitses 25.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9958

inGa Gromõko
ZnO Nanostructured Layers by Wet Chemical 
Deposition Methods: Growth, Surface  
Properties, Photocatalytic Capability.  
ZnO nano struktuursed kihid vedelik sadestuse 
meetoditel: kasvatamine, pinnaomadused,  
fotokatalüütiline võimekus. 
ISBN 9789949832859 (publication). 
ISBN 9789949832866 (pdf). 110 lk. 
Kaitses 28.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9962

kaidi kallaStE
The Practice of Awarding Professional  
Qualification and the Development of  
Accounting as a Profession in Estonia.  
Kutsekvalifikatsiooni omistamise praktika  
ja raamatupidamise kui kutseala areng  
Eestis. 
ISBN 9789949832873 (publication). 
ISBN 9789949832880 (pdf). 222 lk. 
Kaitses 29.06.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9985

vladiSlav mašatin
Obstacles for Implementation of 4th Generation 
District Heating for Large Scale Networks.  
Takistused neljanda põlvkonna kaugkütte  
rakendamisel suurtes kaugkütte võrkudes. 
ISBN 9789949832798 (publication). 
ISBN 9789949832804 (pdf). 128 lk. 
Kaitses 03.07.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?9986

CarmEn SiitSman
Extension of the DSC Method to Measuring 
Vapor Pressures of Narrow Boiling Range Oil 
Cuts. DSC meetodi arendamine õlide kitsaste 
keemistemperatuuri vahemikega fraktsioonide 
aururõhu mõõtmiseks. 
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ISBN 9789949832897 (publication). 
ISBN 9789949832903 (pdf). 84 lk. 
Kaitses 04.07.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10063

mattia tiSo
The Contribution of Cavity Insulations to 
the LoadBearing Capacity of Timber Frame 
Assemblies Exposed to Fire. Isolatsiooni
materjalide panus puitkarkassseinte ja  
vahelagede kandevõimele tules. 
ISBN 9789949832972 (publication). 
ISBN 9789949832989 (pdf). 140 lk. 
Kaitses 17.08.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10380

lauri loo
Experimental analysis of combustion  
characteristics of Estonian oil shale in regular 
and oxyfuel atmospheres.  
Eesti põlevkivi põlemiskarakteristikute  
eksperimentaalne analüüs tavalises ja oxyfuel 
keskkonnas. 
ISBN 9789949833009 (publication). 
ISBN 9789949833016 (pdf). 112 lk. Kaitses 
22.08.2018. https://digi.lib.ttu.ee/i/?10575

andra noormäGi
Effects of Zn2+ Ions and Environmental 
Conditions on the Fibrillization of Insulin.  
Zn2+ ioonide ja keskkonnatingimuste mõju 
insuliini fibrillisatsioonile. 
ISBN 9789949832934 (publication). 
ISBN 9789949832941 (pdf). 96 lk. 
Kaitses 23.08.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10378

hEidi lEES
Development of Analysis Methods to Detect 
the Use of Explosives and Chemical Warfare 
Agents. Analüüsimetoodikate arendamine 
keemiarelva ja lõhkeainete kasutamise tuvas
tamiseks. 
ISBN 9789949832958 (publication). 
ISBN 9789949832965 (pdf). 108 lk. 
Kaitses 24.08.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10379

EuniCE omolola olaniyi
Business Models in Compliance with Sulphur 
Emissions Control Area Regulations in the 

Baltic Sea Region. Väävli emissiooni kontrolli 
ala nõuetele vastavad ärimudelid Läänemere 
piirkonnas. 
ISBN 9789949832910 (publication). 
ISBN 9789949832927 (pdf). 166 lk. 
Kaitses 27.08.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10144

maarjuS kirS
Evaluation of Haar Wavelet Method for  
Analysis of Functionally Graded and Nano
structures.  
Haari lainikute meetodi hindamine  
funktsionaalgradient ja nanostruktuuride 
analüüsiks. 
ISBN 9789949833061 (publication). 
ISBN 9789949833078 (pdf). 106 lk. 
Kaitses 29.08.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10625

SurESh kumar
Synthesis of Cu2ZnSnS4 NanoPowders and 
NanoStructured Thin Films. Cu2ZnSnS4 
nanopulbrite ja nanostruktuursete kilede 
süntees. 
ISBN 9789949833146 (publication). 
ISBN 9789949833153 (pdf). 88 lk. 
Kaitses 29.08.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10626

vitali vanSovitš
Advanced Control of District Heating Processes 
in Estonia. Keskkütte soojuse tootmisprotsessi
de juhtimine. 
ISBN 9789949833108 (publication). 
ISBN 9789949833115 (pdf). 124 lk. 
Kaitses 30.08.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10628

ottokar tilk
Neural Networks for Language Modeling  
and Related Tasks in LowResourced Domains 
and Languages. Tehisnärvivõrgud keele  
modelleerimise ja sellega seotud ülesannete 
jaoks väheste ressurssidega valdkondades ja 
keeltes. 
ISBN 9789949833214 (publication). 
ISBN 9789949833221 (pdf). 176 lk. 
Kaitses 30.08.2018.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?10856 
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tallinna tehnikaülikooli ajakiri

tallinna tehnikaülikool
ehitajate tee 5, 19086 tallinn
www.taltech.ee
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