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TALLINN, MU TALLINN,  
SA TARKADE LINN!

tassi lasta; kohvimasin ütleb 
rösterile, et kohv on valmis, 
tehku saiad soojaks; röster 
autole, et hommikusöök on 
söödud, sõitku garaažist välja, 
ja auto informeerib kontorit, et 
Mari jääb vist hiljaks, sest kee-
ras kogemata töö asemel ranna 
või turu poole?
Saame näha! ■

Vaatasin hiljuti oma poegade-
ga „Tagasi tulevikku“ filme. 
See on alati põnev: vaadata 
tagasi minevikku ja näha, kui-
das me oma olevikku ette kuju-
tasime. Kaheksakümnendatel 
oligi 21. sajandi tehnoloogili-
sed võimalused kuum teema 
ning kõik unistasid isesiduva-
test tossupaeltest ja kõneleva-
test autodest. Täna aga ei julge 
keegi tuleviku kohta rohkemat 
öelda, kui et keegi ei tea, mis, 
kui kiiresti ja kuidas areneb.
Selles ajakirjanumbris on pä-
ris palju juttu tarkadest lin-
nadest ja andmetest, mis neid 
linnu targalt juhtida aitaks, 
kui me need andmed ainult 
kätte ja analüüsitud saaks. 
FinEst Twinsi digi-kaksiklinn, 
linnatäis andmeid koguvaid 
andureid ja ülikooli kõrval 
Tehnopolis katsetatavad targa 
linna ideed lükkavad fantaasia 
tuleviku teemal korralikult 
käima.

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja  Foto: KarlKristjan Nigesen

Linn on juba täis andureid, 
mis võivad suuta autojuhti-
dele märku anda, et tee ääres 
on jalakäija. Kui kaugel on 
võimalus, et kui ma tahan üle 
sõidutee minna, siis kujuneb 
sinna reaalajas ajutine sebra 
ja autod lubavad mu üle?
Kui nutikellad ja aktiivsus-
monitorid loevad õhtuks kok-
ku mu kulutatud kalorid ning 
mõõdavad ära astutud sam-
mud, siis kui kaugel on võima-
lus, et skännin oma lõunasöögi 
sisse ja saan teada, kui palju 
kaloreid ma sisestanud olen?
Kui kodumasinad, autod, ko-
dud ja liiklusmärgid on kõik 
juba ise targemad kui nende 
kasutajad, siis kui kaugel on 
hommikud, kus äratuskell 
ütleb hambaharjale, et pangu 
pasta peale, Mari ärkas üles; 
hambahari ütleb kohvimasina-
le, et hambad on pestud, võib 
oad ära jahvatada ja kohvi 

Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne Mente et Manu
ilmub alates 1949
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Mullu detsembris viie toonase parlamendiera-
konna ning teiste teadussüsteemi osapoolte 
all kirjastatud teaduslepe1 sõnastas lisaks 
eesmärgile suurendada avaliku sektori tea-
dus- ja arendustegevuse (TA) investeeringuid 
kolme aasta jooksul 1% tasemeni veel kolm 
olulist kokkulepet:
 � ülikoolid ja teadusasutused lubasid,  

et loovad ja korraldavad ettevõtlusega 
koostöö tegemiseks paremad tingi- 
mused;

 � Eesti teadlased kinnitasid, et annavad 
oma parima selleks, et nende käsutusse 
antud ressursse kasutatakse teadus- ja 
arendustööks viisil, mis tagab tasakaalu 

ARVAMUS

1 Täisteksti leiad siit: et.wikipedia.org/wiki/Eesti_teaduslepe
2 novaator.err.ee/908974/mart-min-eesti-teadus-on-liigestest-lahti

RAKENDUSTEADUSEST 
JA TEADUSE 
RAKENDAMISEST
Teadusprorektor Renno Veinthal ja prorektor, Mektory direktor Mati Lukas*  
Foto: Heiki Laan

alus- ning rakendusteaduse vahel, eelis-
arendades Eesti majanduse ja ühiskonna 
arengule suunatud valdkondi;

 � Eesti ettevõtlusorganisatsioonid kinnita-
sid oma valmisolekut aidata kaasa Eesti 
majanduse innovaatilisemaks muutmisele 
ning otsida võimalusi ettevõtjate suure-
maks koostööks Eesti teadlaste ja teadus-
asutustega. 

Nagu emeriitprofessor Mart Min mõni aeg 
tagasi ilmunud arvamusloos2 osundas, on 
alates 2014. aastast kahanev TA avaliku 
sektori investeeringute maht suhtena SKP-
sse siiski „laiemas ulatuses välja kujunenud 
suhtumisviis, kultuurisituatsioon, modus vi-

et.wikipedia.org/wiki/Eesti_teaduslepe
novaator.err.ee/908974/mart-min-eesti-teadus-on-liigestest-lahti
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ARVAMUS

342 tuh, puidusektoris 190 tuh, rasketööstu-
ses 57 tuh eurot ettevõtte kohta kahe aasta 
jooksul. Muude tööstussektorite kavandata-
vad investeeringud on planeeritud väiksemas 
mahus. 
Töötlev tööstus, olles Eesti suurim majandus-
sektor ning andes 72% kogu kaupade ekspor-
dist, on IKT sektori järel ka suuruselt teine 
erasektori TA investeeringute tegija. Kogumi-
ku „Eesti Teadus 2019“4 järgi on töötleva töös-
tuse osa erasektori TA investeeringutest 37%, 
koos info ja side valdkonnaga (osakaal ligi 
40%) moodustavad need enam kui kolmvee-
randi Eesti erasektori TA investeeringutest. 
TalTechi missiooni silmas pidades on meil 
vaja üles leida kõik potentsiaalsed ettevõtlus-
partnerid side, IT ja töötleva tööstuse aladel 
ning hoolitseda, et ettevõtete kasvav huvi TA 
vastu leiaks aktiivset toetust ning realiseeri-
taks vastastikusel kasul ja arengul põhineva-
te projektide ja ettevõtmiste kaudu. TalTechi 
loodud tööstusdoktorantuur on muude lepin-
guliste koostöövormide kõrval üheks uueks, 
paindlikuks ja atraktiivseks võimaluseks, 
andes loodetavasti arengutõuke pikaajaliseks 
partnerluseks ülikooli ja ettevõtte vahel.
Professor Erkki Karo näitab oma artiklis 
kogumikus Eesti Teadus 2019 ilmekalt, et nn 
1+2% eesmärgi (s.o avaliku sektori 1% TA in-
vesteeringuga peaks kaasuma 2% erasektori 
investeering) saavutamine eeldab struktuur-
sete muutuste toetamist majanduses riikliku 
TAI poliitikavalikute kaudu (tehes seda mh 
läbi TAI rahastamisvalikute). Ta osundab, et 
Eesti TA investeeringute jagunemine alu-
suuringute (27–30%), rakendusuuringute 
(25–26%) ning eksperimentaalse arendustege-
vuse vahel (48%) on üsna sarnane ELi riiki-
dele, kellega meil on võrreldav SKP tase (nt 
Poola), kuid jaotus erineb just alus uuringute 
ja eksperimentaalse arendustegevuse suure 
osakaalu ning rakendusuuringute võrdlemisi 
madala osakaalu poolest riikidest, kelle SKP 
tase on selline, mille poole me järgmise sam-
muna püüdleme (nt Sloveenia ja Taani).
Eeltoodu sunnib nn 1% teadusleppe 
raames selgemalt sõnastama ka ülikooli 
ootusi riiklikule teadus-arendustegevuse 
poliitikale.
Viimasel aastal intensiivistunud arutelu et-
tevõtete ja ülikoolide vahelisest lõhest vaatab 
kahetsusväärselt mööda tõsiasjast, et üldine 
rakendusuuringute osakaal TA tegevuste 

Joonis 1. Lisandväärtuse tõstmise vahendid 
(Swedbank, 2019)

vendi, mitte ainult mõne poliitilise rühmituse 
tegu“. TA kulutuste ühe protsendini tõstmise 
kohustuse on hiljuti moodustatud koalitsioon 
siiski võtnud ja nii ülikoolina kui ka teadlas-
tena tuleb meil täita enda võetud kohustus 
ettevõtlusega tehtava koostöö soodustami-
seks ja parandamiseks. Vaid nii on võimalik, 
et pingelistes eelarveläbirääkimistes jätkub 
ministritel poliitilist tahet antud lubadustest 
kinnipidamiseks ja TA investeeringute ava-
liku rahastuse kasv suudab sammu pidada 
SKP-ga. 
Meie lähtekoht selleks pole kaugeltki halb. 
Swedbanki hiljuti avaldatud uuring3 näitas, et 
tööstusettevõtete huvi teadus-, arendus- ning 
innovatsioonitegevuse (TAI) vastu on võrreldes 
varasemaga märgatavalt kasvanud.

3 kukkur.swedbank.ee/ettevotlus/uuring-toostusettevotted-plaanivad-oma-arimudeleid-muuta 
4 www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/02/Eesti_teadus_2019_veeb.pdf

Uuringust selgus, et TA koostöökogemus oli 
küll vaid 21% uuringus osalenud 288 tööstus-
ettevõttest (kogukäibega 3,4 miljardit eurot ja 
25 971 töötajaga), kuid koguni kolmveerand 
TA valdkonnas koostöökogemust omavatest 
tööstusettevõtteist sai selle kogemuse TalTec-
hist. Veelgi olulisem on, et ettevõtete huvi TAI 
vastu on hüppeliselt kasvanud ning juba 50% 
tööstusettevõtetest planeerib investeerida tea-
dus- ja arendustegevusse. Investeeringuteks 
kavandatavad summad on Eesti kontekstis 
märkimisväärsed: toidusektoris keskmiselt 

LISANDVÄÄRTUSE  
TÕSTMISE VAHENDID

Automatiseerimine Digitaliseerimine
Arendustegevus ja koostöö

Kogu tööstus

Ehitusmaterjalid

Raske

Toit

Puit

Muu

54% 33% 50%

50% 39% 58%

45% 31% 58%

69% 21% 41%

65% 25% 38%

43% 16% 21%

kukkur.swedbank.ee/ettevotlus/uuring-toostusettevotted-plaanivad-oma-arimudeleid-muuta
www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/02/Eesti_teadus_2019_veeb.pdf
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ARVAMUS

portfellis on olnud riigis pika aja vältel väga 
tagasihoidlik. Kahjuks puudub ammendav 
ülevaade avaliku sektori vahenditest tehta-
vate TAI investeeringu jaotuse kohta tehno-
loogia valmidusastmete ehk TRL (technology 
readyness level) järgi. Teadaolevalt on etteval-
mistamisel ettepanek Eesti teaduse, arendus-
tegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengu-
kava 2021–2030 väljatöötamiseks. Seepärast 
rõhutame vajadust koostada ja teha kõigile 
osapooltele kättesaadavaks seniste TAI 
rahastusotsuste struktuur ja tulemuslikkuse 
hinnang. Uute meetmete kavandamisel ja 
otsuste tegemisel tuleb alati näidata kavan-
datav mõju Eesti majanduse lisandväärtuse 
kasvule.
TAI investeeringute kavandamisel peaks 
riiklik TA poliitika senisest enam pöörama 
tähelepanu tehnika ja tehnoloogia valdkonna 
rahastamisele. Töötleva tööstuse ja IKT vald-
konna rakendusuuringud ja innovatsioonitege-
vus toetub ju valdavalt tehnika ja tehnoloogia 
valdkonna alusuuringutele! Seni on ebapii-
savat tähelepanu saanud asjaolu, et Eesti 
Teadusagentuuri uurimistoetuste kogumahust 
moodustab tehnika ja tehnoloogia vaid umbes 
11%. Euroopa Liidu TA Scoreboard näitab aga 
juba aastaid, et erasektori TA investeeringud 
kontsentreeruvad väga tugevalt üksikutesse 
sektoritesse: IKT tooted ja teenused, tervis/
farmaatsia ning autotööstus (sh elektroonika 
jms). Kindlasti peaksid teaduspoliitika ko-
misjon (TPK), innovatsioonipoliitika komisjon 
(IPK) ja teadus-arendusnõukogu (TAN) lähi-
ajal analüüsima uurimistoetuste valdkonnas 
aastaid kehtinud rahastamisproportsioone ja 
andma juhiseid ETAgile nende ümbervaatami-
seks.
On ilmne, et majandusstruktuuri muutuse 
kiirendamiseks on vaja suurendada Eesti TA 
süsteemi ja eksportiva tööstuse sidusust: TAI 
lisainvesteeringute kavandamisel on otstarbe-
kas suunata vahendid eelkõige neisse vald-
kondadesse, millele toetub meie majandus. 
Ilmne on vajadus senisest jõulisemalt toetada 
Eesti majandusele oluliste klastrite (toit, puit, 
maavarad, IKT jt) arengut, kavandades selleks 
(koostöös erasektori ja ülikoolidega) vastavad 
riiklikud programmid. Sellised programmid 
tuleb planeerida pikaajalistena (mitte alla 7 
aasta ja aastase maksumusega mitte alla 5 
mln euro).
TalTechi ettevõtluskoostööst laekunud tulu 
kasvas võrreldes 2017. aastaga 32% ehk veidi 
üle 1,7 miljoni euro (2017. a – 5,36 mln €; 
2018. a – 7,07 mln €). 2018. aastal sõlmiti 

ettevõtetega meetme „Rakendusuuringute 
toetamine nutika spetsialiseerumise kas-
vuvaldkondades“ raames kaheksa lepingut 
kogumahus 1,37 mln eurot (2017. aastal 2,8 
mln eurot). Kuigi ülikooli ja ettevõtete koos-
töö on viimastel aastatel kasvanud, on siingi 
kitsaskohti, mida parandada. Loo alguses 
mainitud teadusleppe kontekstis oleme sei-
sukohal, et ülikooli ja ettevõtete koostöö peab 
rajanema erasektori TA riskide maandamisel 
(mitte arendustegevuse kulude kokkuhoiul). 
See omakorda tähendab, et pikaajalist TA-põ-
hist ülikoolide ja ettevõtete koostööd saavad 
ennekõike vedada ettevõtted, millel on pii-
sav baas pikaajalisteks investeeringuteks 
ja riskide võtmiseks, ning kriitilise massiga 
koostööplatvormid (klastrid, liidud, TA kon-
sortsiumid). Näeme vajadust suunata TAI 
investeeringu lisavahendid ülalkirjeldatud 
pikaajaliste partnerlusprogrammide arenda-
miseks. 
Eesti sotsiaalmajandusliku arengu seisukohalt 
on kõige olulisemaks väljakutseks rakendus-
uuringute tegemise võimekuse suurendamine, 
suunates põhilise tähelepanu sektoriüleste või-
mekuste arendamisele. Uute, seniste TA asu-
tustega (ülikoolidest TAKideni) konkureeri-
vate asutuste (nt Rakendusuuringute Keskus) 
loomise asemel tuleb läheneda ülesandele 
pigem sektoripõhiselt, hinnates tänaste ülikoo-
lide, TAKide ja klastrite potentsiaali arendada 
sektoriüleseid TA konsortsiume ja võimekusi 
ning potentsiaali korral toetada olemasolevaid 
ja toimivaid initsiatiive. Uute asutuste loomi-
ne olukorras, kus rakendusuuringute senise 
tagasihoidliku mahu tõttu niigi napib vasta-
vate kompetentside ja kogemusega personali, 
näeme ohtu ülikoolile seoses akadeemilise 
personali lahkumisega uude, eelduslikult 
paremini finantseeritud asutusse. Peame eriti 
tähtsaks sellise konflikti vältimist juba planee-
rimise faasis.
Eesti majandusarengu seisukohalt on oluline, 
et Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-
teeriumi haldusse kuuluva rakendusüksuse 
juures arendataks välja võimekus ettevõtluse 
arendamisele suunatud meetmete elluviimi-
seks, näiteks nagu senine NUTIKAS või teised 
rakendusuuringute programmid, samuti üli-
koolide ja ettevõtluse vahelisele teadmussiir-
dele suunatud mobiilsusprogrammid, eriti aga 
oluliste ettevõtlusklastrite arengule suunatud 
riiklikud programmid. ■
* Artiklis avaldatud arvamused on läbi 

arutatud TalTechi nõukogus ja väljendavad 
ülikooli ametlikke seisukohti. 
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UUDISED

TALTECHI NIMI JA KAUBAMÄRK SAI  
KURATOORIUMI OTSUSEGA HEAKS KIIDETUD
26. aprillil 2019 toimunud Tallinna Tehnika-
ülikooli kuratooriumi koosolekul arutati ühe 
punktina ülikooli lühinime ja kaubamärgi 
kasutuselevõttu. Kuratoorium on nõukogu 
ettepanekul kinnitanud ülikooli lühinimeks 
TalTech ega pea vajalikuks algatada selle 
muutmist. 
Kuratoorium on seisukohal, et lühinimi 
TalTech ja selle visuaalse kujutise kasutusele-
võtmine ei rikkunud ega riku Tallinna Tehni-
kaülikooli seadust, Tallinna Tehnikaülikooli 

põhikirja ega teisi õigusakte. Just sellekohane 
teema oli kerkinud üles nii ülikooli seinte 
vahel kui ka meedias, mistõttu küsimus uuesti 
kuratooriumi koosolekule jõudiski. Oma otsu-
ses tugines kuratoorium vandeadvokaat Jüri 
Raidla õiguslikule analüüsile ning rektor Jaak 
Aaviksoo selgitustele.
Otsusele tuginedes kinnitas rektor Jaak Aavik-
soo käskkirjaga ka ülikooli uuest brändist 
lähtuva stiiliraamatu, mis hakkas kehtima 
alates 1. maist. ■

Ragnar Nurkse instituudi eestvedamisel sai  
ülikool Euroopa Komisjoni programmist Hori zon 
2020 rekordilise, 15 mln euro suuruse toe tuse 
targa linna tippkeskuse Finest Twins loomiseks, 
Eesti riik lisab sellele 17 miljonit eurot.
Tegemist on läbi ajaloo suurima konkurentsi- 
põhise teadustoetusega Eestis. „Selle projek-
tiga loob TalTech koos Aalto Ülikooliga kaas-
aegseimate linnatehnoloogiate tippkeskuse, 
millest tõuseb praktilist kasu ka kõigile Tal-
linna ja Helsingi inimestele,“ sõnas TalTechi 
rektor Jaak Aaviksoo.

TALTECH SAAB REKORDILISE 32-MILJONILISE RAHASÜSTI  
TARGA LINNA ARENDAMISEKS

Nurkse instituudi teadlased loovad Tallinnas-
se maailmas esimese piiriülese targa linna 
tippkeskuse, mis keskendub viiele valdkonna-
le: andmed, valitsemine, transport, energia ja 
tehiskeskkonnad, samuti Tallinna ja Helsingi 
ühise targa linnaruumi ja teenuste praktilisele 
arendamisele. Finest Twinsi tuumpartneriteks 
on lisaks TalTechile Aalto Ülikool, Helsingi 
linna innovatsioonikeskus Forum Virium ning 
Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-
teerium. Samuti tehakse tihedat koostööd 
Tallinna linnaga. ■

Loe pikka intervjuud Finest Twinsi projektijuhi RalfMartin Soega lk 14.
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Tudengiorganisatsioon Formula Student Team 
Tallinn teeb midagi ajaloolist: sel kevadel val-
mib ühe hooaja jooksul ehitatud kaks sõidukit. 
Lisaks juba tavapärasele elektri vormelile val-
mib Eesti esimene isejuhtiv tudengivormel. 
Kui elektrivormel hõlmab sõiduki algusest lõpuni
disainimist ja valmis ehitamist, siis isejuhtiv vor - 
mel valmib eelneva hooaja vormeli FEST 18 plat- 
vormilt, mis arendadakse ümber autonoomseks.
Formula Student Team Tallinn senisesse paga sis se  
kuulub viis sisepõlemismootoriga tudengivormelit 
ning kuus elektrivormelit, mis on pälvinud arvu-
kalt auhindu rahvusvahelistelt võistlustelt.
Formula Student Team Tallinn on juba 12 
aastat tegutsenud tudengiorganisatsioon. Igal 

TUDENGITEL VALMIS ESIMENE ISESÕITEV VORMEL  
JA 12. ELEKTRIVORMEL

aastal valmib tudengite käe läbi projekteerimi-
sest testfaasini tudengivormel, millega suvisel 
võistlusperioodil osaletakse rahvusvahelistel 
mõõduvõttudel koos maailma tippmeeskonda-
dega. Meeskond koosneb täielikult tudengitest 
ning igal aastal alustab hooaega uuenenud 
koosseis tudengeid esmaskursuslastest magist-
rantideni. Rahvusvahelises sarjas on tudengi-
vormeleid ehitavaid meeskondi üle 700. 
Sel suvel asuvad meeskonnad võistluslahingu-
tesse üle Euroopa: isejuhtiva vormeli mees-
kond osaleb etappidel Itaalias, Saksamaal ja 
Tšehhis ning elektrivormeli meeskond astub 
üles võistlustel Ungaris, Itaalias, Austrias ja 
Hispaanias. ■ 

29. mail toimub Mektorys rahvusvaheli-
ne tehnoloogiakonverents „Industry 4.0 to 
Practice“, mille üheks peakorraldajaks on 
TalTech.
Konverents Industry 4.0 to Practice annab 
ettevõtete, omavalitsuste, teadusgruppide 
juhtidele ja spetsialistidele ülevaate tööstuse 
digitaliseerimise uutest suundumustest ja 
arengutest, võimaldab kogemusi vahetada ja 
saada uusi rahvusvahelisi kontakte. 
Sel aastal on konverentsi põhirõhk tehisintel-
lekti (AI) kasutusvõimalustel. Selle näideteks 
on kasvõi Iseauto masinnägemisel ja nutikatel 
lahendustel põhinev isejuhtiv platvorm, mil-
lest välja kasvamas uus ärisuund, või Koenig-
seggi edulugu superautosid tootva väikefirma 
digitaliseerimisest, ja palju muud. 

TEHNOLOOGIAKONVERENTSI „INDUSTRY 4.0 TO PRACTICE“ 
PÕHIRÕHK ON AI KASUTUSVÕIMALUSTEL

Ülikoolides õpivad tudengid nüüd protsesside 
digitaliseerimist ja masinõpet juba esimestest 
kursustest alates ning jõuavad peagi tööjõu-
turule uute digi- ja AI-oskustega, mille kasu-
tamiseks peavad ka ettevõtted ja ühiskond 
laiemalt valmis olema. 
Konverentsi juhatab sisse rektor Jaak Aavik-
soo, Euroopa Komisjoni poolt tutvustab tööstu-
sele suunatud digiuuenduste arenguid teaduse 
ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirek-
tor Signe Ratso. Konverents on ingliskeelne 
ning avaürituseks põhjalikult uuenenud inno-
vatsiooni- ja ettevõtluskeskusele Mektory. ■

Intervjuu Koenigseggsegi ERP juhi  
Manuel Berglundiga lk 28. 
Lähem info: industry40.ee

industry40.ee
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Juunikuus korraldab Küberkriminalistika 
ja küberjulgeoleku keskus kaks konverentsi: 
12. juunil Mektorys toimuv KüberKonverents 
pühendub küberkaitse ja tehisreaalsuse kok-
kupuutepunktidele ning 29. juunil jagavad 
rahvusvahelisel küberuuringute konverentsil 
tehnoloogia- ja küberjulgeolekualaseid tead-
misi nii tippuurijad kui ka noored teadlased.
KüberKonverentsi korraldaja, keskuse tea-
duri Birgy Lorenzi sõnul on küberturvalisuse 
väljakutsed osa infoühiskonna toimimisest – 
kuidas ennetada probleeme ja mida teha, „kui 
midagi on juhtunud“. „Tehisreaalsus hakkab 
meie võimalusi digimaailmas laiendama juba 
lähitulevikus ja edaspidi suudame suuri and-
memahte kasutades teha paremaid otsuseid,“ 
rääkis Lorenz. 
Ta lisas, et inimesed Eestis usuvad, et tehno-
loogia on neutraalne, aga kui me ei mõista, 
milliseid otsuseid nn kübermaailmas tehakse, 
siis on see oht meie julgeolekule. Konverentsi 
ajal toimub ka KüberNaaskli võistlus, kus 
noored püüavad taas hakkama saada külmal 
maal asuva AI-ga (tehisreaalsusega), mis teeb 
otsuseid efektiivsuse baasil. 
Konverentsi esinejate hulgas on Andrus Pa-
dar Kaitseliidu küberkaitseüksusest, tarkva-
rateaduse professor Tanel Tammet, Tallinna 
Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi 

JUUNIKUUS: KAKS KÜBERKONVERENTSI  
OTSIVAD ÜHISOSASID NII TEHISREAALSUSE KUI KA 
SOTSIAAL TEADUSTEGA

spordibioloogia professor Kristjan Port ning 
Marily Hendrikson StartUp Estoniast.
29. juunil toimuva viienda küberuuringute 
konverentsi (Interdisciplinary Cyber Research 
– ICR2019) eesmärk on tuua kokku nii noored 
kui ka tunnustatud teadlased. „Küberjulgeolek 
on meie ühiskonnas aina tähtsam küsimus ning 
seda peegeldab ka suur huvi selleteemalise tea-
dustöö vastu. Proovime konverentsikava koos-
tamisel alati rõhutada, et küberturvalisuse saa-
vutamiseks tuleb tehniliste lahenduste kõrval 
arvestada ka õiguslikke ning poliitilisi aspekte,“ 
kommenteeris konverentsi ellukutsuja ja kor-
raldaja, Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku 
keskuse vanemteadur Anna-Maria Osula. Just 
interdistsiplinaarsus teeb konverentsi ainu-
laadseks ning oodatud on kõik, kes huvitatud 
küberjulgeolekust, sellega seotud strateegiatest 
ning õiguslikest ja inimlikest aspektidest.
Osula sõnutsi esitati sel aastal konverentsile 
esinema pääsemiseks rekordarv teese ning 
akadeemilisel komiteel oli keeruline valida. 
Konverentsi peaesinejateks on dr Adrian 
Venables TalTechi Küberkriminalistika ja 
küberjulgeoleku keskusest, kelle ettekanne 
keskendub valeinformatsioonile ning trollifar-
midele. Talle sekundeerib dr Joanna Kulesza 
Lodzi ülikoolist, kes räägib inimõigustest kü-
berruumis. Kokku on oodata 26 kõnelejat üle 
kogu maailma. ■ 

Loe rohkem: taltech.ee/kuberkriminalistikakuberjulgeolekukeskus

MEKTORYS TULEB EUROOPA VIRTUAAL- JA 
LIITREAALSUSE AASTAKONVERENTS
23.–25. oktoobril toimub Mektorys Euroopa 
virtuaal- ja liitreaalsuse aastakonverents  
EUROVR2019, mida korraldab Tallinna 
Tehnikaülikool koos Euroopa Virtuaal- ja 
Liitreaalsuse Assotsiatsiooniga EuroVR. 
Konverentsile on oodatud osavõtjad nii töös-
tusest, äriringkondadest kui ka teadusasutus-
test, kes on huvitatud virtuaalreaalsuse (VR), 
segareaalsuse (MR) ning liitreaalsuse (AR) 
uusimatest tehnoloogiatest või 3D kasutaja-
liidestest laiemalt. Uuemaid lahendusi saab 
konverentsi näitusealal ka ise katsetada.
Esinemised toimuvad teadus- ja tööstusses-
sioonides, samuti näitusealal demoesitlustena. 
Artiklid avaldatakse Springeri kogumikus 

„Lecture Notes in Computer Science“ (LNCS), 
või VTT kogumikus „Application proceedings 
of EuroVR 2019“, samuti ajakirjas „Frontiers 
in Virtual Environments“. 
TalTech on EuroVR liige ja meie teadlased, 
õppejõud ja tudengid saavad konverentsile 
soodustingimustel. Tehisreaalsusega tegelevad 
TalTechi uurimislaborid IVAR ja Re:creation 
ning õppetööski on see leidnud üha laiemat 
rakendust – eelmisel aastal valmis ehituse ja 
arhitektuuri instituudis VR-lahendusi kasutav 
BIM-õppeklass. ■

Täiendav info konverentsi kodulehelt 
eurovr2019.eu

taltech.ee/kuberkriminalistika-kuberjulgeoleku-keskus
eurovr2019.eu
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TEHNIKAÜLIKOOLI VALGUSTEHNIKA LABOR SAI 
RAHVUSVAHELISE AKREDITEERINGU

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi 
valgustehnika labor on nüüdsest Eesti ainus 
laiapõhjalise akrediteeringuga labor, kus on 
võimalik läbi viia rahvusvaheliselt tunnustatud 
sise- ja välisvalgustuse mõõtmisi ning lampide ja 
valgustite tehniliste parameetrite määramist.

Akrediteeringu väljastas Eesti Akrediteerimis-
keskus. „Akrediteeringuga tõestame, et meie 
mõõtetulemused on usaldusväärsed ning neid 
tunnustavad ka teised laborid Eestis ja mujal. 
Teist nii laia valgustehniliste parameetrite 
mõõtmise võimekusega laborit polnud seni ühes-
ki Balti riigis. Põhjamaades on sarnane labor 
ainult Norras,“ selgitas labori mõõtespetsialist 
Toivo Varjas.
Akrediteerimiskeskuse peaassessor Anas-
tassia Filimonova sõnul on akrediteerimise 
eesmärk labori töö kvaliteedi hindamine, et 
veenduda laboris tehtavate katsete vastavuses 
rahvusvahelistele mõõtemetoodikatele ning 
nõuetele. Ühtlasi on see klientidele kindlaks 
märgiks labori kompetentsusest ja usaldus-
väärsusest. 
Labori mõõtmiste põhjal saavad näiteks ehi-
tusfirmad veenduda, et nende ehitatud valgus-
tuspaigaldised vastavad nõuetele. Kohalikud 
omavalitsused saavad kontrollida, kas teed ja 
tänavad on valgustatud standardite kohaselt. 
Maaletoojad saavad lasta kontrollida valgus-
allikate ja valgustite tehnilisi parameetreid. 
Varjase sõnul aitab labor luua ka ülikooli sees 
uut valgustehnikaalast oskusteavet, mida 
rakendada õppetöös ja täienduskoolitustel.
Väljaspool akrediteeringuala teostab labor ka 
valgustustehnilisi uuringuid ja ekspertiise. ■

26 ETTEVÕTET LÕID PEEP SÜRJE NIMELISE 
STIPENDIUMIFONDI 
Teedeehituse ja geodeesia sektori 26 ettevõtet 
ühendasid jõud, et toetada tudengite õppimist 
ning valdkonna arengut: loodi stipendiumifond, 
mis sai nime valdkonna kunagise eestvedaja ja 
Tallinna Tehnikaülikooli endise rektori Peep 
Sürje järgi.
TREV-2 Grupp juhatuse esimees Sven Pertensi 
sõnul on Eestis puudus kvalifitseeritud tööjõust, 
sh kõrgharidusega teedeinseneridest. „Peame 
ühiste jõududega tegelema teedeinseneri ame-
ti väärtustamisega, kaasama valdkonda uusi 
noori tegijaid ning motiveerima neid omandama 
teedeinseneri kutsele vastavaid teadmisi, oskusi 
ja kogemusi. Vastasel korral ei ole Eesti teehoid 
juba keskpikas perspektiivis enam jätkusuutlik,“ 
selgitas Pertens.
Sama tõdeb Tehnikaülikooli teedeehituse ja geo-
deesia programmijuht Tiit Metsvahi, kelle sõnul 

kasvavad ettevõtete pakutavate töö- või praktika-
võimalused tudengitele kuust kuusse, kuid neid, 
keda loodetakse saada, napib, ning õppijate hulk 
ei haaku kuidagi tööturu vajadusega. Ta selgi-
tas, et ettevõtete osalemine fondis on hea näide, 
kuidas ettevõtjad teevad koostööd valdkonna 
arendamiseks ning noorte motiveerimiseks.
Uue stipendiumifondi eesmärk on luua üliõpilas-
tele paremad võimalused keskendumaks õpin-
gutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi 
tagada eriala kestlik areng Eestis. Fondist 
jagatavad stipendiumid on mõeldud kuni kümne-
le Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna teede-
ehituse ja geodeesia eriala teise kuni seitsmenda 
semestri üliõpilasele, kes täidavad edukalt õppe-
kava, on oma eriala fännid ning kelle eesmärgiks 
on areneda tipptegijaks. Esimesed stipendiumid 
antakse üle juba sel sügisel. ■
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TALTECH SAI TÄHTAJATU ÕIGUSE ÕPETADA  
TEHNILISE KALLAKUGA ARHITEKTUURI
Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuriõppekava 
sai tähtajatu õiguse viia läbi õpet integreeritud 
arhitektiõppes ning väljastada õppekava läbimi-
sel arhitekti akadeemiline kraad ja diplom.
TalTechi arhitektuuri ja urbanistika akadeemia 
juhataja Kimmo Lylykangas selgitas, et Tehni-
kaülikooli arhitektuuriõppe korraldamise õigus 
oleks lõppenud 2019. aasta lõpus. „Äsja saadud 
otsus ja tähtajatu õigus on meile suur tunnustus 
ning kinnitus, et akadeemia arhitektuuriõpe on 
saavutanud kõrge kvaliteedi ning on jätkusuut-
lik,“ rääkis Lylykangas. 
Professor täpsustas, et TalTechi arhitektuuri 
viieaastane õppekava on tehnilise kallakuga, 

mis tähendab, et lisaks kunstilisele mõõtmele 
arvestatakse sotsiaalsete, majanduslike, kesk-
konnaalaste ja insenertehniliste arengutega. 
„On oluline, et tulevased arhitektid omandavad 
arhitektuuri õppekaval sisulised teadmised 
hoonetest kui kompleksetest tehnilistest süstee-
midest ning oleksid võimelised konkureerima 
maailma tipparhitektidega,“ kinnitas Lylykan-
gas. 
Viieaastase arhitektuuri õppekava lõpetaja 
omandab magistrikraadi ning arhitekti  
7. kutsetaseme. ■

Loe artiklit arhitektuuriõppest lk 20.

ÕPETAMISNÄDAL VÄLISÕPPEJÕUDUDELE
11.–15. märtsini toimus Tallinna Tehnikaüli-
koolis esimene International Teaching Week, 
mille korraldas õppeosakonna mobiilsuskeskus 
koostöös majandusteaduskonnaga Erasmus+ 
programmi raames. Õpetamisnädala jooksul 
võõrustas TalTech üheksat välisõppejõudu 
Itaalia, Hollandi, Poola, Slovakkia, Austria 
ja Saksamaa partnerkoolidest, kes kõik viisid 
läbi kaheksa akadeemilist tundi erialaseid 
loenguid TalTechi üliõpilastele. Õpetamisele 
lisaks said välisõppejõud tutvuda TalTechi 
linnaku ja siinsete kolleegidega, eesti keele ja 
kultuuri, Tallinna vanalinna ja palju muuga.
Erasmus+ programmi raames võõrustab 
Tallinna Tehnikaülikool aastas ligi 35 külalis-
õppejõudu, kes tulevad loenguid andma kogu 

õppeaasta vältel. Õpetamisnädala korraldami-
ne andis aga hea võimaluse koondada õppe-
jõudude võõrustamine ühte nädalasse ning 
pakkuda neile seeläbi lisandväärtust kultuuri-
programmi näol.
Õpetamisnädalal loodud kontaktide tulemusena 
on külalis- ning kohalike õppejõudude koostöös 
plaanis avaldada teadusartikkel ning vahetada 
loengumaterjale ja paremaid praktikaid õpeta-
mismetoodikate osas. Lisaks andis nädal Tal-
Techi üliõpilastele väga hea võimaluse kogeda 
rahvusvahelisemat klassiruumi ning välisõppe-
jõudude õpetamisstiile ilma Eestist lahkumata.
Järgmine rahvusvaheline õpetamise nädal toi-
mub mais 2020 ning siis juba üleülikooliliselt. ■
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TALTECH CHEERLEADERS SAAVUTAS MMIL 7. KOHA
Coed Elite ehk eliitkategooria, kus Eesti esin-
dus võistles, on tugevuselt teine tase. Selle-
aastased maailmameistrid Elite kategoorias 
on Columbia sportlased, hõbemedal kuulub 
Ecuadorile ja pronks Costa Ricale. Finaali 
jõudsid veel Brasiilia, Lõuna-Aafrika Vabariik, 
Belgia, Wales, Prantsusmaa ja Jamaica. ■

Loe võistlusest ja reisist lähemalt  
lk 54.
VÕISTLUSKAVA VIDEO:  
http://bit.ly/MM7koht 

ENGINAATORIL VÕIDUTSESID TEHNIKAÜLIKOOLI TIIMID
94 gümnasisti, tudengit ja kutsekoolide õpi-
last panid end aprilli lõpus proovile Tallinna 
Tehnikaülikoolis toimunud üle-eestilisel inse-
nerivõistlusel Enginaator. Oma teadmiste ja 
oskustega tõestas end esikoha vääriliselt Tallin-
na Tehnikaülikooli Tartu Kolledži ja teise koha 
vääriliselt Tallinna Tehnikaülikooli tudengid.
Osalejad panid oma oskused proovile viies 
valdkonnas: ehitus, elektroonika, IT, loodus-
teadused ja robootika. Ülesanded koostasid 
Eestis tegutsevad valdkonnapõhised ettevõt-
ted, teise hulgas ABB, Adven, Artec Design, 
Ruukki, Eesti Energia ja Helmes. ABB esita-
tud finaalülesanne koosnes kõiki valdkondi 
ühendavast probleemipüstitusest: võistlejad 
pidid ehitama tuuliku, mis toodaks võimalikult 
nõrga tuule korral võimalikult palju energiat. 
Enginaatorit korraldas Tallinna Tehnikaülikooli 
tudengiorganisatsiooni BEST-Estonia viiepealine  
korraldustiim: projektijuht Henri Hummal, tu-
rundusjuht Anna-Grete Juchnewitsch, logisti ka- 
juht Mairo Mitt, müügijuht Vlad Martõnov ning  
ülesannete eest vastutaja Ott Kaarel Kõiva. ■

Võitjate nägemust Enginaatorist saab lugeda lk 40.

Foto: AnnaGrete Juchnewitsch

Eesti oli esmakordselt esindatud 24.–26. april-
lil USAs toimunud ICU Cheerleading’u maa-
ilmameistrivõistlustel. 17 riigist, kes MMile 
kvalifitseerusid, saavutas Eesti esindus Coed 
Elite kategoorias 7. koha. 
2018. aasta suvel sai Eesti esindus cheerleading’u 
Euroopa meistri tiitli, mis andiski neile pääsu 
maailmameistrivõistlustele. Treeningutega 
alustati eelmise aasta septembris. USAs võistel-
nud tiimis oli kokku 24 sportlast: 14 tüdrukut ja 
10 poissi, lisaks olid kaasas 4 varusportlast ning 
tiimi põhitreenerid Andre Org ja Laura Karindi. 

http://bit.ly/MM7koht
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TALTECHI TERVISENÄDAL PAKKUS UUSI TEADMISI JA 
PÕNEVAID VÄLJAKUTSEID TERVISLIKUKS ELUKS
6.–10. maini toimunud TalTechi tervisenädala 
eesmärk oli suunata ülikooli töötajaid ja tuden-
geid pöörama tähelepanu oma tervisele ja üldisele 
heaolule. Nädala vältel toimus nii harivaid loen-
guid kui ka kõikvõimalikke aktiivseid tegevusi. 
Spordiklubi treenerite eestvedamisel toimusid 
struktuuriüksustes igal hommikul kontorivõim-
lemise näidistunnid, et anda tihti sundasendis 
töötavatele teadlastele ülevaade parimatest 
virgutavatest harjutustest. Igal pärastlõunal 
toimunud loengutes käsitleti aga mitmesuguseid 
mõjureid, millele tähelepanu pöörates saame 
oma tervist oluliselt mõjutada. Räägiti toitumi-
sest ja liikumisest, aga ka seni vähe käsitletud 
teemadest, nagu uni, stress ning läbipõlemine.
Kampuse peamaja ja majandusmaja fuajeedes 
said huvilised igapäevaselt osaleda miniülesan-
netes, kus testiti koordinatsiooni, jõudu, tasa-
kaalu ja reageerimiskiirust. Tipikate rattamat-
kaklubi eestvedamisel toimus õhtune rattasõit, 
Kultuuriklubi korraldas linnakuorienteerumise, 
spordiklubi abil viidi läbi kõikidele avatud jooga-

tund. Töötajatele pakuti võimalust osaleda joo-
gas, ring treeningus ja kepikõnnitunnis. Rahva-
rohkeimaks tervisenädala ürituseks oli TalTechi 
jooks, kus osales ligi 300 jooksusõpra.
Elektroonse meedia vahendusel toimus kolme 
päeva jooksul ka sammuväljakutse, millega 
julgustati osalejaid rohkem liikuma. 
Saamaks teada, mida sööb TalTechi tudeng või 
töötaja koolipäeva jooksul lõunaks või vahepa-
laks, toimus toitumisväljakutse „Märka toitu“, 
mis kutsus tegema tervislikumaid valikuid nii 
kampuses asuvais toidukohtades kui ka kodus. 
TalTechi Virumaa Kolledž korraldas paralleel-
selt peamaja tegevustega Kohtla-Järve üksuses 
omaenda tervisenädala: iga päev toimus töötaja-
te ja tudengite võimlemine, kus oma võimed pani 
proovile ka robot. Samuti võisteldi terviseraja 
„Inseneri impulss“ läbimisel ja kostitati üksteist 
tervisliku toiduga. 
Tervisenädalal oli aktiivseid kaasalööjaid  
umbes 50. ■

TALTECHI ÕPPIMA TULEKUKS ON ESITATUD  
JUBA ÜLE 900 AVALDUSE
Aktiivne ülikoolidesse sisseastumisavalduste 
esitamine on alles ees, kuid tänu aastaringsele 
vastuvõtule on Tallinna Tehnikaülikooli õppi-
ma tulekuks esitatud juba üle 900 avalduse. 
See arv kasvab iga päevaga.
Bakalaureuseõppesse on avaldusi esitatud 
enam kui 600, populaarsemad programmid on 
IT-süsteemide arendus, ärindus ja informaa-
tika.
Magistriprogrammides õppimiseks on esitatud 
üle 300 avalduse, menukamad programmid on 

ärirahanduse ja majandus arvestus, juhtimine 
ja turundus ning hooned ja rajatised.
Gümnaasiumi või I astme varem lõpetanud 
õppijad, kes on ületanud sisseastumislävendi, 
on saanud ülikoolilt ettepaneku õppima tulemi-
seks ning paljud on selle ka kinnitanud. 
Sisseastumisavalduste vastuvõtt Tehnikaüli-
kooli algas 1. novembril ja kestab 4. juuli kesk-
päevani: sais.ee. ■

Erialadega saab lähemalt tutvuda  
teejuht.taltech.ee.

teejuht.taltech.ee
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RALF-MARTIN SOE:  
TARK LINN ON AVATUD 
UUTELE LAHENDUSTELE 
JA TEEB ANDMEPÕHISEID 
OTSUSEID
Mari Öö Sarv  Fotod: KarlKristjan Nigesen
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EL valis Finest Twinsi tippkeskuste  
arendamise konkursil välja juba  
2015. aastal ja praeguse Horizoni projekti 
aluseks on Sinu vaevalt aasta eest  
kaitstud doktoritöö. Mida see projekt  
on Sulle lisaks doktoritöö kirjutamisele  
tähendanud?
See projekt saigi alguse Forum Virium Hel-
sinki ettepanekust. Toona polnud ma Eesti 
teadusringkonnaga eriti seotud ja see oli üldse 
esimene H2020 projekt, mille ma kirjutasin, 
aga Helsingi kolleegide abiga sai see kõigile 
üllatuseks ligi 500 000 eurot ettevalmistus-
toetust äriplaani koostamiseks. Eesti teadus-
ringkond oli hämmingus, et selline taotlus tuli 
inimeselt, keda keegi ei tea ja kes ometi tahab 
hakata siin mingit tippkeskust looma. Õnneks 
tuli Nurkse instituut, eelkõige Rainer Kattel 
ja Veiko Lember, mulle kiiresti appi teadus-
ringkonda sisseelamiseks. Minu juhendaja 
Wolfgang Drechsler ütles seepeale, et pean 
oma doktoritöö teema targa linna peale ümber 
mängima – see oli toona valus otsus, kuna esi-
algu soovisin oma töö teha e-riigi mõõtmisest 
ja olin selleks 1–2 aastat ette valmistanud. 
Täna olen selle soovituse eest väga tänulik. 
Hakkasime Nurkse instituudi vedamisel plaa-
nima keskust, mida kaasrahastavad suured 
ettevõtted ja mis on kohe algusest peale rah-
vusvahelises tippkonkurentsis. Nii olid meil 
kokkulepped suurte ettevõtete peakontoritega 
Soomest, Rootsist, Šveitsist ning kaasas maa-
ilma kaks juhtivat targa linna professorit: 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
Senseable City Labi juht Carlo Ratty ja digilin-
nade guru Michael Batty UCL-ist (University 
College London). Laiendasime konsortsiumi 
veelgi ja kaasasime Fraunhoferi teaduskes-
kuse Saksamaalt, kuid liiga palju partnereid 
ja teiste riikide ettevõtete liigsuured ärihuvid 
said põhjuseks, miks me esimesel korral raha ei 
saanud. Rõhk pidi jääma Eesti riiklikele huvi-
dele, kuna see meede oli suunatud riikidele, kes 
pole teadus- ja arendustegevuse rahastamises 
esirinnas. Tol hetkel panime projekti sahtlisse 

Aastal 2009 olid Sa auhinnatud  
uuriv ajakirjanik ja hiljem oled töötanud  
IKT nõunikuna. Räägi oma teekonnast 
teadlaseni.
24-aastasena võitsin parima noore ajakirjaniku 
preemia ning olin eelnevalt nomineeritud ka 
parima uudisloo ja uuriva ajakirjanduse Bon-
nieri preemiale. Seejärel otsustasin, et lähen 
ajakirjandusest ära – tahtsin uusi väljakutseid. 
Läksin Maastrichti ülikooli teist magistrikraa-
di tegema, alustasin seal ka doktoriõpinguid. 
Ehkki olin majanduse ja avaliku halduse 
valdkonnas, õppisin Hollandis suuremalt jaolt 
statistikat ja matemaatikat ning hakkasin ka 
põlve otsas programmeerima. Sealt tekkis suu-
rem huvi IKT valdkonna ja e-riigi vastu, mis 
omakorda tõi mind Eestisse tagasi.

Kuidas digitaalse linna teema Su leidis?
Eesti e-riik oli kasvamas ja arenemas, Suur-
britanniast ja Hollandist vaadates nägin, et 
selle vastu on väga suur huvi, ja soovisin oma 
doktoritöö teema sellega siduda. Tahtsin aga 
mitte piirduda teooriaga, vaid saada ise koge-
must, kuidas e-riik on üles ehitatud ja mida 
see tehnoloogilisest endast kujutab, mistõttu 
tulin 2013. aastal oma doktoritööga TalTechi 
Nurkse Instituuti Wolfgang Drechsleri juurde 
üle ja läksin tööle IKT Demokeskusesse. See 
on MTÜ, mis koondab IKT ettevõtteid ja kust 
sai alguse e-Estonia bränd ning ka e-Estonia 
esitluskeskus, tänaseks on selle nimi ITL 
Digital Lab. Seal leidsin, et minust pole palju 
kasu, kui hakkan väljastpoolt tulijana seda-
sama e-riiki arendama, selle asemel võiksin 
tuua digiühiskonda uue valdkonna. Oma teisel 
tööpäeval sattusin ühe IKT ettevõtete delegat-
siooniga kaasa, tutvuma Helsingi targa linna 
arendusüksusega (Forum Virium Helsinki). 
Seal kuulsin esimest korda, mis on tark linn 
ja kuidas end teadus-, arendus- ja innovat-
siooniprojektidega rahastada. Nad teevad 
seal päris ägedaid asju ja terve maailm jälgib 
Helsingi avaandmete või isejuhtivate busside 
projekte.

Aprillis otsustas Euroopa Komisjon toetada 15 miljoni euroga Eesti-Soome 
koostööprojekti FinEst Twins: targa linna arendamise tippkeskust, mis loob 
Tallinnast ja Helsingist digitaalse kaksiklinna. Eesti riik lisab omalt poolt  
17 miljonit eurot. Ühtekokku 32 miljonit väärt idee on põhjalikult läbi töötanud 
TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadur 
Ralf-Martin Soe oma mullu kaitstud doktoritöös. Soe huvi e-riigi arengute 
vastu viis soovini lisada digiteenustele täiesti uus dimensioon. Targa linna 
tippkeskuses saabki ta seda nüüd koos kolleegidega käivitama hakata. 
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digilahendustega isegi 10 linna hulgas nii, nagu  
me riikide hulgas oleme.

Mis hakkab juhtuma tallinlaste ja  
helsinglaste jaoks?
Oleme algusest peale pidanud silmas linna-
elanike vaadet. Digiteenuste mõttes arenevad 
linnad praegu igaüks eraldi „silotornidena“ ja 
nad isoleerivad endid oma nutikate lahenduste-
ga ära. Enamik asju ühiselt ei tööta: ühistrans-
pordi piletisüsteem, parkimise, takso ja kasvõi 
rendijalgrataste eest tasumiseks on igal linnal 
erinevad lahendused, mis teistega ei ühildu.
Näiteks Taxify on küll justkui universaalne 
platvorm, see töötab Eestis juba viis aastat ja 
äpist saab endale ka tavataksot tellida, kuid 
Helsingi avas oma turu Taxify ja Uberi suguste-
le lahendustele alles eelmisel aastal ning lõviosa 
linlastest tellib takso endiselt telefonitsi kõne-
keskusest. Nii et kui samad lahendused pole 
samal ajal sarnastel alustel turule toodud ja 
ühiselt läbi mõeldud, siis need tegelikult ei tööta 
samamoodi. Finest Twins tahab olla see koht, 
mis aitab neid kitsaskohti leida, mille kaudu 
võiksid hiljem ka kokkulepped tulla, sest tegeli-
kult on asi ju tehnilistes standardites ja admi-
nistratiivsetes kokkulepetes. Need viimased ehk 
inimestevahelised kokkulepped on teinekord 
veelgi raskemad kui tehniline ühildamine.

Kuidas neid siis ühildada saab?
Kui sõidukaartide puhul on erisused kuidagi 
lahendatavad – paned kaardilugejale mingi 
adapteri vahele või seod infosüsteemid omavahel 
ja saad sama kaarti kasutada mitmes linnas –, 
siis näiteks parkimise puhul kasutatakse Eestis 
ja Soomes põhimõtteliselt erinevaid lahendusi 
ja nii lihtsat ühildamisvõimalust ei ole. Soomes 
makstakse parkimise eest äpis krediitkaardiga, 
Eesti aga kasutab tekstisõnumipõhist parki-
mislahendust, kus arve parkimise eest esitab 
telekomiettevõte. See tähendab, et Soome või mis 
tahes muu riigi telefoninumbriga ei saa Eestis 
mobiilselt parkida. Kui palju me aga näeme veel 
Tallinna tänavatel parkimisautomaate, et koha-
peal maksta? Eriti mitte, sest kõik kohalikud ju 
maksavad mobiiliga. Aga külalised? Kui SIM-
kaart ära kaob, peab ka Eesti mobiilne parkimi-
ne muutuma ja loodame, et uus lahendus juba 
arvestab ka teistega.
Mõned asjad on nii kindlalt paigas, et tuleb 
midagi uut välja mõelda. Näiteks tegi Eesti 
oma ID-kaardi küll otse Soome standardi järgi, 
kuid kui meil on see kohustuslik, siis soomlas-
tel jäi vabatahtlikuks ja kaarti kasutab vaid 
mõni protsent elanikkonnast. See tähendab, et 
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ning mina sain vaba aega doktoritöö kirjutami-
seks. Töötasin poolteist aastat ka majandus- ja 
kommunikatsiooniministri IKT nõunikuna ja 
aitasin eesistumist läbi viia. Ministeeriumis 
käivitasin kaht suurt projekti: 20 miljoni euro-
ne infrastruktuuri projekt „Viimane miil“ viib 
interneti püsiühenduse kaugematesse piirkon-
dadesse ja 28-miljoniline IKT arenguprogramm 
rahastab tööstuse digitaliseerimise, e-riigi ja 
e-ettevõtluse (sh e-residentsus) ideid.
Minu doktoritöö sai eelmisel suvel ühiskonnas 
laiemalt tähelepanu ning kui rektor ja linna-
pea oma kohtumisel leidsid, et tahaksid alus-
tada partnerlust targa linna käivitamiseks, 
kutsuti juurde ka meid Nurkse instituudist, 
sest meil on kompetentsi ja ideid. Käivitasime 
Nurkses TalTechCity initisatiivi ja võtsime ka 
Finest Twins projekti sahtlist välja, soojenda-
sime üles partnerluse MKMiga, Aalto Ülikoo-
liga ja Forum Virium Helsinkiga. Kirjutasime 
projekti Nurkse direktori Erkki Karo ja Soome 
partneritega ekspertide toonase tagasiside 
põhjal nii heaks kui suutsime ja käisime oma 
ideed huvilistele tutvustamas ka Brüsselis. 
Hoidsin siiski kogu aeg meeles eelmise korra 
kogemust: suurema tõenäosusega valmistame 
ette midagi, mida me ei saa kunagi käivitada. 
Tegelikkuses läks teistmoodi!

Mida tähendab targa linna tippkeskus 
Finest Twins?
See on ülikoolis omaette struktuuriüksus, kuhu 
leiame parimad inimesed, alguses TalTechist ja 
Aalto Ülikoolist, hiljem globaalselt, kes loovad 
linnadele ühiseid digilahendusi transpordi, 
energia, ehituse-arhitektuuri, andmete ja 
valitsemise valdkondades. Kõik viis valdkonda 
peavad vastama maailmatasemel tippkes-
kuse nõuetele nii teaduspublikatsioonide kui 
ka grantide osas ja sealt peavad tulema uued 
reaalsed lahendused teadussiirde kaudu ka 
linnadesse. 
Meil on juba väga palju ideid, nt robotbusside 
liikumine riikide vahel, erinevate sensorite ka-
sutamine hoonetes ja väljas, linnade paremate 
infosüsteemide loomine jne, aga lõpuks saa-
vad need inimesed, kes keskuses töötavad, ise 
otsustada, millised lahendused on konkurent-
sivõimelised. Me ei tahagi palju ette mõelda, 
muidu jääme vanadesse raamidesse kinni.
Suurem visioon on aga see, et kui rahvusva-
heliselt on Eesti e-riigi valdkonnas lipulaev, 
siis targa linna tippkeskuse arendusega oleme 
5 või 10 aasta pärast samal tasemel: teised 
linnad üle maailma jälgivad meid, sest Eestis-
Soomes tehakse ägedaid asju. Praegu me pole 
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kui meie kasutame kiibiga digiallkirjastamist 
igapäevaselt, siis nemad skännivad endiselt 
oma allkirja paberilt PDFile – tehniline võime-
kus digiallkirjastamiseks on justnagu ühesu-
gune, kuid reaalselt kasutamine teistsugune. 
Seda enam tagasi ei pööra, nii et digiallkirjas-
tamiseks tuleb leida uus tehnoloogia ning seal 
juba alguses naabritega kokku leppida.
Selliste teemadega tahamegi seal tippkeskuses  
tegelda, sest näha on, et ühel hetkel võtab 
digitaalne komponent väga jõuliselt suure osa 
elukorraldusest üle ning kui paberkujul ja sula-
rahaga arveldus kaovad, siis tekib ühilduvate 
digilahenduste järele suur vajadus. Kui suuda-
me luua kahes riigis asuvates erineva majan-
dustaseme ja õiguskeskkonnaga linnades ühise 
digikeskkonna, siis suudame seda üle kanda ka 
kõikjale mujale. Eesti unikaalne eelis on see, et 
oleme e-teenustega väga kaugele jõudnud ning 
mõistame ja huvitume, et neid piiriüleseks viia.

Linn ei ole vaid kommunaalteenused, 
liiklus ja süsinikutasakaal, valitsemine  
ja planeerimine on sama loomulik  
elu osa kui teedevõrk ja mobiililevi.  
Mis veel targa linna juurde kuulub?

PERSOON

Tark linn on esiteks hästi vastuvõtlik uutele 
tehnoloogiatele ja teiseks teeb võimalikult palju 
andmepõhiseid otsuseid. 
Esimene punkt on küsimus sellest, kui kergesti 
lubab linn ligi uusi ettevõtteid, kes tahavad mi-
dagi uut katsetada, näiteks nagu Starship. See 
polegi nii lihtne, avalik sektor tegelikult ei ole 
uutele asjadele väga vastuvõtlik ja siin loodeta-
vasti tuleb ka tippkeskus appi.
Iseküsimus on, kuidas linn ja ka riik oma teenu-
seid võimalikult nutikalt sisse ostab. See eeldab 
uutmoodi hankeid. Need ei ole sellised, et paned 
kirja pargipingi materjali ja mõõtmed ning 
odavaim võidab – innovatsiooni hanketingimusi 
ei ole võimalik defineerida. Näiteks kui räägime 
robotsõidukite hankimisest, siis linnal ei ole 
oskust seda ostu defineerida ning pole ka vasta-
vaid õigus- ja finantsregulatsioone. Kuid lisaks 
on see millegi teistmoodi tegemine ja avalik sek-
tor ei ole valmis siin suuri riske võtma. Teadus-
arenduse tippkeskus otsib tugevat partnerlust 
linnadest ja ministeeriumist seepärast, et meil 
on neid riske lihtsam võtta ja reaalses elus testi-
da. Näiteks Helsingi targa linna arenduskeskus 
kuulub küll 100% linnale, kuid see on linnast va-
bam riskide võtmisel, lubatud on rohkem eksida. 
Kui Helsingi linn ametiasutusena tahab hankida 
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rattaparkimiskeskkonnad, siis kas see aitab 
rattakasutust piirkonnas tõsta või mitte. 

Milline on praegu maailma kõige  
digitaalsem linn?
Selgeid mõõdikuid ei ole, aga kindlalt kerkib 
esile linnriik Singapur, kus on näiteks „roheli-
se kaardi“ süsteem kõige paremini lahendatud. 
See on seal oluliselt universaalsem kui meil: 
sellega saab maksta, see on tööandja kaart, 
uksekaart ja selle taga on ka kõik vajalikud 
kokkulepped. Nemad jõuavad kõige kiiremini 
selleni, et midagi muud sul rahakotis polegi 
vaja ning see aitab neil jõuda kõige kiiremini 
paberivaba ja sularahavaba ühiskonnani. 
Helsingi on hea näide transpordiinnovatsiooni 
osas – robotsõidukid ja mobility as a service-
platvorm. Neil on kompetentsi ja toimuvad 
reaalsed pilootprojektid. 
On ka teisi Euroopa linnu, kes näevad enda 
rolli uute lahenduste linnakeskkonda kutsu-
jana: koos iduettevõtetega aidatakse turule 
uusi teenuseid. Amsterdam on siin hea näi-
de, nad on ka ise öelnud, et tahavad, et uued 
ideed jõuaksid nende linna, nad rahastavad ja 
soodustavad seda – võtavad neid riske, millest 
enne rääkisime.
Amsterdami ja Helsingi lähenemine on korral-
dada avatud konkurss, kus kirjeldatakse ära 
probleem – näiteks et liiga palju autosid läheb 
Tallinnast Vantaa lennujaama või magalarajoo-
nide elanikud kasutavad liiga vähe jalgrattaid 
– ja eri osapooled pakuvad lahendusi. Parim 
lahendus saab rahastuse – mitte kõige laiem 
tee, vaid probleemi parim lahendus! Just nii-
moodi käivitas Helsingi linnarattarendi: alustati 
probleemi kirjeldamisest, kaasati linnaelani-
kud ja rattad jõudsid sinna, kus neid tarvis oli. 
Tallinnas aga pani üks ettevõte frantsiisi alusel 
jaanuaris suvalistesse kohtadesse rattad üles 
ja arvas, et äri läheb tööle. Paar aastat hiljem 
korjas jälle kokku, sest ei läinud tööle. 

Kes on nutilinna suurimad edendajad ja 
kes vaenlased?
Peamine takistus, nagu enamiku asjadega, on 
inimeste enda harjumused. Kui teaduslikult on 
tõestatud, et inimene peaks sööma 6–7 korda 
päevas väiksemates mahtudes, siis kui paljud 
meist seda teevad? Peamiselt ainult profisport-
lased. Samamoodi on tegelikult transpordikor-
ralduse, energiatarbimise ning muude harju-
mustega linnakeskkonnas. Üks suur harjumus 
on ka see industriaalühiskonnast tekkinud 9–17 
töörütm ning sellega seotud kooli ja lasteaedade 
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robotlumekoristajaid, siis see protseduur on häs-
ti keeruline ja pole teada, millega see lõpeb. Kui 
neid aga hangib innovatsiooniettevõte, kellel on 
mandaat vigu teha, on vabadust ja mänguruumi 
palju rohkem. Isegi kuuludes sajaprotsendiliselt 
linnale.
Targast valitsemisest rääkides jõuame eraldi 
teemani, milleks on andmete kasutamine. Täna-
päeval on meil kõikvõimalikud andmed kusa-
gil olemas, küsimus on selles, kuidas sõlmida 
kokkuleppeid nende kokkutoomiseks ja kasuta-
miseks, kusjuures nii, et inimesed saaksid aru, 
kuidas need andmed liiguvad ja milleks neid ka-
sutatakse ning et Suur Vend ei jälgi neid jälgimi-
se mõttes. See ongi targa linna valitsemise pool. 
Eestis on kõik riigiasutused kokku leppinud, 
mis tingimustel me X-tees andmeid vahetame, 
aga andmepõhiste otsuste tegemine eeldab selle 
kokkuleppe laiendamist. 

Andmeid on meie ümber palju, aga  
mida annaks nendega peale hakata?
Kui kõik transpordiga seotud andmed – nii 
ava- kui ka kinnised andmed ühistranspordi 
valideerimisest, taksoteenusest, rongidest 
jne – jookseksid reaalajas ühte kohta kokku, 
siis oleks meil reaalne pilt selle kohta, kuidas 
inimesed praegu liiguvad, ja see omakorda 
aitaks teha paremaid otsuseid. Tehniliselt pole 
andmete kogumine raske, kuid eeldab väga 
palju kokkuleppeid ja see ongi keerulisem 
pool. Sedavõrd keeruline, et praegu on kogu 
maailmas nii, et kui linn või riik tahab teada, 
kuidas ja millal ja kus inimesed liiguvad, siis 
nad helistavad neile ja küsivad. Selline info 
kogumine on kallis, ebatäpne ja pole reaalajas. 
Näiteks kui Tallinna jalgratturid kasutavad ra-
kendusi (Endomondo jt), et salvestada oma iga-
päevased liikumisteed, siis kuidas need andmed 
jõuaksid transpordi korraldajateni? Ideaalis ka 
reaalajas ja masintöödeldaval kujul. 
Muide, Endomondo andmetest õppisime kunagi 
seda, et Tallinna magalapiirkondades on ratta 
kasutamise maht madalam kui eramupiirkon-
nas, isegi arvestamata seda, et seal elab küm-
neid ja sadu kordi rohkem inimesi. Põhjuseks 
see, et neil pole võimalust ratast turvaliselt ja 
mugavalt hoida. Turvaline parkimine on prae-
gu jõudnud vanalinna, kesklinna ja kontorihoo-
nete juurde, ka kõik uued Selverid on turvaliste 
rattaparkimiskohtadega. Nii et linnavalitsusse 
ja poodi saad rattaga minna küll, aga koju 
Mustamäele ratast jätta pole turvaline ja kitsas 
koridoris või liiga väikeses liftis ei saa ratast 
ka tuppa viia. Tahame testida seda, et kui ühes 
magalapiirkonnas, näiteks siinsamas Musta-
mäel, on turvalised ja lihtsasti installeeritavad 
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algus- ja lõpuajad. Kiiresti kasvava elanikkon-
naga linnades, kus suurem rõhk on kontoritööl, 
oleks paindlikum tööaeg oluliselt mõistlikum. 

Kui Sa parasjagu linnu ei arenda,  
mida Sa siis teed?
Mul on üheaastane tütar ja otsustasin kohe 
alguses, et soovin olla hands-on-isa. Seega 
veedan suure osa varahommikutest, õhtutest 
ja nädalavahetustest koos temaga. Teen seda 
ka selleks, et aidata oma abikaasal tööd teha – 
ta on saanud viimase aasta jooksul 1–2 päeva 
nädalas töötada maastikuarhitektina. 
Samuti võib mind sageli leida Stroomi ranna 
pargist või mereäärselt promendaadilt jooks-
mas, vähemalt pooltel kordade koos jooksu-
käruga. Olen hinges maratonijooksja, kuigi mu 
tulemused on täiesti keskmised või isegi alla-
poole seda. Alustasin maratonijooksuga kolm 
aastat tagasi ning sellest peale olen igal aastal 
jooksnud kaks poolmaratoni ja ühe täismara-
toni. Eelmisel aastal jooksin ühe poolmaratoni 
virtuaalselt ja seda koos lapse jooksukäruga. 
Vabal ajal käime meelsasti parkides ja randades 
nii Eestis kui ka reisides. Kuna mu abikaasa on 
maastikuarhitekt, siis tema on mind inspiree-
rinud hindama hästi planeeritud või ajaga välja 
kujunenud avalikku ruumi. 

Mis Sind inspireerib?
Tööalaselt meeldivad mulle positiivsed prob-
leemid. Minu jaoks tähendab see reaalseid 
proovikivisid positiivsel foonil. Ainult nii on 
võimalik tõeliselt produktiivselt töötada ja 
samal ajal seda ka nautida. 
Samuti meeldib mulle reisides lugeda, saan sealt 
väga palju inspiratsiooni. Tavaliselt ostan faktipõ-
hiseid raamatuid lennujaamadest ja loen siis reisi 
ajal nii palju kui suudan (ilukirjanduse fänn ma 
ei ole). Samuti teen seda suvepuhkuse ajal. 

Ja viimaks: suhteliselt lühikese ajaga on 
läbi murdnud hulk Nurkse instituudi  
projekte, nagu TOOP, Cosmolocalism,  
Finest Twins. Ühine nime taja paistab  
olevat Wolfgang Drechsler ...
Me kõik – Robert Krimmer, Vasilis Kostakis 
ja mina – olemel tõesti ühe geniaalse juhen-
dajaga seotud. Tema mõju on tegelikult veelgi 
suurem, ulatudes ka Londoni juhtivate profes-
sorite (Rainer Kattel) ning Eesti põhiseadusli-
ke institutsioonide juhtideni (Ülle Madise), kui 
vaid mõned näited tuua. Teine osa on Nurkse 
instituudis endas: me oleme rohkem riske võt-
nud ja need on ära tasunud. ■
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Kristina Traks  Fotod: TalTech

Arhitektuur on TalTechis üks 
populaarsemaid erialasid läbi 
aegade. Paraku oli veel möö-
dunud aasta lõpul üsna kaht-
lane, kas seda eriala edaspidi 
üldse õpetada saab. Tänaseks 
on Tehnikaülikooli arhitek-
tuuriõpe edukalt läbinud kor-
dushindamise ning ülikoolil on 
tähtajatu õigus seda pakkuda. 
„Nüüdseks oleme Eesti arhi-
tektuuri kõrghariduse alaline 
osa, see on meie jaoks oluline 
verstapost,“ ütleb Arhitektuuri 
ja urbanistika akadeemia juha-
taja professor Kimmo Lylykan-
gas. „Arhitektuurikoolid pea-
vad leidma oma rollid. Meil on 
ühine missioon: vastutus Eesti 
arhitektuuri kvaliteedi eest. 
Meie motivatsioon ei ole konku-
reerimine Kunstiakadeemiaga, 
vaid Põhja-Euroopa kontekstis 
silma paistmine,“ märgib pro-
fessor.

Laiapõhjaline tehnilise 
kallakuga õpe
TalTechi Ehituse ja arhitektuuri 
instituudi direktor professor Ja-
rek Kurnitski ütleb, et viimasel 
ajal on arhitekti elukutse muutu-
nud palju laiapõhjalisemaks, kui 
teda ollakse harjunud pidama. 
„Varem koosnes hoone piltlikult 
öeldes seintest, katusest ja ruu-
miprogrammist. Tänapäevane 
maja on aga kõrgtehnoloogiline 
toode, mille ehitamisel on hoopis 
teistsugused nõuded, mis tulene-
vad nii kasutajatest, tellijatest 
kui ka seadusandlusest. Enam ei 
ole nii, et arhitekt loob visuaalse 
kuvandi ning insenerid ja ehita-
jad vaadaku ise, kuidas nad selle 
ellu saavad viidud,“ räägib Kur-
nitski. Ta lisab, et hoonete tellijad 
soovivad aina enam, et arhitektid 
saaksid aru eelarvetest, oskaksid 
kavandada ehitusprotsesse, et 
neil oleks tehnilised teadmised 
näiteks energiatõhususe ja kesk-

Arhitektiks võib Eestis õppida kolmes kõrgkoolis – Tallinna Tehnika-
ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis, viimane 
annab rakendusliku kõrghariduse. Igaühes on lähenemine elukutsele 
veidi erinev. Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuriõpe on just praegu 
saamas uut sisu.

konnahoiu alal. „Jätkusuutlike 
ja kvaliteetsete hoonete ning ehi-
tatud keskkonna loomiseks va-
javad arhitektid sisulisi tehnilisi 
teadmisi, sest muidu jäävad need 
suured eesmärgid loosunglikeks 
ega realiseeru. Seda tühimikku 
hakkabki täitma TalTechi tehni-
lise kallakuga arhitektuuriõpe.“
Ka prof Lylykangas rõhutab, et 
ehitatud keskkonna loomise viis 
on muutunud palju tehnoloogi-
lisemaks, kusjuures sellele on 
va rasemast palju rohkem nõu-
deid. „Enam ei piisa sellest, et 
hoone on funktsionaalne, vastu-
pidav ja ilus,“ ütleb Lylykangas. 
Selles kontekstis on tema sõnul 
üsna ilmne, et arhitekte tuleb 
koolitada koostöös mitmesugus-
te ekspertidega. „Samas ei saa 
kõrge esteetilise ja ruumi lise 
kvaliteedi saavuta miseks prob-
leeme lahendada vaid tehnilise 
optimeerimise abil – arhitekt 
peab olema protsessi pea mine 

RAHVUSOOPER ESTONIA UUS HOONE. 
Agur-Andri Tarmo, Amor Vaik,  

Maren Vooglaine

FOOKUS

TALTECHI 
ARHITEKTUURI ÕPE  
SAI UUE HINGAMISE 
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disainer. Just nii me neid ette  
valmistamegi,“ räägib professor.

Mudelprojekteerimise 
esirinnas
Õppekava programmijuht Jaan 
Kuusemets selgitab, et arhitekt 
peab teadma kõigest natuke ja 
suutma ka meeskonnas suhelda. 
Samuti on hästi oluline see, et tal 
oleks tugev tehniline baas ja lai 
silmaring. „Me ei eelda, et arhi-
tekt hakkaks arvutusi tegema või 
teeks inseneritööd, kuid ta peab 
oskama erialaspetsialistidega 
suheldes sõna sekka öelda. Seega 
saab ta hakkama argumenteeri-
misega, kui eriosade projekteeri-
jalt tuleb esimene vastus, milleks 
on tavaliselt „seda ei ole võimalik 
teha!“,“ räägib Kuusemets. Veel 
on tema sõnul väga oluline, et 
arhitekt valdaks BIMi ehk mu-
delprojekteerimise tarkvarasid. 
TalTechis õpivad tudengid BIMi 
mitu semestrit. „Tegemist on os-
kusega, milleta minu arvates ar-
hitekt tänapäeval hakkama liht-
salt ei saa. Kõik avalik-õiguslikud 
projektid peavad olema BIMis ja 
kui arhitekt ei oska kasutada eri 
programme, jääb ta tööga jänni,“ 
ütleb Kuusemets.
Suur osa arhitektuuriõppest on 
stuudioprojektipõhine: tudengid 
töötavad reaalse objekti projek-
teerimise kallal ning kasutavad 
selleks juba omandatud teadmi-
si ja oskusi. „Õppekava on üles 
ehi tatud nii, et kogu aeg kasu-
tame juba õpitut. Samuti on 
palju personaal set juhendamist, 
kus õppejõud suhtleb tudengiga 
silmast silma, individuaalselt,“ 
räägib Kuusemets.

Vastutus ehitatud  
keskkonna eest
Ehitus on üks TalTechi vastutus-
valdkond ja arhitektuur on üks 
ehitusaladest. „Me võtame vastu-
tuse ehitatud keskkonna eest 
ning soovime, et see oleks kvali-
teetne ja jätkusuutlik. Just selle-
pärast on arhitektuuri õppe kava 
läbinud uuenduse ning õppekva-
liteet on oluliselt muutunud,“ rää-
gib Kurnitski. „Integreerime arhi-

tektuuriõppesse rohkem tehnilisi 
distsipliine, tänu millele on meie 
õpe laiapõhjaline ning vastab 
igati tellijate nõudmistele nüü-
disaegsel keerulisel ehitusturul.“
Kui Eestis koolitab arhitekte 
kolm kõrgkooli, siis kas üle-
tootmist ei ole karta? Kurnitski 
on veendunud, et seda ei juhtu 
niipea, sest ehitada on meil veel 
palju ja ehitusmahud pigem kas-
vavad. „Reeglina asuvad meie 
üliõpilased tööle juba õpingute 
ajal ja töö saamisega ei ole neil 
probleeme,“ lisab ta. Jaan Kuu-
semetsa sõnul on mure pigem 
selles, et tudengitel kipuvad üli-
kooliõpingud tööle asumise tõt-
tu venima jääma. Ka statistika 
näitab, et TalTechi lõpetanud 
arhitektid on tööturul hinnas – 

enne akrediteerimist tegi ülikool 
selle ala lõpetanute seas küsit-
luse ning selgus, et 99 protsenti 
lõpetanuist töötas arhitektuuri-
büroodes erialasel tööl. „Kindlas-
ti leiaksid meie lõpetajad tööd ka 
välismaal. Siin on eeliseks just 
mudelprojekteerimise oskused, 
mille poolest oleme Euroopas 
üsna esirinnas. Ehk et kui sa 
seda valdad, siis on Euroopa töö-
turg lahti,“ räägib Kuusemets ja 
lisab: „Kindel on ka see, et ala on 
väga huvitav. Eriti just viimasel 
ajal on arhitektuuriala väga 
kiires muutumises – aina tuleb 
uusi tehnoloogiaid, seadused ja 
nõuded muutuvad, töövahendid 
arenevad. Arhitekt peab olema 
valmis pidevaks õppimiseks ja 
muutusteks.“ ■

RIIA RAIL BALTICA TERMINAL. 
Priit Rannik, Annika Laidroo, Ristjan Johanson
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Haridustehnoloogia keskuse juhataja Liisi Järve  Foto: Joonas-Hendrik Kokamägi

Millal loodi esimene e-kursus? 
Missuguseid e-õppekeskkon-
di on aastate jooksul TalTec-
his kasutatud? Millal eristati 
mõisted e-kursus ja e-tugi? 
2019. aasta suvel tähistame 20 
aasta möödumist esimese e-õp-
pekeskkonna kasutuselevõtmi-
sest Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Milleks ja kellele e-õpe? 
Sellele küsimusele tuleb ha-
ridustehnoloogidel ikka ja jäl-
le vastata. E-õpe on teisisõnu 
distantsõpe või kaugõpe, kus 
õppetöö ei pruugi täies mahus 
toimuda kontakttundidena, vaid 
läbi infotehnoloogiliste vahen-
dite kas iseseisva või reaalajas 
juhendatava õppeprotsessina. 
E-õpet on vaja ajaga kaasas 
käimiseks ja iseseisva õppimise 
võimaldamiseks. Tänapäeval on 
see õppeprotsessi loomulik osa. 
Anni Tamme (TÜ) e-kursus 
nüüdisaegsest õpikäsitusest 
sedastab tänapäevase õpikä-
situse eeldusena õppijakeskse 
lähenemise õpetamisele: õppi-
mine peaks olema ennastjuhtiv 
ja koostöine ning õppimine ise 
aine sisu kõrval õpieesmärgiks. 
Nüüdisaegse õpikäsituse raken-
dumiseks on Tamme sõnul vaja 
muutust õppimise tähenduses, 

õpikeskkonnas ja õppimis- ja 
õpetamisprotsessides.
Kui varasematel aastatel juh-
tis e-õppe populariseerimise 
laeva jõuliselt praegune HIT-
SA (Hariduse Infotehnoloogia 
Sihtasutus, varasemalt e-Õppe 
Arenduskeskus), korraldades 
üleriigilist e-õppe konverentsi, 
e-õppe päevi ja seminare ning 
koordineerides Eesti e-õppe 
spetsialistide võrgustikku, siis 
alates nende tegevuste lõp-
pemisest 2017/18. õppeaastal 
oodatakse suuremat panust 
e-õppe info levitamisel koo-
lidelt endilt. Elukestva õppe 
eesmärkide saavutamiseks ja 
õppekvaliteedi kindlustami-
seks on väga oluline arendada 
koolidevahelist head koostööd 
õppijakesksete õpetamisviisi-
de tutvustamisel, seda nii ha-
ridustehnoloogia teadurite ja 
õppekavajuhtide kui ka prakti-
seerivate haridustehnoloogide 
vahel. 

E-kursus on alati olnud 
kontaktõpet toetava  
iseloomuga 
E-toe mõiste võeti TalTechis 
kasutusele 2016. aastal, laial-
dasemalt sai ainete varustami-
ne e-toega hoo sisse 2017. aas-

ta sügisel, kui kehtestati nõue 
varustada kõik kohustuslikud 
õppeained e-toega. 
Praeguses mõistes e-tugesid 
nimetati varem e-kursusteks. 
Loodud e-kursused olid ka too-
na õppetööd täiendavad. See 
tähendab, et kasutati kombi-
neeritud õppevormi, kus e-kur-
susel olevad materjalid ja toi-
muvad tegevused on mõeldud 
õppijate aktiveerimiseks audi-
toorsete kokkusaamiste vahe-
pealsel perioodil. 
E-toe mõiste on ajas ka mõneti 
muutunud. Kui aastal 2008 oli 
e-toe definitsiooniks õppeaine, 
mis omab e-materjale, siis ala-
tes 2016. aastast on e-toe defi-
nitsioon: e-keskkonnas esitatud 
õppeaine õpiprotsessi peegeldus, 
mis toetab õppeainega seotud 
õpiväljundite omandamist ning 
sisaldab järgmisi komponente: 
 � õppeaine läbimise korral-

duslik pool (viited õppe-
aine õpiväljunditele; 
tegevuskava, hindamis-
kriteeriumid, tagasiside); 

 � õppematerjalid (nt konspekt,  
link õpikule/allikale); 

 � enesekontrolli töövahen deid  
(nt testid, kordamis-
küsimused, mõtlemis-
ülesanded); 

2019. AASTA SUVEL 
TÄITUB 20 AASTAT 
e-ÕPPE ALGUSEST 
ÜLIKOOLIS



Loe ka taltech.ee

23

ÕPPETÖÖ

TalTechi õppeosakonna haridustehnoloogiakeskus (aastal 2019). Vasakult Liisi Järve, 
haridustehnoloogia keskuse juhataja; Sille Paas, haridustehnoloog; Riin Kirt, haridustehnoloog; 

Silver Abozenko, haridus tehnoloog; Joonas-Hendrik Kokamägi, multimeediaspetsialist-
haridustehnoloog; Tanno Mee, multimeediaspetsialist.

 � tagasisidestamise võimalus 
õppejõu (teated, vahehinda-
mine) ja kaastudengitega 
(nt foorum, vestlus jt). 

See tähendab, et oleme kümne 
aasta jooksul teinud e-tugede 
kvaliteedis olulise hüppe. Kui 
algselt rahuldusime õppemater-
jalide üleslaadimisega e-kesk-
konda, siis praegu peame e-tu-
gede hindamisel väga oluliseks 
ka õpiprotsessi ülesehitust ja õp-
pijate kaasamist. Tänane e-tugi 
toetab üliõpilaste edasijõudmist 
õppeaines, koondades lisaks 
õppematerjalidele ka instrukt-
sioonid (õpijuhis, tegevuskava), 
auditoorsete kohtumiste vahe-
lised tegevused (iseseisvad ja 
rühmatööd, õppeainega seotud 
suhtlus), koduste tööde esita-
mise, hindamise ning mitmed 
muud võimalused. 

Haridustehnoloogia-
keskuse laienemine 
Haridustehnoloogiakeskus loodi 
TalTechi avatud ülikooli juur-
de 2009. aastal. Algselt ehitati 

struktuur üles sarnaselt Santa 
Katariina virtuaalülikoolile Bra-
siilias ja St. Peterburi Kolledžile 
Floridas. Antud struktuuri ko-
haselt võeti teaduskondadesse 
ja kolledžitesse tööle viis hari-
dustehnoloogi ja üheksa e-õppe 
tugiisikut, kes toetasid õppejõu-
de kohapeal. Haridustehnoloo-
giatalituses alustasid tegevust 
kolm multimeediaspetsialisti ja 
haridustehnoloog, kes toetasid 
üldisemaid tegevusi ning pakku-
sid tuge keerulisemates e-õppe 
alastes küsimustes (e-õppe kesk-
kondade haldamine; animatsioo-
nide, simulatsioonide, õppevideo-
te loomine jne.) Aja jooksul see 
struktuur siiski ei õigustanud 
ennast. Pärast BeSt program-
mi toetuste lõppu ei näinud 
enamik teaduskondi vajadust 
haridustehnoloogi ametikoha 
järele teaduskonnas kohapeal. 
Aegamööda ja seoses e-kursuste 
arvu pideva kasvuga on TalTec-
hi haridustehnoloogiakeskus 
järjest laienenud ning meeskon-
da suurendanud. Praegu töötab 
keskuses iga teaduskonna jaoks 

haridustehnoloog, kaks multi-
meediaspetsialisti, õppetehnik 
ja e-õppe tugiisik. 

E-õppe standardi loomine 
TalTechi e-kursuste arv Mood-
le’is on aasta-aastalt kasvanud, 
sellele aitas kaasa IT Kolledži 
ühinemine Tallinna Tehnika-
ülikooliga aastal 2017. Praegu 
on TalTech Moodle’isse loodud 
õppetöö toetuseks üle 2200 ak-
tiivse e-toe, mis tähendab, et 
viimase kümne aasta jooksul on 
e-tugede arv neljakordistunud. 
E-tugede arvu kiire kasv tingis 
vajaduse parema kontrolli järele 
nende kvaliteedi üle. TalTechi e-
tugede ja e-kursuste kvaliteedi 
ühtlustamiseks loodi 2018. aas-
tal TalTechile e-õppe standard, 
milles on kirjeldatud kolm e-õp-
pe taset: algtase ehk minimaal-
ne e-tugi; edasijõudnu tase ehk 
kvaliteedimärgiga e-kursus 
ning TalTechDigitali e-kursus.
Haridustehnoloogiakeskus te-
gelebki praegu suuresti e-tuge-
de hindamise, e-õppe tasemete 
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E-ÕPE TOETAB NÜÜDISAEGSE 
ÕPIKÄSITUSE JÄRGI ÕPETAMIST  
JA VÕIMALDAB

 � motiveerida ja innustada õppijaid 
 � arvestada õppijate erinevate õpistiilidega 
 � pakkuda õppetegevusi õppija asukohast sõltumata 
 � kaasata õppijaid diskussioonidesse ja materjaliloomesse 
 � suhelda õpikeskkonna foorumi ja e-kirja vahendusel 
 � muuta õppetöö mitmekesisemaks 
 � kasutada uusi tehnilisi võimalusi: videoloengut, audio-

loengut, virtuaalset rühmatööd 
 � korraldada õppetööd parooliga kaitstud õpikeskkonnas 
 � omada ülevaadet õppijate tegevustest õpikeskkonnas 
 � õppida aktiivselt kohast ja ajast sõltumata 
 � pakkuda koolitust üheaegselt erinevatele sihtgruppidele

määramise, õppevideote pro-
dutseerimise, loengusalvestus-
te ning sealjuures loomulikult 
igapäevase õppejõudude hari-
dustehnoloogilise nõustamise-
ga eesmärgiga tõsta TalTechi 
e-kursuste kvaliteeti. 

Metoodikalabori avamine 
Omaette edulugu on metoodi-
kalabori avamine 2018. aasta 
veebruaris. Metoodikalabor või-
maldab loengute, seminaride ja 
rühmatööde läbiviimist puute-
tundlike ekraanide ja confidence-
monitori abil, õppevideote salves-
tust, õpianalüütikat ja õppetöö 
läbiviimist videokonverentsi 
vormis. Pakume võimalust õppe-
tegevuse salvestamiseks ja ana-
lüüsimiseks, kaasates vajadusel 
ka akadeemilise mentori või eri-
aladidaktiku. Metoodikalabori 
tehniline lahendus võimaldab 
salvestada kogu õppetöö heli- 
ja videopilti: üks statsionaarne 
kaamera salvestab õpetajate te-
gevust klassi ees, teine on mõel-
dud õppijate tegevuse salves-
tamiseks ning lähtuvalt tunni 
stsenaariumist valitakse sobiv 
mikrofonilahendus (CatchBox, 
käsimikrofon, rühmamikrofonid) 
õppijate heli salvestamiseks. 
Metoodikalaboril on oluline roll 
õppetöö kvaliteedi tõstmisel. 
Külastajad on metoodikalabo-
risse alati oodatud ka väljast-
poolt TalTechi. 

Parima õppeteenuse  
tagamiseks vahetasime 
e-õppekeskkonda 
TalTechis on aastate jooksul 
kasutusel olnud kaks suuremat 
e-õppekeskkonda: 1999. aastal 
lansseeritud WebCT (Black-
boardi eelkäija) ja alates 2006. 
aastast HITSA Moodle. Õppe-
jõududel on siiani olnud vaba 
valik, missugust e-õppekesk-
konda eelistada, seega on teatud 
perioodidel olnud paralleelselt 
kasutusel majandusteaduskon-
na Moodle ja IT-teaduskonna 
Moodle (ained.ttu.ee), lisaks 

õppejõudude endi loodud vee-
bileheküljed (nt wikid) ja muud 
keskkonnad, nagu Eliademy, 
Google Classroom jt. Viimaste 
osakaal on küll marginaalne.
2018. aasta lõpus alustasime 
koostöös HITSAga üleminekut 
HITSA Moodle’ilt TalTechi oma 
Moodle’ile. Plaan on kogu üli-
koolis võtta e-toe platvormina 
kasutusele kasutajasõbralik 
ja teiste TalTechi keskkonda-
dega, sh õppeinfosüsteemiga 
liidestuv TalTech Moodle, mis 
tagaks õppetööga seonduvate 

andmete ühtsuse erinevates 
süsteemides.
20 aasta taguse ajaga võrrel-
des oleme palju saavutanud, 
ent ambitsioonid on jätkuvalt 
suured. 2019. aastal on plaanis 
HITSA kvaliteedimärgi taot-
lusvooru kõrval paralleelse Tal-
Tech II e-õppe kvaliteeditaseme 
taotlusvooru avamine, TalTech 
Moodle’i kasutajaliidese aren-
dustööd, ÕISi ja Moodle’i liides-
tamine, tudengimonitooringu 
projekti elluviimine jpm. Kõi-
gest sellest juba edaspidi! ■

MOODLE’i NÄHTAVATE KURSUSTE ARV AASTATEL 2004–2018
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ÕPPETÖÖ

20 AASTAT E-ÕPET TALTECHIS
19

9
7 Tänu mitmele koostöö- ja välisprojektile (nt PHARE kaugkoolituse projekt) sai alguse veebipõhiste 

kaugkoolituskursuste loomine. 

19
9

9 Esimese ülikoolina Eestis võeti kasutusele WebCT e-õppe keskkond. Samal aastal loodi esimene 
e-kursus „Kaasaegne keskkond“ (maht 180 tundi, 4,5 APd). Kursus toimus aastal 2000 jaanuarist 
maini ning kursuse eduka läbimise eest väljastati tunnistused 22 osalejale. 

19
9

7–
2

0
0

3 Töötati välja ja viidi läbi 10 e-toega pilootkursust, vahendati e-õppe alast infot ja pakuti teiste  
ülikoolide e-kursuseid. Võeti kasutusele erinevad e-õppe platvormid, loodi kursuse kodulehe-
külgi õppe materjalide ja diskussioonifoorumitega, kaugkoolituskursustel kasutati aktiivselt CD ning 
audio- ja videokonverentsi võimalusi. 

2
0

0
3 Eesti e-Ülikooli konsortsiumi asutamine. Konsortsium alustas projektipõhisena EITSA (Eesti Info-

tehnoloogia Sihtasutus) juures. Alates 2006. a koordineerib konsortsiumi tegevusi EITSA juurde  
loodud struktuuriüksus e-Õppe Arenduskeskus (täna HITSA). 

2
0

0
4 Käivitus e-Õppe Arenduskeskuse koordineeritav projekt REDEL, e-õppe aktiivne areng sai alguse 

nii TalTechis kui ka kogu Eestis. 

2
0

0
5 Kinnitati TalTechi e-õppe strateegia aastateks 2006–2010. 

2
0

0
6 WebCT-le paralleelselt hakkas e-Õppe Arenduskeskus pakkuma Moodle’i e-õppekeskkonda; TalTechis 

hakkas kehtima üldkäskkiri, mis lubab vähendada auditoorse töö mahtu, kui tunnid asendatakse  
e-õppega. 

2
0

0
8 REDEL-projekti tegevuste jätkamiseks käivitus Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) e-õppe programm BeSt; 

käivitus e-Õppe Arenduskeskuse (täna HITSA) „Kvaliteetsete e-kursuste“ konkurss, mis tõi  
kvaliteedimärgi kahele TalTechi e-kursusele ning ühele koostöökursusele TÜ-ga. 

2
0

0
8

/2
0

0
9 Kaugõppe tugisüsteemi väljaarendamiseks teaduskondades ja kolledžites moodustati kaugõppe 

koordinaatorite võrgustik, kaugõppe üldkoordineerimisega tegeles õppeosakonna elukestva  
õppe spetsialist. 

2
0

0
9 BeSt-i raames loodi TalTechi avatud ülikooli juurde haridustehnoloogiakeskus. 

2
0

11 Kõikide e-kursuste üleviimine BlackBoard (WebCT) keskkonnast HITSA Moodle’i keskkonda;  
liideti esitlustehnika- ja haridustehnoloogiatalitus ning tekkis iseseisev struktuuriüksus TalTechi 
haridus tehnoloogiakeskus. 

2
0

15 Alustati seminaride sarjaga „Nutiminutid“, mis toimus 1–2 korda kuus kestusega 20–30 minutit  
ning kus iga seminar oli suunatud ühe tehnoloogilise vahendi õppeprotsessis kasutamise  
tutvustamisele. Kõikidest seminaridest toimus videoülekanne ning videosalvestus. 

2
0

16 Haldus-tugistruktuuri reform ülikoolis. Haridustehnoloogiakeskus liikus õppeosakonna koosseisu;  
ASTRA programmi raames käivitus kohustuslike õppeainete e-tugedega varustamise projekt,  
mille eesmärgiks on luua kõigile esimese ja teise astme õppekavade kohustuslikele ainetele  
2020/21. õppeaasta alguseks TalTechi e-õppe standardile vastav e-tugi. 

2
0

17 Võeti kasutusele plagiaadituvastussüsteem Urkund. 

2
0

18 Metoodikalabori avamine. Personali arendus- ja mobiilsuskeskuse ja Eesti inseneripedagoogika 
keskuse omavahelise koostöö tulemusena loodi testauditoorium tehnoloogia rakendamiseks  
ja aktiivõppe meetodite kasutamiseks ning nende mõju hindamiseks õppe protsessile;  
TalTechi E-õppe standardi kinnitamine. 

2
0

19 Üleminek HITSA Moodle’ilt TalTech Moodle e-õppe keskkonnale; Urkundi liidestamine TalTechi 
raamatukogu digikoguga.
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OLÜMPIAADID

Sügisel loodi õppeosakonna eelõppetalituse juurde olümpiaadikool, mille 
eesmärk on korraldada olümpiaade, võistlusi ning nendeks ettevalmistavaid 
kursusi. Kursustega alustasime juba sügissemestril, kevadel toimusid 
koolimatemaatika ja maateaduse olümpiaadid.

Õppeosakonna eelõppetalituse juhataja Kadri Sildvee  Foto: Olle Hints

OLÜMPIAADID  
TÕID EELÕPPESSE 
UUSI TUULI 
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OLÜMPIAADID

6. veebruaril toimus Tehnikaülikooli ruumides 
riikliku matemaatika olümpiaadi Tallinna 
piirkonnavoor, mida olümpiaadikool aitas kor-
raldada omamoodi „soojendusena“, tegelikult 
lõi korralduses kaasa kogu eelõppetalitus.
Esimene TalTechi päris oma olümpiaad toimus 
30. märtsil. Maateaduste olümpiaadi polnud 
Eestis varem tehtud, kuid eelmisel aastal 
käisid Tallinna Reaalkooli õpilased tehnika-
ülikooli maateaduste olümpiaadi žürii esime-
he Alvar Soesoo juhendamisel ja initsiatiivil 
rahvusvahelisel olümpiaadil Tais, kust tõid 
koju neli auhinda. Sel aastal otsustasimegi, et 
korraldame eraldi Eesti eelvooru, kust saame 
valida parimaid suurema hulga õpilaste seast 
rahvusvahelisele olümpiaadile Lõuna-Koreas. 
TalTechi esimese olümpiaadi korraldajad olid 
olümpiaadikool, geoloogia instituut ning Eesti 
Geoloogiateenistus. Lisaks professor Alvar 
Soesoole kuulusid žüriisse tehnikaülikoolist 
Rutt Hints, professorid Olle Hints ja Siim 
Veski, Sigrid Hade, emeriitprofessor Sirje Kee-
vallik, olümpiaadikoolist Päivo Simson ning 
Tartu Ülikoolist vanemteadur Argo Jõeleht.
Esmalt toimus registreerunutele Tallinnas 
ja geoloogia instituudi välibaasis Särghaual 
tasuta neljapäevane ettevalmistav kursus. 
Eesti esimesel maateaduste olümpiaadil osales 
kokku 35 gümnasisti Tallinna, Tartu, Paide, 
Rapla, Türi ja Põlva koolide 10.–12. klassidest. 
Lahendada tuli geoloogilisi, meteoroloogilisi, 
geofüüsikalisi, hüdrogeoloogilisi ja okeanograa-
filisi ülesandeid. Olümpiaadi praktilises osas 
võeti mõõtu mineraalide, kivimite, fossiilide 
ja looduslike veetüüpide ning Maa magnetväl-
ja määramises. „Olümpiaad oli igati edukas, 
osavõtt üle ootuste suur ning kõrgetasemeline,“ 
kiitis õppeprorektor Hendrik Voll ning avaldas 
lootust, et kõik osalenud valivad edasiõppimi-
seks just tehnikaülikooli, kust saadud maatea-
duste kõrgharidus on tööturul väga hinnatud.
Olümpiaadi kolm esimest kohta võitsid Tallin-
na Reaalkooli õpilased: esikoha teenis Krete 
Roopõld, talle järgnesid 2. ja 3. kohta jaganud 
Lee Ann Madissoon ja Markus Vaher.
4. mail toimus TalTechi koolimatemaatika 
olümpiaad nii Tartus kui ka Tallinnas. Olüm-
piaad toimus koostöös küberneetika instituudi 
matemaatika osakonnaga, korraldusele Tartus 
pani õla alla ka Tartu kolledži meeskond. Viie 
tunni jooksul tuli lahendada seitse keerukat 
ülesannet mitmesugustest koolimatemaatika 
valdkondadest. Ülesannete koostamisel lähtuti 
koolimatemaatika (laia matemaatika) prog-
rammist. Enamjaolt oli tegemist raskemate 
ülesannetega kui riigieksamil, aga samas ker-

gematega, kui tavapäraselt on olnud riiklikul 
matemaatikaolümpiaadil, mis paljude õpilaste 
jaoks eeldab siiski eriettevalmistust. „Enamik 
ülesannetest nõudis lisaks matemaatika heale 
tundmisele ka oskust praktilisi probleeme 
sobivalt matemaatika keelde sõnastada, mis 
muuhulgas tähendas ka matemaatiliste mee-
todite ja vahendite iseseisvat valimist,“ kirjel-
das žürii esimees olümpiaadiõppe projektijuht 
Päivo Simson.
Žüriisse kuulusid Tehnikaülikoolist Jaan Janno, 
Kairi Kasemets, Jüri Kurvits, Alar Leibak, 
Ants Aasmaa, Tallinna Reaalkoolist Andres 
Talts ning Hugo Treffneri Gümnaasiumist Hele 
Kiisel.
Kokku registreerus olümpiaadile 99, osales 
82 õpilast 33 koolist üle Eesti. Maksimaalne 
punktide arv oli 110 ja kaks parimat saavuta-
sid 107 punkti. Võrdselt parima tulemuse said 
Erkki Külaots (12. kl, Miina Härma Gümnaa-
sium) ja Rasmus Saame (11. klass, Tallinna 
Reaalkool). Paremuselt teise tulemuse sai Too-
mas Tennisberg (12. kl, Hugo Treffneri Güm-
naasium). Esikümnesse jõudsid veel Viljandi 
Gümnaasiumi, Tallinna Kuristiku Gümnaa-
siumi ja Viimsi Gümnaasiumi õpilased.
Tehnikaülikooli vastuvõtueeskirja sai esma-
kordselt lisatud punkt, et olümpiaadil hea 
tulemuse saavutanud õpilased võetakse üli-
kooli vastu väljaspool konkurssi ehk sõltumata 
riigieksami tulemustest. ■

MAAILMA RASKEIM 
FÜÜSIKAVÕISTLUS
Olümpiaadikooli egiidi all toimus sellel õppe - 
aastal ka TalTechi professori Jaan Kalda  
algatatud ning viiendat korda toimunud online 
võistlus „Physics Cup“. Võistlusel lahenda-
takse eriti raskeid füüsika ülesandeid, mille 
raskusaste on rahvusvahelise füüsikaolüm-
piaadi (RFO) omast märkimisväärselt kõrgem. 
Detsembris alanud ja maikuus lõppeval võist-
lusel oli tänavu osalejaid 55 riigist, kokku 
405 füüsikahuvilist. Enne viimase ülesande 
tulemuste kokkuvõtet moodustasid üliõpilaste 
vanuserühmas juhtgrupi võistlejad Oxfordi 
Ülikoolist ja Hong Kongi Teaduse ja Tehno-
loogia Ülikoolist ning gümnaasiumi vanuse-
rühmas Rootsi, Rumeenia, Vietnami ja Vene- 
 maa esindajad. Taosif Ahsan, 2017 aasta  
rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi hõbe-
medalisti ja Princetoni üliõpilane: „In my 
opinion, problems in Physics Cup are the 
hardest problems in any physics contest  
in the world.“ 
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Kristina Traks  Foto: Koenigsegg

Koenigsegg on tuntud kui maailma kiireimate 
autode valmistaja. Üsna noor ettevõte kehas-
tab klassikalist väikeettevõtte kasvamise lugu. 
Nimelt nägi Christian von Koenigsegg väikese 
poisina filmi Pinchcliffe Grand Prix, mis rääkis 
superauto ehitamisest. Christianit võlus see 
teema niivõrd, et aastal 1994 asutas 22aasta-
ne noormees omanimelise ettevõtte plaaniga 
valmistada just superautosid. Esimene proto-
tüüp valmis tänu tema isiklikele säästudele ning 
meeskonnas oli vaid paar mehaanikut, kellest 
üks töötab ettevõttes siiani. Aastate jooksul on 
Koenigsegg kordades kasvanud ja võitnud hul-
galiselt tiitleid. Koenigsegg Agera RS on alates 
2017. aasta novembrist üks maailma kiiremaid 
tootmises olevaid autosid. Nevada testsõidul 
mõõdeti Agera RSi keskmiseks kiiruseks 446,97 
km/h.
Veerandsajandi jooksul on Koenigseggis palju 
muutunud. Tõsi, see, et autod valmivad suuresti 
käsitööna, mitte ei sõida maha moodsalt toot-
misliinilt, on jäänud samaks. Väga olulist rolli 
mängib ettevõtte edu- ja kasvamisloos aga just 
digitaliseerimine, arvutisüsteemid ja program-
meerimine.

Digipöördest või ka digirevolutsioonist 
on räägitud juba aastaid, kuid ometi on 
ka ettevõtjate hulgas neid, kes sellesse 
kahtlevalt suhtuvad või leiavad, et nende 
ettevõte saab ka ilma hakkama.  
Mida te kahtlejatele ütlete?
On tõsi, et digitaliseerimisele on vastuväiteid 
ning peamine neist puudutab investeeringu 
suurust. Eriti väikeettevõttele võivad tehno-
loogiad tunduda kallid, seda enam, et siiani 
on ju ilma hakkama saadud. Samas on selge, 
et panustamine digisüsteemidesse tasub ära 
suureneva efektiivsuse tõttu. Mõistlik oleks 

hinnata igat olukorda eraldi ning lisanduva 
efektiivsuse seisukohast.
Loomulikult on kõigepealt vaja muuta mõtte-
viisi – olla avatud digiuuendustele ja uutele 
tehnoloogiatele. Mõista, et tegemist on välti-
matu asjaga. Kindlasti ei puuduta digipööre 
ainult suuri tööstusettevõtteid, ka väikeette-
võtetel on uute tehnoloogiate rakendamisest 
väga palju kasu – nemadki vajavad efektiivsu-
se lisandumist. Samuti ei ole vahet, mis alal 
ettevõte tegutseb, sest digitaliseerimisest on 
kasu kõikides valdkondades.

Kas digipöördele on siis üldse mingeid 
alternatiive?
Kõrgete tööjõukulude kärpimisel on ehk abi ette - 
võtte odavamasse piirkonda kolimisest, kuid 
digirevolutsioonist pole pääsu. Minu arvates on 
see vältimatult oluline teema kõigile ettevõtete-
le ning sellega tuleb tegeleda just praegu.

Olete töötanud Koenigseggis 11 aastat. 
Mis on selle ajaga ettevõttes muutunud, 
arvestades just digiteemat?
On väga suur vahe, kuidas me töötasime siis, 
kui ma ettevõttesse tulin, ja praegu. Jah, prae-
gugi valmivad meie autod paljuski käsitööna, 
kuid ma ei kujuta ette, kuidas me töötaksime 
kaasaegse ERP (Koenigsegg kasutab MONI-
TORi – toim) süsteemita. Kusjuures tehno-
loogia tundmaõppimine ja selle potentsiaali 
täielik rakendamine on võtnud üksjagu aega. 
Süsteemi ostes saad tuhandeid protsesse, 
kuid tegelikult vajab su ettevõte neist vaid 
käputäit. Seega on optimaalsete eraldamine 
mõnevõrra keeruline ning siin on suuresti 
abiks konsulteerimine ERP partneriga. Ka 
meie oleme seda MONITORiga teinud ning 
kogu aeg käib töö selle kallal, kuidas kasutada 

MANUEL BERGLUND:
DIGIPÖÖRE VÕIB TUNDUDA KALLIS, 
KUID TASUB END KINDLASTI ÄRA! 

Mai lõpuks juba viiendat korda toimuval konverentsil Industry4.0 astuvad üles 
mitmed oma ala professionaalid, nende hulgas Rootsi superautode tehase 
Koenigsegg Automotive AB ERP juht Manuel Berglund. Mente et Manu uuris 
Berglundilt, millised on tema mõtted seoses käimasoleva digirevolutsiooniga.

INDUSTRY 4.0
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paremaid protsesse, neid enda jaoks arendada 
ja kohandada.
Oleme oma arvutisüsteemi kallal kõvasti tööd 
teinud ning parendame jätkuvalt ettevõtte IT 
ökosüsteemi. Nende aastate jooksul on ette-
võte väga palju kasvanud ja täna oleme me 
täiesti teises maailmas võrreldes selle ajaga, 
kui siin alustasin. ERP tarnija mängib meie 
igapäevatöös väga suurt rolli.

Kuid endiselt töötavad teil inimesed ning 
robotid ei olegi nende tööd üle võtnud?
Jah, meie ettevõttes töötab 200–300 inimest 
ning Rootsi mõistes oleme keskmise suurusega 
firma. Valmistame aasta jooksul üsna vähe au-
tosid, näiteks eelmisel aastal vaid 16. Me rää-
gime väga keerukast tootest, toodame väikest 
kogust ning lattu seisma ei valmista me midagi. 
Autode detailid hangime alltöövõtjatelt, kuid 
masinate kokkupanek käib käsitsi. Digitaalseid 
vahendeid kasutame selleks, et aidata meie töö-
tajatel protsesse hallata, samas robotiseerimine 
ei ole meie jaoks teema, kuna taoliste autode 
tootmisel oleks see kulukam kui käsitöö. Meie 
eesmärk ongi valmistada autosid käsitööna.

Väga palju on diskuteeritud selle üle,  
kas innovatsioon kaotab või loob töökohti.  
Milline on teie arvamus?
Jah, on alasid, kus seetõttu tõesti töökohad 
kaovad, samas mõtleme selle peale, kui palju 
on meil tekkinud uusi ameteid ja töökohti, mis 
seotud just infotehnoloogiaga. Ma küll ei usu, 
et robotid kõik meie töö ära võtavad, lihtsalt 
töö olemus ja sisu on muutunud. Palju enam 
töid tehakse nüüd ära arvuti taga istudes. Sel-
le üle pole vaja muretseda, tuleb lihtsalt ajaga 
kaasas käia ning uusi oskusi õppida.

Andke nõu üliõpilastele, kes mõtlevad 
elukutsevaliku peale. Milliseid oskusi 
vajab tänapäevane tööandja?
On selge, et digirevolutsiooni tõttu vajame 
varasemast erinevate oskustega inimesi. IT-
inimesi ja insenere on ka Rootsis raske leida. 
Insenerimõtlemine on väga hinnas, samuti 
tehnilised teadmised ning oskused ja tehno-
loogiate mõistmine, nii et infotehnoloogia on 
kindlasti endiselt see ala, mida tasub õppida.
Kuna protsesside juhtimine on aina enam digi-
taalne, siis tänapäeva äris on saanud määravaks 
ka logistika. See peab toimima kui kellavärk. 
Võiks öelda, et logistika on lausa äri üks võtme-
kohti, sest ettevõtlus on rahvusvaheline ja kom-
ponendid tarnitakse mitmetest kohtadest. Nii 

et logistika on samuti ala, mida õppides ilmselt 
tööta ei jää.
Töötajate leidmiseks tuleb aga ettevõtetel teha 
koostööd ülikoolidega, me peame olema hari-
dussüsteemi partnerid, sest meie kaudu saavad 
ülikoolid teada, milliseid oskusi tööturul paras-
jagu vajatakse.

Kuuldavasti töötavad mõned TalTechi 
lõpetajad Koenigseggis. Mida nad teevad 
ja kuidas neil läheb?
Meie juures töötab tõesti juba neli aastat paar teie 
kooli lõpetajat. Nad töötavad inseneridena ning 
neil läheb väga hästi. Oleme nendega väga rahul.

Milline on teie sõnum konverentsile  
tulijatele?
Kõige tähtsam: ärge kartke muutmast oma et-
tevõtet digitaalsemaks! Kasutage julgelt ära 
neid võimalusi, mida digitehnoloogiad pakuvad. 
Süsteemid võivad tunduda kallid, kuid pikemas 
plaanis tasub protsesside efektiivsemaks muut-
mine kindlasti ära! ■

INDUSTRY 4.0
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KOOSTÖÖ

TARK LINN:  
900 ANDURI VÕRK 
KOGUB ANDMEID 
LINNAÕHU JA 
LIIKLUSE KOHTA 
Karin Härmat  Foto: Thinnect
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KOOSTÖÖ

Projekti peamine eesmärk on 
luua tehnoloogia, mille abil 
suudavad targa linna andu-
rid ise üksteist üles leida ja 
luua kiiret omavahelist võrku 
ilma keskse juhtseadmeta (nn 
mesh-võrk).
Ilmastikukindlad sensorid kogu-
vad andmeid õhutemperatuuri, 
-saaste ja müra kohta, suudavad 
tuvastada jalakäijate olemasolu 
ning sõidukite liikumist ja suun-
da. Tekkiv suurandmete kogum 
võimaldab teha targemaid otsu-
seid mitte ainult linnaplanee-
rijatel. „Võimalik, et tulevikus 
saavad autojuhid sarnaste la-
henduste abil nutiseadmesse 
operatiivset infot, kui pikad on 
ristmike ees olevad järjekorrad 
ja kui kaua võib ummik kesta,“ 
tutvustas potentsiaali tarkvara-
teaduse instituudi uurimisrüh-
ma Prolab teadur Jaanus Kau-
gerand. „See aitab parandada 
ka liiklusturvalisust, kui auto-
juht saab pimedal ajal liigeldes 
reaalajas teada, et sõiduteel on 
jalakäija või mõni loom,“ rääkis 
Kaugerand võimalikest tulevi-
kulahendustest.
Thinnecti juhi Jürgo Predeni sõ-
nul on paigaldatavate andurite 
näol tegemist asjade interneti 
seadmetega, mille tehnoloogia 
on välja kasvanud ettevõtte la-
hendustest kaitsevaldkonnas. 
„Kui vaatame maailmas teisi 
taolisi süsteeme, siis sellise ma-
hu ja võimekusega targa linna 
arendust ei ole kusagil mujal 
veel tehtud,“ märkis ettevõtja. 
Ta lisas, et linna paigaldatavad 
seadmed ja tehnoloogia on uni-
kaalsed, kuna suudame nende 
abil luua suuremaid võrke, neid 
paremini hallata ning ka paigal-
dus on lihtsam ja odavam kui al-
ternatiivsetel lahendustel.

Kui andurid on linna üles pan-
dud, hakkab ettevõte tehnoloo-
giat testima ja ühtlasi hindama, 
kas see pakub erinevate raken-
duste jaoks vajalikku funktsio-
naalsust. Juba suvel saab uuri-
misgrupp andmeid analüüsiks, 
kuidas võrk erinevate koormus-
tega töötab ja kuidas sensorid 
rakendustesse sobituvad. „Et 
jõuda parima võimaliku tule-
museni, oleme avatud koostööle 
teiste teadlaste ja tudengitega,“ 
ütles Preden.

Andurite võrk võimaldab 
luua suurandmekogu
Kogutavad andmed ongi see n-ö 
kuld, mida teadlased ja tuden-
gid saavad kasutada uurimuste 
tegemiseks ning linna ja liikluse 
planeerijad paremate otsuste 
tegemiseks. Näiteks saab linna-
planeerimise või keskkonnaamet 
olulist infot liiklusvoogude juhti-
miseks ning selle läbi ka liiklus-
müra ja saaste vähendamiseks.
Mehaanika ja tööstustehnika 
instituudi professori Dago An-
tovi sõnul ongi üks linnaplanee-
rimise ja liiklusvoogude suuna-
mise põhiprobleeme tõik, et pole 
piisavalt informatsiooni. „Tal-
linnas on seni vaid 11 loendus-
punkti, kuid need on ainult rist-
mikel, kus tipptundidel autod nii 
või naa pikalt seisavad. Nende 
punktide abil ei saa me teada, 
kui pikk on ummik või kui kaua 
see kesta võiks,“ selgitas Antov. 
„Kui nüüd hakkab rohkem and-
meid kogunema, saame paremi-
ni jälgida ja analüüsida, millist 
mõju on mitmesugused linnapla-
neerimise otsused avaldanud.“
Seni on tudengid uurimistööde 
jaoks lugenud autosid n-ö kä-
sitsi, lihtsalt ristmikul seistes. 

Loomulikult ei anna seegi am-
mendavat pilti ega aita joonis-
tada välja mustreid kellaaegade, 
nädalapäevade või aastaaegade 
lõikes. Tänu uutele anduritele 
saame aga teada, mis toimub 
linnaliikluses ja -keskkonnas 
täna, ja oskame ennustada, mis 
võiks hakata juhtuma näiteks 
viie või kümne aasta pärast.
Kui targa linna andurid tööle 
hakkavad, siis võiksime Tallin-
na ettevõtlusameti innovatsiooni 
juhtivspetsialisti Toomas Türki 
sõnul viie ja enama aasta pärast 
elada linnas, kus on mugavam 
liikuda, puhas õhk, vähem müra 
ja rohkem kättesaadavaid tead-
misi. Türki jaoks oli Thinnecti ja 
TalTechiga koostöö alustamisel 
määrav uudsete testimisvõima-
luste rakendamine, et saada uut 
teadmist ning hinnata tehnoloo-
giaprojekte linnaruumis: projekt 
pakub linnale kui süsteemile 
õppimisvõimalust. „Esimeste 
andmete ja analüüsi tulemuse-
na saame leida võimalusi uue 
teadmise kasutamiseks ja koos-
töökogemuse hindamiseks,“ 
märkis Türk ning edaspidi aitab 
see tema sõnul kaasa Tallinna 
ambitsioonile olla tuleviku lin-
na (Future of the City) visiooni 
eestkõneleja. Ta märkis, et kui 
saavutame olukorra, kus täna-
valt tulevad andmed on osaks 
meie igapäevases otsustusprot-
sessis ja iseõppiv teadmine ai-
tab neidsamu andmekogumise 
mehhanisme täiendada, siis 
saame luua igale inimesele isik-
likult parema elukeskkonna ja 
kvaliteetsema linnakeskkonna 
üleüldiselt.
Targa linna andurite süsteem 
jõudis Tallinna tänavaile tänu 
SA Archimedese nutika spetsia-
liseerumise meetmele. ■

Tarkvarateaduse instituut ja OÜ Thinnect arendavad tehnoloogiat, 
mille abil saab jälgida linnaõhku ja mõõta liiklusvoogusid. Tänavu 
kevade jooksul kinnitatakse Tallinna tänavavalgustuspostidele nn targa 
linna andurite võrku 900 aku ja päikesepaneeliga varustatud seadet 
keskkonna- ja liiklustiheduse andmete kogumiseks. 
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UUED INIMESED 
TALTECHIS
Kevadkuud on toonud ülikoolile uue kantseleijuhi ning raamatukogu direktori. 
Teeme mõlemaga lähemalt tutvust ja uurime, milliste mõtetega nad uuel 
töökohal alustasid.

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

INKERI TREIAL
Kantselei juhataja
Esimene tööpäev TalTechis: 22. aprill

Palun tutvusta ennast.
Arvan, et minu suurim jõud 
on positiivne ellusuhtumine, 
millega ei saa kunagi ebaõn-
nestuda. Olen igas elusituat-
sioonis ellujääja ja leian kõi-
kidest olukordadest midagi 
õpetlikku. Julgen vastu võtta 
elumuutvaid otsuseid. Olen 
inimene, kes usub, et tasakaa-
lukus lahendab ka kõige krii-
tilisemad olukorrad. Mulle ei 
meeldi mõtteviis „nii on kogu 
aeg olnud“, sest paigalseismine 
ei vii edasi.

Milliseid varasema  
tööelu kogemusi ja  
teadmisi ülikooli tood?
Olen terve elu töötanud kohtu-
süsteemis kantselei juhatajana 
ning kolleegid eelmisest tööko-
hast on mind iseloomustanud 
kui inimest, kelle lahkumist 
märgatakse ja kelle olemasolust 
hakatakse puudust tundma. 
Toon ülikooli oma pikaajalise 
dokumendihalduse kogemuse, 
aga ka teadmise, et hea juhi tun-
nus on avatud suhtlemine ning 
tugev meeskond. Olen aru saa-
nud, et juhtimine ei seisne alati 
ise parim olemises, vaid kõikide 
teiste paremaks muutmises. Pa-
rim ajend on teha oma tööd nii 
hästi, et töökaaslastel oleks alati 
soov sinuga koostööd teha. 

Mida tahad oma uuel  
töökohal korda saata?
Pole kahtlustki, et ülikoolis töö-
tamine annab mulle suurepära-
se võimaluse arenemiseks. Uuel 
töökohal aga soovin, et oleksime 
supermeeskond, kellega kõik ta-
haksid liituda, ning et sisemine 
tugiteenus ülikoolis oleks taga-
tud parimal võimalikul viisil. 
Soovin anda panuse paberivaba 
ülikooli arendamisse ja kõikide 
töötajate töö lihtsustamisse.

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
Uuel ametikohal olen märga-
nud, et aja mõiste on muutnud 
oma tähendust, sest tööpäev 
kestab intensiivsuse tõttu vaid 
hetke. Meeldivaks üllatuseks 
on veel see, kui kiiresti ma sain 
oma meeskonnas kätte „meie“ 
tunnetuse ning kui soojalt mind 
on alates esimesest päevast vas-
tu võetud. ■
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TÕNIS LIIBEK
Raamatukogu direktor (seni juhtinud TalTechi muuseumi)
Esimene päev uuel töökohal: 2. mai

Palun tutvusta ennast.
Olen rahuliku loomuga ja eelis-
tan inimestes näha nende häid 
külgi. Esmatähtis on minu jaoks 
loomulikult perekond, lapsed 
Hugo ja Ida on alles koolitee al-
guses. Vaba aja meelistegevus-
test nimetaksin vana talukoha 
hooldamist, mesilastega tegele-
mist, (tali)ujumist ja fotograafia 
ajaloo uurimist. Uuele tööpaiga-
le sobilikult meeldib mulle palju 
lugeda, nõnda et raamatukogus 
liikudes on vägagi kodune tunne. 
Tööalaselt pean tähtsaks piisava 
aja leidmist tegevuste läbimõtle-
miseks, keskendumist olulisele 
ja alustatu lõpuleviimist.

Milliseid varasema tööelu  
kogemusi ja teadmisi  
raamatukokku tood?
Olen 15 aastat töötanud kolmes 
Eesti muuseumis: Eesti Rahva 
Muuseumis, Eesti Ajaloomuu-
seumis ja viimased kolm aastat 
juhtinud TalTechi muuseumi. 
Ajaloomuuseumis olin kuus aas-
tat teadusdirektor, juhtides tea-
dus- ja kogude osakonda, mis on 
TalTechi raamatukoguga samas 
suurusjärgus struktuuriüksus. 
Koos arhiivide ja raamatuko-
gudega kuuluvad muuseumid 
mäluasutuste hulka, nõnda et 
üldjoontes jätkan tööd tuttavas 
valdkonnas.
Võrreldes raamatukogudega 
on muuseumid pidanud vii-
mastel kümnenditel eluspüsi-
miseks rohkem orienteeruma 
omatulule. See on tähendanud 
jõulist tegevuste optimeeri-
mist ning nii riiklikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil järje-
pidevat lisarahastus- ja koos-
töövõimaluste otsimist. Seega 
on mul hea uute võimaluste ot-
simise ja teostamise kogemus, 
mida soovin rakendada ka 
uues ametis. Mitme raamatu 

koostaja, toimetaja ja autori-
na tunnen hästi kirjastamise 
valdkonda. Väga tänuväärne 
on, et viis Tehnikaülikoolis 
töötatud aastat on võimalda-
nud tundma õppida paljusid 
kolleege ja ülikooli töötavasid.

Mida tahad oma uuel  
töökohal korda saata?
Raamatukogu peab jõudsalt 
moderniseeruma. Paar aastat 
tagasi oli ka TalTechi raama-
tukogu arengus murranguline 
hetk: paberraamatute arvu 
kasv lakkas ja algas vähenemi-
ne. Paratamatult muutub raa-
matukogu järgnevatel aastatel 
üha digitaalsemaks. Uus rah-
vusvaheline teaduskirjandus 
on juba praegu valdavalt digi-
taalne ning ettevalmistamisel 
on kogu eesti teaduskirjanduse 
digiteerimine. See areng muu-
dab oluliselt teadusraamatu-
kogude olemust. Olemasolevad 
väärtuslikud paberraamatud 
jäävad loomulikult alles ja 

mõnevõrra lisandub uusi, kuid 
põhirõhk liigub paratamatult 
elektroonilistele teavikutele.
See tähendab, et üliõpilastel 
ja ülikooli töötajatel on üha 
vähem vajadust füüsiliselt 
raamatukokku kohale tulla. Et 
hoone ei muutuks alakasuta-
tuks, tuleb leida põhjuseid, mis 
jätkuvalt tooksid eelkõige üli-
õpilasi raamatukokku. Esmalt 
peaks raamatukogu olema pa-
rim võimalik koht õppimiseks. 
See tähendab keskkonna üha 
kasutajasõbralikumaks muut-
mist ja järjepidevat arenda-
mist. Teine samavõrd oluline 
tegevussuund on parima teabe 
pakkumise võimekus, mis eel-
dab pidevat tööd nii trükisõna 
pakkujate kui ka kasutajatega.

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
Eelkõige olen rõõmsalt üllatu-
nud kolleegide entusiastlikku-
sest, heasoovlikkusest ja abi-
valmidusest. ■
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Mis on Sinu hinnangul 
Tehnopoli väärtused Tallin-
na, Eesti, maailma jaoks?
Teaduspark Tehnopol on 
unikaal ne keskkond, mis toob 
kokku ettevõtjate parimad 
ideed, ülikooli teadusuuringud, 
füüsilise keskkonna, mentorid 
ning rahastajad. Tehnopoli mis-
sioon on olla ühendavaks lüliks, 
et uued tehnoloogiad ja innovat-
sioon saaks sündida. Meie laiem 
eesmärk on kiirendada Eesti 
teadus- ja teadmispõhiste teh-
noloogiaettevõtete arengut rah-
vusvahelise edu saavutamisel 
ning kannustada majanduselus 
osalejaid panustama innovat-
siooni.
Tehnoloogia arendamise ja in-
novatsiooni eesmärk on kõrval-
dada puudused olemasolevas 
tootes või teenuses ja pakkuda 
uusi võimalusi, lisaks võimal-
dab tehnoloogia välja arendada 
täiesti uudseid tooteid ja teenu-
seid, mida tarbija enne nende 
turuletulekut tahtagi ei osanud. 
Üha rohkem tuleb aga mõelda 
laiemalt: mis kasu saab sellest 
uuest tootest või innovaatilisest 
lähenemisest ühiskond, maailm? 
Kas see lahendab ära inimkon-
na ees seisva suurema probleemi 
või vähemalt annab oma väikese 
panuse sellesse? Leian, et selline 
vastutustundlik mõtlemine võiks 
olla veel suurem osa meie tead-
likust tegevusest nii Tehnopolis 
kui ka kogu Eestis.

Mari Öö Sarv  Foto: Karl-Kristjan Nigesen

TEHNOPOLI UUS JUHT 
INDREK ORAV: MUUDAME KOOS TÖÖ 
ÜLIKOOLIGA TIHEDAMAKS

Alates 15. aprillist juhib Teaduspark Tehnopoli Indrek Orav. Tema sõnul 
peaks iga innovaator mõtlema mitte ainult sellele, kuidas teha oma toode 
või teenus paremaks või leiutada uusi, vaid pidama silmas ka seda, et tema 
tegevuse läbi saaks kasu ühiskond ja terve maailm, kasvõi pisut. 

Milliste ambitsioonidega 
Tehnopoli juhina tööle 
asusid? 
Tehnopol on oma arengus olnud 
tubli ja saanud igapäevaste tee-
nuste pakkumisega hästi hak-
kama. Täna oleks hea üle vaa-
data strateegilised eesmärgid ja 
pikem visioon. 
Üks suund on kindlasti ole-
masolevate teenuste tugevda-
mine. Idufirmade osas tähen-
dab see muutumist kogu Eesti 
start-up-keskuseks. Meil on 
kogemus, mentorvõrgustik ja 
rahastajad ning seda võime-
kust tuleb pakkuda Tallinna 
ja Harjumaa kõrval teisteski 
regioonides üle Eesti. Muu-
tumine ka Tehnopoli muude 
teenuste osas n-ö Eesti tea-
duspargiks toetab ettevõtluse 
arengut laiemalt ning suuren-
dab veelgi meie potentsiaali 
rahvusvahelises koostöös. 
Teiseks näen, et turul puudu-
vate teenuste väljaarendamise 
kaudu on Tehnopolil võimalik 
oluliselt kasvada. Üheks selli-
seks on investeerimisfondi ja 
ärikiirendi töölepanek. Vajadus 
just varajases faasis olevate et-
tevõtete toetusstruktuuri järele 
on selgelt olemas. 
Kolmandaks peab teaduslin-
nakus olema kindlasti ruumi 
laboritele, neid võiks aren-
dada ka koostöös ülikooliga. 
Samuti tuleb luua füüsiline 

keskkond ja võimekus väikse-
mamahuliste tootekatsetuste 
ja prototüüpimise jaoks. Mõ-
nes fookusvaldkonnas võiks see 
tähendada reaalse tootmisvõi-
mekuse väljaarendamist, mille 
abil ettevõtted jõuaksid toote 
piloteerimiseni.
Tehnopol on juba täna rahvus-
vaheliselt hinnatud partner 
ning olen kindel, et tulevikus 
näeme rahvusvaheliste projek-
tide kõrval ka täiendavaid in-
vestoreid, kelle abiga ettevõtete 
edu kiirendada.
Last but not least: kümnekonna 
aasta jooksul atraktiivse, kaas-
aegse ning hubase linnaku val-
misehitamine, mis annaks selle-
le linnaosale tugeva ja positiivse 
ilme ning võimaldaks teeninda-
da meie kliente ja partnereid 
parimal võimalikul moel. 

Koostöökanalid linna ja  
ülikooliga. Kuidas neid 
näed ja kas on arendus-
kohti või uutmise ideid?
Isiklikult näen ülikooliga koos-
töös väga suurt potentsiaali ja 
sünergiat nii sisuvaldkondade 
kui ka ühise linnaku väljaaren-
damisel. Tuleb tunnistada, et 
täna ei ole üliõpilaste, teadlas-
te ja ettevõtjate kohtumine ja 
uute spontaansete võimaluste 
teke linnaruumi kaudu just lii-
ga lihtsaks tehtud ja kuigi kaks 
linnakut paiknevad üksteise 



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

36

TEHNOPOL

kõrval, ei moodusta need teine-
teist täiendavat tervikut. Hea-
de ühendusteede kolmepoolne 
väljaarendamine Tehnopoli, 
TalTechi ja linna koostöös on 
kindlasti suund, mille nimel tööd 
teeme. Sinna juurde kuuluvad 
ka promenaadid ja ühised lõõ-
gastusalad, mis loovad väärtust 
laiemalt kui vaid Tehnopolile ja 
TalTechile.
Kindlasti on siin oma oluline 
koht ka Smart City kontseptsioo-
nil ja selle rakendamisel. Oleme 
juba aastaid olnud innovaatilis-
tele ettevõtetele esimeseks klien-
diks: pakkunud neile võimalust 
oma nutikaid targa linna tooteid 
Tehnopoli linnakus katsetada ja 
andnud neile väärtuslikku taga-
sisidet. Tahame näha ja aidata 
kaasa sellele, kuidas teadus 
muutub tootearenduseks ja toote 
arendamise käigus jõutakse suu-
repärase praktilise lahenduseni, 
mis teeb inimeste elu lihtsamaks 
ja mugavamaks.
Kindlasti ei ole füüsiline kesk-
kond aga ainus koostöökoht. 
Vastupidi, TalTech ja Tehnopol 
on minu hinnangul mõlemad 
teineteise väärtusahelas olulisel 
kohal. TalTechis tehakse maail-
matasemel teadust ja see kom-
petents on paljudele ettevõtetele 
väga atraktiivne. Tehnopol saab 
aga omalt poolt pakkuda väga 
praktilist tuge äri- ja tootearen-
duses, et üliõpilaste ideed ei 
jääks vaid ideedeks, ning aidata 
teadussaavutusi reaalse toote või 
teenusena turule tuua.
Linna jaoks tahame samuti olla 
targa linna esimene kompetentsi-
keskus ja testpiirkond, aga kind-
lasti mitte ainult. Oleme oma 
innovatsiooniprogrammidega 
hea meelega partneriks näiteks 
ka uute avalike teenuste kujun-
damisel ning olemasolevate veel 
inimsõbralikumaks muutmisel.

Teenustes ettevõtetele on 
praegu olnud fookuses 
rohe- ja tervisetehnoloogia 
ning IKT valdkonnad.  

Kas fookuses on muutusi
plaanis, kui jaa, siis milliseid? 
Need on peamised suunad, 
hõlmates omakorda väga palju 
valdkondi. Nii kuulub näiteks 
IKT alla targa linna, targa hoo-
ne ja targa transpordi temaa-
tika, lisaks hõlmab see väga 
erineva sisuga IT-projekte liht-
samast kliendihaldustarkvarast 
kuni AI ehk tehisintellektini 
välja. Ka rohe- ja tervisetehno-
loogiate alla mahub palju vald-
kondi. Startup Inkubaatoris 
teeme aktiivselt koostööd ka 
Euroopa Kosmoseagentuuri ja 
Tartu Teaduspargiga, et Eesti 
kinnistaks ka tulevikus ennast 
tubli kosmoseriigina.
Esialgu ei ole meil plaanis nii-
võrd muuta tegevusfookust, kui-
võrd suurendada enda kompe-
tentse ja võimekust nimetatud 
valdkondades, kaasates rohkem 
vastavate erialade spetsialiste-
mentoreid. Ja kindlasti ei ütle 
me ei põnevatele projektidele, 
mis tulevad väljastpoolt meie 
seniseid valdkondi.
Plaanis on suurendada inno-
vatsiooni puudutavate teenuste 
pakkumist juba tegutsevatele et-
tevõtetele. See puudutab nii start -
up-faasist äsja välja saanud kui 
ka juba kauem turul tegutsevaid 
ettevõtteid. Näeme, et neil on tih-
ti soov ja enamasti ka vajadus, 
kuid puudub teadmine, kuidas 
peale hakata ning millele fokus-
seeruda. Aitame neil efektiivselt 
juurprobleemid või -põhjused 
üles leida ja pakume lahendusi 
uuenduste sisseviimiseks.

Kas argise elu-oluga on ka 
plaane? Uusi söögikohti, 
kohvikohti, muid põnevaid 
kohti tekitada?
Teaduspargi sisulist arengut 
toetab kindlasti vajalik infrast-
ruktuur ja pakutavad teenused. 
Mida enam töötab teaduspargis 
inimesi, seda suurem vajadus 
on mitmesuguste teenuste jä-
rele, mis võiksid olla läheduses 
kättesaadavad. Püüame linna-

kut arendada tervikuna, nii hoo-
nete funktsionaalsuse, teenuste 
spektri kui ka visuaalse kuvan-
di poolest.
Viimati lisandunud teenustest 
on näiteks terviseklubi Gym 
toetanud paljude linnakus töö-
tavate inimeste sportimishuvi 
ja liikumisvajadust, pakkudes 
väga head hinna ja kvaliteedi 
suhet. Teaduspargi ülikoolipool-
sel haljasalal on avatud võrkpal-
liväljak, mida teaduslinnaku 
kliendid ja partnerid aktiivselt 
kasutavad. On olnud mõtteid 
seda ala veelgi suurendada ja 
luua täiendavaid sportimisvõi-
malusi ka linnakus sees.
Lisaks headele olemasolevatele 
söögikohtadele käivad igal nel-
japäeval linnakus erinevad food 
truck’id. Usun, et linnakus oleks 
ruumi ja vajadust ka ühe fine-
dining restorani järele. Lisaks 
toidukohtadele saab juba täna 
käia ilusalongis ja massaažis, 
lasta oma sõiduk läikima lüüa 
või tuua oma lapsed lastehoidu. 
Täna käib Tehnopoli linnakus 
tööl ligi 5000 inimest ja uushoo-
nestustega tuleb neid veel palju 
juurde. See loob võimaluse tuua 
siia täiendavaid teenuseid, et 
inimene saaks kõik vajaliku 
linnakus tehtud. Arutame ja 
analüüsime pidevalt linnaku 
edasise arengu võimalusi ja va-
jadusi. On veel mitmeid põne-
vaid mõtteid, millest kindlasti 
jõuame rääkida.

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
Et olen ettevõtlusega tegele-
nud kaua, siis suuri üllatusi 
tegelikult ei ole. Heas mõttes 
on üllatav näha, kuidas reaal-
selt läbi teaduspargi ja part-
nerite teenuste saab mõnest 
uuest ideest väga lühikese 
ajaga turul tegutsev ettevõte. 
Loomulikult nõuab see kõikide 
osapoolte suurt pingutust ja 
fokusseeritud tegevust. Meile 
annab see aga kindluse, et ole-
me teaduspargina õigel teel. ■
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AKTUSED

SuviSed 
lõpuaktuSed
19.–27. juuni 2019

taltech.ee/aktuSed

Loodusteaduskond
27. juuni kell 10 bakalaureuseõppe ja 

magistriõppe lõpuaktus

Majandusteaduskond
19. juuni kell 14 magistriõppe lõpuaktus
21. juuni kell 10 bakalaureuseõppe ja rakendus

kõrgharidus õppe lõpuaktus 
21. juuni kell 14 bakalaureuseõppe lõpuaktus

eesti MereakadeeMia
20. juuni kell 14 rakenduskõrgharidusõppe 

lõpuaktus kuressaares 
21. juuni kell 11 lõpuaktus Mereakadeemia aulas 
21. juuni kell 14 lõpuaktus Mereakadeemia aulas 

it-teaduskond
26. juuni kell 10 bakalaureuseõppe ja rakendus

kõrgharidus õppe  
lõpuaktus

26. juuni kell 14 magistriõppe lõpuaktus

inseneriteaduskond
20. juuni kell 10 integreeritud õppe lõpuaktus 
20. juuni kell 11 bakalaureuseõppe ja rakendus  

kõrgharidus õppe lõpuaktus 
20. juuni kell 12 Virumaa kolledži rakendus

kõrgharidusõppe lõpuaktus  
kohtlajärvel  

20. juuni kell 13 magistriõppe ja integreeritud 
õppe lõpuaktus tartu kolledžis 

20. juuni kell 14 magistriõppe lõpuaktus 
25. juuni kell 14 bakalaureuseõppe ja rakendus

kõrgharidus õppe lõpuaktus 

TALTECH.EE/AKTUSED

taltech.ee/aktused
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Inseneriteaduskonna üliõpilaskogu INSÜK iga-aastaseks traditsiooniks 
on kujunenud viia Hannoveri messile Saksamaal oma tudengid maailma 
ühele suurimale tööstusmessile. Esimest korda viis selle 2015. aastal läbi 
professor Tauno Otto koos kolme tudengiga, sel aastal mindi messile juba 
viiendat korda. 
Tänavu said hariduslikust projektist osa 15 
ambitsioonikat ja ettevõtlikku tudengit, kes 
on huvitatud tehnoloogiast ja tööstusest, seda 
tänu inseneriteaduskonna dekaani Arvo Oorni 
ja kahe instituudi toele. Avaldusi messile 
sõitmiseks esitati ligi 65, mis tähendab, et 
ühele kohale kandideeris ligi viis üliõpilast. 
Konkursi teel tehti valik õppetulemuste, CV ja 
motivatsioonikirja põhjal. 
Hannoveri messil oli tudengitel võimalus kohtuda  
enam kui 6500 tehnoloogiafirmaga ning osaleda 
80 meelepärasel tehnoloogiavaldkonna üritusel  
või konverentsil. Igal aastal tehakse messil ligi 
6,5 miljoni äritehingut ja messil on esindatud 
tööstusliidrid nii Euroopast kui ka mujalt üle 
maailma. See on TalTechi tudengile hindamatu 
võimaluse saada head kontaktid tulevaseks töö-
kohaks, praktikaks või välisülikoolis õppimiseks. 

Lisaks Hannoveri messile külastati Saksamaal 
asuvaid tööstusettevõtteid, nagu Volkswageni 
autotehas Wolfsburgis ja Airbusi lennukitehas 
Hamburgis. Need tipptasemel ettevõtted valiti 
välja, et anda tudengitele täielik ülevaade 
töötlevast tööstusest, teiseks kriteeriumiks 
olid Tööstus 4.0 väljundid. 
Volkswageni tehas on üks suurimaid maailmas, 
mis on täisautomaatsete tootmisliinidega, seal 
töötab üle 5500 roboti päeval ja öösel. Tehasel 
on mitu „kihti“, kus raamid kannavad auto ja 
teisi vajalike osi üle kogu tehase. Airbusi tehase 
külastus oli aga suurepärane võimalus näha 
ühe kõige keerukama kaubandusliku toote toot-
mist. Detailse 2,5 tunnise külastuse ajal näidati 
ning selgitati põhjalikult Airbusi lennuki A320 
ja suurima reisijatearvuga kommertslennuki 
Airbus A380 kokkupanemist. 

Kätlin Värno  Fotod: Mihkel Erich Nigul, Kätlin Värno

KUIDAS TALTECHI 
TUDENGID HANNOVERIS  
EUROOPA TIPP-
TÖÖSTURITEGA TUTVUSID

Messil: HP robot mängimas  
kitarri, laulmas ja tantsimas

◀

TUDENGIELU
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Projekti valitud bakalaureuseõppe tudeng 
Abdullah Siddiqui jagab oma kogemust: „Pa-
rim osa reisi juures oli praktiline rakendus 
sellest, mida õpitakse klassiruumis. Rääkisi-
me tehnoloogiaettevõtete esindajatega, samal 
ajal ammutades teadmisi, kuidas alustatakse 
toote idee väljatöötamist, muutes kogu kont-
septsiooni praktiliseks protsessiks. Nägime 
erinevaid arendusi ning probleeme, millega 
silmitsi seistakse, ja võimalusi, kuidas neid 
lahendada.“
„Lisaks tutvuti mitmete uute väljavaadetega, 
millisel viisil saab praegu ülikoolis õpitavaid 
teadmisi ja oskusi rakendada maailma teh-
noloogia arenguks. Paljud tudengid tunnevad 
end ebakindlalt, uskudes piiratud võimalus-
tesse. Oma ala professionaalidega suhtlemine 
aitas minul küll luua selgust ja mõistmist 
õpitava olulisusest ja ühilduvusest töömaa-
ilmaga ning avardas silmaringi põnevatest, 
kuid vastutusrikastest töödest ja projektidest 
tulevikus,“ rääkis Abdullah.
Näitena toob ta kevadsemestri aine, mis 
sisaldab VR ja AR, IoT ja automatiseerimise 
teemade käsitlust, mille eesmärgiks on muuta 
töötlevat tööstust efektiivsemaks. „Hannoveri 

messil kohtusin ettevõtete ja teiste ülikoolide 
tudengitega, kes kasutavad VR ja AR lahen-
dusi simulatsioonideks toodete ja protsessi-
de visualiseerimisel. Keskenduti kogemuse 
loomisele, et teha see võimalikult reaalseks 
detailsete käe- ja sõrmeliigutustega. Põnev oli 
näha, millised suunad on võtnud tööstus ning 
kuidas TalTechi kursuste kaasaegsus integree-
rus messi teemadega. Mõistan nüüd, et õpin 
TalTechis tulevikutehnoloogiat.“
Messil osalenud tudengite tagasiside oli po-
sitiivne ja nad olid võimaluse eest tänulikud. 
Uuel aastal plaanime veelgi avardada silma-
ringi ning muutuda mitmekesisemaks, tehes 
koostööd IT-teaduskonnaga, et anda projektis 
osalemise võimalus ka infotehnoloogiatea-
duskonna tudengitele, kes on samuti projekti 
vastu huvi näidanud. ■

ÜHINE KOOSTÖÖGA!
Kutsume kõiki ettevõtteid, ülikoole, erialaseid 
asutusi, meediat ja teisi sidusrühmi tegema 
koostööd uute tulevikku suunatud projekti-
dega. Kui sul on idee või soovid liituda juba 
olemasoleva projektiga, siis võta ühendust 
katlinvarno@gmail.com. 

Messil: VR tehnoloogia võimalused
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LUGU SELLEST, KUIDAS  
TARTU KOLLEDŽI 
TUDENGID KÄISID 
INSENERIVÕISTLUSEL 
ENGINAATOR
Küberfüüsikaliste süsteemide II kursuse tudeng Mihkel Killo  
Fotod: Anna-Grete Juchnewitsch

TUDENGIELU
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Finaalvoorus oli tarvis ehitada tuulegene-
raator. Meile anti väike eelarve, et poodidest 
vajalikke materjale tellida. Lisaks olid mõ-
ned piirangud ja eesmärgid, et võistlus oleks 
põnev ja oleks selge, mida hinnatakse. Meie 
tiim võttis riski ja kulutas kogu oma esime-
se eelarve tiiviku soetamisele. Kindlasti oli 
see õige lüke, kuna selle 23 tunni jooksul, 
mis finaal kestis, saime tegeleda generaatori 
efektiivsuse tõstmisega. Osad teised tiimid 
disainisid endale tiivikuid veel siis, kui pool 
ajast oli juba läbi. Kokkuvõttes läks meil 
hästi, jõudsime rahuldava lõpp-produktini 
mõni tund enne aja lõppu. Sealt edasi võtsime 
rahulikumalt ja parandasime vaid pisidetaile.
Finaali lõppedes olid kõik osalejad väga vä-
sinud. Kolme viimase ööpäeva jooksul olime 
jõudnud magada ainult ühe öö. Siiski oli tuju 
hea ja põnevusega vaatasime, mis teised 
tiimid olid valmis saanud. Kui hakati võit-
jaid välja kuulutama, ei olnud meie lootused 
just liiga kõrged, arvasime, et saavutasime 
kolmanda või ehk isegi teise koha. Konkuren-
tidel olid ju tõesti muljetavaldavad tuulege-
neraatorid valmis tehtud. Siiski otsustasid 
kohtunikud, et meie disain oli kõige parem 
ja oleme väärt esikohta. Oli tõesti hea tunne 
teist korda järjest võita ja viia seesama kari-
kas tagasi Tartu Kolledžisse, kust me selle 
mõne päeva eest kaasa tõime. Kokkuvõttes 
oli Enginaator 2019 veel parem kui eelmise 
aasta võistlus ja loodetavasti jätkub selline 
trend ka tulevikus. ■

2018. aasta aprillis käisime ajaloo esimesel 
Enginaatori võistlusel. Võistlus oli põnev ja 
meie tiimil õnnestus see ka ära võita. Seal-
samas sai otsustatud, et järgmisel aastal 
läheme kindlasti tagasi.
Jõudiski kätte selle aasta kevad ja meie võist-
kond nimega Maitea kihutas uuesti Tallinnasse 
tiitlit kaitsma. Haarasime kaasa rändkarika ja 
paar tööriista ning jõudsime 25. aprilli lõunaks 
kohale. Ootusärevust jagus kõigile, tahtsime 
juba teada, mida me seekord tegema peame.
Peale avamist saime oma eelvooru ülesande 
kätte: tegemist oli oluliselt raskema tööga kui 
eelmisel aastal. Ülesande koostas Artec Design 
ja meie tööks oli valmistada alarmkell.
Missioon oli raske ja nõudis meilt palju. Järg-
mised 18 tundi rabasime öö läbi, et saada oma 
toode võimalikult heaks. Tuju hoidis üleval 
meeskonnasisene ja -väline suhtlus, lisaks kor-
raldati väikeseid vahevõistlusi alates füüsilis-
test jõu- ja ilunumbritest ning lõpetades saalis 
põlevate lampide kokkulugemisega. Hommiku 
ja koos sellega eelvooru lõpu saabudes olime 
jõudnud oma kella piisavalt hästi tööle saada, 
et eelvoor ära võita.
Mõni tund hiljem korraldati kõigile võistlejatele 
bankett võitjate väljakuulutamiseks ja autasus-
tamiseks. Selgusid finalistid ja sai head-paremat.  
Seejärel oli puhkeaega järgmise hommikuni, 
mida meie tiim sisustas näiteks kinos ja saunas 
käimisega. Järgmisel hommikul olime taas kell 
10 platsis, valmis finaalülesandeks.

Tiim Maitea (vasakult paremale): Gregor Randla, Mihkel Killo, Erki Aun ja Joonas Annok
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Aprillis toimus Tartus AH-
HAA Teaduseskuse korralda-
tud Robolahing, kus huviliste 
ehitatud robotid lasti areeni-
le omavahel võitlema, et mit-
te öelda üksteist hävitama. 
Osalesid ka Tartu kolledži 
küberfüüsikaliste süsteemi-
de (KFS) kogemusõppelabori, 
lühema nimega tehnikaringi 
tudengid, kes ehitasid lahin-
gu jaoks valmis Pööpi-nimeli-
se eluka.
Robolahingu eesmärgiks ongi 
ehitada robot, mis peab vastu 
võitluses teise roboti vastu. 
Kogemusõppelabori juhendaja 
Nigul Ilves meenutab, et kui 
tehnikaringiga algust tehti, 
oli robolahingul osalemine üks 
esimesi ideid. „Alustasime nul-
list nii kogemuste, vahendite 
kui ka materjali poolest. Soeta-
sime paar akutrelli ja kärura-
tast, mille koos elektroonikaga 

Küberfüüsikaliste süsteemide programmijuht Helle Hallik  
Fotod: Martin Võru ja Gregor Randla

Pööpi nime all liikuma saime 
ning millele siis metallist kere 
ümber keevitasime,“ võtab Il-
ves masinaehituse lihtsasti 
kokku ja lisab: „Läbi õpetlike 
õnnestumiste ja ebaõnnestu-
miste jada eemaldasime roboti 
nõrgimad lülid ning jõudsime 
robolahingule.“ Esimest korda 
Robolahingul osalemine andis 
tudengitele indu ehitada järg-
miseks võistluseks juba kiirem 
ja ründavam masin. Lisaks 
raskekaalumasinale on uuel 
hooajal plaanis välja minna 
ka kergema robotiga ning kõi-
gil Tartu kolledži tudengitel on 
juba sügisel võimalik meeskon-
naga liituda. 
„Tänu võistluselt saadud ela-
musele ja kogemusele on tule-
vikus meeskonna koostöövõi-
me parem ja järgmised robotid 
kindlasti tugevamad!“ on Ilves 
rahul.

Uued oskused ja väärt 
kogemused
Juba Pööpi ehitamisel seisis 
meeskond silmitsi mitmesugus-
te ülesannetega, näiteks kuidas 
ühendada rattad mootoritega. 
Protsessi käigus õpiti juurde 
uusi oskusi, nagu keevitamine 
ja masina disainimine SketchUp 
tarkvara abil. Ei saadud hak-
kama ka ilma maagilise sinise 
suitsuta: nädal enne võistlust 
tekkis katsetamisel elektrisüs-
teemis lühis, mille tagajärjel tuli 
peaaegu kogu Pööpi juhtimiseks 
vajalik elektroonika välja vahe-
tada. Aga pole halba ilma heata 
– asenduseks kasutati juba hul-
ga võimsamat komponenti, mis 
muutis roboti juhtimissüsteemi 
ja selle programmeerimise palju 
lihtsamaks.
Lisaks probleemilahendamise 
oskusele said osalejad prakti-

TUDENGIELU

TALTECH TARTU KOLLEDŽI 
TUDENGID KÄISID PÖÖPIGA 
ROBOLAHINGUL
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lise kogemuse ka hooldusalas 
kiires tegutsemises. Kõrvalt 
vaadates meenutas olukord 
veidi ralli boksipeatust, kui 
lahingutevahelise 20 minuti
se pausi ajal vahetati ära üks 
roboti kahest mootorist, mille 
käigukast ei pidanud pingeli
ses olukorras vastu. 
Pööpi disain ja konstruktsioon 
tõestasid end areenile paigu
tatud kirveste all ja kokkupõr
getes vastasega terveks jäädes. 
Ka ei andnud järele ükski kee
vitus ja see pakkus meistritele 
erilist rõõmu. Kogu elektrooni
ka, mis selle soomuse all pei
dus oli, pääses samuti eluga, et 
oma järgmist lahingut ootama 
jääda – kui üks õnnetu mootor 
välja arvata.
Sai selgeks, et roboti kiiru
se tõstmise huvides vajavad 
võimsamate vastu väljavahe
tamist vaid Pööpi mootorid, 
lisaks vajab robot rünnakurel
va, mille paigaldamine ajapuu
duses ära jäi. Tulevik näitab, 

kas see relvastamise edasi
lükkumine toob kaasa hoopis 
parema relvatüübi ja rünnaku 
efektiivsuse lahenduse.

Pööpi loojad jäid  
tehtuga rahule
Küberfüüsikaliste süsteemide 
kogemusõppelabor ehk teh
nikaring alustas tegutsemist 
eelmise aasta detsembris ja 
seal on tudengitel võimalik 
koos nokitseda huvipakkuva
te projektide kallal. Üks labo
ri projektidest kevadsemestril 
oligi Robolahingu roboti Pööp 
ehitamine. 
Kogemusõppelabori juhenda
ja Martin Võru märgib, et on 
käinud kahel varasemal aastal 
Robolahingut vaatamas ning 
iga aastaga on robotite tase 
tõusnud. „Roboti ehitamisel oli 
meil mitmeid tagasilööke, kuid 
need ei mõjunud läbikukku
mistena – need olid vajalikud 
õppetunnid, et jõuda töötava 
lahenduseni,“ kinnitab Võru ja 

lisab, et ootab juba põnevusega 
järgmise aasta Robolahingut.
Küberfüüsikalise süsteemiteh
nika tudeng Andres Alla aga 
tunnistab, et polnud kunagi 
varem Robolahingul käinud 
ega seda näinud. „Suhteliselt 
lihtsad ja odavad vahendid 
osutusid ootamatult töökind
laks,“ võtab Alla nähtu kokku. 
„Nii nagu igal alal, tundub ka 
siin olevat reeglitest tingitud 
nippe, mille kasutamisel on 
võimalik võita ka pealtnäha 
nõrgema masinaga,“ jättis 
noormees järgmiseks korraks 
meelde.
Küberfüüsikaliste süsteemide 
üliõpilane Hendrik Hütt tun
nistab, et võistlusel osalejate 
tase oli märkimisväärne. „Peab 
olema palju aega ja tahtmist, 
et kõrgesse mängu saamiseks 
oma vabast ajast robotit aren
dada ja ehitada. Iga aastaga 
läheb Robolahingul osalejatel 
raskemaks ja publikul põneva
maks.“ ■

TalTechi Tartu Kolledži võistkonnas osalesid Robolahingul (vasakult) Helle Hallik, Nigul Ilves, Andres Alla, 
Martin Võru, Hendrik Hütt ja Gregor Randla
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VIRUMAA

Tallinna Tehnikaülikoolil on väljaspool pealinna 
kolm eripalgelist struktuuriüksust: Virumaa 
Kolledž Kohtla-Järvel, Tartu Kolledž ning Mere - 
majanduse keskus Kuressaares. Virumaa Kol
ledžis ja Meremajanduse keskuses on lisaks 
edu kalt toimivad Põlevkivi ja Väikelaevaehituse 
kompetentsikeskused, mis panustavad eelkõige 
teadus ja arendustegevusse ning loovad tarku 
töökohti. Seega on väljaspool Tallinna olemas 
ressurss: ruumid, inimesed ja vahendid, ning 
kõige tähtsamana, potentsiaalsed emaülikooli 
õppurid ja töötajad.
Küsimus on selles, kas see on Tallinna Tehnika
ülikoolile väljakutse või võimalus? Kui võimalus, 
siis kas neid ressursse on piisavalt hästi raken
datud? Konkreetsuse huvides lähtun eelkõige 
Virumaa Kolledži näitest, kuid samad põhimõt
ted võib üle kanda ka teistele regionaalsetele 
üksustele.
Võtan aluseks kolm olulist komponenti: tööjõu
vajadus, olemasolev inimressuss õppuritena 
ning kaasaegne õpikäsitlus.
OSKA raportist „Ülevaade Eesti tööturu olukor
rast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast 
koolitusvajadusest“* tulevad selgelt esile tööta
jate puudus eelkõige tööstus ja haridussekto
ris. Kõrgharidusega noorte arv on väiksem kui 
järgnevate aastate tarvidus tehnika, ehituse, 

arvutiteaduste, õpetajakoolituse jt valdkonda
des. Tööjõuvajadust mõjutab eelkõige vanuse 
tõttu tööturult lahkuvate spetsialistide asen
damise tarve. Klassikalises tööeas inimeste 
ehk 20–64aastaste arv väheneb pidevalt ning 
seetõttu on olemasoleva tööjõu puhul oluline 
nende konkurentsivõime säilitamine tööturul, sh 
elukestva ja ümberõppe pakkumine.
Tööstussektoris on hõivatud iga viies inimene 
ning kuigi tänu tootmise moderniseerimisele 
ning mitmete töökohtade automatiseerimisele 
tööjõuvajadus üldiselt väheneb, siis ligi poole 
uue tööjõu tarvidusest moodustavad eelkõige 
kõrgharidusega spetsialistid. Sobivat inimres
surssi on keeruline leida masinaehituses ja 
keemiatööstuses, kuna tööleasujatel puuduvad 
tehnoloogiliselt keerukamate tootmisseadmete 
opereerimise, tootmistehnoloogiate ning prot
sessijuhtimise alased teadmised ja oskused. 
Kiireimat tööjõu hõive kasvu on ette näha IKT 
valdkonnas, sh programmeerimise, tarkvara
arenduse alal; elektri ja elektroonikatööstuses, 
sh on puudu töödejuhatajatest, elektroonika
seadmete mehaanikutest ning elektroonikain
seneridest. Terav töötajate puudujääk on arvu
liselt väiksemates, kuid lisandväärtuse loomisel 
väga olulistel ametialadel, sh mäeinsenerid, 
markšeiderid, mäe ja metallurgiatehnikud 
ning kaevanduse töödejuhatajad. Kriitiline on 

Virumaa Kolledži arendusdirektor Mare Roosileht

Rakenduskõrgharidus inseneeria valdkonnas on abikäsi Eesti majandusele,  
sh tööstusele, mitte teisejärguline võimalus. Kas olemasolevaid ressursse 
on piisavalt ära kasutatud? 

REGIONAALNE 
STRUKTUURIÜKSUS –  
VÄLJAKUTSE VÕI 
VÕIMALUS?

* bit.ly/OSKAtooturg

bit.ly/OSKA-tooturg
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loodusainete ja matemaatikaõpetajate asendus
vajaduse olukord, kuna iga viies praegustest 
õpetajatest on vähemalt 60aastane.
IdaVirumaa on Harjumaa järel suurim töös
tuspiirkond, millele on eelkõige omased mäe ja 
töötlev tööstus ning suurem osa regiooni elani
kest on seotud suurtööstuse või sellega lähedaste 
valdkondadega. Samal ajal on piirkonnas kõrge 
töötuse määr ning vähene ettevõtlusaktiivsus. 
Viimaste aastate koondamislained energiasek
toris ja tööjõuvajaduse ebastabiilsus sunnib üha 
enam laiendama ümber ja täiendõppe võima
lusi. IdaVirumaa arengukavas on piirkonna 
strateegilise eesmärgina välja toodud, et aas
taks 2060 annab kohapeal omandatud kutse ja 
kõrgharidus karjäärivõimaluse maakonnast 
lahkumata. Seega on IdaVirumaal olemas nii 
ootus, vajadus kui ka inimressurss elukestva, 
taseme ja/või ümberõppe läbiviimiseks Eesti 
jaoks prioriteetsetes valdkondades.
Hariduses on nii käesoleval ajal kui ka tulevi
kus mitmed väljakutsed: üleskutse nii kõrg kui 
ka kutseõppeasutustele õppesisu paremaks 
sidumiseks praktilise tööeluga, tõsta õppejõu
dude taset ja motiveeritust, kasvav nõudlus 
valdkonna info, kommunikatsiooni jt tehno
loogiate valdamise järele kõikidel ametialadel. 
Samas seisavad kõrgkoolid dilemma ees: noorte 
arvu vähenemisega toimub surve õppeasutus
tele õppekohtade vähendamiseks, kuid samal 
ajal on juba tööjõu asendusvajadusest tingituna 
vaja rohkem just kindla erialaga lõpetanuid.
Paralleelselt toimuvad muutused ka õpetamise 
protsessis ning metoodikates. Suuremat rõhku 
pannakse õppimisele sõltumata ajast ja kohast; 
omandamist vajavate oskuste palett laieneb, 
õpitee pikeneb, õppimisviisid muutuvad mit
mekesisemaks, mugavamaks, tõhusamaks ja 
paindlikumaks. Üha rohkem rakendatakse 
probleemipõhist õpet, paindlikkust, kasutades 
selleks IKT vahendeid, sh rakendatakse vir
tuaalse klassiruumi võimalusi jm. Seni levinud 
mudel, kus haridustee läbitakse järjest ning 
seejärel suundutakse tööturule, asendub järjest 
enam õppimise ja töö vaheldumisega, õppekor
raldus muutub granuleeritumaks, st õppekava 
asemel muutub arvestusühikuks enam õppeai
ne või moodul, õpe muutub vajaduspõhisemaks. 
Maksimaalselt tuleb ära kasutada nö tarkade 
eelduste loomist, st olukorda, kus erineva hari
dustaseme ja valdkonna koolid asuvad lähestik
ku, luues eeldusi koostööks eri dimensioonides.
Tulles tagasi Virumaa Kolledži juurde ja analüü
sides eelmainitud komponente, on tegemist suu
repärase kooslusega: kõik õppekavad kuuluvad 
Eesti jaoks pritoriteetsetesse valdkondadesse; 

on olemas õppurite ressurss eelkõige töötavate 
inimeste näol; on olemas kaasaegne infrastruk
tuur, sh modernne laboribaas ja IKT võimekus 
pakkuda õpet sõltumata õppejõu asukohast; 
on paindlik õppetöökorraldus tsükliõppe näol, 
st võimalus töötaval inimesel õppida nädala
vahetustel; on valmidus pakkuda taseme ja 
täienduskoolitust. Juba praegu õpib, peamiselt 
kaugõppes, kolledžis 35% õppureid väljastpoolt 
IdaVirumaad. On aeg laiemalt teadvustada, et 
rakenduskõrgharidus inseneeria valdkonnas on 
majandust edasi viiv jõud, mitte teisejärguline 
võimalus, ning selle arendamisse on vaja ka 
riiklikul tasandil panustada.
Magistriõppe avamine energeetika, kaevanda
mise, infotehnoloogia ja miks ka mitte STEM
ainete õpetajate valdkonnas annaks suure 
panuse regiooni arengusse, Tallinna Tehni
kaülikooli üliõpilaskonna suurenemisse ning 
aitaks kaasa ka OSKA raportis välja toodud 
kitsaskohtade leevendamisele üle Eesti. Veel 
kasutamata ressurss on regionaalsete struktuu
riüksuste rakendamine õppekohana emaülikoo
li instituutidele taseme, täiend või ümberõppe 
läbiviimisel. Regionaalseid ning paindlikke 
struktuuriüksuseid tuleks rohkem ära kasuta
da ka piirkonna jaoks oluliste spetsialistide koo
litamisel, näiteks koostöös teiste ülikoolidega. 
Kuidas seda kõike korraldada ja lahendada – 
see on väljakutse nii emaülikoolile kui ka Eesti 
regionaalpoliitika elluviijatele. Kõikidel ülikoo
lidel on olemas regionaalsed kolledžid, millede 
ressurss on veel piisavalt rakendamata ning 
rahastusmudel riigi poolt läbi mõtlemata. ■

VIRUMAA KOLLEDŽI ERIALAD

RAKENDUS
KÕRGHARIDUSÕPE:
KEEMIATEHNOLOOGIA
TELEMAATIKA JA ARUKAD SÜSTEEMID
 � Telemaatika tarkvara (Virumaa Kolledž)
 � Protsesside automatiseerimine  

(Virumaa Kolledž)
 � Küberfüüsikalised süsteemid  

(Tartu Kolledž)

MASINAEHITUS- JA ENERGIA TEHNOLOOGIA 
PROTSESSIDE JUHTIMINE
 � Energiatehnika
 � Masinaehitustehnoloogia
 � Mäendus

MAGISTRIÕPE:
KÜTUSTE KEEMIA JA TEHNOLOOGIA
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Ülikooli astunud gümnaasiumi
haridusega inimesed oskavad 
emakeelt täiesti keskmisel tase
mel ning stuudiumi lõpuks tuleb 
osata end ka teaduskeeles väl
jendada. Õpingute jooksul suu
navad õppejõud noori eri keeltes 
teadusartikleid lugema, ideaal
juhul on kolleegide ekursused 
ja muud materjalid koostatud 
eeskujulikus teaduskeeles. 
Et häid akadeemilises stiilis 
tekste luua, tuleb neid esmalt 
palju lugeda ning nende kirjuta
mist peab kindlasti igal semest
ril harjutama. Selleks on ka eesti 
kooli lõpetanud üliõpilaste jaoks 
vajalikud väljendusõpetuse ja 
esinemise aluste ning akadee
milise kirjutamise tunnid. Tu
dengid saavad juba esimesel 
kontaktkohtumisel aru, et neil 
on emakeeleoskuses päris palju 
arenguruumi ja tundides osale
takse aktiivselt. Väljendusõpetu
se ja avaliku esinemise kursuse 
lõpus kinnitatakse, et kõik õpi
tu oli kasulik ja väga praktiline 
ning õppejõu tagasisidestatud 
tööd arendavad kirjutamise ja 
kriitilise mõtlemise oskust.
Üliõpilased kinnitavad semest
ri lõpus, et keelehoolde tunnid 
on erialaainetele toredaks va
helduseks ning pärast kursuse 
läbimist jälgitakse nii enda kir
jutatud kui ka teisi tekste tead
likumalt ning kriitilisemalt.
Ülikoolides on üsna oluline märk
sõna mobiilsus. Välisüliõpilased 

rikastavad kooliperet ning mit
mekultuurilises keskkonnas on 
põnevam õppida ja õpetada. Mida 
teha, et välismaalt tulnud talent 
Eestisse tööle ja elama jääks? 
Nii välismaalaste kui ka muust 
rahvusest eestimaalase jaoks on 
oluline teada, et ta on igas Eesti 
maakonnas oodatud ja väärt töö
jõud. Et ühiskonda sulanduda ja 
siinset elulaadi paremini mõista, 
tuleb ülikoolis riigikeelt pidevalt 
õpetada ka mitteeestlastele. Vene 
peredest pärit noored valdavad 
eesti keelt tavaliselt pelgalt iga
päevakasutaja tasemel. Praegu 
sooritab B2 taseme eesti keele kui 
teise keele riigieksami positiivselt 
2/3 vene koolide lõpetajatest.
Õnneks valdavad paljud õppe
jõud lõimitud aine ja keeleõppe 
meetodeid, et muust rahvusest 
tudengid saaksid võrdväärselt 
nii ainealaseid kui ka keeletead
misi. Tegelikult peab enamik üli
õpilasi rahvusest ja emakeelest 

TalTechi Virumaa Kolledži humanitaarainete töörühma juht Kaire Viil  
Foto: Dmitry Matveev

ÜLIKOOLILÕPETAJA  
PEAB VALDAMA HEAD  
ERIALA- JA TEADUSKEELT

sõltumata õppima selgeks eriala
terminid ning suutma end üli
koolis teaduskeeles nii suuliselt 
kui kirjalikult selgelt väljendada.
Tallinna Tehnikaülikooli Viru
maa Kolledži üliõpilastel on töö
turul suur eelis – IdaVirumaa 
noored oskavad vähemalt kolme 
keelt. Paljude emakeel on vene 
keel ning õpingute jooksul on või
malik õppida eesti keelt süvitsi 30 
EAP ulatuses. Noored väärtus
tavad seda, et kolledžis luuakse 
neile eesti keele keskkond ning 
arendatakse erialakeele oskust. 
Paljud saavad endale kodus luua 
passiivse eesti keele keskkonna 
ning seetõttu kasutatakse tundi
des võimalust riigikeeles suhel
da ja kõnelemisoskust arendada. 
Loomulikult õpitakse ülikoolis 
juurde ka erialast ja akadeemilist 
inglise keelt.
Usun, et keegi ülikoolis ei kaht
le eesti keele õppe vajalikkuses. 

Ülikooli lõpetaja peab eriala- ja teaduskeelt hästi valdama. Noored spetsialis tid 
peavad hakkama arendama meie terminoloogiat ja soovime, et ka tulevi kus 
kirjutatakse eestikeelseid kõrgkooliõpikuid. Seega tuleb ülikoolides pöörata 
eestikeelsele teadusstiilis selgele eneseväljendusele pidevat tähelepanu. 
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TEADUS- JA TEHNIKAKOOL PANEB 
ÕPILASTE SILMAD SÄRAMA

Virumaa Kolledžis korraldatavad teadus- ja tehnikakool ning erialapäevad 
aitavad tagada inseneride järelkasvu, tõestades kooliõpilastele, et 
inseneriamet on täis väljakutseid ja annab laialdased karjäärivõimalused. 

sid tegevust robootikaklubi ja 
animatsiooniklubi ning alustas 
leiutajate klubi, kus loomin
gulises õhkkonnas genereeriti 
põnevaid ideid, mis aitaksid la
hendada kitsaskohti meid ümb
ritsevas maailmas. Klubis said 
osalejad nii meeskondadena kui 
ka individuaalselt konstrueerida 
ainulaadseid leiutisi, arendada 
loovust ja ruumilist mõtlemist, 
omandada planeerimis ja pro
jekteerimisoskusi. Toimunud 
neljas teaduslaagris said osale
jad leida endale sõltuvalt vanu
sest huvipakkuva tegevuse. Tea
duslaagri lõpus andsid lapsed ja 
nende vanemad positiivset taga
sisidet, mis tõestab veelkord, et 

tehnikamaailm on lahe. „Pojal 
silmad särasid ning ta rääkis 
iga päev, kuidas talle meeldis 
teaduslaagris olla ja mis kat
seid ta tegi. Ootame põnevusega 
järgmist laagrit!“ kommenteeris 
ühe teaduslaagris osalenud poi
si ema oma tänukirjas kolledži 
meeskonnale.
Selleks, et näidata noortele kaas
aegse maailma nõudlust teh
nikaeriala spetsialistide järele 
ning sukelduda inseneriameti te
gevustesse, korraldab kolledž ka 
erialapäevi, kus osalejatel tuleb 
vastata viktoriiniküsimustele ja 
lahendada praktilisi ülesandeid. 
Sellel aastal toimusid inseneri
päev ja informaatikapäev. ■

Turundus- ja kommunikatsioonijuht Anna Kaljusaar  Fotod: Dmitry Matveev

Teadus ja tehnikakool ühildab 
tehnoloogiahariduse matemaati
ka, füüsika, keemia, IT jt õppeai
netega ning toob kokku maakon
na nutikad noored, et julgustada 
süsteemset mõtlemist ning või
met näha seoseid ja tervikut, 
seostada reaalset elu enam hari
dusega, motiveerida noori STEM 
(Science, Technology, Enginee-
ring, Mathematics) valdkonna 
aineid õppima ning kokkuvõttes 
kasvatada huvi teadlas ja inse
nerikarjääri vastu.
Teadus ja tehnikakooli raames 
toimuvad kolledži teaduslaag
rites ja klubides kooliõpilastele 
mitmesugused põnevad tege
vused: veebruarist maini jätka

Paraku ei ole eestikeelsed tea
dusuudiste portaalid üliõpilaste 
ega välistudengitest keeleõppi
jate jaoks alati keelekasutuse 
etaloniks. Kui soovime, et meil 
oleks ka tulevikus eestikeelne 
kõrgharidus ja omakeelsed kõrg
kooliõpikud, peame kõrgkoolides 
teaduslikku eneseväljendust 
õpetama veelgi rohkem ning loo
mulikult ka ise eeskujuks olema. 
Välisüliõpilane ja kolleeg suu
dab oma siinse esimese semestri 
jooksul algaja keelekasutaja (A2) 

tasemel eesti keele selgeks õppi
da ning inglise keel ei pea olema 
nendega igapäevasel suhtlemisel 
iseenesestmõistetav.
2019 on eesti keele aasta ning 
väga paljud riigi organisatsioo
nid pööravad tänavu rohkem tä
helepanu töötajate suulisele ja 
kirjalikule keelekasutusele. Vi
rumaa Kolledžis toimuvad eesti 
keele aastal igal kuul keelehoiu 
teemaüritused. Teeme toredaid 
näitusi, seintel on lõbusad rahva

pärased ütlemised. Aprillis kor
raldasid Virumaa Kolledži eesti 
keele lektorid Ingrid Prees ja 
Valentina Limonova kolleegide
le töötoa tasuta keeleressursside 
kohta veebis. Uuriti Eesti Kee
le Instituudi veebilehel olevaid 
keelekäsiraamatuid, sõnastik
ke ning terminite andmebaase. 
Lõbusama tegevusena võrreldi 
erinevate tõlkeprogrammide 
tulemusi. Eesti keele aastale 
pühendatud tegevused jätkuvad 
Virumaa Kolledžis ka sügisel. ■
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TALTECH AMEERIKAT 
AVASTAMAS

Ameerikasõidu idee tekkis seoses sellega, et 
Iseauto on valmis, juba valmib teine ning teh
noloogiaarenduse eesrindlased lisaks Eestile on 
ju USA ja Jaapan. Mõeldud tehtud – first we 
take Manhattan, then we take Tokyo. Hea küll, 
laulusõnades on Tokyo asemel Berlin, aga aeg 
on selle laulu kirjutamisest edasi liikunud ning 
meie veelgi enam!
Nõnda sai meie USA programmi selgrooks Fu
ture Technologies Summit (FTS) Washingtonis. 
Kahepäevasel konverentsil tutvustati USA 
tehnoloogiaarendusi ja esitluste kavas oli ka 

inimeste lennukostüüm – selline, mille selga 
tõmmates saab teha õhulende paari meetri 
kõrgusel maapinnast. Esialgu pidi see üritus 
toimuma veebruaris, ent siis oli Washingtonis 
valitsuse seisak ning kuna paljud eeldatavad 
konverentsikülalised olid just valitsuse jaoks 
töötavad inimesed, otsustati kogu sündmus 
edasi lükata. Ühtlasi tuli ära jätta lennukos
tüümide demo, kuna sellele firmale uued kuu
päevad enam ei sobinud, meile aga küll!
Kuna TalTechi Iseauto juhtivteadlane profes
sor Raivo Sell oli samuti USAs, panime kok

Aprillis käisid ülikooli teadlased ning tehnosiirde- ja kommunikatsiooni-
inimesed USAs. Kahenädalane reis hõlmas Florida, DC, Marylandi, 
Massachusettsi ja New Yorgi osariike ning sealsetes ülikoolides, linnades 
ja konverentsidel tutvustati TalTechi Iseautot, tarka linna, tehnosiiret ja 
ettevõtluskoostööd. Ühtlasi koguti kontakte ja infot, millega TalTech võiks 
tulevikus oma brändi veelgi tugevdada. 

Ettevõtluskoostöö koordinaator Krister Kalda  Fotod: Anne Muldme
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ku laiema programmi, sest kui juba kord üle 
Atlandi lennata, siis tuleb sealt ühe ületusega 
võimalikult palju võtta.
Tallinnast asusime teele kolmekesi: Mektory 
tehnosiirdest Kaja Kuivjõgi ja allakirjutanu 
ning tarkvarateaduste dotsent Innar Liiv, et ai
data meil uuel kontinendil vana jaoks võimalu
si kaardistada. Raivo Sell on koostööd tegemas 
Florida Poly’ga, kes on värskelt valmis saanud 
autonoomsete sõidukite valideerimisraja ja 
arenduskeskuse ning kuna neil isesõitvat autot 
pole, oleme teineteise jaoks kui loodud! Flori
da Polütehnikum on praeguseks vaid 5aastane 
ülikool, mis on aga kohalikus mastaabis väga 
oluline lisand, kuna Floridas ei ole piisavalt 
ülikoole.
Enne Florida Poly külastust oli Raivo meie 
jaoks kokku leppinud kohtumise ühe kohaliku 
linnavalitsusega, kes leidis end olukorrast, kus 
„järsku“ on tekkinud tema „tagaaeda“ ülikool. 
Olemata enne eriti palju ülikoolidega koostööd 
teinud, tundsid nad huvi, kuidas see 100aastasel 
TalTechil käib. Kutsusime nad Eestisse külla 
ning oleme valmis aitama ja õpetama, sest just 
seda oskame kõige paremini: õpetada! Linnapea 
kinkis TalTechi delegatsioonile Winter Haveni 
linna võtmed ning meie saime uhkustada oma 
targa linnaku arenduste ja projektidega. Amee
riklased olid äsja oma linnas loonud andmekes
kuse ja arendavad kaablivõrgustikku; ühiseid 
teemasid leidsime veel mitmeid.

Tulevase partneri külastus (mõni päev hiljem 
oli plaanis Florida Ploy’ga USA pealinnas Eesti 
saatkonnas allkirjastada Koostöö MoU) kulges 
läbi tutvustavate ettekannete ja tuuri ülikooli
linnakus. Ülikooli ees olevas veekogus saime esi
mest korda elus näha vabalt liikuvat alligaatorit 
– need on seal maailmanurgas tavalised. Ülikool 
ise oli väga huvitav ja modernse arhitektuuriga, 
kuid eks ülikoolide puhul on ju tähtsam ikka 
sisu ja seda on sellel värskel ülikoolil väikese 
ajaga tekkinud juba päris palju, suureks abiks 
ülikooli eesotsas tegutsevad laialdaste ja pika
ajaliste kogemustega inimesed. Meie teejuhiks 
oli dr Rahul Razdan, ülikooli senior director of 
special projects. Üks neist eriprojektidest on ka 
iseauto teema. 
32 soojakraadiga Floridast liikusime edasi „kül
ma“ Washington DCsse – seal oli „kõigest“ +26 
kraadi. Jõudsime kohale laupäeval, mil saime 
nautida igaaastast kirsiõitefestivali ning tutvu
da linnaga. Pühapäeval korraldasime väljasõidu 
Eastonisse (läbi Virginia osariigi Marylandi), et 
nö poolel teel kohtuda Salisbury ülikooli ini
mestega. TalTechil on selle peaaegu meievanuse 
ülikooliga juba aastaid tagasi sõlmitud koostöö
leping, nüüd saime suhteid soojendada ja aruta
da, kuidas seda koostööd edasi viia. Vahetasime 
ka pikemaajalisi ning sisukamaid küllakutseid. 
Järgmised päevad kulusid kogu reisi põhi
eesmärgile: osalesime Future Technologies 
Summit’il, kus saime välja panna meie 3D-
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prinditud Iseauto mudeli. Põhjalikumalt huvi
tus rahvas meie väljapanekust küll alles siis, 
kui seadsime üles ka lidari ja näitasime teh
noloogiat, kuidas Iseauto tuvastab lähedalseis
vaid ja liikuvaid objekte. Konverentsi ettekan
ded olid väga huvitavad, kuigi väga vähe sai 
kuulda sellist, millest me juba ühel või teisel 
moel varem kuulnud poleks. Raivo Sell osales 
ühes paneelis ning seeläbi saime mitu huvita
vat kontakti kohalike isesõidukite arendajate 
ning linnaplaneerijatega. Ühtlasi kutsusime 
kõiki kolmapäevasele „meie enda sündmusele“ 
Eesti saatkonnas. Ameerikalikult lubasid tul
la paljud, aga juba ette võib öelda, et kohale 
tulid ikkagi need, kes sinna kutse saanuna ka 
registreerunud olid.
FTSi korraldajad seevastu tundsid meie ülikoo
li vastu väga suurt huvi ning soovivad meid 
kaasata ka tulevikus oma üle maailma kor
raldatavatel üritustel. Lisaks, kuna tegemist 
on Aasia juurtega inimestega, saime otsekon
taktid huvilistelt Indiast ja Malaisiast. Nii 
Washingtonis kui ka mujal kogu reisi jooksul 
tunti väga suurt huvi meie eteekatendi vastu. 
Nii suurt, et võib üsna kindlalt ennustada, et 
e-pavement’ist võib TalTechi jaoks saada järg
mine suur asi pärast Iseautot (või Iseauto kõr
val), kui me oskame selle teemaga õigesti edasi 
minna.
Päev pärast FTSi toimuski saatkonnas pidulik 
koostöölepingu allkirjastamine Florida Poly’ga. 
Ettekandega oli kohal ka kohalik Starship 
Tecnologies’i esindaja, kes, nagu selgus, jäi vii
mastel Washingtoni linnapea valimistel teiseks. 
Kuulajaskond polnud suur, ligemale paarküm
mend pead, aga selle eest kvaliteetne – teiste 
seas esindaja Washingtoni linnaplaneerimise 
ja majandusarenduse eest vastutava aselinna
pea kontorist, kes oli väga huvitatud Iseautode 
võimalustest ning teatas, et nad oleksid valmis 
võtma Iseautod proovimiseks ja planeerimiseks. 
TalTech ju pole planeerimas Iseautode tootmist, 
vaid tegeleme arendamisega, ning arendamist 
on vaja veel palju, enne kui neid saab linnaliik
lusesse lasta. Seega alustame koostööd tasa ja 
targu ning vaatame, kuidas ja kui kaugele ning 
kellega ja kuhu jõuame. Iseenesest oli huvitav 
tähelepanek, et meie buss mahuks USAs näiteks 
jalgrattateedele liiklema. 
Edasi viis tee Bostonisse (ühtlasi sisenesi
me Eestiga sarnasesse kliimasse ehk alla 10 
kraadi). Seal liitus meiega ülikooli turundus 
ja kommunikatsioonijuht Anne Muldme ning 
kvartetist sai kvintett. Juba saabumise õhtul 
kohtusime Prototroni fondi ühe eksperdi, endise 
Mektory mentori ja praeguse Bostonis residee

ruva Osram Opto Semiconductors RD direktori 
Madis Raukasega. Saime temalt sissejuhatuse 
Bostonisse, ent tänu tema ukseavamisele ka 
kohtumise MITi (Massachusetts Institute of 
Technology) tehnosiirde juhtidega järgmiseks 
päevaks. Ja see MITi külastus oli üks reisi tipp
hetki! Saada teada, kuidas täpselt MITis teh
noloogiasiiret korraldatakse ja kuidas selliste 
mahtude juures asjadesse suhtutakse, kuidas 
nad on kõike seda üles ehitanud ning kuidas 
oma igapäevatööd korraldavad, oli kahtlemata 
väga suur õppetund. Lugupeetud härrad kulu
tasid meile pool päeva ning jätsid uksed avali ka 
koostööks ja nõupidamisteks tulevikus. Näiteks 
on TalTechi töötajad teretulnud osalema nen
de korraldatavatel üritustel ilma osalustasuta 
jne. Muide, MITis ja TalTechis õpib täpselt sama 
palju üliõpilasi ja MIT on ainuke USA ülikool, 
kuhu ei saa sisse suure rahakotiga, teenete eest 
riigile või kuulsa näolapiga: MITi pääseb õppi
ma ainult siis, kui oled piisavalt tark ja pääsed 
eksamitest edukalt läbi.
Pärast MITi külastasid Anne ja Kaja ka Har
vardi ülikooli ning seejärel hakkasime igaüks 
eri suunas liikuma: Anne ja Innar jõudsid enne 
kojulendu Harvardi ülikooli seminarile, kus 
üks esinejatest oli TalTechi professor Wolfgang 
Drechsler; Raivo sõitis nädalavahetuseks oma 
USAkoju Floridas, ning Kaja ja allakirjuta
nu siirdusid New Yorki plaaniga näha ära ka 
Princetoni ülikool ja kohtuda endise talteklase 
Lauri KortsPärnaga, kes praegu elab ja töötab 
Suures Õunas Cyberdefense Institutenimelises 
ettevõttes CTOna. Lauriga juba teeme koostööd 
ühes jaapanlaste projektis, aga kindlasti soovi
me enamat. Temaga kohtumine jäigi reisi vii
maseks.
Nii see kaks nädalat läks: päevad täis kohv
ritega linnast linna liiklemist ning tarkuse ja 
kogemuste ammutamist, lepingute sõlmimist, 
ettekannete tegemist ja kuulamist ning eelkõige 
võrgustumist ja uute kontaktide sõlmimist. 
Võime oma saavutuste üle olla väga uhked ja 
USAs on kindlasti käimas palju arendusi, mis 
meile huvi pakuvad. On  mitmeid puutepunkte, 
kus Eesti ja TalTech on USAle ning sealsetele 
ülikoolidele, ettevõtetele ning organisatsioonide
le täiesti võrdväärne partner, ka selliseid, kus 
meil on ameeriklastele midagi õpetada ja anda.
Kogu ettevõtmine sai teoks tänu Euroopa Re
gionaalarengu Fondile (Astra 7), kes lisaks rei
sile toetas ka saatkonnas toimunud TalTechi 
üritust. Nüüd tuleb veel kõik need huvitavad 
kontaktid koostöödeks ja edasiarendusteks rea
liseerida. ■
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VILISTLANE

Aastad, mil õppisid Tallinna Tehnikaülikoolis:  
1996–1998 (Virumaa Kolledž) 
Teaduskond ja eriala: tehnika õppesuund

VILISTLANE NADEŽDA 
DEMENTJEVA:
FÜÜSIKAS JA MATEMAATIKAS 
ON NAISED MEESTEGA 
VÕRDSED
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Tänased tegemised töises ja  
ühiskondlikus plaanis?
Olen Ensto Enseki tootmisjuht, Eesti Soojus
tehnikainseneride Seltsi (ESTIS) esinaine. 
Eraelus olen abikaasa ja kahe lapse ema.

Kas ja kuidas oled vilistlasena  
ülikooliga seotud?
Olen oma valdkonna üks tipptegija ja eest
kõneleja: juhin Eesti Soojustehnikainseneri
de Seltsi, mis ühendab energiatehnoloogia, 
soojusenergeetika ja soojustehnika valdkon
na insenere ja teadureid ning õppeasutuste 
õppejõude ja üliõpilasi. Meie selts on ka soo
jusenergeetikainseneride kutse andja. Üheks 
oluliseks tegevuseks selles rollis pean noorte 
kaasamist. Tänapäeval on humanitaarained 
sageli noore esimene valik, sest reaalainete 
puhul kardetakse nende keerukust. Seetõttu 
panustasime 2017. aastal TalTechi soojus
energeetika õppekava uuendamisse ja vaa
tasime üle ained, mis võiksid noori rohkem 
huvitada. 

Oma kogemusest tean, et järjekindluse ja 
tööga jõuab sihile. Kindlasti julgustan noori 
proovima põnevaid energeetikavaldkonna 
ameteid, sest kui huvi on, siis pole seal hullu 
midagi. Tänapäeval tuleb noored ise üles 
leida ja neile eriala selgitada, sest sageli ei 
vaata ka võimekamad tudengid keerukamate 
ametite poole, sest neist ei saada hästi aru. 
Meie selts pakub nii noortele kui ka koge
mustega soojusenergeetikutele võimalusi 
osaleda huvitavatel loengutel ning külastada 
energeetikaobjekte Eestis ja mujalgi Euroo
pas. 

Olen ka TalTechi mehhanotehnika program
minõukoja liige. 

Räägi üks meelde jäänud hetk või  
lugu ülikooliajast.
Lugusid oli palju, aga kasutan võimalust ja 
avaldan tänusõnad õpetajatele, kes panustasid 
minu arengusse. Eriti tugevad olid reaalai
ned, samas oma väga hea eesti keele oskuse 
omandasin just Virumaa Kolledžis ja tänan 
selle eest tollast eesti keele õpetajat Jaanika 
Korstent.

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, 
et käisid just selles ülikoolis?

Kaks kõrgharidust, kiire õppimisvõime, 
võimekuse kiiresti analüüsida infot, otsus
tusvõime, suure võime eesmärkideni jõuda, 
sihikindluse. 

Mis Sust oleks saanud, kui sa poleks  
Virumaa Kolledžis õppinud?
Pärast gümnaasiumi oli kindel plaan minna 
majandust õppima, kuid Tallinna Tehnika
ülikooli konkurss oli väga tihe ja ma ei osu
tunud valituks, nii asusin õppima Virumaa 
Kolledžisse. Valisin tehnika õppesuuna ja 
edaspidi läksin energeetikat õppima.

Kui ma ei oleks astunud Virumaa Kolled
žisse, siis järgmine samm olnuks Tallinna 
Transpordikool, kuid vanemad suunasid 
pigem Virumaa Kolledžisse ja selle järel Tal
linna Tehnikaülikooli. Soovin oma kogemuse 
põhjal panna noortele südamele, et kui üks 
asi ei õnnestu, tasub proovida midagi muud 
ja tulemus võib olla üllatav.

Ütle üks mõte, kuidas teha ülikool  
veelgi inspireerivamaks õppekohaks,  
kui mingeid ressursipiiranguid  
ei oleks.
Noorte eriala juurde meelitamisel ja sinna 
jäämisel on oluline roll õpetajatel. Kui noo
red inimesed saavad õppides teooriale lisaks 
ka praktilisi kogemusi, on palju lihtsam 
õppida. Inimesed pühenduvad erialale, kui 
nad saavad seda oma kätega proovida. Tun
nid peavad olema noorte jaoks huvitavad 
ja piisavalt atraktiivsed. Soovitan kaasata 
tehnikaerialadesse rohkem naisi. Näiteks, 
soojusenergeetika ei tähenda juba ammu 
üksnes katlamajas töötamist ja valdkonna 
juurde jõuab järjest enam naisi: meie erialal 
on täna juba ligi 20% töötajatest naised. 
Võibolla tundub, et naised ei ole tehnikaga 
sina peal, kuid leian, et füüsikas ja mate
maatikas on nad meestega kindlalt konku
rentsis. Naiste eeliseks on sageli see, et nad 
mõtlevad ja süvenevad teemadesse rohkem 
kui mehed.

Ütle üks põhjus, miks peaks  
Virumaa Kolledžisse õppima  
tulema.
Kompetentsed õpetajad, selge ja läbipaistev 
õppimiskorraldus, hubane koduülikool. ■
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Vähem kui aasta tagasi, 30. juunil 2018, as
tusid Soomes cheerleading’u Euroopa Meist
rivõistluste lavale esmakordselt eestlased 
– TalTech Cheerleaders. Pärast pikki tunde 
ja detailseid ettevalmistusi treeningsaalis oli 
võistlustiim valmis tulle astuma ning näitama, 
millest on eestlased tehtud. Kõigi rõõmuks 
ja iseendi üllatuseks võideti Euroopa meistri 
tiitel kategoorias Cheer Elite Level 5 Coed. 
Sellest momendist sai alguse sündmusteahel, 
mille kulminatsiooniks oli Eesti esmakordne 
osalemine USAs ICU Cheerleading’u maailma
meistrivõistlustel 2019. aasta aprillis.

Pärast EMi võitu saabus kõigini reaalsus – maa
ilmameistrivõistluste uksed on Eesti jaoks ava
tud. „Keegi ütles justkui naljaga välja mõtte, et 
nüüd on vaid jäänud MMi vallutamine. Tol hetkel 
kõlas see kui kauge unistus,“ meenutab Cheeri 
rühma liige ja abitreener Marin Saagpakk. Mõt
teks ta jäi, kuni sügisel otsustasid rühma treene
rid Andre Org ja Laura Karindi hooaja eesmärgi
na MMi uuesti lauale tuua. Muidugi oli tegemist 
kogu rühma otsusega ja emotsioone selle osas oli 
igasuguseid: kas ikka oleme valmis või peaks veel 
aasta treenima? Kõik kõhklused olid siiski vaid 
kartus tundmatu ees ja ühiselt hääletati MMil 

TalTech Cheerleaders osales aprilli viimastel päevadel USAs 
cheerleader’ite maailmameistrivõistlustel, kus saavutati 7. koht. 
Mullused Euroopa meistrid meenutavad oma teekonda maailma tippu  
ja kogemusi võistlustelt.

TALTECH CHEERLEADERSI 
TEEKOND CHEERLEADINGU 
MMini USAs
Kristi Aedma  Foto: Marin Saagpakk

SPORT
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osalemise poolt. Kaheksa kuud treeninguid, enese  
ületamist ja nii füüsilisi kui ka emotsionaalseid 
takistusi hiljem olime valmis. Tee võistlusteni ei 
olnud lihtne, kuid olime sellest koos läbi tulnud ja 
nüüd ootas meid ees elu seiklus – kõige suurem 
võistlus, kus TalTech Cheerleaders on kunagi 
võistelnud. Meie eesmärk oli uhkusega esindada 
Eestit ja Baltimaid cheerleading’u maailmas. 
22. aprillil lendasime välja 26 sportlase ja kahe 
treeneriga, kaks sportlast sõitsid veel pärast 
keskkooli eesti keele eksamit järele. Ees ootas 
rohkem kui 24tunnine reis Orlandosse, kus toi
musid XI International Cheer Union maailma
meistrivõistlused ja meie debüüt juba 25. aprillil 
Cheer Elite Coed poolfinaalis. 
Reis oli pikk ja väsitav, kuid ootusärevus suur 
ning ülev meeleolu saatis meid läbi lendude kuni 
kohalejõudmiseni. Järgmise päeva hommikul oli 
meil õnneks aega ajavahest ja lennuväsimusest 
välja puhata ning saime nautida 23 soojakraadi
ga päikeselist ilma, mis oli meie kõigi jaoks väga 
teretulnud. Lisaks oli see meist paljude jaoks 
esimene USA külastus, seega avastamisrõõm oli 
suur ja võiks ka öelda, et saime kerge kultuuri
šoki, kuid sellegi võtsime põnevusega vastu. 
Dvitamiiniga energiavarud uuesti täis laetud, 
olime valmis õhtuseks treeninguks. Teadsime, 
et peame sellest võtma maksimumi, sest see oli 
viimane võimalus enne võistluskatset detaile lih
vida. Kogu tiimi pühendumus oli lausa uskuma
tu. Keegi ei võtnud oma kohustusi kergekäeliselt 
ja kõigi motivatsioon anda endast 200% oli laes.
24. aprillil said kõigi riikide esinduste jaoks võist
lused alguse proovikatsetega treeningsaalis ja 
suurejoonelise avatseremooniaga. Proovikatsele 
minnes tundsime, kuidas närv ja ärevus hak
kasid sees pulbitsema. Nägime teisi võistlevaid 
tiime kavu harjutamas ja kogu võistluste melu 
hakkas kohale jõudma. Koos kõikide sportlaste
ga avatseremooniat oodates oli ruum meeletut 
energiat täis. Naerdi, ergutati üksteist, leiti uusi 
sõpru, kohati vanu tuttavaid ja harjutati omava
hel trikke – see kõik tekitas tunde, et me oleme 
üks suur cheerleading’u perekond. 
See hetk aga, kui me Eesti esindajatena avatsere
moonial lavale astusime, oli kirjeldamatu. „Siiani 
tulevad sellele mõeldes külmajudinad peale. 
Maailmameistrivõistlused on nagu selle spordi
ala tähistamiseks korraldatav suur pidu. Kõik 
hüppavad ja kargavad, on rõõmsad, kõik tervita
vad kõiki, kõik hoiavad kõigile pöialt. See ala on 
maagiline!“ jagab tiimiliige Arabella Neostus. 
25. aprilli hommikul olime valmis poolfinaali 
võistlusteks, kuid meie õnnetuseks oli AnnaMai 
Allikmäe ennast eelmisel päeval vigastanud ja 
me ei olnud kindlad, kas ta saab tõsteid teha. 

SPORT

Kuna sellised olukorrad tulevad suurvõistlustel 
tihtipeale ette, oli meil igaks juhuks kaasas ka 
neli varusportlast, kes olid valmis asendama, 
kuid nii järsk vahetus olnuks igal juhul suur 
risk. Õnneks saime poolfinaalile vastu minna 
siiski originaalkoosseisuga ja kõik probleemid 
lahenesid. Närv lava taga oli pehmelt öeldes 
erakordne, kuid olime oma kavas kindlad. 
„Julgen öelda, et vahetult enne poolfinaalikatset 
oli pinge kōige suurem. Oli näha ja tunda, milli
se pinge all inimesed on. Kōik toetasid üksteist 
ja turgutasid julgustavate sōnadega, et ühiselt 
tuua maailma ette hea sooritus,“ räägib tiimiliige, 
tsiviilehituse tudeng Pearu Jakob Ojamäe. Kui oli 
meie kord minna, vallutasime lava suure tuhinaga 
ja andsime endast kõik, mis anda oli. Võistluskat
se esitatud, tulid kogu emotsioonide tulvast lausa 
pisarad silma. Tehtud. Nüüd oli otsus kohtunike 
käes. Meie suurimaks rõõmuks pääsesime finaali, 
Eesti on maailma esikümnes. Uskumatu! 
Poolfinaali emotsioonidest maha rahunenud, 
olime finaaliks valmis. Eelmise päeva õhtul har
jutasime AnnaMai vigastuse tõttu igaks juhuks 
veel varuga kava läbi, et järgmisel päeval kõigiks 
stsenaariumiteks valmis olla. Kahjuks sai finaali 
hommikul meie kartus tõeks. AnnaMai vigastus 
oli tõsine ja treenerid otsustasid ta kavast välja 
võtta, et vältida riski vigastuse süvenemiseks 
sealsamas võistlusplatsil. Tiimi aitas hädast välja 
Triin Toom, kes õppis AnnaMai koha kiirelt ära. 
Muudetud grupp andis endast parima, mis nii 
viimase hetke muudatusega oli võimalik. Olukord 
ei olnud ideaalne, kuid me olime selliseks aren
gukäiguks valmistunud. Seekord finaalikatset 
oodates oli õhkkond rahulikum kui päev varem. 
Kõik olid väga keskendunud ja valmis viimaseks 
pingutuseks sellel pikal teekonnal. Iga viimanegi 
emotsioon jäeti võistluspõrandale ja kõik tõsted 
lendasid nii kõrgele kui võimalik. Ja kõrgustesse 
me jõudsime – 7. koht maailmas. Me ei oodanud 
seda, esmakordselt maailma meistrivõistlustel ja 
tulemuseks maagiline 7. koht! Öelda, et me oleme 
tänulikud, on vähe öeldud, aga seda me oleme!
„MMil võistlemine oli nagu elu Ameerika mägedel 
– oli nii raskusi kui ka rõõmsaid hetki. Oleme väga 
uhked oma tiimi üle, et tulime kõigist raskustest 
koos läbi!“ jagavad oma emotsioone võistlusrühma 
treenerid Laura Karindi ja Andre Org. Aitäh kõi
gile, kes uskusid meisse, ja kõigile, kes panid käe 
alla, et aidata meil jõuda maailmameistrivõistlus
tele! Tahame siinkohal eraldi tänada meie suur
toetajaid: TalTech, Sellit, DHL, MyFitness, Nike, 
Sportland, ABC Rent, Spordihooldus. Aitäh! ■

VÕISTLUSKAVA VIDEO: 
http://bit.ly/MM7koht

http://bit.ly/MM7koht
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The Great Challenge (TGC) on Tehnikaülikooli tudengiorganisatsioonide 
meelelahutuslik mõõduvõtt, mis sel aastal toimus juba viiendat korda. 
The Great Challenge’it korraldab viimased aastad TTÜ Kultuuriklubi 
ning ürituse olemust aitas lahti sõnastada The Great Challenge’i üks 
korraldajatest Kristian Jagor. 

Mis on The Great 
Challenge’i suurim võlu?
TGC võluks on TalTechi tuden
giorganisatsioonide kokkutoo
mine läbi võistlusliku elemen
di, misläbi saavad tudengid 
üksteist rohkem tundma ja 
teadma. TGC ürituse algatas 
üliõpilas esindus 2014. aastal, 
alates 2017. aastast korraldab 
seda TTÜ Kultuuriklubi. 

Kui palju on see üritus 
pannud organisatsioone 
omavahel lävima?
Usun, et ürituse raames on tu
dengid kindlasti hakanud oma
vahel rohkem läbi käima ning 
koos üritusi korraldama. Kuigi 
Tudengimajas pesitsevad orga
nisatsioonid suhtlevad omavahel 
niigi, on TGC raames ikka liht

sam kuskilt kinni võtta ja sõprus
suhteid soojendada. 
Hea näide läbikäimisest: keva
de algul toimus Tudengimajas 
Retropidu, kus koostööd tegid 
TalTechi Filmiklubi, TalTechi 
Turundusklubi ja TTÜ Kul
tuuriklubi. Üritus oli oodatust 
edukam, kuid ka vaeva nähti to
hutult. See pole küll seotud The 
Great Challenge’iga, kuid on hea 
näide, kuidas õige idee puhul 
on organisatsioonidel võimalusi 
koostööd teha. 

Kui hästi tulevad organisat-
sioonid üritusega kaasa?
Läbi aastate on osalus erinev, 
kuna inimestel tuleb ju ka kool 
ja muu elu vahele. Sellelgi aastal 
pidime tõdema, et inimestel na
pib aega ja organisatsioonisise
sed üritused kaaluvad üles ühis

ürituse võlud. Siiski tunneme, et 
TGC on üritus, mis võiks kõiki 
tudengeid enda poole tõmmata, 
seda oma laheda atmosfääriga 
ja kohana, kus ennast tõestada. 

Millised olid seekordsed 
etapid ja kes võitis? 
Üritusel oli kavas neli etappi: 
pokker, mis on alati olnud suu
reks hitiks; Lost’n’Found, mis on 
seni olnud nö rändetapp, kuid 
tundub, et koolimajas orientee
ru mine koos mitmesuguste üles 
 annetega oli väga huvitav kont
septsioon, nii et tahame seda 
korra ta; Exit Mektory, kus tuleb 
lahendada hulk mõistatusi põge
nemistoa stiilis; ja PlayBox – ar
tis ti lavaesinemise imiteerimise 
võistlus, mis toob kokku kõige in  
nukamad tantsijad. Sel aastal viis  
pokkerivõidu koju Kultuuriklubi 

THE GREAT CHALLENGE 
– TUDENGI-
ORGANISATSIOONIDE 
KOHTUMISPAIK
Robert Hein  Foto: TalTechi Filmiklubi
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vilistlane Asko, jõulist mõttekäiku 
näitas Lost’n’Foundis ja Exit Mek
toryis TalTechi Filmi klubi ning 
PlayBoxil tõestas suurt ülekaa lu 
üliõpilasesindus oma postitantsu
oskustega. Kui kõikide etappide 
punktid kokku liideti, selgus võit
ja: selleaastase TGC võidukarika 
sai TalTechi Filmiklubi.

Mis oli teie endi jaoks 
selleaastase TGC meelde-
jäävaim osa?
Meeldejäävamat on raske valida. 
Orienteerumine Lost’n’Foundi 
nime all oli kindlasti keerulisem 
kui algselt arvasime ning seetõt
tu ka meeldejääv. Üllatas eri la
borite juhtide hea meelestatus, 
kõik olid väga vastutulelikud ja 
meeleldi nõus lubama tudengeid 
oma kõrgtehnoloogilistesse labo
ritesse. Suutsime leida ka maja 
pealt uusi kohti, mis võiksid tu
dengitele huvi pakkuda – kohti, 
kus saaks jällegi vaba aega vee
ta, nii nagu Tudengimaja on tu
dengile heaks tšillimise kohaks.

TGC lõpeb igal aastal 
PlayBoxiga ning on alati 
pakkunud põnevaid vaate-
mängulisi etteasteid.  

Kelle esinemised on sulle 
läbi aastate eriti hästi 
meelde jäänud?
Kindlasti on keeruline unustada 
tänavust üliõpilasesinduse ette
astet IMELINE – väga lahe, mis 
tehti! Lisaks tasub kiita TalTechi 
Turundusklubi, kes tulid ja tegid 
kahekesi laval sellist nalja, et 
raske oli mitte naerda, kusjuures 
improviseerides, ilma ettevalmis
tuseta! Tegelikult olid kõik kavad 
väga hästi läbi mõeldud ning ko
hale oli toodud hulganisti rekvi
siite, nagu postid, mannekeenid 
jms. Eelnevatel aastatel on pub
likus kõva kisa tekitanud Kuljus 
ning üllataval kombel on ka meie 
kohtunikud lavalaudadele veetud. 
Väga äge on näha, et inimesed on 
leidlikumad ja enesekindlamad, 
kui nad algul tunduvad.

Mis on suurimad takistused,  
millega selle ürituse juures 
tuleb arvestada?
Kindlasti tudengi vaatevälja 
jõudmine. Aastad pole vennad ja 
ega ka inimesed pole igal aastal 
sama entusiastlikud. Tõenäoli
selt saab The Great Challenge 
uuel õppeaastal uue näo ja tegu
moe, sest tunneme, et me ei jõua 

tudengi mõtteisse lihtsalt laheda 
üritusega. Kindlasti üritame pi
dada läbirääkimisi teiste orga
nisatsioonidega, et leida ühiseid 
aegu, kus kogu tudengkond saaks 
koos käia nii nagu varasematel 
aastatel. Sellest üritusest võiks 
saada organisatsioonide ühine 
üritus, miski, millega igaaasta
selt arvestatakse. 
Kindlasti on ka korraldusliku 
poolega vaja vaeva näha ja seda 
parandada. Takistuseks võib ka 
olla ülikooli kasv – eelmisel aas
tal liideti TalTechiga IT Kolledž 
ja tudengkond valgub linnaku 
peale rohkem laiali. Siiski loo
dame uueks aastaks uues kuues 
naasta ja möllutada tudengite 
meeli mõned aastad veel suure
mate pokkeriturniiride, orientee
rumiste, paremate mõistatuste ja 
vingema PlayBoxi meluga.

Miks võiks järgmistel  
The Great Challenge’i  
üritustel veel rohkem  
organisatsioone osaleda?
Pigem tekib küsimus, et miks ei 
peaks rohkem organisatsioone 
oma esindusi välja panema ja 
miks mitte ka teised tudengid 
võtma sõbrad kokku, et koos aega 
veeta. Kindlasti on TGC olnud 
see üritus, kus lihtsalt tullakse 
ja ollakse koos sõpradega. Kui 
leidub juba üks julge, kes soovib 
mingil alal end tõestada, siis tu
levad ka teised järele. Eriti keh
tib see PlayBoxi kohta: paljud ei 
julge või ei taha end publiku ees 
lolliks teha, kuid kui ise suudad 
nautida, siis ei ole see häbistav, 
vaid hoopis innustab ka teisi end 
oma kastikesest välja suruma. 
Kindlasti tasub kõrvad ja silmad 
avatud hoida, et kuidas ja millal 
jälle saab selliseid asju teha. Koos 
Kultuuriklubiga oleme mõelnud 
muuta ajastust. Äkki teha üritus 
aastaringseks? Rohkem etappe, 
rohkem võimalusi end teostada 
ja näidata, milleks ollakse suu
telised. Kas meile tuntuks saa
nud The Great Challenge jätkub 
samas kuues, on veel vara öelda, 
kuid eks aeg näitab. ■

The Great Challenge’it veab eest TTÜ Kultuuriklubi, 
kelle tegemiste kohta saab lugeda nende kodu-
lehelt kultuuriklubi.ee

THE GREAT CHALLENGE 2019 
ÜLDVÕITJA TALTECHI FILMIKLUBI: 
OSALEMINE LOOB KAMBAVAIMU
Meil on The Great Challenge’il nii hästi läinud, et ega teist tunnet 
peale võidu enam ei teagi. Nali naljaks, aga viimased aastad TGC-l 
on toonud meile palju kulda ja hõbedat. Kontoris pole diplomite jaoks 
enam piisavalt ruumi. Meeskonnana võidu saavutamine ühendab 
osalejaid ja tõstab organisatsiooni motivatsiooni olla tudengielus 
aktiivne osaleja.
Kui küsida, miks me igal aastal aina uuesti osa võtame, siis on vastus 
lihtne: filmiklubi eesmärk on filmikunsti õpetamise kõrval jäädvusta-
da ja propageerida tudengielu. Seetõttu on oluline, et võtame ka ise 
aktiivselt osa teiste organisatsioonide üritustest. Muidugi on meis 
peidus ka seiklushimu ja võidujanu.
Kutsumegi siinkohal kõiki tudengeid ja organisatsioone rohkem osa-
lema teiste korraldatud üritustel. Sellega näitate, et hindate muude 
ühenduste tööd ja see loob kambavaimu. Organisatsioonidevaheline 
kambavaim omakorda aitab kaasa uute ja põnevate projektide sündi-
misele ning loob turvatunde, et meil on tudengkond ja organisatsioo-
nid, kes toetavad teineteist ka mitteakadeemilistes valdkondades. 

kultuuriklubi.ee
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Jälgides maailmas raama-
tukogumaastikul toimuvat, 
võib päris kindlalt öelda, et 
raamatukogu kui ruum ei kao 
kuhugi. Muutuvad funktsioo-
nid, kuid vajadus ruumi järele, 
kuhu kasutajal on mugav tulla 
ja kus on mõnus olla, jääb. 
Raamatukogu on koht, kus 
on ühendatud akadeemiline 
ja sotsiaalne ruum, kus raa-
matute ja andmebaaside kõr-
val on olemas 3D-teenused 
(3D-printer, 3D-pliiatsid jne), 
kõikvõimalikud õppetööd toe-
tavad arvutiprogrammid (sh 
AutoCAD, SPSS Statistics jt), 
silmasõbralike e-lugerite lae-
nutus ja asjatundlike töötaja-
te abi. Unistuste raamatukogu 
õdusates rühmaruumides on 
puutetundlik töölaud ja inter-
aktiivne sein. Ka pehme diiva-
niga kohvinurk ei tohiks ainult 
unistuseks jääda.

Ükski ülikool ei saa olla 
edukas, kui seda ei toeta 
tasemel raamatukogu
Kui Tehnikaülikooli raamatuko- 
gu 2009. aastal uude majja ko-
lis, oli ülikooli arvutivõrgus ka-
sutada 43 andmebaasi 40 000 

Taimi Nurmiste, raamatukogu erialainfo talituse juhataja  Fotod: TalTech

e-raamatu ja 41 000 e-ajakir-
jaga. Täna on raamatukogu 
vahendusel kättesaadavad 92 
andmebaasi, mis sisaldavad 
juurdepääsu ligi 255 000 e-raa-
matule ja 82 000 e-ajakirjale.
Raamatukogu enda loodud 
Digikogus oli kümme aastat 
tagasi 410 teavikut, täna si-
saldab digikogu ligi 11 000 
teavikut, neist 736 on Tallin-
na Tehnikaülikoolis kaitstud 
dissertatsioonid. Alates 2014. 
aastast on Digikogusse sises-
tatud 5295 bakalaureuse-, 
magistri- ja 847 diplomitööd. 
Siia on talletatud ka ülikooli 
teadus- ja arendustegevuse 
aruanded, TalTechi ajalugu 
käsitlevad publikatsioonid, lõ-
petajate nimestikud, raamatu-
kogu väljaanded, üha rohkem 
lisandub häid õpikuid TalTechi 
autoritelt. Sel aastal jõuab lõ-
pule ülikooli ajalehe Tallinna 
Polütehnik (1949–1989) digi-
teerimine, kavas on jätkata 
väljaannete Tehnikaülikool ja 
Mente et Manu digiteerimise-
ga. Oleme lisanud digikogusse 
vanad tehnikaalased ajakirjad 
Raadio (1926–1938), Tehnika 
Ajakiri (1930–1940) jt.

Juurdepääs elektroonilisele  
teadusinformatsioonile
Mõeldamatu on teha teadust, 
teadmata, mida teised tead-
lased samas valdkonnas on 
juba saavutanud – teadus-
info andmebaasid on teaduse 
alus. Praegu on Tehnikaüli-
kooli teadlastel juurdepääs 
samadele rahvusvahelistele 
andmebaasidele, mis on kasu-
tusel partnerülikoolis Aaltos: 
Web of Science (sh Essential 
Science Indicators ja Journal 
Citation Index), Scopus, IEEE 
Xplore, JSTOR, EBSCOhost 
Web, Knovel, Safari, Science-
Direct, SpringerLink, Taylor 
and Francis Online, Thom-
son Reuters Westlaw, Wiley 
Online Library, World Bank 
jt. Viimati hankisime ülikoo-
li teadusosakonnaga kahasse 
Scopusel põhineva teadus-
tulemuste analüüsivahendi 
SciVal’i kasutuslitsentsi. 
Eelmisel aastal laaditi Science-
Directi andmebaasist alla 191 
611 artiklit, Wiley Online 
Library’st 32 420 ja andmebaa-
sist SpringerLink 23 995 artik-
lit. Ka e-raamatuid loetakse ja 
laenatakse aina rohkem: pea-

RAAMATUKOGU 100

100-AASTANE RAAMATUKOGU 
ON E-RAAMATUKOGU 
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tükkide allalaadimisi kogunes 
andmebaasist Ebook Central 
111 485, IEEE Xplore’st 61 
914, Springerist 45 264 ja Kno
velist 23 401.

Digikirjaoskus on  
21. sajandi kompetents
Elu näitab, et trendikas „õuna
arvuti“ ja 4G toega nutitelefon 
ei tee kedagi automaatselt di
gikirjaoskajaks. Kuidas õppe
töös vajalikku raamatut eka
taloogist ESTER üles leida, ei 
ole väga keeruline ülesanne, ja 
taibukamad, kes ekataloogis 
riiuli ikoonil klikkida märka
vad, leiavad raamatu ka riiu
lilt üles. Aga kust saab eelret
senseeritud teadusartikleid, 
kuidas leitud informatsiooni 
analüüsida ja korrastada, kui
das hinnata (internetist) leitud 
materjali usaldusväärsust ja 
hallata viiteid, kuidas leida 
publitseerimiseks sobivat tea
dusajakirja või mis on Impact 
Factor, Researcher ID, DOI 
ja andmehaldusplaan – need 
on juba keerulisemad teemad. 
Siin tulevad appi raamatukogu 
ainespetsialistid, kes pakuvad 
nii individuaal kui ka rühma
konsultatsioone.
Hallipäised professorid mäle
tavad kindlasti veel aegu, kui 
vanas raamatukogumajas ei 
olnud avariiuleid ja huvipakku
va raamatu kohaviida leidmine 
kaartkataloogist oli raamatuko
gutöötaja abita peaaegu võima
tu. Raamatud ise asusid häma
ras hoidlas, kuhu lugejad ligi ei 
pääsenud. Täna on nii, et kui 
oled jõudnud raamatukogu vee
bilehele, on pool võitu juba käes. 
Edasi sisestad otsikasti autori 
nime või sõnad pealkirjast või 
proovid märksõnaotsingut ning 
tulemus on garanteeritud.

Primo on parem kui Google
Lõputöö kirjutajatele või tead
lastele on asendamatu abimees 
eressursside portaal Primo, 
mis võimaldab üheaegset otsin
gut peaaegu kõigist raamatuko

ral platvormilt, mille valikus on 
ligi miljon eraamatut maailma 
juhtivatelt teaduskirjastustelt. 
Ebook Central põhineb laenu
tusmeetodil: sisse logides võib 
platvormilt leida huvipakkuvaid 
raamatuid, mida saab veebis viis 
minutit lugeda, seejärel tuleb 
vormistada tähtajaline elaenu
tus või teha eettepanek raama
tu ostmiseks püsikollektsiooni. 
Raamatu ost on otstarbekas ju
hul, kui on ette näha selle rohket 
kasutamist õpikuna. Nii laenu
tused kui ka ostu maksab kinni 
raamatukogu. 

„Ajupuus“ sünnivad  
head mõtted
AET arhitektid nimetasid raa
matukogu projekti „Ajupuuks“. 
Kui õhtuhämaruses vaikselt 
raamatukogus ringi liikuda, 
võib nii mõnestki rühmaruu
mist kuulda ajude raginat. Võib
olla sünnivad just siin „ajupuus“ 
innovaatilised mobiilsed lahen
dused, kuidas raamatukogus 
nutikamalt hakkama saada. 
Ehk ragistatakse mõtteid selle 
üle, kuidas luua silmasõbralik 
eraamatu lugemise sirm, mida 
saaks kasutada filtriks süle- ja 
lauaarvuti ekraanile. Või sün
nib tore mobiiliäpp, mis juhib 
sind juba ukselt õige riiuli juur
de. Vähemalt sellise roboti loo
mine, mis viib tagastatud raa
matud oma kohale, on TalTechi 
tudengile kindlasti jõukohane 
ülesanne. ■

gu vahendatavatest andmebaa
sidest korraga. Lisaks ostetud 
andmebaasidele on portaali 
koondatud Open Access tea
duspublikatsioonid, meie oma 
Digikogu sisu jpm. Täpsema
te tulemuste saamiseks tuleb 
kohe otsingut alustades valida 
liitotsing, mis võimaldab tule
musi teaviku laadi (raamat, 
artikkel), ilmumisaja, keele jne 
järgi piirata, näiteks saab soo
vitud tulemustesse valida üks
nes eelretsenseeritud artikleid. 
Isikustatud portaalis on võima
lik oma otsinguid salvestada ja 
tellida teavitusi uutest lisandu
nud teemakohastest allikatest, 
samuti huvipakkuvate teavi
kute kirjeid teemakaustadesse 
kokku koguda. Väljaspool raa
matukogu ja ülikooli arvutivõr
ku saab andmebaase kasutada 
VPNühenduse kaudu. 

E-raamatud – kerge leida, 
kerge kaasas kanda
Raamatukogu kogudes on trü
kitud raamatuid 552 000, e-raa
matuid juba 255 000. Enamik 
eraamatutest sisalduvad erine
vates pakettides, mille sisu me 
muuta ei saa (Cambridge Core, 
Emerald, Knovel, Lecture Notes 
in Computer Science, Sage, Wi
ley jt). Nendele eraamatutele on 
IPpõhine juurdepääs piiramatu 
kasutajate arvuga ja nad on leita
vad ka Primo portaali vahendu
sel. Eraamatuid, mida Primost 
ei leia, tuleks otsida Ebook Cent
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Tallinna Tehnikaülikooli Kultuurikeskuse 
üldkoosolek valis kaheks järgnevaks aastaks 
ametisse uue juhatuse koosseisus Marina Kuz
netsova, Risto Pomerants ja Mart Ratas. 
Uuel juhatusel on esmalt kavas töötada koos 
ülikooliga välja meie kultuurikollektiivide 
arengukava, mis aitab kollektiivide tööd tõhu
samalt juhtida ja finantsiliselt põhjendatumalt 
toetada, ning uuendada ühingu põhikirja.
Juhatuse esimeheks valitud Marina Kuznetso
va on Tehnikaülikooli tantsuansambli Kuljus 
kunstiline juht, tema ülesandeks juhatuses on 
arendada koostööd ülikooli rektoraadi tasemel 
ja koordineerida suurüritusi.
Juhatuse liige Risto Pomerants (pildil pare
mal) on ülikooli puhkpilliorkestri kauaaegne 
president ja liige, tema vastutuseks Kultuu
rikeskuse juhatuses on finants- ja õiguslikud 

küsimused ning side orkestritega. Teine 
juhatuse liige Mart Ratas (pildil vasemal) on 
Tehnikaülikooli doktorant ja Tehnikaülikooli 
Akadeemilise Meeskoori juhatuse liige, tema 
hoiab sidet laulukollektiivide ja tudengiorga
nisatsioonidega ning osaleb kultuuriküsimusi 
puudutavatel nõupidamistel.
Hetke tähtsamaks ülesandeks on ülikooli 
kultuurikollektiivide valmistumine tänavu
seks Eesti juubelilaulu ja tantsupeoks – kõik 
suurpeole registreerunud ülikooli kollektiivid 
on saanud kinnituse osalemise kohta, kokku 
ca 400 inimest.
Praegu käivad ka ettevalmistused sügiseseks 
Tehnikaülikooli aastapäeva tähistava linna
kupeo korraldamiseks ning juba novembris 
tähistab Eesti parim tantsuansambel Kuljus 
oma 70. sünnipäeva. ■

KULTUURIKESKUS SAI 
UUE JUHATUSE 
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Septembris Tehnikaülikooli juubelit tähista
nud linnakupidu tõi ülikooli aastapäeva tähis
tama üle 5000 üliõpilase, vilistlaste ja töötaja. 
Pidu oli võimas, programm pakkus ägedaid 
tegevusi kõigile esmakursuslastest kuni eme
riitprofessoriteni, keskpäevast päikesetõusuni. 

Kuna möödunud aasta emotsioonid ei ole veel 
vaibunud ja ülikooli 101. aastapäev vajab 
samuti tähistamist, tuleb linnakupidu selgi 
sügisel. 13. septembril ootame kampusesse 
kõiki töötajaid, tudengeid, vilistlasi, koostöö
partnereid ja sõpru. 

TALTECHI LINNAKU-
PIDU TULEB TAAS
Sten Kalder 

KAVAS:
kajalistel teemadel töötajaid, üli- 
õpilasi ja vilistlasi 

 TTÜ100 näituse „Tippteadus ja tipp-
teadlased“ giidiga külastused igal 
täistunnil

 Ekspositsiooniala: kaevame labori-
sügavustest välja ja tutvustame  
talteklaste leiutisi, peidus olnud 
üliõpilastöid ja muud vaatamist väärt 
materjali

 Mälumäng: et vaim püsiks terav, 
korraldame meelelahutusliku mälu-
mänguvõistluse

 Rebaste ristimine ja vande andmine: 
teaduskonnad ristivad sel päeval  
oma esmakursuslasi ja õhtu eel  
antakse ka ühine vanne

 Laulupidu: tipikad on alati olnud 
laulurahvas, kuid vaatame, kas  
me anname ka laulupeo mõõdu  
välja

 Järelpidu: otsige välja kõige muga-
vamad tantsukingad ja soetage eel-
müügist pilet, sest pidu toimub taas 
10 000 ruutmeetril ja neljal peoalal 
koos Eesti armastatuimate artisti-
dega ning pidutsema mahub ainult 
3000 inimest 

NB! Kõik talteklased, kes tahaksid peol oma bändiga üles astuda,  
võtku julgelt ühendust helen.tamm@taltech.ee.

 Struktuuriüksuste siseüritused: pann-
koogihommikutest ja ühislõunatest 
seminaride ning saunapidudeni

 Vilistlaste kokkutulekud – tulge 
meenutage vanu aegu, TalTech aitab 
ruumide leidmise, kohvilaua organi-
seerimise ja kontaktide leidmisega

 Orienteerumine: meie linnak on üle 
poole miljoni ruutmeetri ja siin on 
tegelikult väga palju avastamisrõõmu 
ka nendel inimestel, kes on TalTechis  
töötanud juba üle 10 aasta 

 Avatud laborid: TalTechi laborid on 
üldiselt avatud ainult õppe- ja tea-
dustööks, kuid linnakupeol avavad 
need uksed ja tutvustavad oma tege-
vusi kõigile huvilistele

 Populaarteaduslikud loengud: linnaku-
peolt ei puudu ka vaimutoit ehk püüa-
me keerulist teadust lihtsamas vormis 
laiale auditooriumile tutvustada 

 Kinoseansid igal täistunnil: otsi-
me koostöös muuseumiga arhiivi-
sügavustest välja kõige põnevama 
videomaterjali ja lisame uuema aja 
repertuaari 

 Live podcast: TalTechi turundusklubi 
usutleb humoorikas võtmes ja päeva-
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DoktoritööD
märts – mai 2019

Kärt reitel
Organocatalytic Asymmetric Michael Addition 
to Cyclopropyl Derivatives.  
Tsüklopropaani derivaatide asümmeetriline  
organokatalüütiline Michaeli liitumisreaktsioon. 
ISBN 9789949833993 (publication). 
ISBN 9789949834006 (pdf).  
92 lk.  
Kaitses 15.03.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11505

tarmo Koppel
Safety Management of Electromagnetic Fields 
in the Work Environment.  
Elektromagnetväljade ohutusjuhtimine töö
kohtadel. 
ISBN 9789949834037 (publication). 
ISBN 9789949834044 (pdf).  
156 lk.  
Kaitses 15.03.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11585

Virgo SulaKatKo
Modelling Construction Process Impact Factors 
on Degradation of Thin Rendered Facades. 
Ehitusprotsessi mõjufaktorite modelleerimine 
õhekrohv fassaadide lagunemisel. 
ISBN 9789949834013 (publication). 
ISBN 9789949834020 (pdf).  
194 lk.  
Kaitses 10.04.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11575

marge muna
Hazard Evaluation of MetalBased Nano
particles and Lanthanides with Freshwater 
Microcrustaceans.  
Metalliliste nanoosakeste ja lantaniidide kahju
likkuse hindamine magevee pisivähkidega. 
ISBN 9789949834051 (publication). 
ISBN 9789949834068 (pdf).  
170 lk.  

Kaitses 11.04.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11634

DirK-HinnerK FiScHer
Systemic Stability and AlgorithmBased  
Policy Interventions.  
Süsteemi stabiilsus ja algoritmipõhised  
poliitikameetmed.
ISBN 9789949833962 (publication). 
ISBN 9789949833979 (pdf).  
158 lk.  
Kaitses 18.04.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11586

SanDer ulp
Algorithms for Learning and Adaptation Over 
Networks – Distributed Leader Selection. 
Õppimisalgoritmid hajutatud võrkude tarbeks 
– juhtsõlme hajus valimine. 
ISBN 9789949834099 (publication). 
ISBN 9789949834105 (pdf).  
98 lk.  
Kaitses 12.04.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11635

JaaK KõuSaar
Methods for Improving the Accuracy and 
Efficiency of the Diagnosis of Digital Systems. 
Meetodid digitaalsüsteemide diagnostika  
täpsuse ja efektiivsuse tõstmiseks. 
ISBN 9789949834075 (publication). 
ISBN 9789949834082 (pdf).  
132 lk.  
Kaitses 26.04.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11667

eVelin Halling
Scenario Oriented ModelBased Testing.  
Stsenaariumjuhitud mudelipõhine testimine. 
ISBN 9789949834167 (publication). 
ISBN 9789949834174 (pdf).  
188 lk.  
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Kaitses 10.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11943

ERGO PIKAS
Causality and Interpretation: Integrating the 
Technical and Social Aspects of Design.  
Põhjuslikkus ja tõlgendamine: projekteerimise 
tehniliste ja sotsiaalsete aspektide sidumine. 
ISBN 9789526085166 (publication). 
ISBN 9789526085173 (pdf).  
282 lk.  
Kaitses 13.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11966

JUAN FRANCISCO FUENTES-PÉREZ
Flow Sensing with Pressure Sensor-Based Artificial 
Lateral Lines: from the Laboratory to the Field.  
Veevoolu tajumine rõhusensoritel baseeruvate 
küljejooneanduritega: laborist välikatseteni. 
ISBN 9789949834204 (publication). 
ISBN 9789949834211(pdf).  
Kaitses 14.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12014

STEPHANIE RENDÓN DE LA TORRE
From Econophysics to Networks: Structure 
of the Large-Scale Estonian Network of Pay-
ments.  
Majandusfüüsikast võrgustikesse: Eesti makse-
võrgustike struktuur. 
ISBN 9789949834181 (publication). 
ISBN 9789949834198 (pdf).  
148 lk.  
Kaitses 16.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11938

IRENA JAKOBSON
Genetic Analysis of Powdery Mildew Resistance 
in an Introgression Line of Wheat.  
Jahukastekindla introgressiivse suvenisuliini 
geneetiline analüüs. 
ISBN 9789949834259 (publication). 
ISBN 978-9949-83-426-6 (pdf).  
152 lk.  
Kaitses 17.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12020
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