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HEAD TEED, MAJATÄIS VÕLUREID!

edasi võistelda. Ja eks neile 
meeldib see võluri tunne.
Pisut utreerides: võibolla pole-
gi hullu, kui valitsus teadusra-
hastusega lubatust kitsim on, 
sest meie tudengid on piisavalt 
hullud, et tulevik ka ilma selle-
ta uueks luua. Värskete võluri-
te vägi, minge ja näidake maa-
ilmale, ja ärge kunagi unustage 
selle tunde nautimist! ■

Üks hea põhjus TalTechis töö-
tada on tudengid. Vähemalt 
kord kuus tabab mind soov 
jätta tööelu kus see ja teine, 
asuda leiutajaks õppima ja 
olla sama tuus ja tegus. Igas 
ajakirjas on lood sellest, kui-
das nad ehitavad roboteid ja 
tuulikuid, võidavad konkursse 
ja rallisid ning ei unusta selle 
juures ka põhjalikku lõõgastu-
mist.
Selle ajakirja kaanepersoon, 
magistrikraadi värske omanik 
Mari-Ly Klaats rääkis, kuidas 
talle meeldib see võluri tunne, 
kui oled midagi välja mõelnud, 
arvutiekraanile projekteerinud 
ja siis ka oma kätega valmis 
teinud. Tehnikahariduse võ-
lud: suuta mõelda välja ja teha 
valmis midagi, mida enne pol-
nud olemas, ja vaadata, kuidas 
see reaalselt inimeste elu mõ-
nusamaks teeb. Suuta võluda.
Ma ei väsi imestamast, kuidas 
inseneri-, IT- ja majandustu-
dengid igal aastal nullist terve 

Mente et Manu peatoimetaja Mari Öö Sarv  Foto: tundmata autor, 21. saj

ja toimiva vormelauto valmis 
ehitavad. Ja sel aastal lausa 
kaks – juba tavaks saanud 
elektrivormeli kõrval valmis 
teine, isejuhtiv kihutaja. Jah, 
lugesite õigesti: tudengid tegid 
valmis autonoomse vormeli. 
Kooli kõrvalt. Suvel lähevad 
võistlustele. Ja nii tehakse 
varsti sadades tehnikaülikoo-
lides üle ilma, sest nad ju ta-
havad tudengivormeli sarjas 

Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne Mente et Manu
ilmub alates 1949
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Loe veebist: www.taltech.ee/ajaleht 
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Epp Joala, Sten Kalder, Anna Kaljusaar, Elena Kirt,  
Gelly Metsaveer, Tauno Otto, Renno Veinthal 

Korrektor: Tiina Lebane 

Küljendus: Anu Teder

Kaanefoto: Karl-Kristjan Nigesen
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ARVAMUS

MIDA TUNNEB 
ÜLIÕPILANE, KUI 
VALITSUS TAGANEB 
TEADUSRAHASTUSE 
KOKKULEPPEST
Kätlin Värno  Foto: Mari Öö Sarv
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ARVAMUS

keskkonnaks, kus oleks rohkem nii doktoran-
te kui ka särasilmseid noori õppejõude, sest 
praegusega võrreldes on Eesti Noorte Teaduste 
Akadeemia, Teaduskoja ja Akadeemiliste Ame-
tiühingute Nõukogu sõnul Eesti teadlaste arv 
vähenemas ning teadlaste arv proportsioonina 
elanikkonnast on kolm-neli korda väiksem kui 
arenenud riikides. Eestis on 8 doktorit 1000 
inimese kohta vanuses 25–64, Šveitsis ulatub 
see arv 29,8-ni. 
Eesti Teadusagentuuri sõnul on innovatsiooni-
võimekuseks vajalik tippkompententsi ole-
masolu. Innovatsiooni kasvatamisel on tähtis 
ka rahvusvahelisus. Ülikoolides ja teadusasu-
tustes tehtav koostöö välisriikidega meelitab 
siia talente ning annab ka Eesti tudengitele 
võimaluse ennast väljaspool arendamas käia. 
Toetus meie riigimeestelt ja -naistelt on tähtis, 
et luua soodsad tingimused teadusega tegeleva-
tele noortele ja ettevõtjatele, et vastastikused 
teadmised veelgi paremini omavahel ühendada 
ja rakendada.
Äsja lõpetanud tudengina tunnen, et kõrgha-
riduse väärtustamisest kasvaksid välja uued 
ideed ja koostööd. Praegusel juhul võetakse ära 
võimalus luua ühiskonda tipptasemel väärtust. 
Teadusrahastuse seisukohalt jäävad nii mõnedki 
innukad projektid tiheda teadustööde konku-
rentsi tõttu tagaplaanile. 
Probleemile ühest lahendust ei ole, kuid leian, 
et teadusasutused ja nendega seotud inimesed 
peaksid end veelgi kuuldavamaks tegema. Vaja 
oleks selgeid mõtteid, arusaamist, kuulamist 
ning mõistmist mõlemalt osapoolelt. 
Eesti on täna tuntud kui maailma üks kõige 
digitaalsemaid riike, kus tugevad digisüstee-
mid ei ole ainult era-, vaid ka avalikul sektoril. 
Saame hääletada ID-kaardiga ja anda digitaa-
lseid allkirju, meil on enam kui 50 000 e-resi-
denti ning Euroopa parlamendi valimistel tehti 
maailmarekord, kui 47% inimestest andis oma 
hääle digitaalselt. Endine ettevõtlus- ja info-
tehnoloogiaminister Rene Tammist on öelnud: 
„Mida teadusmahukam on Eesti ettevõtlus, seda 
kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid 
suudetakse luua. Selle tulemusena kasvab ka 
meie konkurentsivõime maailmaturul.“Luues ja 
investeerides järjepidevalt tulevikku vaatava-
tesse lahendustesse, on võimalik jätkuvalt hoida 
ning kasvatada riigile teaduse- ja innovatsiooni-
sõbralikku kuvandit. ■

Innovatsioon tähendab teadusliku või tehnilise 
avastuse, leiutise vm saavutuse rakendamist, 
uuendust. „Uus“ viitab teadmatusele tuleviku 
ees. Uus kogemus aitab olla efektiivsem kogu 
ühiskonnaelu parendamisel. Vaja on julgust ja 
toetust, et saavutada teadusrahastuse ees-
märgid.  
„Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovat-
siooni strateegias 2014–2020“ on seatud eesmär-
giks, et peame jõudma 1%-ni kogu SKP-st, kuid 
üritus suurendada riigi panust teadusesse pole 
tulemust toonud ja rahastus on siiamaani olnud 
oodatust väiksem. Kõrgharidusinstitutsioonide 
nördimus on suur ja tagasilöök valus.
Eesti riik soovib olla innovaatiline, ise seda 
samal ajal pärssides. Astudes sammu tagasi, jää-
des ootama paremat aega, millal teha muutusi, 
peame edaspidi tegema mitmekordse pingutuse, 
et olla esirinnas koos teiste arenenud riikidega. 
Paljud inimesed on nõus maksma rohkem 
makse, et teadusrahastus tõuseks, kuid polii-
tika kujundajate, riigikogu ja Vabariigi Valit-
suse otsused on teistpidised – alkoholiaktsiis 
langeb, kuid samal ajal teadusrahastus ikka ei 
tõuse. Tekib küsimus, millised on prioriteedid? 
Tähelepanu äratab samuti oluline sotsiaalala 
sektor, kus jätkuvad probleemid ei taha leida 
lahendust: näiteks enamikes hooldekodudes 
on olukord väga halb ja haigekassa süsteemi 
ei ole siiani suudetud korrigeerida. Kriitilisi 
valdkondi, kus arutelud lähevad üsna tuliseks, 
on mitmeid. Riigipoolset vastutulekut ühiskond 
nendes teemades ei näe ning on kujunemas 
helesinine unistus kauaoodatud paremast 
tulevikust. Kas kokkulepped meie Eesti Vaba-
riigi presidendi ja rahva silme all ei loe midagi? 
Lisaks on ootused erasektorile ja välismaistele 
allikatele, kust rahastus teadusele peaks olema 
2% SKP-st.
Siinkohal tuleks mõelda pikemas perspektiivis, 
millised on tulud ühiskonnale. Peaministri sõ-
nul lubab praegune riigi võimekus jääda 0,71% 
juurde, kuid kui panustaksime teadusesse, 
tekitaksime tulevikus rohkem võimalusi teiste 
valdkondade parandamiseks ning samal ajal 
kasvataks ettevõtlikes noortes huvi jääda Ees-
tisse õppima ja teaduritel innukamalt teadus-
töid teha. Taolise mõttelaadiga kasvataksime 
kindlasti riigi võimekust. Positiivseks faktoriks 
oleks hariduse kvaliteedi tõus, mis teeb ülikoo-
lid veelgi jätkusuutlikumaks ja atraktiivsemaks 

Kuulates raadiot, lugedes artikleid ja erinevaid arvamusi, taban end äsja 
toimunud teadusrahastuse sündmuse keerises mõttelt: mida tähendab 
innovatsioon ja teadus meie riigile?
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IKT LÕPUTÖÖDE KONKURSIL VÕIB STIPENDIUMIVÕIT 
TULLA KOOS TÖÖPAKKUMISEGA

Majandusteaduskonna üliõpilaskogu algatas 
sel kevadel kampaania, millega kutsutakse 
lõpetajate sõpru ja lähedasi annetama lilledele 
planeeritud raha stipendiumifondi, toetamaks 
tulevaste üliõpilaste õpinguid.
Majandusteaduskonna üliõpilaskogu esinaine 
Meeri Vainola (pildil) avab algatuse sisu: „Üles-
kutse peamine idee on selles, et lõpetaja sõb-
rad ja sugulased teevad tema nimel annetuse. 
Üliõpilane loobub lilledest, kuid saab toetuse 
märgiks rinnanõela Sigma, mis tähendab sum-
mat, aga ka koosolemist ja kokkuhoidmist. See 
stipendium on lõpetajate ühine kingitus noore-
matele tudengitele, kes loodetavasti annavad 
heateo omakorda edasi.“
Selleks, et üliõpilasi kampaaniast sotsiaalmee-
dia kaudu teavitada, mõtles majandusteadus-
konna üliõpilaskogu välja teematrellid plant a 
grant (istuta stipendium ingl k). See annab alga-
tuse mõtet hästi edasi – pane stipendiumi seeme 
kasvama, et luua üksteisele paremaid võimalusi.
Lilleraha eest kogunevale stipendiumile saa-
vad kandideerida majandusteaduskonna hea 
õppeedukusega aktiivsed üliõpilased. Majan-
dusteaduskond kahekordistab kogutud anne-
tuste summa. Iga stipendiumi suurus on 1000 
eurot ja vastavalt laekunud summale antakse 
välja maksimaalne arv stipendiume.

LILLESTIPENDIUM – TALTECHi ESIMENE 
TUNDENGILT TUDENGILE STIPENDIUM

Majandusteaduskonna dekaan Enn Listra 
kommenteerib: „See algatus transformeerib 
lõpuaktuse lilled teadmisteks. Lilled närbuvad 
mõne päevaga, aga teadmised on püsiv väärtus. 
Seepärast otsustaski teaduskond igale kogutud 
eurole teise juurde panna. Nii anname vähemalt 
mõnele üliõpilasele võimaluse pühenduda täieli-
kult õpingutele“. ■ 

Lähem info ja toetamine:  
majandus.taltech.ee/lillestipendium
#plantagrant

Rakenduskõrgharidusõppe diplomi- ja bakalau-
reusetööd võistlevad kahes (tarkvara, riistvara ja 
süsteemid) ning magistritööd kolmes kategoorias 
(tarkvara, riistvara ja süsteemid, infoühiskond). 
Iga kategooria võitjat tunnustatakse 500 euro 
suuruse stipendiumiga, eriauhinna suurus BSc 
tasemel on 200 eurot ja MSc tasemel 300 eurot. 
Lisaks on välja pandud viis ettevõtete nimelist 
stipendiumi: Cybernetica stipendium väärtusega 
500 eurot, Swedbanki stipendium väärtusega 500 
eurot, Scoro stipendium väärtusega 300 eurot, 
Eesti Energia bakalaureusetaseme stipendium 
väärtusega 200 ja magistritaseme stipendium 
väärtusega 300 eurot.
Konkursi üldfondi kaasrahastab IT Akadeemia 
programm. 
Kuna konkursi toimumise ajal oli ajakiri trükikojas,  
tuleb infot tänavuste võitjate kohta uurida veebist. ■ 

Loe rohkem: www.taltech.ee/iktkonkurss

18. juunil kogunesid Mektorysse IT tudengid, 
ettevõtjad ja IT-teaduskonna õppejõud, et leida 
IKT lõputööde konkursil parimad rakendus-
kõrgharidusõppe, bakalaureuse- ja magistritööd. 
Seits mendat korda toimuv konkurss hõlmab kõiki 
teaduskonna erialasid ning stipendiumifondi 
suurus on 4300 eurot.
IT-teaduskonna administratiivjuhi Liisi Ilu sõnul 
on konkursi peamine eesmärk tunnustada lõpu-
tööde kirjutajaid akadeemiliste saavutuste eest. 
„Kuivõrd konkursile nomineerib lõputööd iga õppe-
kava kaitsmiskomisjon, siis juba kandideerimine 
ise annab noorele märku, et tema uurimus paistab 
silma,“ ütles Ilu. 
Konkursile on oodatud ka IT ettevõtete esindajad, 
seal saavad nad ülevaate üliõpilaste lõputööde 
teemadest ja tasemest. „Olen veendunud, et nii 
mõnigi ettevõtja tuleb konkursile mõttega leida ka 
uut kvalifitseeritud tööjõudu,“ märkis Ilu. Näiteid 
eelnevatest aastatest jagub. 

www.taltech.ee/iktkonkurss
majandus.taltech.ee/lillestipendium
#plantagrant
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UUDISED

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus on uuenenud 
nii välimuselt kui ka sisuliselt. Mektory uuest 
kontseptsioonist lähtuvalt loodi sinna TalTech 
demokeskus, kus interaktiivsetel esitlusseinadel 
tutvustatakse ülikooli edulugusid, instituute, 
koostööprojekte ja kompetentse. Samuti ootab 
tudengeid ja start-up’e vastvalminud innovatsioo-
nikeskus, mis ühendab endas tudengite ja start-
up’ide koostööala (200 m2) ning samal korrusel 
asuvat Makerlabi. 

UUENENUD MEKTORYS ON TALTECHi DEMOKESKUS 
NING INNOVATSIOONI SÕLMPUNKT TUDENGITELE JA 
START-UP’IDELE

Multifunktsionaalsel alal saavad tudengid teha 
oma projekte, viia läbi seminare, koolitusi ja hä-
katone. Lisaks on see suurepärane koht arengu-
maratonide korraldamiseks koostöös ettevõtete, 
tudengite ning teadlaste ja ekspertidega. Seal 
on ka start-up-tiimide koostöönurgad ehk 2-, 4-, 
6-kohalised eraldatud alad. Samal alal on ka 
üli kooli tuntuim ning innovaatilisim arenduspro-
jekt Iseauto. Makerlabis asuvad lisaks erinevad 
töökojad/laborid, kus tudengi saavad valmistada 
oma prototüüpe/projektitöid: 3D printimise, me-
talli-, mehhatroonika-, virtuaalreaalsuse, puidu-, 
elektroonika- ja videolabor. 
Lisaks demoalale ja innovatsioonikeskusele on 
Mektorys valminud uus konverentsisaal Videal 
ScreenX, mis mahutab 300 inimest. Tegemist on 
270-kraadise panoraamsaaliga, kus on 9 suhtle-
vat lähiprojektorit, picture in picture-lahendused 
ja moduleeritav lava. 
Koostöös Elisa ASiga on plaanis Mektory alale raja-
da ka professionaalne droonide rada, kus huvili sed 
ja võistlussportlased saavad arendada oma os ku si 
droonide lennutamises. Mektory katusele on aga tu-
lemas satelliidi maajaam, mis hakkab vastu võtma 
signaale ülikooli satelliitidelt Koit ja Hämarik. 
Mektoryt külastab aastas enam kui 50 000 
inimest nii kodu- kui välismaalt. ■

ÜLEMISTE CITY ARENDAJAD INVESTEERIVAD 
TULEVIKU LINNA PROFESSUURI LIGI POOL MILJONIT EUROT

– iseauto, tark maja, tark kodu, tark linn –, mida 
edendame koostöös partneritega Eestis ja kauge-
malgi. Selles mustris on tähtsal kohal Mainoriga 
koostöös asutatav tuleviku linna professuur, mis 
peaks looma sünergia Ülemiste City ja Tal-
TechCity vahele,“ ütles Aaviksoo. Tehnikaülikoo-
lil on hetkel käimas professori otsingud rahvus-
vahelisel tasemel ning rektori sõnul on paar väga 
tugevat kandidaati uuele kohale ka olemas.
Avatav professuur hõlmab teadureid, teadus-
arenduse töörühma, doktorante ja magistrante, 
kes keskenduvad andmetöötlusele ja uuringutele, 
mille põhjal arendada tuleviku linna lahendusi 
tuleviku töö- ja elukeskkondade loomiseks.
Professuur avatakse TalTechi inseneriteaduskon-
nas koostöös Ülemiste City arendajate ja Tallin na  
linnaga ning sellesse panustavad tehnoloogia hiid 
Ericsson ja mitmed teised, peamiselt Üle-
miste Citys paiknevad erasektori ettevõtted. ■

Mainor ASi algatusel avab Tehnikaülikool sügi - 
sel tuleviku linna professuuri, mida Ülemiste 
City linnaku arendajad kavatsevad järgmise viie 
aasta jooksul rahastada ligi poole miljoni euroga.
TalTechi rektori Jaak Aaviksoo sõnul on tuleviku 
linna temaatika üheks ülikooli uurimisprioritee-
diks. „TalTechi fookuses on erinevad targad asjad 
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UUDISED

TALTECHi TUDENGITE TIIM TIMEY VÕITIS 
TOIDUKAUPADE TEMPERATUURI MÕÕTJAGA AJUJAHI

Ajujahi võidumeeskond Timey on hea näide, 
kuidas ettevõtluse aluste aines alustatud äri-
idee arendamisest võib tulla midagi enamat 
kui lihtsalt kohustusliku õppeaine sooritami-
ne. Võidutiim sai peaauhinnaks 30 000 eurot 
ja võimaluse külastada koostöös ühisrahas-
tusplatvormiga Funderbeam kolme välistur-
gu, et kohtuda potentsiaalsete klientide ja 
investoritega. ■

Äriideede konkursi „Ajujaht“ võitis sel aastal 
ettevõtte Timey, mille loojad on Tallinna Teh-
nikaülikooli keemiatudengid Martin Möllits 
ja Laurent Läheb. Timey toodab keemilisi 
indikaatoreid toidukaupade jälgimiseks. 
Timey on tark indikaator, mille saab kinnitada 
toidupakendile või -kastidele ning see muudab 
värvi, kui toodet ei ole hoitud õigetes tingimus-
tes. Värvi muutev indikaator loob lisandväär-
tust kaupade tarneahelas ja hoiab ära liigse 
toidukaupade raiskamise. 

OOTAME LÕPETAJATE TAGASISIDET  
RAHULOLU-UURINGUS
TalTechi lõpetajana oled läbinud terve  
õppetsükli, sinu ülikoolikogemus on põhjalik 
ja vahetu ning tagasisidet andes saad  
aidata kaasa õppekvaliteedi kindlustami- 
sele.
Selleks aastaks on loodud uus ja kontsent-
reeritum lõpetajate küsimustik, millele vas-
tamine võtab vähem aega ja mis keskendub 
kahele kõige olulisemale valdkonnale – ra-
hulolule õpetamise ja läbitud õppekavaga.
Uuringuankeedi koostamisel uuriti erinevate 
tehnikaülikoolide küsimustikke ning ankee-
di lõviosa põhineb eelmisest küsimustikust 

pärit suurima ennustusjõuga väidetel. Lõp-
liku valiku küsimuste osas aitasid teha õppe-
prodekaanid ja programmijuhid selle põhjal, 
millest oleks kõige enam kasu õppekavade 
arendamisel.
Väärtuslikku tagasisidet, mille alusel pa-
rendusi teha, on lõpetajad süstemaatiliselt 
andnud juba alates 2012. aastast.
Lõpetajad, aidake kujundada nii õppeka-
vasid kui ka ühiskonda! Öelge, kust king 
pigistab, aga ärge olge kitsid ka kiitusega. 
Teie arvamus on meile tähtis. Teeme koos 
tuleviku uueks! ■
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UUDISED

EESTI PÕLEVKIVITÖÖSTUSE AASTARAAMAT 2018: 
REKORDILINE PÕLEVKIVIÕLI TOOTMISE JA ARENDUSTE AASTA 
TalTechi Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsi-
keskus, Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja Kivi-
õli Keemiatööstus andsid koostööna viiendat aastat 
järjest välja Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatu.
2018. aasta koondandmetest selgub, et põlev-
kivitööstus on edukalt taastunud mõne aasta 
tagusest keerulisest ajast ning sektoris jätkub 
stabiilne kasv. Aasta tulemused näitavad, et 
kaevandati pea 16 miljonit tonni põlevkivi ning 
toodeti rekordiliselt 1,1 miljonit tonni põlevkiviõli. 
Riigikassasse panustasid põlevkivitööstuse ette-
võtted enam kui 122 miljoni euroga. Tööstus on 
liikunud efektiivsema ja puhtama tootmise poole, 
investeeritud on uutesse tehnoloogiatesse ja mo-
derniseeritud tootmisseadmeid. 2018. aasta kat-
sumuseks kujunes CO2 kolmekordne kallinemine, 
mis kannustab ettevõtteid veel enam investeeri-
ma tootmise tõhustamisse ja keskkonna jalajälje 
vähendamisse ning teadlasi leidma võimalusi 
süsiniku püüdmise tehnoloogiate täiustamiseks. 

Valdkonna innovaa-
tilise arengu tagami-
seks tegid ettevõtted 
koostööd TalTechi 
teadlastega: uuriti 
lubjakivi taaskasutuse 
potentsiaali, innovaa-
tilisi põlevkivi gaasis-
tamise ja pürolüüsi 
tehnoloogiad, süsiniku 
püüdmise ja kasutamise võimalusi, arendati 
peenkeemiat ning otsiti uusi viise põlevkivituha 
kasutamiseks. Põlevkivi Kompetentsikeskuse 
koordineerimisel korrastati põlevkivi ja põlevkivi-
produktide standardeid. 
Aastaraamat ilmub veebiväljaandena eesti, vene 
ja inglise keeles. Raamat on loetav Kompetent-
sikeskuse kodulehel www.pkk.ee ning ettevõtete 
veebilehtedel. Aastaraamatu väljaandmist toetab 
Euroopa Regionaalarengu Fond. ■

TALTECHi TUDENGID SAID LIGI 50 000 EURO VÄÄRTUSES STIPPE
Mai lõpus andis TalTechi Arengufond 32 tuden-
gile kokku ligi 50 000 euro väärtuses stipendiu-
me. Stippide saamiseks esitati 484 avaldust.
Arengufondi nõukogu vastne esimees Robert 
Kitt tõi esile ettevõtete, teadlaste ja tudengite 
vahelist koostööd, mida liidab Tallinna Tehnika-
ülikool. „Tudengid toovad lisandväärtust meie 
ühiskonda ja ülikoolide koostöö ettevõtetega 
peab seda igati toetama. Arengufondi tegevus on 
sellise koostöö musternäide,“ ütles Robert Kitt.

TalTechi Arengufondi stipendiumidega tunnus-
tavad Tehnikaülikooli tudengite pingutusi üle 
60 eraisiku, organisatsiooni ja ettevõtte. Arengu-
fondi eesmärk on koguda ja vahendada toetusi 
Tehnikaülikoolile ning kaasata Eesti ettevõtjaid 
koostöösse ülikooliga. Stipendiumikonkursid on 
kaks korda aastas, 2019. aasta sügisene kon-
kurss käivitub juba augustis. 
Kokku on arengufond oma tegutsemisaja jooksul 
andnud välja stipendiume 2,1 miljoni euro eest. ■

FÜÜSIKAÕPE KOLIB OSALISELT NUTISEADMETESSE
Mai lõpus avas Tehnikaülikooli küberneetika 
ins tituut uuenenud füüsika õppelabori, kus katse-
seadmeid juhitakse, mõõtmisi tehakse ning and-
meid töödeldakse nutiseadmete ja arvutite abil. 
Küberneetika instituudi direktori prof Andrus Sa- 
 lupere sõnul on nutiseadmete ja IT rakenduste 
jõudmine igapäevaellu tekitanud Tehnikaülikooli 
tudengites õigustatud ootuse, et ka klassikaline 
füüsikaõpe oleks vähemalt osaliseltki nutiseadme-
te põhine, kuid kuni viimase ajani vaatas füüsika 
õppelaboritest vastu eelmise sajandi reaalsus.
Tänu Euroopa Regionaalarengu Fondist toetata-
vast ASTRA programmist Tehnikaülikooli füüsika 
õppelaborite kaasajastamiseks eraldatud 157 500- 
eurosele toetusele on nüüd toimunud hüpe 21. sa- 
 jandi tasemele: hangiti üle viiesaja nimetuse va - 
hendeid, seadmeid ja tarkvara. Soetati kaasaeg-

seid andureid, sensoreid, liideseid ja seadmeid, 
kus infovahetus toimuks peamiselt juhtmevabalt; 
kasutusele võeti ühtne laboritarkvara, mille 
iga tudeng saab installeerida ka oma isiklikku 
arvutisse või nutiseadmesse; eksperimentide 
juhtimiseks on õppelaborite töökohad varustatud 
puutetundliku ekraaniga arvutitega.
Füüsikaosakonna juhataja prof Jaan Kalda ütles: 
„Minule teadaolevalt on meie ülikooli füüsika 
õppelabor kõige moodsam Põhjamaade regioonis. 
Järgmiseks sammuks on projekt TalTechRemo-
teLab, et võimaldada osade katsete sooritamist 
üle interneti suvalisel ajal ja suvalisest interneti-
ühendusega geograafilisest punktist.“
TalTechi füüsikud on avatud koostööle ja kutsuvad 
huvilisi kasutama uusi laboreid koolitusteks ja 
täiendõppeks. ■

www.pkk.ee
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MARI-LY KLAATS:  
KUI TAHAD,  
LEIAD ALATI AEGA!
Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

PERSOON
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Millised need üllatused on olnud?
Kui algsest ideest, mida on võimalik arvutis 
visualiseerida, tekib reaalne käegakatsutav 
objekt. Mulle väga meeldib see!

Võluri tunne?
Just, ja see on vägev! Kui IT inimesed valda-
valt virtuaalsel kujul loovadki, siis mina saan 
valmis käegakatsutava produkti. Kui seda 
vaatad ja mõtled, et oled selle ise teinud, siis 
on ikka hea tunne küll! 

Mida sa oled õppetöö kõrvalt  
TalTechis teinud?
Kokku olen siin õppinud viis aastat, aga 
aktiivseks hakkasin ülikoolis alles kolmandal 
aastal ja see on küll üks asi, mida ma kahet-
sen. Tudengielus osalemine annab ülikooliaja-
le nii palju juurde! Olen kõigile, kes on hiljem 
õppima tulnud, öelnud, et liituge erinevate 
organisatsioonidega. Esiteks see hoiab teid 
ülikoolis ja teiseks annab õppetöös vahelduse 
saamine palju juurde.
Esmalt liitusin ma mehaanikateaduskonna 
üliõpilasnõukoguga ja sellest ajast peale on 
olnud ülikooliaastad palju põnevamad. Käi-
sime partnerülikoolides ja konverentsidel, 
sain tutvuda teiste mehaanikatudengitega üle 
Euroopa, koduülikoolis korraldasime spageti-
silla ehitamise võistluse, huviõhtuid... Hiljem 
olen tegutsenud Kultuuriklubis ja osalenud 
õppeaasta avalöögi, tudengkonna sünnipäeva, 
nüüd ka linnakupeo korraldamises. 2016. aas-
tal korraldasin Robotexil konkursse ja esimest 
Robotexi konverentsi. 
Ma olen kogu ülikooli vältel õppimise kõrvalt 
ka tööl käinud, olen alati endale ise elatist 
teeninud. Eks see õppetöö kõrvalt töötamine 
rööviski algusaastatel kogu mu aja...

Kolmandal aastal siis loobusid tööst või 
leidsid viis lisatundi ööpäevas?
Alati leiab aega, kui tahad! Ja alati peab oma 
tegevusi tasakaalustama! Koolis käimine ja 
töötamine on väga raske, aktiivne olemine 
tõi vaheldust ja hoidis rohkem järje peal. See 
andis võimaluse lülitada end koolielust välja, 
tööelust välja – ainult kooli ja tööga seotud 
kohustuste koorem oleks ikka täitsa ära tap-

Tootearenduse ja tootmistehnika eriala 
tootearenduse suuna magister Mari-Ly 
Klaats on valmis teinud uue Iseauto me-
haanilise alusvankri ning lubab, et ei kao 
pärast lõpuaktust ülikoolist kusagile – uue 
auto arendamisest on saanud tema igapäe-
vane töö ning ülikooli ruumid ja inimesed on 
talle südame külge kasvanud. Intervjuuks 
kohtume tema lõputöö esitamise päeval, kui 
ta on hommikul esitlenud kahte iseautot 
London City linnapeale, seejärel esitanud 
oma magistritöö ja õhtul ootab ees suurem 
pingelangus.

Räägi oma praegustest tegemistest  
ülikoolis.
Lisaks lõputöö kirjutamisele töötan alates 
sügisest Iseauto projekti juures: olen käinud 
autot tutvustamas Eestis, Soomes, Brüsselis 
ja mujalgi ning jaanuarist alates teen seda 
tööd ettevõttes AuVeTech, mis tegeleb juba 
uue, tänavalegaalse isesõiduki arendamisega 
ja ka selle ärilise poolega. Mina tegin uuele 
mudelile mehaanilise konstruktsiooni ja sel 
teemal valmis mu magistritöö, jaanuarist on 
minu peal ka rohkem kogu projekti koordi-
neerimise kohustusi. Täna käis see auto esi-
mest korda õues, esitlesime mõlemat sõidu-
kit London City linnapeale ja kui läbi sõitis 
ka Starshipi robot, pakkusid need kolm ikka 
päris head vaatepilti. 

Miks tehnikaülikool, miks  
tootearenduse eriala?
Mul on alati olnud rohkem vaistu numbrite ja 
reaalainete peale ning Tehnikaülikool on mul 
alati silme ees olnud. Teine asi, juba gümnaa-
siumis panin endale edasiõppimiseks eesmär-
gi, et see ei tohi midagi lihtsat olla – tahtsin 
sellist eriala, millel on tulevikku ja kus ma 
pean pingutama. Erialasid uurides tundus 
tootearendus ja tootmistehnika teistsugune, 
eriti naisterahvale, ja seal tundusid olema õp-
peained, mis nõuavad mult pingutust. Ega ma 
midagi oodata osanud, aga teadsin, et õpin 
siin mehaanikat ka ja kuna mulle meeldib 
vahel vaikselt nokitseda ja käsi määrida, siis 
sobis see hästi. Siiamaani pole olnud hetkegi, 
mil oleksin oma otsust kahetsenud. See on 
avanud mu silmad erinevatele vaatenurkade-
le, aga ei mingit kahetsust.

„Naine nagu orkester,“ ütleb üks kolleeg tema kohta ja selgitab: „Mari-Ly 
jõuab igale poole, tal on alati hea tuju, ta on alati uute ideedega kaasa 
tulemas ja ei porise mitte kunagi“. 
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nud. Nii et aktivism mitte ei võtnud mult viis 
tundi ööpäevas, vaid hoopis andis motivat-
siooni ja seeläbi justnagu ka aega juurde.
Aga esimestel aastatel ma lihtsalt ei teadnud 
tudengiorganisatsioonidest ja kaasalöömise 
võimalustest midagi, ma ei tulnud selle peale-
gi, et kuskilt midagi sellist otsida. Üliõpilas-
nõukokku sattusin nii, et kuulsin kõrvalt, kui 
mu oma kursakaaslased sellest rääkisid ja 
mind kaasa kutsusid.

Paari nädala pärast saad magistrikraadi. 
Kas ülikooliukse paned selja taga kinni 
hea tundega?
Ma ei pane ust selja taga kinni! Mulle tões-
ti meeldib siin ja loomulikult on kahju, et 
kooliõpingud läbi saavad, aga jään kindlasti 
ülikooliga seotuks. Tunnen end siin korido-
ride peal alati väga koduselt ja ma ei jäta 
vähemalt lähiaastatel ülikooli maha: aren-
dame Iseautot edasi ja toodame neid juurde, 
proovime end rohkem linnapilti tuua.

Oled Iseautot tutvustamas käinud  
Aalto ülikoolis, Lätis ja Brüsselis, lisaks 
delegatsioonid kohapeal. Meie jaoks on 
see tähtis, aga kas tegelikult on kõigil 
tehnikaülikoolidel oma isejuhtivad  
sõidukid juba laborites ja meie oma  
polegi midagi erilist?
Kindlasti on palju ettevõtteid, kes autonoom-
seid sõidukeid arendavad, aga meil on buss, 
mis lisaks toimimisele näeb ka huvitav välja 
ja tõmbab päris kõvasti pilku, nii et huvi meie 
vastu on väga suur. Kui Brüsselis käisime, siis 
pärast konverentsi ütlesid korraldajad, et meil 
oli kõige atraktiivsem boks. Ülikooliski käivad 
pidevalt delegatsioonid üle maailma ja tahavad 
autot näha, ja mina siis muudkui tutvustan, nii 
et vahepeal poisid laboris naljatavad, et Mari-
Ly, sa peaksid endale giidipaberid tegema. Pal-
jud tulevad koostöö eesmärgil, tullakse uurima 
tehnilisi lahendusi, aga ka lihtsalt uudistama. 
Küsitakse kõike: tehnika poolt, mehaanikat, 
kuidas töötab, mis visioon on...

Mis visioon siis on? Ülikool ei hakka neid 
ju kunagi tootma. 
Ülikool tõesti tootma ei hakka ja sellepärast 
saigi loodud OÜ AuVeTech. See on ettevõte, 
mis võttis Iseauto arendamise üle ja hakkab 
tootma ka uusi sõidukeid – teine auto on 
kohe valmis ja kolmas-neljas juba tootmises, 
oleme meeskonda kasvatanud ja kutsunud 
tagasi vanu olijaid, nii et suurem osa on 

PERSOON
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tudengid või TalTechist tulnud inimesed ja 
ettevõte on ülikooliga tihedalt seotud. 
Konkreetne plaan on sõidukeid juurde toota 
ja reaalselt tänavale sõitma saada. Seaduslik 
pool on siin isegi üks aeganõudvamaid: praegu 
käivad läbirääkimised mitme riigiasutusega, 
et millisesse kategooriasse Iseauto registree-
rida ja millised nõuded tuleb täita, et sõiduk 
saaks reaalselt liikluses osaleda. Pilootprojek-
tina seda kusagile trassile pooleks aastaks 
sõitma saada on Eestis õnneks üsna lihtne.
Võidujooks käibki maailmas praegu selle 
peale, kes teeb esimesena sõidukid reaalselt 
kasutamiseks valmis. Hetkel on põhilised 
tegijad prantslased: neil pakub kaks ettevõ-
tet teenust, autonoomsed bussid sõidavad 
pilootprojekti raames tänavail ja transpordi-
vad inimesi. Meie suur eelis on see, et meie 
kõrval on ülikool oma tarkuse ja teadlastega. 
Tahame lähima aasta või maksimaalselt kahe 
jooksul jõuda samuti selleni, et sõiduk oleks 
võimalikult tark, ohutu ja töökindel ning pa-
kub reaalselt linnatänavatel teenust.

Kus Sa näed isejuhtivate sõidukite  
reaalse teenuse võimalusi?
See on väga hea „viimase miili“ buss linnalä-
hedastes uusarendustes, kuhu linnatransport 
ei käi. Ideaalne oleks panna isebuss käima 
lähimast ühistranspordipeatusest majade 
juurde, sest kiirused on seal väikesed, teed kit-
sad ja marsruudid konkreetsed, see vabastab 
neis piirkondades elavad inimesed oma auto 
kasutamise vajadusest. Muidugi sobivad need 
bussid ka ülikoolilinnaku või näiteks lennujaa-
made territooriumile.
Lähimate aastakümnete jooksul need praegust 
linnatransporti veel ei asenda. Kesklinna neid 
saata pole mõtet, sest transpordivõimalusi on 
seal juba piisavalt, ja esialgu on see ka liiga 
ohtlik – me küll testime ja õpetame autot, aga 
kõiki asju ei ole ju võimalik ette näha. And-
mete kogumine ja testimine on aeganõudev 
protsess ja ohte on erinevaid. Kindlasti teevad 
autonoomsed sõidukid siiski vähem õnnetusi 
kui inimese juhitud sõiduautod, arvuti eksib 
vähem. Kui tänavail on autonoomsete sõidu-
kitega koos ka targad teemärgised ja sõidukid 
oskavad omavahel suhelda, on liiklus veelgi 
sujuvam ja ohutum.

Praegu on Su pea ilmselt pilgeni täis  
lõpetamisega seonduvat, aga püüa  
meenutada: millega Sa oma vaba aega 
sisustad, kust energiat ammutad?

PERSOON

Õnneks headel päevadel töö ongi hobi ja siis 
võib siin istuda kauem ka. Vabal ajal tegelen 
tudengiaktivismiga, käin trennis või olen pere 
või sõpradega. Kui nädalavahetuseti vähegi 
aega on, meeldib mulle linnast ära sõita. Olen 
maalaps – pärit Rakverest, kuid juba väikse-
na meeldis mulle rohkem olla maal vanaema 
juures, joosta ringi põldudel. Ka praegu meeldib 
mulle olla looduses rahus ja vaikuses, aju ja 
meeli puhata.
7. eluaastast peale olen tantsinud, esimesed 
aastad tegelesin võistlustantsuga, siis rah-
vatantsu ja hiljem show-tantsuga. Viimasel 
aastal olen tõesti keskendunud peamiselt 
ülikooli lõpetamisele ja tööle, kuid varem on 
tantsimine olnud üks mu põhilisi hobitegevusi. 
Kes teab, mis sügis toob, kui on rohkem vaba 
aega, lähen ehk uuesti tantsima.
Kindlasti saan energiat ka inimestest, kes mu 
ümber on, ja keskkonnast ehk ülikoolist. Meil 
on väga toetav meeskond ja kui keegi märkab, 
et teine on „maas“, siis meeskond toetab ja teeb 
kõik, et tuju jälle üles saada. Aga neid hetki 
pole palju. Kui teed asju, mis sulle meeldivad ja 
põnevust pakuvad, siis polegi põhjust kurb olla. 

Kõlab nagu jackpot.
Ükspäev just mõtlesin sellele, et kas see nüüd 
ongi töö, mida ma olen enda jaoks tahtnud. 
Meenusid oma mõtted paari aasta tagant ja 
tõesti, just sellist elu ma endale ette kujuta-
sin: liikuv ja huvitav töö heas keskkonnas. Ja 
siin ma nüüd olen. Mul on väga hästi läinud!

On Sul eeskujusid?
Otseselt mitte, olen pigem üritanud ennast 
leida ja inseneritööd tehes otsinud, mis mulle 
meeldib – inseneeria ja tootearendus on nii-
võrd lai valdkond, et võimalusi on palju. Olen 
katsetanud eri teemadega: projekteerinud lu-
mesahku ja koostanud eksponaate, kõik on ol-
nud põnev, kuid polnud tunnet, et tahan seda 
terve elu teha. Aga nüüd siin tean, et innova-
tiivse asja loomine on minu teema – see töö on 
küll raskem, aga mulle meeldib. Meeldib nii 
suure pildi vaatamine ja protsessi juhtimine 
kui ka selliste hetkede võtmine, kus naudin ise 
käe külge panemist, detailidele keskendumist 
ja inseneritööd.
Kui võtsin õpingute ajal vaheaasta ning Aust-
raalias puhkasin ja ringi reisisin, oli selleski 
ports eneseleidmist: sain aru, et mul on vaja 
oma ajusid kasutada. Aasta tehnikavaldkon-
nast eemal näitas, et olen teinud õige valiku – 
tundsin sellest väga puudust!
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gused ülikoolis, kaugemalt pole vaja midagi 
otsida!

Ja mis sinust siis nüüd edasi saab?
Minu päevad lähevad täpselt samamoodi edasi, 
lihtsalt vähem lõputöö kirjutamist. Ülikoolist ei kao 
ma kuskile ja Iseauto projekti juurde jään edasi.
Ma ei tea, mida ma viie aasta pärast teen – va-
rem tundus selline plaani puudus veider, nagu 
sa ei tahakski elus kusagile jõuda, aga prae-
gu vist pigem tavaline. Elu on ootamatusi ja 
võimalusi täis ja kui oled ise aktiivne, siis kõik 
jookseb väga kenasti ka ilma suurte plaanide-
ta. Ma ei suuda väga diivanil istuda, kogu aeg 
tuleb tegutseda ja pigem on probleemiks see, 
et ma väga tihti „ei“ ei ütle. Eks ma pean seda 
õppima. Aga mina olen niimoodi väga rahul ja 
pole põhjust ühtegi tehtud valikut kahetseda. ■

PERSOON

Mis oli kõige suurem õppetund  
õpingute jooksul?
Mingite erialade, õppeainete mitte nii süvitsi 
õppimine; just esimestest aastatest pidanuks 
rohkem teadmisi kaasa võtma. Tegin kõik 
oma ained ära, aga sinna need ka jäid. Eks tol 
hetkel ei teadnud ka, mida tulevikus täpse-
malt vaja on, ja õnneks on võimalik kõik need 
teadmised jälle üles otsida ja meelde tuletada.

Ütle esmakursuslastele üks nõuanne, 
mida neil siin õppides vaja läheb.
Looge kontakte! Need tulevad hiljem väga kasuks.
Kindlasti olge aktiivsed, ülikoolis on väga 
palju võimalusi ja kui ise aktiivne olla, siis on 
väga palju projekte, kust uusi kogemusi saada. 
Esimestel aastatel uurige läbi kõik nurgata-

Iseauto projektijuht pofessor 
RAIVO SELL
Paljud gümnaasiuminoored kahtlevad, kas 
insenerierialad tüdrukutele sobivad ja kas 
nad saavad hakkama. Mari-Ly on parim 
näide selle müüdi kummutamiseks. Olles 
mehaanikainsener, on ta ühtlasi väga laia 
silmaringiga ja täis pealehakkamist. Kui 
mõni otsus nõuab riskimist, siis on Mari-Ly 
selle julgelt vastu võtnud ja väga hästi kõik 
kriitilised situatsioonid lahendanud. 
Lisaks sellele, et ta on väga hea insener, on 
Mari-Ly ka suurepärane suhtleja ja suudab 

Iseautot väga hästi esitleda. Iseauto meeskon-
nale on Mari-Ly kahtlemata üks olulisemaid 
panustajad. Ta pole mitte ainult mehaanikain-
sener, kes projekteeris uue Iseauto alusraami, 
vaid tegeleb aktiivselt auto esitluse ja turun-
dusega ning kõigele lisaks on üks peamine 
projektide ettevalmistaja ja bürokraatiaga 
tegeleja. Sõbralik, inspireeriv, meeskonda 
motiveeriv ja laia silmaringiga insener. 
Soovin, et meil oleks selliseid inimesi Ise auto 
meeskonnas ja inseneriteaduskonnas üldiselt 
oluliselt rohkem ning Mari-Ly on väga hea 
eeskuju, mida gümnaasiumiõpilastele näiteks 
tuua. ■

„LAIA SILMARINGIGA INSENER“

Kolleeg ja sõber  
JOHANNES MOSSOV
Mari-Ly on Iseauto projekti vaimne ema, 
kes juhib ja juhendab kõiki ning kui kellelgi 
on mingi probleem, minnakse esimesena te - 
ma juurde: tema teeb selgeks, mida teha ja  
kellega rääkida. Ta on hea juht ja liider, ning  
mitte võimu võtmise mõttes, vaid ta tõesti 
oskab ja tahab inimesi aidata ja juhendada. 
Kui vahel keegi jama kokku keerab, teeb 
ta kiirelt ja konkreetselt ka selle inimesele 
selgeks. Stressi ja väsimusega tuleb ette 
ka emotsionaalsemat suhtlemist, siis tuleb 
korralik „tulistamine“ ja pärast on kõik jälle 
klaar, hinge vinduma ei jäta ta kunagi.

Ma pole veel aru saanud, mis teda innus-
tab ja millega ta end laeb, aga ta on alati 
kohuse tundlik, alati täpne, alati kohal ja 
teeb alati lõpuni selle, mille eest vastu-
tab.
Kõige naljakam on aga see, et tal justna-
gu pole enda ümber gabariiditunnetust, 
vähe malt mis puutub tema enda asjades-
se: ikka pillab ta midagi maha või jälle 
jookseb kusagile sisse, hiljuti saime just 
naerda, kui ta suutis end autouksega 
ära lõhkuda, nii et kaks nädalat oli käsi 
kinni. Aga kui tema käes on kellegi teise 
asi, siis see püsib alati terve ega kuku 
kunagi. ■

„HEA JUHT JA LIIDER“

MIDA TEISED ÜTLEVAD
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Suvemängude koordinaator TalTechis Jasmin Mursula

Palju õnne kraadi kättesaamise puhul. Suur töö 
on selja taga ja nüüd on õige moment aeg maha 
võtta. Pole midagi paremat kui tulla kasvõi terve 
kursusega Üliõpilaste XX Suvemängudele TalTechi 
esindama!
Suvemängud toimuvad 28.–30. juunil kaunis Lõu-
na-Eestis Käärikul. Juubeli puhul on kõik vilist-
lased eriti oodatud. Kokku saab võistelda 40 alal, 
neist 27 on punktialad ja 13 meelelahutuseks. Kui 
oled heal tasemel sportlane, on sul võimalus Ees-
ti parimate tudengitega omal alal rinda pista, kui 
aga oled pigem pühapäevasportlane, siis on see ka 

üritus, kus saab pingevabalt proovida huvitavaid 
spordialasid, nagu näiteks seinamäe 100, vibulask-
mine, sääsetapmine, pannkookide kiirussöömine, 
mobiiltelefoniheide, elamusjooks või naiste muda-
maadlus. Soovi korral saab ka lihtsalt grillida (ja 
samal ajal oma ülikoolile punkte teenida!) ning sõp-
radega suve nautida, sest Käärikul on mõnus järv.
Vilistlastele on eraldi aktiivsusarvestus ja au-
hinnad!
Kas hakkasid juba soojendust tegema? TalTech on 
kahekümnest Suvemängude toimumise korrast 
toonud võidu koju kuuel korral, see on rohkem kui 
ükski teine kõrgkool. Teeme seda taas! Tule anna 
oma panus ja hoiame üheskoos TalTechi lippu 
kõrgel!
Pileti hinna sees on osalemine võistlustel, TalTec-
hi spordisärk, toitlustus ja peoprogramm. Ööbimi-
ne toimub suveseiklusele kohaselt telkides.
Mente et musculus – suvemängudel näeme! ■

ÄRME JÄÄME VÕÕRAKS

TULE ÜLIÕPILASTE 
SUVEMÄNGUDELE! 

Jasmin Mursula, Summer Games Coordinator at TalTech
Congratulations on graduation! It was a hard journey 
and now is the perfect time to take time off and relax. 
Join your coursemates to represent TalTech at the 20th 
Student Summer Games!
The Games will take place from 28–30 June in beautiful 
South Estonia, Kääriku. As it is a jubilee event, all alumni 
are particularly welcome. You can compete in 40 sports, 27 
of which award points and 13 are played just for fun. If you 
consider yourself a good athlete, you will have the chance 
to beat Estonia’s best students. If you are more of an ama-
teur athlete, you can try out exciting sports, for example, 
‘Seinamäe 100’, archery, mosquito killing, pancake eating 
contest, mobile phone throwing, adventure running, and 
mud wrestling. You can also have a barbecue (and earn 
points for the university at the same time!) and enjoy the 

summer with your friends at the beach – Kääriku has a 
beautiful lake. 
Alumni are awarded separately.
Have you started to warm up already? Out of 20 Stu-
dent Summer Games, TalTech has won six times – 
more than any other university. Let’s do it again! Come 
and contribute to our success. Together, we will keep 
the flag of TalTech flying high.
Included in the ticket price is participation in compe-
titions, TalTech sports shirt, catering and the party 
programme. Accommodation in tents, as is suitable for 
a summertime adventure.
Mente et musculus – see you at the Summer Games! ■

COME TO THE STUDENT SUMMER GAMES! 

TÄHTSAD LINGID /  
IMPORTANT LINKS: 
WEB: WWW.YLISPORT.EE/SVM

FACEBOOK EVENT:  
ÜLIÕPILASTE XX SUVEMÄNGUD

FACEBOOK GROUP:  
TALTECH SUVEMÄNGUDEL 2019

www.ylisport.ee/svm
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ÄRME JÄÄME VÕÕRAKS

Kellel sügisel ülikooli õppetööks ka enam asja 
pole, siis tipikaks jääte igavesti, mistõttu olete 
kõik palavalt oodatud järjekordsele suurejooneli-
sele linnakupeole.
Kogu päeva vältavale haridus- ja meelelahutus-
programmile järgneb raju, aga väärikas järelpidu 
ning osa tasub võtta mõlemast. Broneerige juba 
praegu 13. september oma kalendrites. 
Siin on mõned põhjused:
 � Hea võimalus panna alus oma grupi vilistlaste 

kokkutulekute traditsioonile. Ülikool aitab 
ruumide ja kohvilauaga, teie tulge kokku ja 
vaadake koos tagasi ja edasi. 

 � Meenutage noorust värskete rebaste ristimist 
vaadates. Arvata võib, et pidu käib ka kõikides 
ühikates – koputage ustele!

 � Linnakuorienteerumisel satute kohtadesse, 

KÕIKIDELE TALTECHi 
LÕPETAJATELE: KUTSE
Linnakupeo peakorraldaja Sten Kalder  Foto: TalTechi arhiiv

kuhu õpingute ajal ei õnnestunud jõuda, nt 
Mektory uus koostööala või rektori kabinet.

 � Laborite uksed on kõigile avatud: saad tulla 
kodulaborisse nostalgitsema ja vanu tutta-
vaid teretama, aga ka luusida teiste erialade 
laboratooriumides. Kes teab, võibolla saab siit 
alguse mõni uus koostööprojekt või huvi mõne 
uue eriala vastu?

 � TalTechi laulu- ja tantsupeol teevad kaasa üli-
kooli neli laulukoori, rahvatantsuansambel Kul-
jus ja puhkpilliorkester, muuhulgas on lubanud 
kaasa lüüa rektoraat täies koosseisus. Kaasa 
laulda saavad kõik, nagu heal laulupeol ikka!

 � 10 000 ruutmeetril toimuval järelpeol astuvad 
kolmel laval üles TalTechi tudengitest DJ-d, 
Smilers, Öed ja Singer Vinger ning trobikond 
teadlas-, tudengi- ja vilistlasbände. 

Vivat academia, vivant celebrationes! ■

Sten Kalder, Campus party organizer

Even if you will no longer be a student in autumn, you 
will always be part of the TalTech family, which is why we 
warmly welcome you to join our next grand campus party.
A day-long educational and entertaining programme 
will be followed by a wild yet dignified party, both worth 
attending. The event will take place on 13 September, 
so make sure to save the date.
Reasons to attend:
 � A good opportunity to lay the foundation for your 

future alumni reunions. The university helps with 
rooms, coffee and snakes, so you could come together 
to reminisce about your studies and talk about the 
future plans.

 � Recall your youth by watching the initiation ceremo-
nies for freshmen. It is more than likely that the 
party venue will spread to dorms as well – make 
sure to knock on doors!

 � Campus orienteering will take you to places that you 
never saw during your studies, for example, the new 
innovation hub in Mektory or the rector’s office.

 � Revisit your old lab for the nostalgia and mingle with 
old acquaintances or take a look at the labs of other 
specialties. Who knows? Maybe this will inspire a 
new project or spark your interest in a new specialty.

 � Four choirs, folk dance ensemble Kuljus, and the 
wind orchestra of the university, as well as the rec-
torate in its entirety will take part of the TalTech 
song and dance celebration. Naturally, everyone can 
sing along.

 � The afterparty, which will be held on a 10,000 m2 
area with three stages, will feature TalTech student 
DJs, bands Smilers, Öed and Singer Vinger, and also 
a number of bands formed by the students, alumni, 
and members of faculty of TalTech.

Vivat academia, vivant celebrationes! ■

FOR ALL TALTECH GRADUATES: INVITATION 
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Tallinna Tehnikaülikool – värske rahvusvahelise 
hüüdnimega TalTech – rõõmustab koos teiega täht-
sa verstapostini jõudmise puhul. Loodan, et olete 
lisaks rikkalikele teadmistele ja oskustele saanud 
Tehnikaülikoolist kaasa hoiaku muuta maailma 
paremaks, kasutades meie motot mente et manu.
Mul on hea meel, et tänases Eestis on teie võima-
lused avaramad kui kunagi varem: teid ootavad 
paljud kodumaised töökohad, aga üha enam ka 
võimalused töötada ja õppida kodust kaugemal, 
omandada uusi kogemusi ja sidemeid, mis või-
maldavad tulevikus suurendada Eesti üleilmset 
ulatust.
Kõrvuti Eesti üliõpilastega on lõpetajate hulgas 
iga aastaga suurem arv välisüliõpilasi. Loodan, et 

leidsite Eestist lisaks akadeemilistele teadmistele 
ka sõpru ja sidemeid, mis aitavad suurendada või-
malusi rahvusvaheliseks koostööks.
TalTech on viimastel aastatel pööranud suurt 
tähelepanu oma tegevuse kaasajastamisele ja 
kaasaegsete tehnoloogiate laialdasemale kasu-
tuselevõtule. Loodan, et võtate siit minnes midagi 
kaasa sellestki mõttelaadist.
Veelkord, palju õnne ja teadke, et Tehnikaüli-
kool Mustamäel on alma mater’ina teie jaoks 
alati olemas.

Akadeemik Jaak Aaviksoo, 
TalTechi rektor

Tallinn University of Technology – with its fresh inter-
national short name TalTech – is pleased to reach an 
important milestone with you. I hope that, in addition 
to rich knowledge and skills you acquired from the Uni-
versity, you take along the attitude to make the world a 
better place using our motto mente et manu.
I am pleased that in today's Estonia, your opportunities are 
wider than ever: many local jobs are waiting for you, but 
there are more and more chances to work and study further 
away, to gain new experiences and connections that will en-
able us to increase the global reach of Estonia in the future.
Along with Estonian students, there are a greater 
number of foreign students each year among graduates. 

I hope that in addition to academic knowledge, you also 
found friends and relationships in Estonia that will help 
increase opportunities for international cooperation.
In recent years, TalTech has contributed to the mod-
ernisation of its operations and adoption of modern tech-
nologies. I hope you take some of this mindset with you 
when you leave.
Once again, congratulations and be aware that TalTech 
in Mustamäe as your alma mater is always there for you.

Academician Jaak Aaviksoo, 
TalTech Rector

CONGRATULATIONS, DEAR GRADUATES! 

LÕPETAJAD / GRADUATES

PALJU ÕNNE,  
HEAD LÕPETAJAD! 
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LÕPETAJAD / GRADUATES

INFOTEHNOLOOGIA
TEADUSKOND /  
SCHOOL OF INFORMA
TION TECHNOLOGIES
MAGISTRIÕPE / MASTER STUDY

Arvutisüsteemid /  
Computer and Systems  
Engineering
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Mihkel Abel, cum laude
Adeniyi Olanrewaju Adekoya
John Tari Bagshaw
Khuldoon Bukhari
Tymofii Chashurin, cum laude
Paulo Alexandre Dos Santos  

Zacarias
Daniel El Basania
Caner Gür
Georg Haud, cum laude
Alfred Hiie
Valerii Holovko
Aleks-Daniel Jakimenko-Aleksejev, 

cum laude
Henry Juhanson
Givi Khutsishvili
Reijo Olavi Komu
Gunnar Kotkasets
Rait Kurg, cum laude
Karl Laanemets, cum laude
Martin Lahtein, cum laude
Keijo Lass, cum laude
Tõnis Lusmägi
Harsha Chaitanya Manam
Taras Maslych, cum laude
Yangpeng Miao, cum laude
Tengiz Pataraia
Tanel Peet, cum laude
Rene Pihlak, cum laude
Raihana Sultana Poli
Sumit Kumar Prajapati
Tarmo Prillop, cum laude
Silva Sammelsaar, cum laude
Hardi Selg
Oleksandr Shabala
Ameer Shalabi, cum laude
Ivan Tsud
Kristjan Vilipõld

Biomeditsiinitehnika ja  
meditsiinifüüsika /  
Biomedical Engineering and 
Medical Physics
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Annika Kluge
Erik Proškin
Andy Reiu
Madis Sepa
Tuuli Uudeberg

Digimuutused ettevõttes /  
Digital Transformation in  
Business
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Ott Aljas
Marily Hendrikson
Jaak Härma
Monika Isak
Klen Jäärats
Eliko Jõgiste
Rain Kaarjas

Joosep Kaasik, cum laude
Terje Kalamees
Krister Kalda
Kaie Kasemets
Mait Kaup, cum laude
Sven Kirsipuu
Karita Kivi
Külli Koort
Erik Kosenkranius
Lehar Kütt
Karmeli Laugen
Imbi Loomets
Leelo Muru
Külli Ojasaar
Birgit Peterson
Hele-Riin Pihel, cum laude
Marika Popp
Maigi Pärnik-Pernik
Veiko Randlaine
Merike Saks
Sten Seene
Maia Sokk
Margus Soots
Marko Tamme
Pille Tina-Kuusik
Priit Valk
Roman Vasjukov
Riho Vask

Elektroonika ja kommuni
katsioonitehnoloogiad /  
Communicative Electronics
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Agha Zain Abid
Akmalidin Alimov, cum laude
Mohammad Alizadehghoulan
Kamaldeen Folarin Jimoh
Stephen Kabali
Rashiduddin Kakar
Nikhil Kashyap
Andrei Krotov
Rauno Lainemäe
Nika Mukbaniani
Zhen Ni
Kertu Pikk
Siim Pille, cum laude
Saqlian Ali Raza
Jeffrey Leonel Redondo Sarmiento
Alari Rotka
Henri Sink, cum laude
Juri Šatov

Eriigi tehnoloogiad ja teenused /  
EGovernance Technologies 
and Services
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Temofe Isaac Akaba
Sijo Arakkal Peious
Timur Baltabaev
Rakshya Bhattarai, cum laude
Sidra Azmat Butt
Tania Ernestina Erazo Villacres
George Misan Eyoyibo
Chiemezie Francis Iroka
Hiroki Kaminaga, cum laude
Heidi Kogres
Oleksandr Kosenkov
Millicent Achieng Kwede
Helena Kõrge, cum laude
Nino Lazuashvili
Zaib Liaqat
Silvia Lips, cum laude
Yishuang Liu
Polina Medvedieva

Nino Mezurnishvili
Kalev Mändmaa, cum laude
Jyotirmoy Patgiri, cum laude
Yuliia Petriv, cum laude
Marili Ruus
Rois Saputro, cum laude
Julia Tšerentsova

Informaatika /  
Computer Science
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Sander Aasaväli
Raigo Aljand
Olga Andrejeva
Mirjam Feodorov
Aleksei Gvozdev
Rasmus Iila
Kenn Jaakson
Gregor Johannson, cum laude
Marko Kaar
Einar Kivisalu
Peeter Kokk
Anna Krajuškina, cum laude
Hendrik Laas
Aleksei Netšunajev, cum laude
Aivo Olev, cum laude
Jaanus Piip
Kaarel Randorg
Vladislav Zakharenkov, cum laude
Siim Talts
Uku Markus Tammet
Viktoria Tisler, cum laude
Siim Kaspar Uustalu, cum laude
Rain Vink
Marjana Voronina, cum laude

Infosüsteemide analüüs ja  
kavandamine /  
Analysis and Design  
of Information Systems
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Annely Aasalaid
Allan Allmere
Annika Avingu, cum laude
Vjatšeslav Jefimov
Peegi Kaibald, cum laude
Karl Kiil
Tiina Käsukond, cum laude
Imre Lees, cum laude
Merike Lees
Andrus Leok, cum laude
Helena Loitmaa
Maarja Mahlapuu, cum laude
Anneli Mihkelson, cum laude
Rain Nõmmik
Eduard Pajumägi
Karin Polli
Mart Potter
Kärt Raidmaa
Rainer Renn, cum laude
Märt Saarmets
Kreet Solnask, cum laude
Tuuli Soodla-Tikkerbär, cum laude
Eliis Sootee
Jaanus Udam
Mikk Vachtmeister, cum laude
Kristel Velleste
Triin Versis, cum laude

Küberkaitse / Cybersecurity
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Annika Aavaste
Heleri Aitsam
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LÕPETAJAD / GRADUATES

Andres Antonen
Lukáš Bortník
Kayla Marie Cannon
Joanna Rose Castillon Del Mar,  

cum laude
Ephrem Getachew Demesa
Pubudini Gayanjalie Dissanayake
John Chukwufumnanya George
Mostafa Hadi
Maarja Heinsoo, cum laude
Kristine Hovhannisyan
Raul Ezequiel Jimenez Haro
Chinmay Vidyadhar Khandekar
Ragnar Kobin
Bitchiko Kodua
Nurbanu Konayeva
Roman Kononov
Vita Krainik
Nikita Kuznietsov
Marek Matsalu
Jorge Alberto Medina Galindo
Jaana Metsamaa
Roman Müller
Tornike Nanobashvili
Henry Okechukwu Okere
Kärt Padur
Tambet Paljasma
Kirke Pralla
Kristopher Ryan Price, cum laude
Bruno Didier Produit
Ivo Pure
Randel Raidmets
Sasan Rezaeifars
Mikk Romulus
Silver Saks
Prabin Krishna Subedi
Alberto Zorrilla Garza, cum laude
Jessica Ai Truong
Pavel Tšikul
Krishna Vaishnav
Abenezer Berhanu Weldegiorgis
Olesia Yaremenko
Saber Yari

Tarkvaratehnika /  
Software Engineering
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Osman Fırat Akandere
Abdulateef Olamide Alli
Victor Olugbenga Aluko
Atakan Arıkan
Eldar Hasanov
Yaroslav Hrushchak
Anastassia Ivanova
Kevin Kanarbik
Mikheil Kenchoshvili
Nurlan Kerimov
Triinu Lepp
Kateryna Lytvyniuk
Artem Mateush
Clive Tinashe Mawoko
Maksym Melnyk
Luis Gerson Noboa Martillo
Demur Nodia
Kristiina Oks
Oluwatobi Samuel Omisakin
Raza Ur Rab Rana
Elkhan Shahverdi
Oleksandr Shvechykov
Freddy Marcelo Surriabre Dick
Erdem Toraman
Karl-Martin Uiga
Vello Vaherpuu
Maksym Yerokhin, cum laude

Telekommunikatsioon /  
Telecommunication
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Annika Kaarmäe

Tervishoiutehnoloogia /  
Health Care Technology
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Daniel Dotun Adenisimi
Mousomi Akter
Kerti Alev
Bassam Khalil
Grete Kikas, cum laude
Maarja Kuslapuu, cum laude
Tatjana Kuznetsova
Marge Laan
Hong Van Anh Nguyen
Hemoprova Paul
Krisseliine Pärt
Jilma Liudmila Rios Kotliarova
Maiko Sado, cum laude
Tatiana Shkurkina
Helen Staak, cum laude
Giorgi Tskhvarashvili
Heidi Urmet
Pia Marja Viklund
Olga Vovk, cum laude

Äriinfotehnoloogia /  
Business Information  
Technology
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Lauri Antalainen, cum laude
Raul Haavala
Liis Harjurand
Riivo Kiljak
Pavel Kodotšigov
Kadi Laidoja
Raul Leemet
Viktoria Lemberg
Kristjan Lilleoja, cum laude
Jürgen Niinre
Kristiina Omuk
Susanna Peek
Joosep Põllumäe
Liis Rush
Priit Sohkin
Viktoria Tamm
Kristjan Ulst
Gert Väli

BAKALAUREUSEÕPE

Arvutisüsteemid / Computer 
and Systems Engineering
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Rene Allkivi
Ralf Anari
Mark Chernyaev
Maksim Gorkunov
Renee Gustasson
Rain Haabu
Daaniel Ipsberg
Sten Juhanson
Trevor Kallaste
Rain Kilkson
Kalev Kuusk
Carl-Robert Linnupuu
Maksim Moissejev
Andreas Nagel
Erik Jüri Nurmela

Tarmo Pajusaar, cum laude
Jonathan Räni

Elektroonika ja  
telekommunikatsioon /  
Electronics and  
Telecommunications
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Arseni Bogoljubov
Kristjan Kaunis
Igor Kozlovski
Taavi Palo, cum laude
Vladimir Semjonov
Kristjan Soodla
Rudolf Tammekivi
Veikko Tunnel
Edwin Weber, cum laude

Informaatika / Informatics
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Andreas Aadli
Natalja Baranova
Artur Bassov
Aleksander Belov
Vladislav Bernjakov
Elena Borissov
Eduard Bortkevitš
Natalja Bortnikova
Richard Bossenko
Kirill Denisov
Ilja Denissov
Erik Dzotsenidze
Märt Erlenheim
Laura Ernits
Aleksander Fadejev
Dmitri Golovatš
Mark Grabovski
Imre Gretsi
Jaanis Heido
Laura Herma
Gunnar Joosep Hint
Roman Holvason
Karl Hõbessalu
Jordan Jorš
Steven Juks
Artjom Juškov
Mihkel Jõeveer
Pavel Kargin
Charlie Chris Karniol, cum laude
Karl Kask
Tomas Kingissepp
Gert Kivimägi
Aleksei Kondratjev
Dmitri Kondratjev
Nikolai Kopa
Heidi Korp
Tanel Kossas, cum laude
Nikita Kovalenko
Vladimir Kulagin
Merli Lall
Henry Laur
Martin Lillemets
Eduard Egils Looga
Aivar Loopalu
Regina Helena Lõpp-Elmeste
Sven Maivel
Edgar Miadzieles
Mirjam Mälksoo, cum laude
Krõõt Grete Mänd
Tanel Oberg
Mirjam Pajumägi
Ceisi Peik
Tõnis Piip
Igor Podgainõi
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Maksim Potapov
Tanel Prikk, cum laude
Rene Prähla
Marek Puik
Britta Pung
Kärte Pärend, cum laude
Siim Raudsepp
Ragnar Rebase
Vladislav Redkin
Kaspar Romulus
Anton Ašot Roolaid
Terje Russka
Peeter Rõbakov
Ilja Samoilov
Mikk Sillamaa
Daniel Smirnov
Igor Stulov
Kaspar Suurkaev
Anton Šiškov
Veronika Zamakhova
Sergei Zarembo
Magnus Teekivi
Erko Teor
Oliver Tiit
Sergei Tsimbalist, cum laude
Vjatšeslav Tšetšnev, cum laude
Tõnis Täht
Svetlana Ušakova
Rasmus Vaik
Fred Varb
Triin Vask
Henri Vasserman
Martin Veem
Martin Viksi
Ethel Voites
Hendrik Õunapuu

ITsüsteemide arendus /  
IT Systems Development
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Mikk Raudsepp

Äriinfotehnoloogia / Business 
Information Technology
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Dianne Aalde
Daniel Aju
Ergo Altin
Sander-Sven Annula
Alex Antonis
Jekaterina Dudina
Geili Enok
Rain Hallikas
Deniss Harlamov
Karlos Heinla
Raiko Hindpere
Kevin Horn
Ants Jaakson
Mihhail Jaskov
Eliise Juhansoo
Kristina Jumankina-Bestšastnaja
Alvar Jõekaar
Keit Arleen Kalle
Karl Karjamaa
Karl-Erik Karu
Kairi Kase
Diana Kasesalu
Asiman Kasõmov
Marek Kesküll
Ain-Martin Kink
Kerly Klee
Kert Koplus
Tatjana Krivobokova
Kirke Krämann

Vilena Kudrjavtseva
Marian Kuklane
Kert Kuusalu
Elis Kuusik
Andre Laurimaa
Mari-Liis Marge
Taavi Martoja, cum laude
Andra Mataloja
Mark-Felix Mumma
Lisa-Marie Nüüd
Albina Plis
Jekaterina Podpovedkina
Siim Erik Potsepp
Elisabeth Raid
Arne Riso
Liina Savtšik
Kairit Siht
Kaarel Sööt
Jelena Šibalova
Konstantin Zaitsev
Sirelin Tallo
Marion Tamm
Karl Erik Tass
Ly Tempel
Kristin Undrest
Aliide Vainikko
Jelizaveta Vakarjuk, cum laude
Elina Volkova
Martin Ärm

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE

Infosüsteemide analüüs /  
Information Systems Analysis
Karin Aguraijuja
Ilmar Ermus
Deniss Jegorov
Marianna Karm
Katre Kasemägi
Martin Küngas
Laura Lenbaum
Alina Loitšenko
Mariana Maidla, cum laude
Kädi-Kristlin Miggur, cum laude
Jüri Palis
Mark Selezenev
Jooni Soots
Dmitri Tšurjumov
Maris Veermäe
Vesse Vesiaid

ITsüsteemide administreerimine /  
IT Systems Administration
Siim Jurkatam
Triinu Kerna
Jevgeni Kuzmin
Andrek Laanemets
Tarmo Laiksoo
Vahur Lepvalts
Daniel Liik
Sten Lunden
Epp Maaten
Janne Pakkonen
Henri Paves, cum laude
Sander Pihelgas
Erik Proomann
Elizaveta Romanova
Richard Rõngelep
Sirka Tali
Maksim Tšeljabov
Jaan Tanel Veikesaar
Veiko Virk

IT süsteemide arendus /  
IT Systems Development
Sigrid Aasma, cum laude
Liina Abner
Ilja Andrejev

Hardi Antsov
Martin Arusalu
Christo Aruste
Anneli Asser
Marko Johani Belzetski
Den-Daniel Dobrus
Jan Eerik
Kaido Henrik Elias
Pavel Fleišer
Peeter Fridolin
Doris Hallmägi
Argo Hansen
Märt Häkkinen
Simo Jaanus
Lauri Keel
Andreas Kirotar
Taavi Kivimaa
Leho Kivistik
Marko Koiduste
Jaan Koolmeister
Tiit Kuuskmäe
Koit Kõrvel
Hando Laasmägi
Kerttu Liis Lootus
Martin Luik
Harles Luts
Merike Meizner, cum laude
Margus Muru
Martin Nigul
Janno Oolo
Allan Paalo
Arvo Paomees
Henrik Prangel
Jorma Rebane
Kristina Rästas
Krista Rüütel, cum laude
Liina Saar
Martin Saar
Andres Sööt
Indrek Tamm
Aleks Tatter
Imre Teras
Edgar Tereping
Kaspar Urban
Tõnn Vaher
Mihkel Kristofer Vajak
Ruudi Vinter
Lauri Üksti

Küberturbe tehnoloogiad /  
Cyber Security Engineering
Christopher James Vallintine Carr
Farhan Nayeem Islam
Frank Korving
Peep Kuulme
Andris Männik
Artur Ovtšinnikov
Mark Parfeniuk
Nika Ptskialadze
Steven Rugam
Mikus Teivens
Kirill Trunov

INSENERITEADUSKOND 
/ SCHOOL OF 
ENGINEERING
INTEGREERITUD ÕPE /  
ENGINEERING STUDY

Arhitektuur / Architecture
Arhitektuurimagister /  
Master of Science in Architecture
Maarja Abel
Ristjan Johanson
Kadri-Ann Kertsmik
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LÕPETAJAD / GRADUATES

Elis Kevvai
Signe Kits
Anette Gertrud Kruusement
Ahti Luhaäär
Helina Maalt
Priit Rannik
Lisanna Remmelkoor
Maria Soboleva
Katrin Vilberg, cum laude
Ingrid Viskus, cum laude

Ehitiste projekteerimine ja  
ehitusjuhtimine /  
Structural Engineering and 
Construction Management
Tehnikateaduste magister / 
Master of Science in Civil Engineering
Kristjan Ainumäe
Tõnis Alvet
Veronika Birotsi
Margit Errapart
Kaidi Hanni
Risto Häelme
Kennet Iva
Sander Jakunin
Indrek Kadak
Karl Kivisik
Kristjan Koemets
Vladimir Kornilov
Kristjan Kostin
Erik Külasalu
Daire Laas
Toomas-Rainer Leis
Margo Lemming
Jakov Lepahhin
Ingrid Lepik
Rainer Lodde
Maikko Lõhmus
Ralf Makienko, cum laude
Dmitry Matveev
Oliver Metsar
Mariliis Narõškina
Pearu Jakob Ojamäe
Alo Oll
Martin Ots
Siim Paalo
Siim Parrol
Reimo Piir, cum laude
Kauri Piiskoppel
German Plohhov
Martin Proosa
Marek Raat
Lauri Rauk, cum laude
Carl-Oscar Reimann
Taavo Schmidt
Julia Smirnova
Aleksei Stepanov
Ragnar Tamm
Aleksei Tarjan
Alina Tarjan
Timo Tilk
Hannes Tiru
Galina Tolotška
Otto Täht
Vahur Vask
Christer Vaske
Margot Väli

Hoonete sisekliima ja  
vee tehnika /  
Indoor Climate in Buildings and 
Water Engineering
Tehnikateaduste magister / 
Master of Science in Civil Engineering
Aliis Allandi
Monika Brems
Stepan Dõšlovoi

Kirill Gundich
Heinart Heinmets
Kaarel Hordo
Maris Jõpiselg
Helena Kuivjõgi
Mariin Ling-Kivima
Noora Mölder
Karin Nappus
Andres Oppo
Martin Pajuväli
Mihkel Soolepp
Erik Trummal, cum laude

Teedeehitus ja geodeesia / 
Road Engineering and  
Geodesy
Tehnikateaduste magister / 
Master of Science in Civil Engineering
Mihkel Kask
Kristjan Kaskla
Kaia Malberg
Markus Matteus
Rasmus Renter
Martin Terase
Sander Varbla
Kerttu Volk

MAGISTRIÕPE / MASTER STUDY

Disaini ja tehnoloogia tulevik / 
Design and Technology Futures
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Denizay Apusoglu, cum laude
Dinukshie Nirmanie Gunaratne
Ksenia Lebedeva
Katrin Rekor
Martti Rosenblatt
Vladyslav Shvets

Elektroenergeetika /  
Electrical Power Engineering
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Eerik Ennemuist
Arina Hrapko
Armin Ilisson
Ranno Kivistik
Ats Kukk
Jan Puntussov
Hardi Puusepp
Sander Randver
Mihkel Saar
Kristen Sokk
Juri Zenin
Erik Tamsalu
Erki Varandi
Alexander Varushchenkov
Anton Veikman

Energiamuundus ja  
juhtimissüsteemid /  
Energy Conversion and  
Control Systems
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Jaanus Aas
Lauri Eensalu, cum laude
Kaarel Koppel, cum laude
Kaido Lillemägi
Raimo Lilletai
Toomas Piirsoo
Freddy Plaum, cum laude
Ingmar Seidelberg
Aleksei Tsikin

Energiatehnoloogia ja  
soojusenergeetika /  
Energy Technology and  
Thermal Engineering
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Richard Havi
Sander Kahk
Martin Keltman
Georg Muda
Allar Ostrak
Aleksey Petrov
Sander Seeman, cum laude

Euroopa arhitektuur /  
European Architecture
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Renata Boeri
Hans Joachim Daetz
Misagh Khosravi
Margo Koppel
Kristen Lee Kuzdub
Tanja Radovanovic
Caendia Jeanne Wijnbelt

Hajaenergeetika /  
Distributed Energy
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Taimar Ala

Hooned ja rajatised /  
Building and Infrastructure 
Engineering
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Karli Aau
Triin Hallik
Anton Jemeldjažev
Tiiu Jõgi
Kaivo Jürgenson
Kristo-Martin Kermes
Kalver Kluust
Keit Kokk
Rait Kopti
Henry Kõomägi
Heiko Källo
Aleksandr Lember
Vallo Lokko
Ragnar Luigand
Sigrid Mägi
Andres Nuija
Martin Ojamaa
Karl Orumets
Andreas Printsmann
Roman Raaliste
Taaniel Rebane, cum laude
Kevin Reimann
Jürgen Resev
Mailis Sats
Aleksandr Serenok
Sigrid Sild
Andre Säre
Mihhail Šalkevitš
Margus Zavatski
Timo Tsefels, cum laude
Priit Tõnissoo
Rainer Vaidla

Hoonete energiatõhusus /  
Energy Efficiency of Buildings
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Andrei Engels, cum laude
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Gert Kuldsaar
Andres Nuija
Ivari Sarv
Dagmar Teppe
Anastassia Tretjak

Keemia ja keskkonnakaitse 
tehnoloogia /  
Chemical and Environmental 
Technology
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Kristen Altof, cum laude
Jevgenia Eichmann
Jüri Kristjan Käen
Mari-Liis Leinus, cum laude
Natalja Matskevitš
Irina Petrotšenko
Indrek Piir
Svetlana Puustusmaa
Tatjana Rein

Keskkonnatehnika ja juhtimine / 
Environmental Engineering and 
Management
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Kelechi Benedict Ezurike
Gift Eno Etim
Soroush Farshadi, cum laude
Beka Mamukashvili
Maiu Tiismus, cum laude
Mert Tıraş
Oleksii Tomin, cum laude
Vivien Ann Trede, cum laude
Mustafa Cem Usta, cum laude

Kutseõpetaja /  
Vocational Teacher
Haridusteaduse magister /  
Master of Arts in Education
Merit Heinmets
Merli Kalbus
Varvara Kardakova
Arvi Lokk
Sabine Merts
Maali Roomet
Indrek Saar
Andra Salutee
Helin Siibak
Signe Soolo
Marju Teiva
Triinu Tints
Janne Toom

Kütuste keemia ja tehnoloogia / 
Fuel Chemistry and Technology
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Ruff Belimenco
Kristina Blum
Igor Demidovich, cum laude
Jelena Derbneva
Denis Dmitriev
Artur Ivanov
Julia Kapralova, cum laude
Nikita Paltšonok
Oksana Pavlenko
Kirill Rassadkin
Roman Šestakov, cum laude
Darya Yalbacheva

Logistika / Logistics
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Siim Brazier

Natalia Grinkevitš
Taivo Gross
Margot Harjak
Olga Ilnitskaja
Siim Jaksi
Tanel Joala, cum laude
Seido Kaur
Mihhail Kirejev
Kristiina Klemm
Taniel Klettenberg, cum laude
Marko Kostap, cum laude
Kaidi Külaots
Mirjam Lepiksaar
Sirli Luht, cum laude
Karmen Namm
Annely Orlova, cum laude
Karin Raudsalu
Magnus Reimann
Mari-Liis Sepp, cum laude
Milja Tikko
Laura Todesk
Eliise Toomistu, cum laude
Triinu Uiboleht, cum laude
Meelis Uudmäe
Elisa Uussalu
Brit Vaga, cum laude
Kerstina Veevo
Matis Vunk
Agne Väljaots

Maastikuarhitektuur /  
Landscape Architecture
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Anastasia Bõstrova
Priit Ingver, cum laude
Britt Mäekuusk
Merit Saik
Maire Suimets, cum laude
Rait Tamm

Materjalid ja protsessid jätku
suutlikus energeetikas /  
Materials and Processes for 
Sustainable Energetics
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Joseph Olanrewaju Adegite
Syed Ahsan Akhtar
Valeriu Ciocan, cum laude
Gizem Hacialioglu
Michael Keumatio Lontsie, cum laude
Robert Krautmann, cum laude
Deepak Sundar Mohan
Nwadialor Vivian Nwaokolo
Khalil Dolapo Omotosho, cum laude
Teet Randma
Anastassia Žuravljova
Kota Taharaguchi
Gökhan Temel
Mehmet Ender Uslu, cum laude

Mehhatroonika / Mechatronics
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Saleh Ragheb Saleh Alsaleh
Vladislav Babuškin
Rahul Bhola
Md Afangir Hossain
Anurag Kar
Assel Nurmukhanova
Hood Yasin
Kafui Andy Kwaku Amexo
Andrijana Cekovska, cum laude
Ramy Magdy Hanna Aziz Ezzat
Keroles Wasfy Wadiaa Gabra

Korhan Gür, cum laude
Vladislav Kudriavtsev
Mukhammadali Madraimov
Danushka Ranjana Marasinghe 

Marasinghe Mudiyanselage, 
cum laude

Andrei Palshin, cum laude
Udith Ajeevan Parthiban
Alvar Parvelo
Niyazi Piriyev
Artur Pjatkov
Yehor Semeniaka
Urmo Tuul
Nodirkhon Yusupov, cum laude

Puidu, plasti ja tekstiili
tehnoloogia /  
Technology of Wood,  
Plastic and Textiles
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Adeniyi Dolapo Bella, cum laude
Laura Cukkere, cum laude
Labani Dutta
Salma Hafez Efati
Daniel Juhani Bert Laamanen
Tiina Lelumees
Kaisa Raska
Maris Saat
Maarja Soolo, cum laude
Marit Soomets, cum laude
Micah Onyedikachi Tobias
Harti Vahermets
Kevin Visnapuu, cum laude

Tootearendus ja tootmistehnika 
/ Product Development and 
Production Engineering
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Aron Alt
Nikita Anissimov
Arvi Anton
Ingmar Aru
Anton Astahhov
Ainar Elberg, cum laude
Kimmo Epler
Joosep Hansar
Stepan Iljenko
Jaan Intar, cum laude
Kalev Karp
Elvis Keskküla
Lucy Khan
Mari-Ly Klaats
Alan-Skiip Küttim
Tanel Laansalu, cum laude
Kaspar Adam Laht
Henry Lepik
Stenver Matt
Ingvar-Ivar Meesak
Priit Mikker
Mario Mumm
Kevin Pajula
Kristofer Penu, cum laude
Agnus Põlder, cum laude
Sten Martin Raudik
Aivo Räst
Madis Saarma
Siim Silland
Oliver Suuster
Andrei Šendik
Ott Tahk
Kristo Tamm, cum laude
Ardi Teder, cum laude
Kristjan Tikka
Varvara Turgeneva
Juhan Viik
Ivo Väli
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Mul on heameel tõdeda, et Tallinna Tehnikaüli-
kool on taas Eestile midagi andnud. Läbi teie. 
Me oleme andnud teile täiendava hariduse, uued 
oskused ja teadmised. Ja teie olete need, kes 
suudavad Eestit edendada, luua uusi ettevõtteid, 
tooteid ja teenuseid ning hoida üleval Eesti kui 
väikese, aga innovatiivse digiriigi kuvandit. 
Tänapäeva globaalses maailmas toimub talen-
tide võitlus ning võidavad need, kes oskavad 
oma talente arendada ja uusi kaasata. Ma 
usun, et TalTech suudab mõlemat, olles sedasi 
tõeliseks Eesti arengumootoriks. 
Teie, lõpetajad, peate aga silmas pidama seda, 
et tänapäeval on väga edukad vaid need, kes 
ennast järjekindlalt arendavad ja omandavad 
uusi teadmisi. Seetõttu ärge kunagi unustage 
edasiõppimise võimalusi järgmisel õppeastmel 

või täiendkoolitustel. Ja kui üksinda on igav, 
siis võta sõber kaasa ja tulge koos tagasi. Hari-
tud inimesi ei ole maailmas kunagi liiga palju.

GERT JERVAN 
TalTechi IT-teaduskonna dekaan

TallinnaTehnikaülikooli lõpetades liitute te 
ülikooli seitsmekümnetuhandelise vilistlaste 
perega. Olen kindel, et nii nagu võime uhked 
olla oma eelkäijate üle, saame uhked olla teie 
üle, kallid lõpetajad, sest olete suutnud oma 
stuudiumi selle etapi edukalt lõpetada. Olete 
väärikas täiendus ülikooli vilistlastele. Teie, 

TalTech on Eesti kõige olulisem majandusüli-
kool. Suurima ja kõige rahvusvahelisemana 
on meil kanda ääretult oluline roll. Ülikooli 
tehnoloogiapool vastutab selle eest, mida 
Eesti majanduses tehakse paarikümne aasta 
pärast, ja meie majandusteaduskonnas mää-
rame suures osas, kuidas see kõik majandu-
ses toimib. 
Üks on kindel: meil on parimad üliõpilased, 
kes üha rahvusvahelisemas keskkonnas 
õppides on valmis ka eelseisvaks rahvusva-
heliseks konkurentsiks. Sel õppeaastal jõudis 

noored, olete nüüd need, kes peavad edendama 
meie elu nii siin- kui ka sealpool piiri. Tehke 
seda ülikoolist omandatud oskuste ja tead-
miste abil. Lisaks teadmistele olete kindlasti 
leidnud endale ülikoolist sõbrad kogu eluks. 
Naeratused, sõbrakäsi ja inimlik lähedus 
aitavad teid elus võrdselt erialaste oskustega. 
Väärtustage seda sõprust. Aga enne veel, kui 
hakkate oma suuri unistusi ellu viima, puhake,  
lõbutsege, nautige juba lühenema hakkavaid 
valgeid öid ning rõõmustage koos oma sõprade 
ja lähedastega.
Kallid lõpetajad, ülikooli uksed ei sulgu täna 
teie järel, vaid on alati avatud. Soovin teile 
kõigile edu ja õnnitlen ülikooli lõpetamise 
puhul.

TÕNIS KANGER
TalTechi loodusteaduskonna dekaan

DEKAANIDE SOOVID

LÕPETAJAD / GRADUATES
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„Pane ennast proovile – see on ainus tee,  
mis aitab sul edasi areneda.“ (M. Freeman)
„Loovus nõuab julgust veendumustest lahti 
lasta.“ (E. Fromm)
„Inimene kasvab sel määral, kuivõrd kasvavad 
tema eesmärgid.“ (F. Schiller)
„Parim võimalus ennustada oma tulevikku on 
seda ise luua.“ (P. Drucker)
„Pea alati meeles, et sinu enda otsus  
olla edukas on olulisem kui miski muu.“  
(A. Lincoln)
Viis lihtsat lauset, kuid tähenduslikumad kui 
esmapilgul tunduvad.
Igaühel on elus oma eesmärgid, soovid, unis-
tused. Milline iganes saab olema teie järgmine 
samm – ma loodan, et olete inspireeritud ja 
motiveeritud oma unistuste poole püüdlema.  
Vaid taevas on piiriks!
Julgus unistada ja mõelda suurelt ning jul-
gus teha viivad teid kindlasti eesmärgini! Tu-
levik algab teist, head lõpetajad! Mina, kogu 

tagamiseks peab meie pakutav haridus olema 
konkurentsivõimeline juba täna. 

Kuigi veidi peenhäälestamist kulub alati ära, 
näitab meie varasemate tudengite haare, et nii 
see ongi. 

Head teed, kallid lõpetajad!

ENN LISTRA
TalTechi majandusteaduskonna dekaan

Tänavune juunikuu on teie jaoks eriline. Saate 
Mereakadeemiast kaasa head soovid ja diplo-
mi, mis võib teile avada uksed oma unistuste 
täitmiseks. Just nimelt võib, sest unistused 
ei täitu vaid unistades. Nüüd on aeg asuda 
reaalselt tegutsema: mõelda läbi soovid, seada 
eesmärgid tänaseks, homseks ja pikemaks 
perioodiks, luua, arendada ja hoida suhteid 
inimestega, kes saavad teid teie tulevasel tee-
konnal aidata ja toetada, praktiseerida koolis 
õpitut ja iga päev uut juurde õppida, olla enda 
parim versioon ja inspireerida seeläbi tulevasi 
kolleege, koostööpartnereid, kuid eelkõige ise-
ennast. Soovin, et leiate elus enda jaoks õige 
tasakaalu ja suudate seda hoida ka siis, kui 
välised jõud seda vägisi loksutada proovivad. 
Soovin teile enesekindlust, julgust ja tahet ise 
muutuda ja muutusi vastu võtta, ettevõtlik-
ku meelt ning kannatlikkust. Unistustel on 

kombeks täituda, kas õigel ajal või siis pisut 
hiljem. Julget unistamist!

ROOMET LEIGER 
TalTech Eesti Mereakadeemia direktor

inseneriteaduskond ja ülikool on teie üle 
ääretult uhked. Te olete saavutanud midagi 
märkimisväärset! Õnnitlen teid kõiki lõpeta-
mise puhul ja soovin teile edu elu edasistes 
seiklustes!

Palju õnne kõikidele lõpetajatele!
ARVO OORN 

TalTechi inseneriteaduskonna dekaan

teaduskond oma kolme põhivaldkonnaga rah-
vusvahelistesse edetabelitesse, millega oleme 
ka mitmetest Soome sõsarteaduskondadest 
eespool. See võrdlus on oluline, sest enamik 
meie lõpetajatest töötab ettevõtetes, mille 
minimaalne turuühik on Baltimaad ja Soome, 
laiemalt Läänemere regioon. Meie jaoks ulatub 
Eesti majandus kaugele väljapoole riigipiire 
ning oma tudengeid koolitades peame silmas, 
et riigi majanduse tulevase konkurentsivõime 

LÕPETAJAD / GRADUATES
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I am pleased to note that Tallinn University of 
Technology has once again given something to 
Estonia. Through you. We have provided you 
with further education, new skills and know-
ledge. And you are the ones who can promote 
Estonia, create new businesses, products and 
services and keep the image of Estonia as a 
small but innovative digital country.
There is a constant battle of talents in today's 
global world, and those who are capable of deve-
loping their talent and attracting new talent will 
win. I believe that TalTech can do both, being a 
true Estonian development engine.
But you, the graduates, must keep in mind that 
today only those are very successful who consis-
tently develop and acquire new knowledge. The-
refore, never forget the possibilities for further 
learning at the next level of study or in-service 

training. And if you are bored alone, take your 
friend with you and come back together. There 
are never too many educated people in the world.

GERT JERVAN 
Dean of TalTech School of IT

Upon graduation from Tallinn University 
of Technology, you will join the University’s 
alumni community of seventy-thousand. I am 
sure that as we can be proud of our predeces-
sors, we can be proud of you, dear graduates, 
because you have successfully completed this 
stage of your studies. You are a dignified 

TalTech is the most important university of 
economics in Estonia. As the largest and most 
international, we bear a great responsibility. 
The technological part of the university is 
responsible for what is done in the Estonian 
economy in future decades and our School of 
Business and Governance determines how it is 
done.

One thing is certain: we have the best students 
who, by studying in more and more inter-
national environment, are ready for global 

addition to the University alumni. You, young 
people, are now those who have to promote our 
lives both on this side of the border and the 
other. Do it with the skills and knowledge you 
have acquired from the University. In addition 
to the knowledge, you have definitely found 
friends for life from the University. Smiles, 
friendship and human closeness will be helpful 
in life just as much as your professional skills. 
Appreciate this friendship. However, before 
you start realizing your big dreams, have a 
rest, have fun, enjoy the white nights and re-
joice with your friends and loved ones.
Dear graduates, University doors are not closing 
today, but are always open. I wish you all good 
luck and congratulations on graduation!

TÕNIS KANGER
Dean of the TalTech School of Science

DEANS’ WISHES

LÕPETAJAD / GRADUATES
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“Challenge yourself; it’s the only path which 
leads to growth” (M. Freeman)
“Creativity requires the courage to let go of 
certainties” (E. Fromm)
“People grow to the extent their goals grow”  
(F. Schiller)
“The best way to predict the future is to create it” 
(P. Drucker)
“Always bear in mind that your own resolution 
to succeed is more important than any other.” 
(A. Lincoln)
Viis lihtsat lauset, kuid tähenduslikumad kui 
esmapilgul tunduvad.
Five simple quotes, but more meaningful 
than they seem at first.
Everyone has goals, wishes, dreams in life. 
Whatever your next step will be – I hope you 
are inspired and motivated to strive for your 
dreams. The sky is the limit!
The courage to dream and think big, and the 
courage to act will definitely make you reach 

must be competitive today to ensure the future 
competitiveness of our country’s economy.
Although some fine tuning is always neces-
sary, the grasp of our previous students shows 
that this is the case.
Bon voyage, dear graduates!

ENN LISTRA
Dean of TalTech School of Business  

and Governance

This June is special for you. The Maritime 
Academy sends you good wishes and gives you a 
diploma that may open the doors to make your 
dreams come true. It ‘may’ because dreams will 
not come true by just dreaming. Now is the time 
to take action: think your wishes through; set 
goals for today, for tomorrow and for a longer 
term; create, develop and maintain relations-
hips with people who can help and support 
you on your future journey; practice what you 
learned at school and learn new things every 
day; be the best version of yourself and thus 
inspire future colleagues, partners, but above 
all yourself. I would like you to find the right 
balance for yourself, and that you can keep the 
balance even when external forces try to shake 
it. I wish you confidence, courage and willing-
ness to change and accept changes, an entrepre-
neurial mindset, and patience. Dreams have the 

habit of coming true, either at the right time or 
a little later. Dare to dream!

ROOMET LEIGER 
Director of TalTech Estonian Maritime Academy

your goal! The future begins with you, dear 
graduates! I, the School of Engineering and 
the University are extremely proud of you. 
You have achieved something remarkable!
Congratulations to all of you on graduation 
and I wish you luck in future adventures!

ARVO OORN 
Dean of TalTech School of Engineering

competition. This academic year, the faculty 
with its three main areas reached internatio-
nal rankings, surpassing several of our part-
ner faculties in Finland. This is an important 
comparison because most of our alumni work 
in companies that operate in the Baltic states, 
Finland, and the Baltic Sea region in general. 
For us, the Estonian economy goes far beyond 
the national border and, in training our stu-
dents, we realise that the education we offer 

LÕPETAJAD / GRADUATES
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Tööstustehnika ja juhtimine /  
Industrial Engineering and  
Management
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Andry Aasamäe
Konstantin Andronnikov
Denis Belousov
Mariam Dgebuadze
Erko Hermann
Georg Huban
Anand Kaiparavalappil Ramankutty
Karl Kerdt
Giorgi Merabishvili
Britta-Patricia Niinep
Jana Peterson
Viktoria Reutova
Joonas Selge
Mihkel Siinmaa
Kaur Vahtrik
Dulitha Nelaka Wanniarachchi
Irakli Vekua
Sander Vislapuu
Johanna Kristina Väät
Negar Yousefi

Tööstusökoloogia /  
Industrial Ecology
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Gerda-Käddi Alting, cum laude
Hedi Jaup, cum laude
Merli Jõgi
Doris Järv
Anni Kurisman, cum laude
Reelika Kuusik, cum laude
Meriliin Lend
Erje Pabort
Kerli Randmäe
Märt Reha
Daisi Rist, cum laude
Epp Zirk, cum laude
Kaisa Tihkan, cum laude
Mairit Veedla, cum laude
Kätlin Villako

BAKALAUREUSEÕPE

Elektroenergeetika /  
Electrical Power Engineering
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Aleksandr Alba 
Arina Borodkina 
Aleksander Dolgi 
Andi Ingalt 
Kirill Jakovlev 
Birgit Joost 
Jan-Bert Kaljuste 
Jelizaveta Kolatsk 
Andero Kuriks 
Maxim Lubenets 
Artur Mintšenkov 
Aleksandr Mogilenko 
Artem Naydis 
Harri Oras 
Taavi Poll 
Alexander Puussaar 
Kert Pääbo 
Erik Reisenbuk 
Marek Sakk 
Leino Schnur 
Anastasia Soboleva 
Tristan Tamm 
Renno Tamtik, cum laude

Tõnis Teder 
Ari Kristjan Tervonen 
Mihhail Tšernov 
Anton Tšižov 
Tanel Veske, cum laude
Kätlin Värno 

Elektrotehnika /  
Electrical Engineering
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Rasmus Gantsev
Reino Poom
Dmitri Raihtsaum
Heigo-Elmar Vahesaar

Integreeritud tehnoloogiad / 
Integrated Engineering
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Zhanara Akimalieva 
Maryam Oluwatoyin Alli 
Daniil Andrianov 
Sylvain Michel Patrick Barre 
Baris Cem Baykara 
Ethan John Carton, cum laude
Natalia Cherezova, cum laude
Sherif Ayman Mahmoud Elsherif 
Ivan Ignatov 
Anastasiya Ikonnikava, cum laude
Sophio Japharidze, cum laude
Sergei Jegorov 
Vache Kakhoidze, cum laude
Nikoloz Kalandarishvili 
Roop Ranjan Khan 
Egor Khramov, cum laude
Giorgi Kutateladze 
Lekso Migriauli 
Henri Palm 
Bohdan Pavlenko 
Diana Petrova 
Jevgeni Potulov 
Raivo Riiel 
Erkin Sahin 
Merlin-Eliise Salus 
Ülar Tiitma 
Ucha Vekua 
Gabriel Robert Winegarner, cum laude

Keemia ja keskkonnakaitse 
tehnoloogia /  
Chemical and Environmental 
Technology
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Arina Borissenko
Jaana Ehiloo
Ander Lillemaa
Rasmus Martin
Jegor Možeiko
Birgit Murumägi
Kertu Orul

Keskkonnajuhtimine /  
Management of Environment
Loodusteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science
Keith Allikvee 
Egle Eliste 
Marete Hüdse 
Katrina Kaasik 
Kärt Kolpakov 
Liset-Marlen Kuusik, cum laude
Paula Nikolajeva 
Sille Pragi 

Lona Torim 
Andra Villems 

Maastikuarhitektuur /  
Landscape Architecture
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Evelyn Ivask
Anna Maria Järvsalu
Kristin Lang
Airi Loid
Külli Lüübek
Virgo Mäger
Tatjana Noorhani
Brigitta Nõmmik
Kaja Sepper
Edith Tanner

Mehhatroonika / Mechatronics
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Christopher Einmann 
Hans Johan Erikson 
Markus Felert 
Kaarel Haavajõe 
Elar Haviko 
Ants-Martti Helinurm 
Markus Ilves 
Rico Jaanipere 
Andrei Kokurin 
Aleksandr Kotšetov 
Märten Kuusk 
Kaur Küngas 
Ivan Lastovko 
Rait Läänemets 
Tario Raimond Meerbach, cum laude
Erki Meinberg 
Priit Norak 
Tom-Tristan Ots 
Rauno Peet 
Aleksei Poltoratski 
Mati Raadik 
Sergei Rasskazov 
Georg Reintam 
Timothy Rähmonen 
Martin Saar 
Reimo Saart 
Rain Sarapuu 
Siim Soopalu 
Hanno Artur Särg 
Mihkel Talmar, cum laude
Nele Torm 
Tanel Turro 
Jüri Uha 
Krister Veevo 
Hardo Viigipuu 

Puidu ja tekstiilitehnoloogia /  
Technology of Wood and 
Textile
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Mariliis Alev
Aleksandr Frolov
Diana Kovalenko
Merike Laud
Grete-Ly Maasik
Pille-Riin Randaru

Soojusenergeetika /  
Thermal Power Engineering
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Alex Hiis
Maksim Ivanov
Mihkel Karu
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Aleksandr Lossev
Aleks Mark
Jaan Matt
Ragnar Mednikov
Jalmar Mäe
Vaido Velt

Tootearendus ja tootmistehnika /  
Product Development and  
Production Engineering
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Hugo Aasmäe 
Karl Mihkel Feldschmidt 
Aurel Hints 
Dmitri Hlebnikov 
Christopher Juul 
Toomas Kirs 
Kairo Kivi, cum laude
Tristen Erik Kivi 
Lenart Kivistik, cum laude
Sergei Lakissov 
Rasmus Lõhmus 
Karl Markus Mäesalu 
Räšad Nadžafov 
Juhan Papagoi 
Bogdan Pivniuk 
Stina Rahnel 
Sander Randaru 
Andreas Rebane 
Kert Reinhold 
Mark Rohtaru 
Carmen Sillamaa 
Erki Süld 
Vladimir Titov 
Roman Tsõpov 
Kristi Vaino 
Richard Valickis 

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE

Energiatehnika /  
Power Engineering
Sergei Bakajev
Aleksei Hõbesaar
Jevgeni Šnurov
Natalia Vorontsova

Hoonete ehitus /  
Civil Engineering
Artjom Amintšikov 
Rain Arro 
Mihhail Fjodorov 
Sergei Kazakov 
Daria Khaustova 
Sander Kukk 
Merilin Mutli 
Mikalai Nazarchuk, cum laude
Anastassia Novožilova 
Kätlin Pihlak 
Indrek Poom 
Aleksei Razvarov, cum laude
Priit Rebane 
Gleb Sokolov 
Dmitri Timoškin 

Kinnisvara korrashoid /  
Real Estate Maintenance
Sirle Anvelt
Rebekka Han
Erik Kallas
Sander Kelgo
Kristel Kivioja
Anna Grete Kompus
Triinu Kroon
Siim Laur
Marelle Reis

Küberfüüsikaline  
süsteemitehnika /  
CyberPhysical Systems  
Engineering
Gretlin Jõever
Johannes Kadak
Kelly Kangur
Kaupo Kiilaspää
Adelheid Kiriland
Jarmo Kurs
Henri Lumiste
Andres Nöps
Joosep Henrik Sild

Kütuste tehnoloogia /  
Fuel Technology
Jevgeni Aleksejev
Jekaterina Anohhina
Aljona Baissarova
Maria Barbaševa
Irina Bugrova
Veera Dudenkova
Annika Hiie
Aleksandr Ivanov
Maksim Keviš
Merlin Kriisk
Ksenia Kuznetsova
Irina Lipatnikova
Olga Manuilovitš
Vladislav Ossipov
Julia Poljakova
Nikita Vladimirski

Masinaehitustehnoloogia /  
Machinebuilding Engineering
Andrei Aleksejev
Aleksei Burunov
Juri Gribovski
Maksim Kazakov
Aleksei Kiritšuk
Vadim Kronk
Rasmus Leht
Anton Lindau
Anton Materanski
Anton Rogovoi
Pavel Rusinov
Olev Toom

Rakendusinfotehnoloogia / 
Applied Information Technology
Vladimir Andrianov
Jana Demaškevitš
Julija Maikova
Dmitry Matuzilov
Nelli Matuzilova
Artjom Melnikov
Valeria Possaškova
Artur Shabunov
Janar Tomband
Artur Vassiljev

Tootmise automatiseerimine / 
Industrial Automation
Aleksandr Andrejev
Ruslan Berov
Ivan Blohhin
Alexander Borisenko
Deniss Burnjakov
Sergei Judin
Oleg Kaširin
Aleksandr Lvovski
Pavel Maykov
Aleksandr Neiman
Roman Raagel
Ivan Simeiko
Roman Spitšikov
Aleksei Zõkov

Andrey Verzilov
Jelena Veskus
Andres Vinogradov

LOODUSTEADUSKOND / 
SCHOOL OF SCIENCE
MAGISTRIÕPE / MASTER STUDY

Geenitehnoloogia /  
Gene Technology
Loodusteaduse magister /  
Master of Science
Helen Aitai, cum laude
Jaanus End
Mariliis Raud
Elina Rukavitsõna
Annika Rähni, cum laude
Birgit Truumees
Kaie Uustalu

Maateadused ja  
geotehnoloogia /  
Earth Sciences and  
Geotechnology
Loodusteaduse magister /  
Master of Science
Jane Hüdsi, cum laude
Anne Kask
Meila Kivisild, cum laude
Ott Küüsmaa
Andres Küüsmaa
Kai Salm, cum laude
Oliver Samlas
Reeli Sildnik
Trude Taevere
Tanel Treial
Kristel Veersalu, cum laude
Annika Vohta

Rakendusfüüsika /  
Applied Physics
Loodusteaduse magister /  
Master of Science
Joann Gustav Arro
Liisa Arro
Can Berk Cebeci
Birkan Emrem
Ruiwen Ouyang, cum laude
Diana Rand, cum laude
Hans Sokk

Rakenduskeemia ja  
biotehnoloogia /  
Applied Chemistry and  
Biotechnology
Loodusteaduse magister /  
Master of Science
Karin Kabral
Grete Kask
Anna Kattel
Nele Konrad, cum laude
Mari-Liis Ludvig, cum laude
Hanna-Eliisa Luts
Triin Narva, cum laude
Hegne Pupart
Oliver Simpson
Reelika Sultson, cum laude
Mikk Teelahk
Relika Toome
Robert Uibu
Mariann Vendelin, cum laude
Maret Viirma
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Toidutehnoloogia ja arendus / 
Food technology and  
Development
Tehnikateaduse magister /  
Master of Science in Engineering
Triinu Allika
Anna Angerjas, cum laude
Julija Gosteva
Olga Hramtsova
Kaivi Järvela
Hele-Riin Kukker
Anette Kõiv, cum laude
Priit Kõrgmaa
Kärt Leppik, cum laude
Elis Liivo
Kaspar Mooses, cum laude
Katariina Peksar, cum laude
Aleksandr Prokopenko
Maarja Prätz
Teiko Reinik
Brigitte Salmus
Kadri Toomast, cum laude
Gerli Traus, cum laude
Tessa Valgepea, cum laude
Kertu Viigipuu, cum laude

BAKALAUREUSEÕPE

Geenitehnoloogia /  
Gene Technology
Loodusteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science
Anna-Grete Juchnewitsch
Karmen Kalamees, cum laude
Robyn-Stefany Keif
Kadri Kiho, cum laude
Rain Markus Koort
Teele Kuri
Tuuli Katarina Lepasepp
Christer Lohk
Maarjaly Lääne
Ellen Martma
Helena Palu
Käthy Rannaste, cum laude
Monika Mariell Reinart
Kristi Rästas
Signe Saarmets
Triin Siim
Jana Simonova
Raimond Tilk

Geotehnoloogia /  
Geotechnology
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Glea Habicht
Raino Piirsalu
Kuldar Sirelbu
Valdo Tohver

Maateadused ja geotehnoloogia / 
Earth Sciences and  
Geotechnology
Loodusteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science
Jaana Aunapuu
Siim Eensoo
Alina Lerner
Jaagup Lööper
Karl-Sten Põder
Aleks Strazdin
Oliver Vilu

Rakendusfüüsika /  
Applied Physics

Loodusteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science
Miikael Einstein
Cristofer Hillep
Jaroslav Orlov
Sven Põder
Mihkel Sildnik, cum laude
Toomas Tahves
Merilin Vihmaru

Rakenduskeemia ja  
biotehnoloogia /  
Applied Chemistry and  
Biotechnology
Loodusteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science
Maris Alev
Vyacheslav Bolkvadze
Ingrid-Silvia Erikson
Trine Kasemägi
Pille-Riin Laanet
Mareli Leemet
Martin Möllits
Andreas Remmel
Riin Tarto
Toomas Teekivi
Kadi Torila
Jelizaveta Vorobjova

Toidutehnika ja tootearendus / 
Food Engineering and Product 
Development
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Mari-Liis Aneke
Paule Hermet
Heleene Hollas
Liise Hämarmets, cum laude
Veera Jegorova
Hellika Kallaste
Ksenia Konanykhina
Emma-Maria Kostabi
Robert Kotsalainen
Kairit Kruusimägi
Hanna Liis Laanvee
Aire Lumiste
Gloria Märts
Britta Noor
Kaisa Orgusaar
Brit-Beatrice Peri
Kadri-Kristel Saagim
Sandra Saveljev
Jelizaveta Stepanova
Kaisa Teder
Anastassia Tezikova
Lizanne Vija
Merilyn Õis
Mairis Õispuu

MAJANDUSTEADUSKOND /
SCHOOL OF BUSINESS 
AND GOVERNANCE
MAGISTRIÕPE / MASTER STUDY

Avaliku sektori juhtimine ja 
innovatsioon /  
Public Administration and  
Innovation
Sotsiaalteaduse magister /  
Master of Arts in Social Sciences
Svea Heinlaid
Arvo Kuld
Madis Kõpper

Katriin Pannal
Kristina Rebane, cum laude
Priit Tamra

Haldusjuhtimine /  
Public Management
Sotsiaalteaduse magister /  
Master of Arts in Social Sciences
Sigrid Aas
Jana Jurjeva
Merike Jõesaar
Monika Korolkov
Henri Ley
Merike Merirand
Jaana Sahk-Labi, cum laude
Maiken Sõrg
Katrin Tammekun
Toomas Vaks
Katrin Varik

Juhtimine ja turundus /  
Management and Marketing
Sotsiaalteaduse magister /  
Master of Arts in Social Sciences
Signe Abram
Taavi Ilmjärv
Silja Johanson
Liisi Kaasik, cum laude
Kelly Kalm
Sandra Kamarik, cum laude
Svetlana Keks
Riina Kiiver, cum laude
Kristiina Kikas
Anna-Kaia Kikkas
Sander Kondratjev
Oliver Kontram
Victoria Kosk
Elerin Källo
Kaire Laidna
Hendrik Lang
Heli Lauringson, cum laude
Leiki Lehemets
Kelli Lepasaar, cum laude
Triin Lepik, cum laude
Kärt Catharin Liivamägi
Jaan Lisitski
Greethel-Rebecca Loopere
Mikk Meerents
Sandra Metsamärt
Lea Murumaa, cum laude
Rauno Mäepea
Marja-Liisa Noomen
Kadri Pajumaa
Signe Ploom, cum laude
Veiko Poom
Villy Punab, cum laude
Evert Rööpson, cum laude
Jaana Saluste
Jana Suikanen
Timo Suvi
Katariina Sõmmer
Katre Taal
Marek Tamm, cum laude
Hanna Liisa Teder, cum laude
Anni Tedremaa
Sigrit Tiits
Riinu Toomsalu
Kalle Tuhk
Merilyn Uudmäe
Maarja Vanags
Margus Veide
Taavo Velt
Katriin Vesik

Personalijuhtimine /  
Human Resource Management
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Sotsiaalteaduse magister /  
Master of Arts in Social Sciences
Estrit Aasma
Piia Aavik
Triinu Adason
Elsbet Alasoo
Ilja Balujev
Katri Buht, cum laude
Reena Gross
Kersti Hausenberg
Anna Kaljusaar
Riin Karri
Evelin Kerner, cum laude
Laura Komp
Inga Kree
Käroli Kullamaa
Kristiina Kuulman
Kristiina Kuulme
Monika Lehtme
Cris Lillemets, cum laude
Marina Mazur
Birgit Merilain
Kertu Miidu
Ermo Mäeots
Riina Männi
Karolin Niit
Jevgeni Njumainen, cum laude
Maris Ojala
Triin Paaver
Reelika Paju
Laura Paurson
Rio-Steffi Plaaser
Margit Põldaas-Brokko
Marget Pähkel
Kerlin Remmel
Sandra Saar
Pamela Saaron-Juhanson, cum laude
Anu Sillandi, cum laude
Hasan Steinberg
Hiie-Liin Tamm, cum laude
Pille Tamme
Sigrit Tilk
Viktoria Tkatšenko
Einike Uri
Aivi Vaga

Rahvusvaheline ärikorraldus / 
International Business  
Administration
Ärijuhtimise magister /  
Master in Business Administration
Sahed Ahmed
Syed Qasim Ali
Jeremiah Oluwatosin Bakare
Oloruntoba Paul Bamishe, cum laude
Anirban Biswas
Suman Kumar Dangar
Daria Glushinskaia
Ryo Hagiwara
Margarita Haritonova
Md Aminul Islam
Nasrin Islam
Dmitri Jekimov
Olga Kalita
Ingrid Indria Kirss
Mary Kuronzwi
Anton Oskari Laine
Mohammadshahbaz Rashidmiya 

Malek
Mirjam Montvila
Liisi Ots, cum laude
Ishanu Sharma
Roxana Sheykhan
Heta-Maria Kristiina Sinkkonen
Dhwani Jyotishkumar Suthar
Shuyun Zhao, cum laude
Hava Yasin

Rahvusvahelised suhted ja  
EuroopaAasia uuringud /  
International Relations and 
EuropeanAsian Studies
Sotsiaalteaduse magister / Master 
of Arts in Social Sciences
Gabriella Abruzzo
Istikar Ali
Federica Cogoni
Javad Keypour
Ekaterina Kliushina, cum laude
Karolin Kruuse, cum laude
Liis Lehtmets
Sohaib Tahir Mir
Onoitem Udowa Nsehe
Yurii Radchenko
Johanna Rummel
Silver Stõun

Rakenduslik majandusteadus / 
Applied Economics
Sotsiaalteaduse magister /  
Master of Arts in Social Sciences
Gete Grahv
Osvald Griffel
Stella-Stina Heinaru
Keili Jaaksoo
Kadi Kalamees
Raol Kallas
Kadri Kalve
Riho Palis
Indrek Viires, cum laude
Merle Ülejõe

Tehnoloogia valitsemine ja 
digitaalsed muutused /  
Technology Governance and 
Digital Transformation
Sotsiaalteaduse magister /  
Master of Arts in Social Sciences
Shiyevina Amelia Abdool
Lucas Barreiro Lemos
Iker Barrondo Sáez
Irina Ispas
Kristina Kraiko, cum laude
Jörgen Martin
Nosakhare Jefferson Osemwota
Triin Puusaar, cum laude
Siddharth Srivastava

Töö ja organisatsiooni
psühholoogia /  
Work and Organizational  
Psychology
Sotsiaalteaduse magister /  
Master of Arts in Social Sciences
Indrė Adamonytė
Akvilė Marcikonytė

Õigusteadus / Law
Õigusteaduse magister /  
Master of Arts in Law
Elene Beraia
Annika Grauberg, cum laude
Joonatan Hallik, cum laude
Toomas Karulaas
Terje Kase
Ana Kikadze
Anna Katariina Koskela
Marii Kõima
Katrin Lillemäe
Liis Listra
Marina Lukina

Rain Meristo
Lana Mumm
Phuong Thuy Nguyen
Angelica Nisu
Aido Ojassalu
Aivari Olli
Leenu Org, cum laude
Reelika Paart, cum laude
Kirsti Piiskoppel, cum laude
Anastassiya Platonova
Birgit Raamat
Marko Susi, cum laude
Siret Talpsepp
Harri Tammist
Risto Tomson
Triin Toonela
Siret Vaher-Torni
Maaria Vakker
Markus Antero van der Ende
Heimo Vilpuu

Ärikorraldus /  
Business Administration
Ärijuhtimise magister /  
Master in Business Administration
Nele Kaldvee, cum laude
Kristjan Keres, cum laude
Asso Lankots, cum laude
Robert Lippin
Maarja Metstak
Reimo Narva
Helen Otto
Elin Pärnamäe
Maris Rannus
Henrik Tartlan
Jekaterina Tint, cum laude
Kaupo Torma

Ärirahandus ja majandus
arvestus /  
Finance and Accounting
Sotsiaalteaduse magister /  
Master of Arts in Social Sciences
Janar Adamberg
Liina Amon
Aleksandra Anissimova
Mirjam Arrak, cum laude
Michael Gregorius Bach
Lolita Bagojan, cum laude
Dmitri Birjukov
Juta Elvelt
Maksim Fedotov
Alexander Grigoriev
Maire Gustavson
Jekaterina Horeva
Mariann Hunt
Deiro Kaju
Johanna Kalle
Maarja-Liis Kalme
Kadri Karja
Laura Keller
Triin Kiviking
Katre Kluust
Aleksei Komarov
Liisa Lonn
Jane Lõhmus
Jan Jürgen Lõokene
Kristiina Malm-Olesk
Laura Marton, cum laude
Ülar Meejärv
Mari Mägi, cum laude
Maret Niitla, cum laude
Karin Olesk
Triinu Prööm
Merle Purre
Mari-Liisu Puulmann
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Lii Raasuke
Märt Roos
Janika Roots
Aleksandra Rževskaja
Mariann Smolski
Merli Suu
Vahur Tambaum
Liisa Tammesoo
Henri Telk
Eveliina Tikkerberi
Kersti Tirmaste
Kerli Tolk
Afag Trubitsona
Anne-Liis Tänav
Diana Vaarmaa
Aleksandr Vdovets
Herman Vesiaid
Birgit Vilks
Kristel Vist, cum laude
Martin Vomm
Merlin Välja

BAKALAUREUSEÕPE

Avalik haldus ja riigiteadused /  
Public Administration and  
Governance
Sotsiaalteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Arts in Social Sciences
Agnes Alajõe
Kristina Funk
Hanna Heinnurm
Teet Kants
Johanna Karu
Richard Kirves
Kristel Kits
Katrin Kirsikka Janelle Koskela
Gea Kumpel
Margus Kõuhkna
Laura Laht
Liisa-Maria Martsepp
Kadi Mäe
Joel Randmaa
Elery Rooba
Marilin Roomet
Nele Saarelaid
Liina Taalberg
Avo Telling
Stanislav Tõnissaar
Kertu Veiler

Halduskorraldus /  
Office Administration
Sotsiaalteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Arts in Social Sciences
Maire Enok
Janna Gavrilova
Heidi Havam
Elina Hunt
Margit Ilves-Juurma
Reelika Jaanverk
Kristi Juske
Karmen Kaevats
Kairi Kimber
Kaisa Kogermann
Elina Koitla
Maria Kokser
Kristi Kuldkepp
Maarja Laas
Helina Leetus
Sandra Marjamaa
Egle Moones, cum laude
Kaili Muru
Jelizaveta Mägi
Kadi-Krõõt Niilikse, cum laude
Janika Nõulik

Liisa Ots
Merit Peterson, cum laude
Anne Ploom, cum laude
Heli Randes
Lea Randmaa, cum laude
Iti Heiti Saggor
Anželika Sakutite-Kangur
Inge Soopalu
Kristi Sügis, cum laude
Anu Teppan
Kristiina Traumann
Laivi Uuetoa
Karolin Valdmann
Eneli Vaniko
Arina Vassiljeva

Logistika / Logistics
Tehnikateaduse bakalaureus /  
Bachelor of Science in Engineering
Keity Ader
Oskar Aksiim
Kadri-Linda Ernits
Julia Gorbatovskaja
Krõõt Jaakson
Alar Järvelaid
Mirjam Kundla
Kristjan Kängsepp
Liina Luhar
Helena Lõhmus
Kristjan-Eric Lääne, cum laude
Julia Matul
Marko Meimer
Laura Mikk
Liina-Liis Nõmm
Kristo Olli
Karolina Orav
Egle Palk
Kristina Pešehodko
Martin Pill
Ketrin Pitšugov
Laura Rink
Grete Roop
Sandra Ruul
Mikk Saarmann
Carmen Silluta
Karl Stamm
Jana Škljarova
Kristjan Teär
Aet Tänav, cum laude
Annegret Unnuk
Johanna Maria Uuspõld
Veiko Visk
Alvar Väli

Rahvusvaheline ärikorraldus / 
International Business  
Administration
Sotsiaalteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Arts in Social Sciences
Valtteri Eetu Juhani Antikainen
Ellinoora Adolfiina Aspinmaa,  

cum laude
Anton Bolotin
Artem Bolotin
Carl Fabian Walter Borg
Janno Rasmus Dreger
Nilla Roosa Maria Ekström
Saad Amir Hafeez
Melina Ulpu Henriikka Harjula
Niklas Tapani Havonen
Hedda Mariia Helén
Heidi Patricia Helskä
Daniel Kristian Hermes Hentilä
Riku Mikael Hietala
Manu Joona Henrik Hirvonen
Emil Otto Adolf Honkanen

Yilan Huang
Ella-Noora Wilhelmiina Hyvätti
Thomas Alan Jack
Nini Jebashvili
Atte Juhani Jortikka, cum laude
Lauri Johannes Kaajasalo
Kenneth Kark
Aleksi Juhana Keränen
Joakim Kristian Kiiski
Essi Elisa Kiiskinen
Linda Sofia Kivine, cum laude
Anri Johanna Lahdensuu
Tommi Petrus Lind
Samuli Valdemar Majamäki
Heidi Krista Maria Mesiäinen
Tino Aleksi Mäkelä
Emilia Tuulikki Mäntyharju
Stella Maria Mylläri, cum laude
Roni Antti Myllymäki 
Leopold Nkowa Njampa
Oliver Robert Nummi
Vega Kristiina Synnöve Nyberg
Meri Anna Maria Oikarinen
Kia Eliina Oksanen
Mattias Mikael Ots
Oluseye Trust Owoeye
Joakim Olavi Paajanen
Saana Maria Karoliina Petro
Anastasiia Polevodina
Emmi Pauliina Puolakka
Paavo Samuli Pätäri
Ella Aleksandra Aura-Kaarina  

Rautamaa
Iida Karoliina Repo
Anni Elina Saira
Aleksi Anton Salonen, cum laude
Mikko Sakari Salusjärvi
Anastasiia Sergeeva
Verneri Veikko Juhani Sirola
Mariia Soldatova, cum laude
Marta Liisa Suitslepp
Stenver Suurkütt
Joonas Aleksanteri Syrjäläinen 
Oumaima Zahouane
Elias Esko Einari Tammivuori
Roope Ilmari Tarvonen
Siamak Tebyanian
Andrei Tikhonov
Lii Tomberg
Henri Mikael Tuokko
Mac Tuvi
Kimberly Valgemäe
Ilja Vašuta
Lauri Viljami Vaunumäki
Jane Õismets
Can Öztürk
Antti Akseli Ylinen

Rahvusvahelised suhted /  
International Relations
Sotsiaalteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Arts in Social Sciences
Islam Hisham Ismael Sleem Aboulela
Ikenna Christian Agazie
Peace Jegbefu Akhagbeni
Jennifer Ifeyinwa Akpa
Onaolapo Mary Daramola
Kristiin Elmat
Hans Christian Ende
Berk Erdem
Lauri Esko
Joaquim Juuso Helineva
Krista Maaria Wilhelmina Hurttila
Levan Kalandadze
Miro Santeri Kapanen
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Onni Veli Kalervo Karttunen
Anri Kiguradze
Kadi-Liis Koplimägi
Essi Aliisa Laitinen
Mirjam Ligi
Julius Lwanga, cum laude
Abdullahi Mohammed
Zahra Said Mohamud
Sylvester Oseh Nduka
Iiris Aino Lyydia Niemelä
Lia Nodarishvili
Faadumo Abdi Nur
Adetola Esther Odekanyin
Kosisochukwu Fernandez Onukwuli
Liisa Margit Paats
Maria Kristiina Melanie Piipponen
Hanna Pintson
Jevgeni Potšepko
Annimaarit Elisa Pukkila
Tatu Emil Rajala
Toomas Randlo
Kertu Johanna Rattus
Juuso Elmeri Sairanen
Olaoluwa Isaiah Sanni
Sander Sipelgas
Miro Valdemar Smolander
Ezekiel Adedeji Solomon
Krista Su Fen Tammila
Casper Altto Andreas Tervo
Tuisku Anni Maria Tuukkanen
Veera Tuulikki Villikari
Vera Vilhelmiina Vulkko
Yaroslav Yakimchuk

Rakenduslik majandusteadus / 
Applied Economics
Sotsiaalteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Arts in Social Sciences
Darja-Terje Baljura
Viktor Beloussov
Anna Bilych
Mark Borodin
Carolina-Camilla Graf
Kariina Grigorjeva
Daniil Hamidullin, cum laude
Mariaana Ilves
Merily Jensen
Andre Kalde
Susanna Kõrkjas
Grete Külaviir
Johanna Lamp
Anna Lavrentjeva
Kert Mandel
Maarja-Hellen Matla
Mari Miidel
Simoona Must, cum laude
Mary-Liis Narits
Olari Ojasoo
Rait Pindis, cum laude
Sten Raadel
Kätlin Randoja
Maria Reinoja
Markus Roogna
Mariliis Sagar
Laura Sarapuu
Ksenia Satskova
Kaidi Soiela
Anna Škurina
Sandra Tarikas
Mariin Tiik
Tõnno Tint, cum laude
Tarmo Tuul, cum laude
Grete-Maarja Tött
Dajana Velikanova

Õigusteadus / Law
Sotsiaalteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Arts in Social Sciences
Nils-Gregory Aer
Gaidy Alavere
Anastasia Gegechkori
Kseniya Gladenkaya
Steve Sabri Matti Hadaya
Aliaksei Hrytsevich
Juuso Kalervo Huovinen, cum laude
Silvia Maria Iskanius, cum laude
Vilma Elisa Maria Isojunno, cum laude
Yusuf Abdi Rehman Jama
Anna Elina Joutsi
Aleksei Kapustin
Valtteri Ilmari Kauppi
Oona Sofia Josefina Keskinen
Anna Kobernjuk
Jüri Krupenski
Enna Emilia Kuolimo
Emmi Pauliina Leinonen
Nicole Livshits
Helar Luik
Jaanika Minnus
Juha Sakari Nokelainen
Kirke Olonen
Nina Elisa Paajanen
Vilma Marita Pesu
Oiva Antti Henrik Pälsi, cum laude
Lisett Reimann-Erik
Marianna Emilia Riikonen
Joona Kristian Saarinen, cum laude
Donna-Maria Ottilia Savolainen
Nils Martin Leopold Tenström
Julia Jennifer Tikka
Julia Tina
Ida Elena Valajärvi
Anna Karoliina Vento
Hiski Ville Wiikinkoski
Artur Viitmann
Erman Oskar August Yilmaz
Lari Johannes Yltiö

Ärindus / Business
Sotsiaalteaduse bakalaureus /  
Bachelor of Arts in Social Sciences
Martin Aasa
Tiina Aaslaid
Aleksei Akulistõi
Eleri Anni
Ksenija Germ
Kristina Grebtsova
Leonid Homin
Mario Jelle
Karina Jerõgina
Karl-Kristjan Juht, cum laude
Jaanika Jutt
Heli Jõgeva
Katerina Kalistratova
Risto Kaljurand
Jana Kamoza
Joosep Kampus
Maarja Kampus
Krista Karing
Karmen Kase
Andres Katte
Robert Kikas
Brita Kikas
Kamila Kislatš
Kristiin Koppel
Anžela Kotelevski
Kerty Kukispuu
Raul Kullam
Norman Käbin
Greete Leppik

Jane Leppmets
Reelika Maar
Kristiina Maaste
Maarja Maranik
Meeri Martinson
Argo Metsaru
Marlen Millerman
Veronika Mugra
Kaari Mulk
Janne Mutli
Liis Mägi
Heidi Mülla
Helen Noor
Jelena Ossadtšenko
Deivi Pabbo
Anar Pajula
Jane Pauksoo
Maarja-Liis Peedor
Maria Pihlak
Paavo Pudan
Cätlin Puhkan
Kevin Pärtel
Cassandra-Annabell Raidla
Marleen Randvoo
Imre Reinson
Sharon Rooberg
Marge Roosild
Kirke Ruuven
Sten Saareleht
Karmo Sahtel
Anna Saija
Teele Sander
Kristiina Sepp
Markus Seppam
Heleri Soe
Karl Kristjan Soidla
Galina Stepanova
Veronica Zäro
Juliana Tsvetkova
Henry Tulp
Evelin Tümanok
Natalja Võgonskaja
Kerli Übius

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE

Majandusarvestus ja  
ettevõtluse juhtimine /  
Accounting and Business  
Management
Maria Amiraslanova
Madina Azizova
Anna Bogdanskaja
Anna Borovikova
Ksenia Brazovskihh
Laura Burtseva
Iiris Embrich, cum laude
Elika Hannus
Marian Heile
Katrin Idol
Irina Jevstratova
Helena Kaju
Anastassia Kallikorm
Andreas Kalm, cum laude
Katre Keller
Kristel Kopel, cum laude
Laura Korjus
Elina Krassilnikova
Hanna-Katrin Krestinov, cum laude
Airi Kuivkaev
Gerli Kuivkaev
Karl-Erik Kumm
Hanna-Liisa Kuusik
Joonas Kuuskla
Marek Kõbu
Merilin Köörna
Nele Laht
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Aidi Lepik
Kairi Liibak, cum laude
Triinu Liiv
Greete Linholm
Maria Lipp
Hanka Lusti
Kristin Lõppe
Kristin Malm
Maarja-Helena Murumägi
Kristjan Mäe, cum laude
Johanna Mäits
Karmel Mänd
Nelly Neiman
Neveli Niit, cum laude
Kristina Niitsoo
Merilin Oja
Andra Onton
Triinu Piirimäe
Victoriya Prokopchuk
Elin Põiklik, cum laude
Anette Põldsalu
Anna Pällin
Marju Pärn
Kaia-Liisa Raadik, cum laude
Siiri Raav
Ruth Raudsepp
Maarit Rehema
Henri Robert Roihu
Kirke Roste
Reelika Runnel
Eha Sadrak
Marja-Liisa Sepman, cum laude
Steven Sullakatko
Maili Suurekivi
Marian Ševtšuk
Anna Šmõga
Mari-Liis Tamm
Elina Tilk
Johanna Tohert
Karmen Toimra
Pia-Lotta Toom, cum laude
Kristiine Torim, cum laude
Riho Vaher
Laura Vaske
Alina Vijer
Lili Võrk
Martin Väinsalu

Rahvusvaheline majandus ja 
ärikorraldus /  
International Economics and 
Business Administration
Regina Kolk
Marita Müüdla
Kristo Pajuste
Elena Prokofieva
Taavi Teeorg
Siim Vaher

EESTI MEREAKADEEMIA /  
ESTONIAN MARITIME 
ACADEMY
MAGISTRIÕPE / MASTER STUDY

Merendus / Maritime Studies
Tehnikateaduse magister
Alina Eidemiller
Maris Jõgisoo, cum laude

Arno Kask
Deniss Kuzmin
Jarmo Kõster, cum laude
Karel Pajanin
Jael Põldnurk
Anu Rutov
Vladimir Šelpov

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE / 
APPLIED HIGHER EDUCATION 
STUDY

Ettevõtlus ja elamusmajandus / 
Business and Experience  
Management
Alari Allika
Karmen Jõks-Rannaste
Katrin Lember
Kristel Orasmäe
Nele Raaper
Merle Rebase
Liisi Reinart
Mikk Saarela, cum laude
Relika Tihane
Karina Vaiksaar
Oliver Vainokivi
Anneli Viherpuu-Berens, cum laude
Eneken Vokk
Janne Ööbik

Külmutusseadmed /  
Refrigerating Technology
Rauf Gulijev
Alen Kuldma
Joonas Piirits
Daniil Revjakin
Ivan Rõbkin
Ekaterina Skvortsova
Vitali Turkin

Laeva jõuseadmed /  
Operation and Management  
of Marine Diesel Powerplants
Dmitri Andreitšuk
Hans-Peter Grass
Fjodor Javorskihh
Sven Kivioja
Olari Kojus
Karl Kustav Niinepuu
Jaanus Paara
Enn Pehk
Kevin Raev
Dmitri Zarri
Andren Tõnson
Maksim Utkin

Laevajuhtimine / Navigation
Maria Jeanette Aas
Timmu Abe
Jesper Eldemeel
Vadim Jurkevicius
Kirill Karhanin
Jekaterina Kemova
Kristina Laasner
Arnit Laidma, cum laude
Lauri Lember
Helen Link
Leon Lobanov
Artur Malaškin
Marii Metsmaa

Kristina Morozova
Marthin Mägi
Tauri Nõgu
Beverley Paidra
Andrei Pridannikov
Reimo-Martin Salo
Mikk Salong
Rihard Silt
Helen Sims
Aigar Sinijõe
Raiko Söötmaa
Anton Šilin
Dmitri Tulženko
Mihkel Tärk
Renat Usmanov
Ragne Veelma
Tanel Veerla

Meretehnika ja väike
laevaehitus /  
Marine Engineering
Andres Andresen
Meelis Liiv, cum laude
Raul Sink
Alan Toompuu

Mereveonduse ja sadamatöö 
korraldamine /  
Port and Shipping  
Management
Jana Aganitševa
Ave Alas
Alina Anikejeva
Jekaterina Antonova
Marina Dogadova
Maarja Jalakas
Deivi Koppel
Dagne Markiine Kotkas
Veera Kuklina
Danila Kuznetsov
Kristiina Kuznetsova
Enely Liepkalns
Vladislav Lunevski
Marina Mahhova
Anastasia Piirainen
Anastasia Rogutovich
Julia Rünt
Angelina Silk
Jelizaveta Sinagina
Piret Smirnova
Pjotr Zavelitski
Jekaterina Tihhaja
Karmen Timberg
Viktooria Tsvetkova

Turismi ja toitlustuskorraldus / 
Tourism and Catering  
Management
Karina Kanarbik
Kertu Käbin
Anet Post
Tauri Põlluäär, cum laude

Veeteede haldamine ja  
ohutuse korraldamine /  
Waterway Safety  
Management
Alina Brussenkova
Jete Luik
Mart Maripuu
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ÕPI VEEL!

Mari Öö Sarv  Foto: Heiki Laan

Kui ülikoolidiplom käes, on laias laastus võimalusi kolm: tööle, veel 
õppima või mitte midagi tegema. Meie soovitame muidugi õppida,  
õppida ja veel pisut õppida, sest esiteks on see kõige huvitavam ja 
teiseks tark on mõnus olla. Ja muidugi annab rohkem teadmisi rohkem 
võimalusi oma karjääri igas suunas edendada. 

„Sama eriala jätkamise puhul 
on kindel, et eelneva hariduse 
nõue on täidetud. Uut suun
da valides tuleb jälgida, kas 
ligipääs erialale nõuab kindla 
valdkonna eelteadmisi või pii
sab sellest, kui kõrghariduse 
diplom on olemas,“ selgitab 
Urbla. See kehtib ühtmoo
di nii kohe pärast bakalau
reusekraadi saamist edasi 
õppides kui ka juhul, kui kahe 
õppeastme vahele jääb palju 
aastaid.

Mida siis teha, kui magistri
õppesse kandideerimisel ei 
ole sinu varasem diplom sellel 
erialal, mida oodatakse? Kui 
plaan magistriõppes suunda 
vahetada on teada juba ba
kalaureuseõppe ajal, soovitab 
Urbla sooritada kõrvaleri
ala mooduli ja see ongi uude 
valdkonda kandideerimise pi
letiks. Kui seda ei ole tehtud, 
siis ei ole reeglina ikkagi va
jadust õppida teise valdkonna 
kogu bakalaureusekava algu
sest lõpuni: piisab, kui soori
tada nõutud erialaained, mis 
annavad vajalikud erialased 
teadmised uues valdkonnas 
magistriõppes alustamiseks. 
Urbla sõnutsi sooritatakse 
nõutud õppeained tihtipeale 
täiendusõppurina avatud õp
pes.
Kuid kõik õpihimulised ei ole 
huvitatud magistrikraadist. 
Anne Urbla kinnitab, et tihti 
tuleb ette soovi õppida põne
vaid õppeaineid, mis kuulu
vad magistrikavadesse, olgu 
siis motivaatoriks töine va
jadus end uuel erialal täien
dada või isiklik uudishimu 
mõne uue valdkonna vastu. 
Selleks ei ole vaja astuda ma
gistriõppesse ja läbida kogu 
kava, vaid saab õppida ava

OOTA, ÕPI VEEL!

Bakalaureusekraadi loomulik 
jätk on magistriõpe, et saada 
rohkem ja süvendatult eriala
seid teadmisi ning ühtlasi ka 
magistrikraadi omanikuks. 
TalTechi vastuvõtu ja nõus
tamiskeskuse juhataja Anne 
Urbla sõnul ongi tavalisim, 
et õpinguid jätkatakse samal 
erialal või samas valdkonnas, 
aga vahel liigutakse lähtuvalt 
huvidest või tööalasest vaja
dusest magistriõppes sootuks 
uues suunas. 

KAS TEADSID, ET
... olles lõpetanud ühe magistrikava tasuta õppes, 

saad õppida järgmist kava uuesti tasuta, kui magistri
õpingute alustamisest on möödas kuus aastat?  
Aga saad!

... kui peres kasvab alla 7aastane laps ja esitad 
dekanaati tema sünnitunnistuse, siis eestikeelses õp
pes tasuta õpinguid alustades saad õppida tasuta  
ka siis, kui sooritad igas semestris mitte 30 EAP,  
vaid kõigest 15 EAP mahus magistrikava õppeaineid? 
Aga saad!

... vastuvõtt avatud õppesse toimub konkursita; 
eelduseks on keskharidus, lisaerialade puhul kõrg
haridus? Aga toimub!

... sooritatud õppeained ja kogutud EAPd ei aegu, 
saad neid hiljem kasutada uue kraadi omandamisel? 
Aga saad!
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tud õppes. Avatud õppes õp-
pimine on küll tasuline, kuid 
täiendusõppurina saab õppe-
aineid vabalt valida ning õp-
pida omas tempos ja koguses, 
just nii, nagu kellelgi vaja, 
aega ja huvi. 
TalTechi avatud õppe keskuse 
juhataja Ragne Kalamees toob 
välja, et avatud õppest üksiku-
te õppeainete noppimine on ka 
hea võimalus proovida mitut 
eriala ja mõtiskleda selle üle, 
mis inimest tegelikult huvitab 
– testida eriala sobivust ilma 
end kraadiõppega sidumata. 
Sammhaaval on nii võimalik 
töö kõrvalt uus erialagi oman-

dada. Lisaks tasub meeles 
hoida, et eriala, õppevormi ja 
õppekoormuse sobivuse ning 

heade õpitulemuste korral on 
võimalus kandideerida ka üli-
õpilaskohale. ■

UURI LISA:
Kui Sul on mõte õppima tulla, aga Sa ei ole kindel, millised 
on reeglid ja võimalused, siis tule ja esita oma küsimused 
nõustamiskeskuses: taltech.ee/tule-noustamisele. 

Rohkem infot avatud õppe kohta leiad meie kodulehelt 
taltech.ee/avatud-ope.

Vastuvõtt avatud õppesse toimub kaks korda aastas,  
sügis- ja kevadsemestri eel. Sügissemestri vastuvõtu  
periood 12.08.–02.09.2019.

Magistriõppe infoõhtul saab ohtralt infot 
edasiõppimise võimaluste kohta.

taltech.ee/tule-noustamisele
taltech.ee/avatud-ope
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Andres Kõiva on Elektrilevi juhtimissüsteemide üksuse juht ja Lumeboti kaasasutaja 

Viie aasta eest astusin TTÜst välja magistri 
lõpu diplomiga. Enne lõpetamist, nagu arvata
vasti paljudki teist, olin tööl arvestataval töö
kohal. Praeguseks olen töötanud seitse aastat 
energeetikasektoris erinevatel ametikohtadel: 
insenerina, müügijuhina ja inimeste juhina.  
Lisaks igapäevatööle oleme hetkel loomas 
robootikaettevõtet Lumebot, millega kavatseme 
tuua innovatsiooni sellisesse aegunud sekto
risse nagu lumekoristus. Värskete Prototroni 
võitjatena on meil oma robotite tooteks kujun
damiseks ja turule toomiseks ressursid tagatud.
Teile, värsked lõpetajad, annaksin juhistena 
kaasa järgneva. 
Väidan oma töökogemuse põhjal, et minnes tööle 
mis tahes organisatsiooni, on uute inimeste, eriti 
noorte, ülesanne tuua ettevõtetesse uusi ideid ja 
vaateid probleemide lahendamisel. Igas organi
satsioonis on tohutul hulgal nö vana rasva, mil
lest tuleb läbi murda ja vastuseisud seljatada. 
Insenerid, arendage endas ka pehmeid vald
kondi, see tuleb teie karjäärile kasuks. Väga 
head insenerid on mitmekesiste oskustega, 
suudavad ettevõtetes lisaks igapäevasele inse
neritööle läbi viia ka projekte ning on suurepä
raste läbirääkimisoskustega, mistõttu ettevõte 
säästab suuri summasid. Ning see ei jää ühelgi 
tööandjal tähelepanuta. 
Kui töökoht hakkab manduma, muutub igavaks 
ja üksluiseks, siis leia selle juurpõhjused ja sel
gita välja, kas sinu võimuses on neid muuta. Kui 
selgub, et organisatsioon ei ole võimeline muu
tuma, alles siis vaheta töökohta või võta kõik 
töökohal omandatud teadmised ja loo oma asi!
Soovin teile edu edaspidiseks ja huvitavat 
karjääriteed! ■

ANDRES KÕIVA: 
NOORTE ÜLESANNE ON TUUA 
UUSI IDEID JA SELJATADA 
VANU VAATEID
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Mati Leet on Reformierakonna IT nõunik

Õppisin IT Kolledži teises lennus ja lõpetasin 
2005. aasta detsembris. Sain IT Kolledžist nii 
õppejõudude kui ka kaastudengite näol kaasa 
palju häid tutvusi tulevikuks, paljudega suht
leme senini. Pärast kooli lõppu püüa kontakte 
ja suhtlust säilitada – kindlasti saab see olema 
vastastikku kasulik.
Läksin tööle juba pärast esimest õppeaastat. 
Leian, et see oli õpitu kinnistamiseks oluline, 
kuna sain paljud teemad päris olukordades 
läbi mängida. Arvan, et mida kiiremini kooli 
lõpetanu reaalsest olukorrast praktilise töö
kogemuse saab, seda lihtsam on tulevikus ja 
seda kiiremini see kõik kinnistub. 
Praktika annab ka võimaluse avastada uut ja 
huvitavat. Julgen soovitada nullist alustamist, 
töötada alguses tasuta – kogemused on väga 
hea tasu! – või minimaalse raha eest. Ise tragi 

MATI LEET: 
KOGEMUSED ON VÄGA HEA 
TÖÖTASU!

olles avastad, et aeg, mil saad „päris“ palka 
küsida, saabub varsti.
IT Kolledž on pakkunud peale kooli ka 
täiendkoolitusi. Kunagiste õppejõududega 
kohtuda ning teadmisi uuendada on tore ja 
kasulik. Minna näiteks Cisco lab’i ja uurida 
IPV6 – soovitan. IT on ala, kus tasub ka ise 
ennast pidevalt täiendada ning oma spetsii
fikas silmad lahti hoida – ära jää loorberitele 
puhkama, uuri ja täienda ennast. Leia töö, kus 
sul on aega ka uurimiseks ja õppimiseks. Kui 
on võimalusi ja aega, löö kaasa väiksemates 
silmaringi laiendavates projektides.
Kellel veel eksameid teha või lõputöö kaitsta, 
soovitan seda: kõige lihtsam on juba protsessi 
käigus õppida ja teha endale asjad nii selgeks, 
et kaitsma lähed külma kõhuga. Jää rahuli
kuks, küll kõik läheb hästi! ■
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VILISTLASELT LÕPETAJALE

Anne Muldme on TalTechi turundus- ja kommunikatsioonitalituse juhataja

Lõpetasin Tehnikaülikoolis oma teise magistri 
eriigi teenuste ja tehnoloogiate alal 2017. aasta 
kevadel. Minu kogemus on, et siit saab lisaks tuge 
vatele teadmistele ka maailmale avatud hoiaku.  
Tulemus on, et selle ülikooli lõpetajana on rohke
mad uksed avatud ning lõpetajad on juba ette tee  
ninud välja keskmisest kõrgema tasu tööturul. 
Minu peamine soovitus ongi hoida end maail
male lahti, julgeda võtta ette ambitsioonikaid 

ANNE MULDME: 
HOIDKE END  
MAAILMALE LAHTI!

tegusid, kuid lisaks pädevustele areneda end 
ka inimesena ning võtta eraldi eesmärgiks 
olla tore kaaslane ja kolleeg. Järjest rohkem 
värvatakse töövestluste käigus just inimest, 
suhtumist ja väärtuseid. 
Tehnikaülikooli lõpetajatel on lausa kohustus 
hoida end maailma asjadega hästi kursis ning 
kui keskkond areneb kiiremini kui teie, siis 
tuleks julgelt jälle koolipinki tagasi tulla. ■
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Ergo Metsla on TalTechi Vilistlaskogu juhatuse liige

Õppimine ja tudengielu elamine akadeemilise 
kraadi omandamisel on eriline aeg iga tarkust 
täis elu hindava inimese jaoks. Diplomi saami
ne Tallinna Tehnikaülikoolist, olgu see baka
laureus, magister või doktor, on eriline hetk. 
See on hetk, millal masinaehituse, majanduse, 
toiduainete tehnoloogia või muu eriala üliõpi
lased on ühtäkki kõik koos ja eraldi, vabad, 
kuid samas seotud – nad on kõik ühtemoodi 
TPI või TTÜ või täna juba TalTechi vilistased. 
See on auväärne seltskond: üle poolsaja tuhan
de tegusa alma mater’i kasvandiku, kes täna 
annavad tooni mitte ainult Eesti majanduses, 
vaid ka laias maailmas.
Meie alma mater – TPI, TTÜ, TalTech – ühen
dab meid mente et manu filosoofia kaudu igal 
juhul kunagi siis ja kunagi seal – mõtetes ja 
mälestustes. Ja seda enamjaolt vilistlaste 
kokkutulekutel või juhuslikel kohtumistel 
kursusekaaslastega. Aga kuidas on täna ja 
siin, homme ja seal? Kas me küsime üksteiselt 
peale selle, et kuidas sul läheb, ka seda, kui
das ülikoolil läheb? Kas see läheb meile korda? 
Kas meile on oluline, et ülikool ka tulevikus 
Nõmme mändide all soliidselt ja kvaliteetselt 
maailmatasemel haridust annab?
Tugev ja kestev ülikool ei ole mitte ainult labo
ratooriumid, seminariruumid, auditooriumid, 
professorid, õppejõud – tugev ja kestev ülikool 
on tuhanded vilistlased, kellel on mõju ja sõna
jõud ühiskonnas. Ja see on alma mater’i teene. 
Hinnake seda, ärge jääge võõraks – andke 
tagasi, hoidke teda!
Meie vilistlasliikumine areneb ja võimendub 
koos ülikooliga. Koostöös ülikooliga tegutseva 
TTÜ Vilistlaskogu üheks eesmärgiks paljude 
hulgas on vilistlaste kaasamine ja tagasitoo
mine ülikooli juurde. Olgu see siis teise või 
järgmise kraadi omandamiseks, täiendõp
peks, traditsiooniliseks golfi- või tennisetur
niiriks, ühiseks teatriskäiguks või aastalõpu
balliks.
Küsimusele, kuidas alma mater’il läheb, saab 
täna kõige kiirema vastuse ülikooli vilistlas

ERGO METSLA: 
VILISTLASED, PÜSIGE 
LÄHEDAL!

liikumise uudiskirjast. Kõigile vastsetele 
lõpetajatele soovitan esimese asjana pärast 
diplomi saamist, veel lõpuaktusel saalis istu
des, võtta mobiiltelefon ja teha oma esimene 
heategu vilistlasena: liituda uudiskirjaga. 
Uskuge mind, see heategu saab tasutud mit
mekordselt. ■
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AUTONOOMSUSE 
ESIMENE REEGEL: 
OLE TEADLIK 
ÜMBRITSEVAST! 
Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse (SCC) laborite juht Tarmo Sahk ja  
EMERA meremajanduse keskuse juht Anni Hartikainen  Fotod: SCC

Vaid paar aastat tagasi ei 
teadnud me robotlaevadest 
muud, kui et ühed eksperdid 
rääkisid neist kui järgmisest 
revolutsioonilisest trendist 
laevaehituses pärast purje ka
sutuselevõttu, teised väitsid, et 
kogu iselaevade innovatsioon 
takerdub õigusruumi, sest me

reterritooriumi osas ei suuda 
maailm kokku leppida, kes 
millistes territoriaalvetes mil
le eest vastutab. Näiteks kui 
Koljati mõõtu iselaev Taaveti 
mõõtu lõbusõidulaevaga kokku 
põrkab. Või kui iseallveelaeva
dega salakaupa tarnima haka
takse. Või kui... mis iganes.

Militaarvaldkonnas on ise
masinad tegelikult ammu
ilma kasutusel, nende jaoks 
on õigusruumis nähtavasti 
õgvendused. Tehnoloogia on 
olemas, iseautod ju sõidavad 
ja lennukidki juhivad end ise. 
Ainult et laevad peavad olema 
veel targemad. Peale aerodü
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naamika peavad nad suutma 
arvestada muutuvaid me
reolusid ning täitma oma pal
ga välja teenimiseks ka selli
seid funktsioone, mis väljuvad 
transpordiülesandest „vii see 
last punktist a punkti b“. Näi
teks kontrollima merereostuse 
iseloomu, kustutama meretu
lekahjusid või seirama Rukki 
kanali veetaset, et ennustada, 
millal Hiiumaa praam mudas 
lohisema hakkab.
Samuti oli meile teada, et in
noteadlikumad riigid ja suur
firmad iselaevade arendusega 
küll tegelevad, aga kuhu nad 
on jõudnud või milliseid pro
jekte hauvad, vajas lähemat 
äriluuret, et aru saada, kas 
Eestil võiks ka sellel mängu
maal mingi roll leiduda.

Ja me alustasime.
Ventileerinud ideed Eesti 
robotlaevanišist mitmete in
seneribüroode, elektroener

geetikute, kaitsetööstuse, 
kaitseministri ja teistega, vii
sime läbi suisa kolm eeluurin
gut. Esimene neist oli huvita
tud ettevõtte tellimustöö, mis 
kaardistas võimalikult paljud 
robotlaevade arendusprojek
tid – kui suured, kui targad, 
mis otstarbega, kui kaugele 
arendatud. Kahtlemata pole 
võimalik kõike välja uurida, 
aga pildi kujundada ikkagi.
Teine uurimisküsimus sai la
henduse ühe väikelaevaehi
tuse ja meretehnika lõputöö 
vormis. See oli nn turuaugu 
analüüs, mis eelnevale uurin
gule tuginedes otsis Eestile 
sobivat nišši maailmas ole
masolevate tsiviilotstarbelis
te robotlaevade arenduses. 
Selgus, et üks sobiv nurgake 
on veel võtmata küll – kõrge 
olukorrateadlikkusega väi
kesemõõtmelised iselaevad. 
Otseselt töö eesmärk see küll 
polnud, aga ühtlasi leiutas 

tudeng uue valemi laevade 
olukorrateadlikkuse hindami
seks. Selgus, et sobivat meeto
dit sellise asja hindamiseks ei 
olegi veel kirjeldatud, ja kui
das sa mõõdad, kui mõõdikut 
pole.
Mõistagi inspireeris see lõ
putöö asjassepühendatuid, 
kelle pähe hakkas pesa tege
ma väikese multifunktsionaal
se iselaeva kontseptsiooni 
mõte. 
Väikese ja olukorrateadliku 
iselaevaga oli asi klaar, aga 
nüüd kerkis uus küsimus: mis 
materjalist siis? Kuna laeva
ehituse direktiivid ja klassi
nõuded pisiiselaevadele ei 
laiene, on materjalide valikul 
vabadus suurem. Praktilises 
laevaehituses ei teki just pal
ju võimalusi juurelda ebakon
ventsionaalsete lahenduste 
rakendatavuse üle. Vastupan
damatu väljakutse loomingu
lisele insenerimõttele.
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Ja siit tuli kolmas uuring: bio
komposiitide rakendatavus 
väikesemõõtmeliste iselaevade 
põhimaterjalina. Sellega sattu
sime globaalsesse huvi orbiiti, 
uuringu kokkuvõtte nõudis 
endale avaldamiseks Ship and 
Boat International, ühingu 
Royal Institution of Naval Arc
hitects üks neljast globaalsest 
ajakirjast, mida tõesti loevad 
vist kõik endast lugupidavad 
laevainseneribürood maakeral. 
Magusam kui 1.1 kategooria 
artikkel, ausalt.

Surnud punkt: milline 
paat?
See hetk, kus sa teadvustad, 
kui kaua ja kui suurte eelar
vetega ja kui mitmete võimsa
te ajudega on maailmas kon
kureerivate projektidega juba 
tööd tehtud. Sel hetkel kaob 
vist igal mõistlikul inimesel 
korraks igasugune isu asjaga 
edasi minna. Aga nišš oli ju ik
kagi olemas ja mis mõttes siis 

Eesti, kes on merepiiri pikku
selt maakera 30. riik, kus on 
madalad rannaveed, iga talve
ga muutuv keeruline rannik, 
globaalselt tuntud väikelaeva
ehitus ja eriik, ei teegi mitte 
midagi ja vaatab pealt, kuidas 
teised riigid Moore’i seadust 
järgides eest ära lähevad.
Ühesõnaga, raha. Raha kohta 
ei ole „kombineerimine“ viisa
kas öelda, aga iselaeva arendu
ses on see tõesti kombineeritud, 
disainietappidesse jaotatud ja 
kaasab mitmeid osalisi mitme
sugustest distsipliinidest ja elu
valdkondadest, alates töösturi
test ja lõpetades tudengitega.
Huvitav nähtus, mis kaasneb 
ambitsioonikate ettevõtmiste
ga, kus riskid on ühe ettevõtte 
jaoks liiga kõrged ja neid jaga
takse: neile ettevõtmistele tekib 
palju omanikke. Sellega kaas
nevad jälle omaette riskid, kuid 
selge on ka see, et iga partneri 
omanikutundeta ei realiseeru 
ükski ülevõlli idee. Samas on 

erinevates tootedisaini etappi
des huvitatud osapoolte huvi 
iseloom ja panus erinev, seega 
tuleb kogu missiooni õnnestu
miseks jagada ka investeerin
guid. Konkreetselt iselaeva 
arendusega on seotud meet
med, teostajad ja omanikud, 
kelle nimekirja ja panuse leiate 
artikli kõrvalt.
Et isepaat merel iseseisvalt mi
dagi kasulikku korda suudaks 
saata, on partnerite hinnangul 
vaja investeerida veel vähemalt 
150 000 eurot. Maksimumpii
ranguid ette näha pole, see sõl
tub suuresti sellest, kui targaks 
see laev õpetada ja milliseid 
funktsioone millises keskkon
nas on vaja täita. Teisisõnu, 
„mitmemilline paat?“ sõltub ot
seselt sellest – „milline paat?“. 
Turundus ja tootmiskuludest 
pole me siinkohal veel üldse 
rääkima hakanudki.

Paranoia ei ole haigus
Pole vaja palju kujutlusvõimet 
ega kogemust, et aduda: mida 
mahukam, innovaatilisem ja 
pikem on arendusprojekt, seda 
suuremalt käriseb projekti eel
arve. Sellega võib julgelt arves
tada juba ideefaasis, kui surnud 
punkti pole veel uneski nähtud.
Unistada on vahva, eriti kui 
seda õnnestub teha kollektiiv
selt. Kasulik on, kui unistused 
sisaldavad ka õudusunenägu
sid ja inimesed oskavad see
juures pisut karta – või nagu 
juristid ütlevad, „paranoia ei 
ole haigus, vaid kõrgendatud 
reaalsustaju“. Tootearenduses 
on kõrgendatud reaalsustaju 
inseneri hea sõber ja tootearen
dajad peavadki olema pisut ka
hestunud, et suuta samaaegselt 
olla visionäär ja paranoik. Aga 
miski peale toote arendamise 
ei valmista sind ette selleks, 
mis tootearenduse käigus juh
tub. Sest ümbritsevast võid ju 
teadlik olla, aga keskkonda ei 
suuda kontrollida keegi. Ja see 
laieneb ühtviisi nii inimesele 
kui ka masinale. ■

ISELAEVA ARENDUSEGA SEOTUD 
MEETMED, TEOSTAJAD JA OMANIKUD

 � EASi innovatsiooniosaku toetus: iselaevaprojektide 
kaardistamine. Teostaja: TalTech Väikelaevaehituse 
kompetentsikeskus (SCC). Maht: 5000 €

 � Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meede. 
Maht: 155 000 €
– Biokomposiitide rakendatavus iselaevadel
– SCC juhendatud lõputöö: iselaevade niši leidmine
– Optimaalse iselaeva mudeli väljatöötamine ja ise

manööverduskatsete väljaarendamine avaveel. 
Partnerid: TalTech SCC (manööverduskatsete välja 
 töötamine ja läbiviimine), MEC Insenerilahendused OÜ 
(iselaeva kere kontseptsioon), Composite Plus OÜ 
(iselaeva katsemudeli valmistamine). Maht: 141 000 €

 � Väikelaevaehituse projektiõpe: autonoomse veesõiduki 
kere alternatiivne disain

 � Väikelaevaehituse tudengite praktika: parima tudengi
disainitud autonoomse veesõiduki valmistamine

 � SA Archimedes Nutika spetsialiseerumise rakendus
uuringute toetus: eesmärk juhtimis ja navigeerimistark
vara prototüübi arendus. Partnerid: Hyrles OÜ, MEC 
Insenerilahendused OÜ. Maht: 355 000 €; teostaja: 
TalTech (iselaeva tarkvara prototüübi arendamine)
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VAATA LISA: NYMO.EE

VÄLJAVÕTTEID ISEPAADI PROJEKTI PÄEVIKUST
23/02/2018: rahastajalt tuleb 
info, et meie iselaeva mudeli 
väljatöötamise taotlus on rahul
datud, otsuse vormistamisega 
minevat veel pisut aega.
15/03/2018: hakkame mureli
kuks muutuma, sest tahame 
katsemudeli enne jää tulekut 
vette saada, aga enne rahas
tusotsust ei riski komponente 
tellima hakata.
05/04/2018: lõpuks tuleb ametlik 
projekti rahastusotsus, hakkame 
komponente tellima.
10/08/2018: insenerid teevad tu
rundust. Mudel peab minema 
Hamburgi messile ja sellele on 
vaja mingit nime, reklaamlauset 
ja väärtuspakkumist. Meeskonna 
ainus mitteinsenerist liige keelab 
meil reklaamlause arendamise 
ühemõtteliselt ära. Nalja kui palju.
23/08/2018: ajurünnak, kas 
isepaadil on võimalik kasutada 
ülivõimsaid raadiovastuvõtjaid 
(mis on ühtlasi illegaalsed) ja 
kuidas me selleks loa saame.
24/08/2018: isepaat sai nimeks 
NYMO ja läheb töölaevames
sile. Transpordi käigus Saare
maalt Tallinnasse saab mudeli 
kere viga. Ülevärvimiseks aega 
ei ole, otsustame jooksult värvi
kahjustused küünelakiga katta. 
Järgneb paar tundi Kristiine 
keskuses õiget tooni küünelakki 
jahtides. Teenindajad on peh
melt öeldes hämmingus.

02–06/09/2018: Hamburgi SMM 
töölaevamess NYMOga. Koha
peal selgub, et reisibüroo luba
tud nelja tärni hotelli asemel on 
meile broneeritud tuba samas 
hoones asuvas hostelis. Elame 
naridel.
13/09/2018: NYMO on messilt 
tagasi. Autolt eemaldub üks 
esiratas kohe pärast seda, kui 
NYMO treiler on lahti rakenda
tud. Vedas.
01/10/2018: selgub, et ülikoolis 
on uus raamhange. Elektroo
nikaseadmed lähevad seetõttu 
30% kallimaks. Õnneks on ena
mik juba tellitud.
08/10/2018: arendustööd. Mooto
rid kipuvad üle kuumenema, tun
duvad olevat praagid. Jääd veel 
ei ole, teoreetiliselt jõuame vette. 
Aga õues on juba päris külm.
12/10/2018: õpetame NYMO 
mootoritele TalTechi mehhatroo
nika laboris käitumist. 
20/10/2018: arendustiimi koos
olek Kuressaares NYMO ümber. 
Jääd ei ole, aga laine on välitöö
de jaoks liiga kõrge.
12/11/2018: ilm ei ole palju pare
maks läinud, aga viime NYMO 
siiski Roomassaare sadamas
se. Saame teada, et veekindlad 
luugid ei pea vett, mistõttu aja
me lühisesse ühe tüüri mootori, 
mistõttu kaotame ühe propelleri, 
mistõttu kaotame juhitavuse ja 
rammime kai sisse.

01/12/2018: NYMO korda teh
tud. Aga jää on kah kohal.
02–03/02/2019: töötame Kures
saares, eesmärk NYMO vette 
saada. Paikvaatlused Kures
saare ja Roomassaare sadamas 
näitavad jää paksust 15 cm. 
See ületab NYMO jäämurdmise 
suutlikkuse.
05/02/2019: veebruari lõpus on 
projekti lõpptähtaeg. Basseinis 
näib kõik töötavat, aga jää ei 
näita lahkumise märke. Taotle
me projekti tähtaja pikendamist.
22/02–11/03/2019: katsetame 
NYMOt basseinis. Mootorid 
peaksid välja andma 4000 pöö
ret, aga hakkavad kaitsmeid põ
letama juba 2800 pöörde juures. 
Kaitsmete eemaldamine lahen
dab probleemi koheselt.
11–28/02/2019: igahommikused 
jääkaardi vaatlused on lubavad, 
ilm on ilus. Ootame, et õhutem
peratuur tõuseks +5 peale, et ke
resisest kondensatsiooni vältida.
04/03/2019: nädalajagu ilusat 
ilma asendub lumesajuga. Plaa
nitud avaveekatsed tuleb ära 
jätta.
05–07/04/2019: NYMO on kolm 
päeva vees ja katsetab ennast 
täitsa ise. Saame katseandmed 
kätte, saadame NYMO Tallin
nasse II arendusfaasi käitu
misõpetust saama ja süveneme 
katsete analüüsi. Hullem on 
möödas. Vist.

nymo.ee
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TUDENGISATELLIIDID 
KOIT JA HÄMARIK 
LENDAVAD TÄNAVU 
ORBIIDILE

TalTechi Satelliidiprogrammis stardib tänavu Maa orbiidile kaks satelliiti: 
juulis Koit ja septembris Hämarik. Tudengisatelliitide peamine missioon 
on teha Maast pilte ja edastada need Mektory katusele paigaldatava maa
jaama kaudu ülikooli, kuid tehakse ka suurem hulk teaduskatseid. 

Anni Tedremaa, Rauno Gordon, René Arvola  Fotod: René Arvola
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26. mail pani Mektory Satelliidiprogrammi 
juht Rauno Gordon satelliidi nimega Koit spet
siaalsesse kohvrisse ning programmi mehaani
kavaldkonna juht Martin Simon asus sellega 
Berliini suunas teele. Seal andis Simon Koidu 
üle ettevõttele EXOLAUNCH, mis on koostöö
partneriks satelliidi Soyuz raketti integreerimi
sel ja kosmosesse lennutamisel. Teine satelliit, 
Koiduga identne Hämarik, pannakse juba val
mis olevatest süsteemidest kokku juuni jooksul. 
Hämariku viib sügisel Koidust pisut erinevale 
orbiidile Euroopa Kosmoseagentuuri kande
rakett Vega, mille tarvis sõlmiti möödunud 
aastal leping Itaalia ettevõttega SAB Launch 
Services Srl. Hämarik antakse partnerile üle 
juuli alguses ning seejärel integreeritakse see 
raketti. 
Martin Simon tundis maikuus satelliit Koitu 
Saksamaal üle andes ühest küljest küll suurt 
kergendust, et võimas töö on tehtud, kuid samas 
tõdes lähitulevikku silmas pidades: „Kui viis 
aastat ebainimlikke pingutusi kannavad vilja 

ja meil natuke veab, siis satelliit jõuab edukalt 
kosmosesse. Sellisel juhul saame järgmised viis 
aastat teha ebainimlikke pingutusi, et satelliidi 
elul oleks mõte.“ Tema sõnul satelliidi orbiidile 
saatmisega missiooni põhiosa alles algab.

Plaanis on hulk teaduskatseid
Satelliidipaari peamiseks missiooniks on Maa 
seire ja kõrgtasemel pildi ja videojäädvustuste 
edastamine maajaamale.
Läbi viiakse ka hulk arvutustehnika tõrkekind
luse katseid, uuenduslikku piltide töötlemist ja 
muid teaduseksperimente. Nii liitvärvi kui ka 
lähiinfrapuna kaamerate abil tehtud pildi ja 
videojäädvustuste edastamisel 500 km kõrguselt 
hakkavad Koit ja Hämarik kasutama maajaa
maga sidepidamiseks mitmeid võimalusi. 
Maikuu lõpus sõlmis ülikool koostöölepingu AS 
Dateliga satelliitide pilditöötlus ja maapealse 
tarkvara arendamiseks. Praegu on veel vara rää
kida kuupäevast, millal me neid pilte näeme; sa

Satelliit Koit, mis anti 27. mail 2019 üle 
EXOLAUNCH GmbH-le integreerimiseks 
raketti Soyuz.
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telliidiga sidet pidama hakkav maajaam pannakse 
Mektory katusele püsti eelseisva suve jooksul. 
Satelliidid sisaldavad Eestis esmakordselt in
tegreeritud lahendusi nii andmeside kui ka 
krüptograafia vallas. Nii väikese satelliidi pu
hul kasutatakse esmakordselt Xriba 10,5 GHz 
kiiret andmesidet. Sidepidamiseks kasutab 
satelliit ka traditsioonilisemat detsimeeterlai
neala 435 MHz. Samuti on kavas optilise side 
katse. Arvestades kosmoses olevat tavaelektroo
nikale vaenulikku keskkonda, on olulisel kohal 
arvutustehnika tõrkekindluse katse. Päikesest 
tuleneva kiirguse mõjul võivad mälus toimuda 
juhuslikud biti muutused, mida avastatakse ja 
parandatakse arvuti protsessoris.
Satelliidil on kokku 9 päikesepaneeli, mis paik
nevad kõigil tahkudel peale alumise. Parima val
gustatuse tingimustes saadakse paneelidelt kokku 
umbes 7,5 W energiat. Satelliidi orbiidi parameet
rite kohaselt lendab satelliit 30 minutit Maa var
jus ja umbes 60 minutit Päikese valguse käes.
Rauno Gordoni sõnul on satelliit füüsiliselt testi
tud: „Elektroonika on testitud ja töökorras ning 
Berliinis Koidule tehtud vibratsioonikatsete 
järel oleme saanud loa pardale asuda. Sidesüs
teemid töötavad ja kui satelliit orbiidil ennast 
sisse lülitab, siis saame hakata uut tarkvara 
üles saatma, et panna tööle kõik satelliidi funkt
sioonid ning käivitada lõpuks ka teaduskatsed.“ 

Kaua tehtud, hästi tehtud
Satelliidi ehitamiseks hakati Tallinna Tehnika
ülikoolis mõtteid koguma juba aastaid tagasi. 
Esimene koosolek, millega pandi Satelliidiprog
rammile alus, toimus 2014. aastal. Peamine 
eeltöö tehti 2015. aastal, mil loodi missiooni 
täpne kontseptsioon, analüüsiti teostatavust ja 
projekteeriti. Järgnevatel aastatel toodeti ja tes
titi erinevaid satelliidi osasid. Viimane ja lõplik 
satelliidiversioon pandi kokku 2019. aastal ning 
nüüd valmis juba kaks identset tudengisatelliiti.
Satelliidiprogrammi on olnud kaasatud üle 
paari saja Tehnikaülikooli tudengi, kelle jaoks on 
programm väga hea võimalus kogemuse kaudu 
õppimiseks ja uute teadmiste saamiseks pidevalt 
arenevas valdkonnas – kosmosetööstuses. Prog
rammist on osa võtnud nii inseneri, infotehno
loogia kui ka majandusteaduskonna tudengid. 
Satelliidiprogramm leiab aset Tallinna 
Tehnika ülikooli Mektory Kosmosekeskuses 
koostöös mitmete ettevõtetega nii Eestist kui 
ka välismaalt. Programmi kuldsponsoriks on 
Datel. Lisaks on sponsoriteks Telegrupp, Lennu
liiklusteeninduse AS, Mediq, Stoneridge ja CGI. 
Koostööpartneritena on abiks olnud teiste seas 
veel Tartu Ülikooli Tartu Observatoorium,  
Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut,  
PõhjaEesti Regionaalhaigla, Satrian, Glama
rium, Krates, Brandner PCB ja Radius. ■

PRAEGUSTE PLAANIDE JÄRGI:
 � Koit stardib Vostochny kosmodroomilt Venemaal 5. juulil 2019 kell 7.50 Eesti aja järgi.
 � Hämarik stardib Kourou kosmodroomilt Prantsuse Guajaanas 9. septembril 2019 

kell 4.45 Eesti aja järgi.
 � Esimesi satelliitide tehtud pilte saab näha siis, kui satelliitide orbiidil käitumine  

on paika häälestatud ja piltideandmeside jaoks vajalik tarkvara valmis.

Vibratsioonikatsetel Stoneridge’s. Satelliidi-
programmi juht dr Rauno Gordon mõõdab rakist, 
kuhu satelliit vibratsioonikatseteks sisse pannakse

Satelliidi meeskonna mehaanikavaldkonna 
juht Martin Simon Saksamaal satelliiti 
orbitaalkonteinerisse integreerimas

MEKTORY
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AVATUD LABORID TOOVAD 
ÜLIKOOLI ETTEVÕTETELE JA 
TARBIJATELE LÄHEMALE

Kui varasemalt oleme laborid huviliste avanud 
kas linnakupidudel või avatud uste päevadel, 
siis sel korral sai laborite avamine eraldi sünd
museks. Idee sai alguse sellest, et TalTechi pika
ajaline klient ja hea koostööpartner ABB näitas 
üles huvi külastada mitmeid TalTechi laboreid 
korraga. Varem on teatud spetsiifilisi laboreid 
külastatud konkreetse koostöösoovi ja kokku

leppe alusel ning pigem ühekaupa. Samas on 
selge, et keerukama tootearendusprobleemi la
hendamisel toimib laborite omavaheline süner
gia olulise võimendi ja kiirendina. Ettepaneku
ga ühiselt uksed avada liitus spontaanselt suur 
hulk laboreid, mille tulemusena saavutatigi es
makordselt sellises mahus valmisolek huviliste 
vastuvõtmiseks.

Maikuus toimusid esmakordselt Tallinna Tehnikaülikooli avatud laborite 
päevad ettevõtjatele. Avatud oli üle 40 labori ülikoolilinnakus Mustamäel, 
Eesti Mereakadeemias Koplis, meremajanduse keskuses Kuressaares ja 
Põlevkivi Kompetentsikeskuses KohtlaJärvel. 

Reet Pärgmäe  Fotod: Acube Creative Agency
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Keskendusime avatud laborite päeva planee
rides eelkõige sellele, kuidas saab ülikool oma 
maailmatasemel teadmiste, tehnoloogia ja sead
metega ühiskonnale väärtust juurde luua. Oota
sime külla nii pikaaegseid koostööpartnereid kui 
ka ettevõtlusega alles alustavaid noori, kellest 
mõned on ametis oma esimese prototüübi loomi
sega, teised aga soovivad end konkurentsieeli
se kindlustamiseks kõige uuemate arengutega 
kursis hoida.

Virtuaaltööstusest ja 3Dprinteritest  
töökeskkonna ergonoomiani
Kõige enam elevust tekitas kindlasti paindtoot
missüsteemide ja robootika labor, mis võimal
dab liitreaalsuse abil teostada tööstuse moni
tooringut ja simuleerimist virtuaalreaalsuses. 
Näiteks, kui ettevõttel on plaanis uus tööstus 
avada või tehase tootmisprotsesse optimeerida, 
on sel viisil olukordade läbimängimise võimalus 
esimese korraga õnnestumiseks olulise kaaluga. 
Virtuaalreaalsus võimaldab protsesse planeeri
da kuni kõige peenemate nüanssideni välja – 
kuni selleni, kus asuvad dušid ning kus ripub 
koristaja töövahendiks olev põrandamopp.
Oma teadmiste ja tehnoloogiaga olid avatud 
ka Iseauto teaduslabor ja mehitamata õhusüs
teemide teaduslabor, kus mõlemas tegeletakse 
veidi erinevate rakursside pealt tehisintellekti 
arenduse ja rakendamisega, sh masinnägemise 
arendamisega reaalsetes autonoomsetes süstee
mides. Need laborid muudab eriti põnevaks see, 
et läbiviidavates tootearendustes ja katsetustes 
osalev reaalne autonoomne süsteem ei pea ole
ma ülikooli (õhu)sõiduk, vaid võib olla ka sinu 

uus leiutis, mis lahendab tulevikus ühiskonna 
jaoks mõne olulise probleemi.
Protolab demonstreeris oma 3Dprintereid, 
mis võimaldavad loodud või skaneeritud digi
objektidest printida uusi ruumilisi detaile eri 
materjalidest, kujutades endast kiiret ja lihtsat 
võimalust asendada mõni defektne detail või 
valmistada erinevaid prototüüpe ja tootelahen
dusi, et vajadusel testida nende toimivust või 
tehnoloogilist vastupidavust.
Esmakordselt avas oma uksed näiteks Ärikorral
duse instituudi akrediteeritud ergonoomialabor, 
mis pakub töökeskkonna mõõdistamisi, aidates 
kaasa töökeskkonna ohutegurite leidmisele, ris
kianalüüside läbiviimisele ja riskide hindamisele 
ettevõttes. Ergonoomialabor on teinud töökesk
konna mõõdistamisi ja riskianalüüse üle 15 aasta 
ning suuremate klientide hulka kuuluvad teiste 
hulgas Päästeamet, ABB, Graanul Invest AS, 
Eesti Energia, Balti Spoon OÜ ja Kohila Vineer.
Kõige suuremaks väärtuseks avatud laborite 
külastamisel kujunes sisuliste dialoogide arene
mine teadlaste ja ettevõtete vahel, mille käigus 
võisid alguse saada plaanid uuteks tootearen
dusteks või vajalikeks katsetusteks. Ühe ABB 
inseneri sõnul sai selline vahetu suhtlus tekkida 
tänu piiratud külastajate arvule ning teda labo
ris oodanud otsesele ja jäägitule tähelepanule.
Tagasiside ettevõtetelt on olnud innukalt po
sitiivne, mistõttu võib katsetuse igati õnnes
tunuks lugeda. Uuesti kohtume hiljemalt 
järgmisel kevadel, et tutvustada Tallinna Teh
nikaülikooli uuenenud seadmeparki, teadmisi 
ja meetodeid. ■
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Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja 
ettevõtluskoostöö võib laias laastus jagada 
mõõtmisteks ja testimisteks ning rakendus
uuringuteks ja tootearenduseks. Mitmesugu
sed mõõtmised ja testimised on paljude ettevõ
tete jaoks nende töö juurde kuuluv igapäevane 
vajadus, ent päris sellist toodet, mida võiks 
kõigile epoe kaudu müüa, meie laboritel pak
kuda ei ole. Kõik TalTechi laborites pakutavad 
teenused koosnevad erinevatest komponenti
dest ning need tuleb iga kord vastavalt telli
musele kokku panna. Palju oleneb ka sellest, 
mida ja kus meie partneriks olev ettevõte või 
asutus testida soovib – kas seda on võimalik 
mõõta mõnes TalTechi laboris või tuleb teha 
väljasõit mõõtmiskohta. Siinkohal oleks sobiv 
mainida, et väga paljud meie laborite kliendid 
ei olegi ettevõtted, vaid hoopis riigi või kohali
ke omavalitsuste asutused.
Mõõtmisi ja testimisi planeerides tasub teada, 
et väga paljud TalTechi laborid on akrediteeri
tud, mis tähendab, et nendes laborites katseta
tud toodetele on rahvusvaheline turg avatud – 
täiendavad katsetused ning sertifitseerimised 
teistes riikides ei ole enam vajalikud.
Innovatsiooni ja ettevõtluskoostöö teise osa, 
mille maht on viimaste aastatega eksponent
siaalselt kasvanud, moodustavad rakendusuu
ringud ja tootearendus. On lihtsamaid prob
leeme, mille käigus parandatakse mõne juba 
kasutusel oleva toote omadusi, nagu parem 
hõõrdetegur, suurem vastupidavus teatud spet
siifilistele tingimustele, meeldivam maitse vms, 
ent samas tehakse TalTechis tööd ka oluliselt 
suuremate projektidega, millel on märkimis
väärne mõju kogu inimkonnale – olgu nendeks 
siis erinevad targa linna rakendused (sh targad 
võrgud, nutikas teekatend), satelliidiprogramm 
või Iseauto.
Selliste suurte projektide märksõnadeks on 
sektoritevaheline koostöö, innovatsioon ja 
piiriülesus. Nende meeskonnad küll varieeru
vad suuruses ja mitmekesisuses, ent koosnevad 
enamal või vähemal määral eri ülikoolide tead
lastest, aktiivsetest üliõpilastest, riigi ja ko
halike omavalitsuste asutustest ning paljudest 
suurtest ja väikestest ettevõtetest korraga.
Ettevõtlus ja innovatsioonikeskuse Mektory 
tehnosiirde juhi Kaja Kuivjõgi (pildil) sõnul 
on ülikoolis käivitatud innovatsiooniprojektid, 
nagu tudengisatelliit ja Iseauto, head näited 
kaasaegsest ülikoolist, kus on omavahel läbi 
põimitud teadus ja selle rakendamine, tuden

gitiimid ja tasemeõpe ning koostöö ettevõte
tega. „Selliseid projekte saab skaleerida üle 
instituutide, kus sektoritevaheline koostöö 
sünnitab omakorda innovatsiooni. Need pro
jektid annavad lõpetajatele maailmatasemel 
konkurentsivõimelise CV juba ülikoolist välju
des, mis loob winwinolukorra nii tudengile, 
ülikoolile kui ettevõttele,“ rõhutab Kuivjõgi ja 
lisab, et inter ja multi distsiplinaarseid skalee
ruvaid projekte, mis põhinevad avatud inno
vatsioonil, on TalTechis plaanis käivitada koos 
ettevõtete, teadlaste ja tudengitega edaspidigi.
TalTechi eesmärgiks on erinevate projektide 
kaudu luua võimalusi maailma ülikoolide 
teadlaste koostööks, mahukateks distsipliinide 
vahelisteks lepinguteks ning maailma muutva
teks teaduslikeks avastusteks ja tootearendus
teks. Seda enam, et siia on juba koondumas 
maailma tipptasemel teadlased, tudengid, 
laborid ja aparatuur. ■

MILLIST KOOSTÖÖD ME ETTEVÕTETEGA TEEME?
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KUI MEESKOND 
TÖÖTAB NAGU 
ÕLITATUD 
MASINAVÄRK

„Masina“ eelhäälestuse teevad 
lõputööde juhendajad, kes an-
navad märku, et üks või teine 
tudeng on nende poole pöör-
dunud ja soovib hakata koos-
tama lõputööd. Sellele järgneb 
õppeosakonna eelkontroll, kus 
vaadatakse üle, kuidas on seis 
üliõpilaste õpisooritustega. 
Saadud info põhjal hakkame 
kaitsmisprotseduuri plaanima. 

Üksteise järel lülituvad mees-
konda IT-spetsialistid, kes ta-
gavad kaitsmisteks vajaliku 
tehnika ning tarkvara olemas-
olu ja toimimise, ning haldus-
talitus, kes jälgib, et ruumi-
des, kus toimuvad lõputööde 
kaitsmised, oleks kõik korras 
ja kaitsmiskomisjoni liikmed 
saaksid vahepauside ajal end 
uue energiaga laadida.

Virumaa Kolledži õppedirektor Anu Piirimaa  Foto: Dmitry Matveev

Protsessi tipphetk on muidugi lõ-
putööde kaitsmine. Õhk on pin-
get ja ärevust täis, kuid samas 
ka väga pidulik ja soliidne. Kuna 
kõigi kaitsmiskomisjonide koos-
seisus on ka ettevõtte esindaja, 
siis võib öelda, et tegemist on 
omamoodi värbamisüritusega, 
mis osade tudengite jaoks lõpeb-
ki tööintervjuuga. Nii mõnigi õp-
pejõud meenutab esinejaid vaa-

Lõputööde kaitsmisperiood on aeg, mis näitab suurepäraselt, kui hea on 
töötada meeskonnaga, kus keti iga lüli teab oma ülesandeid ning täidab neid 
korrektselt ja kohusetundlikult. Tore on jälgida, kuidas „masin“ tööle hakkab, 
hoo sisse saab ja siis lõpuaktusega pidulikult peatub. See on üks õppeaasta 
suursündmusi, kuna kõik osalised teavad, et kulminatsiooni nimel on töötatud 
pingeliselt juba neli aastat. 
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dates, millised olid need tudengid 
I kursusel õppides ja kuidas nad 
on „kasvanud“. Kaitsmiste eel ja 
ajal jälgivad õppeosakonna töö-
tajad, et kaitsmisprotseduur ja 
kaitsmiseks vajalikud dokumen-
did vastaksid kõikidele Tallinna 
Tehnikaülikoolis kehtestatud 
normidele. Edasi toimub juba 
lõpudokumentide vormistami-
ne, mis nõuab samuti väga suurt 
täpsust.
Kõige suurem koormus langeb 
muidugi kolledži õppejõududele 
lõputööde juhendajatena. Seda 
tööd ja pinget suudavad ette ku-
jutada vaid need, kes on samas 
rollis olnud. Iga tudeng on isik-
sus, kelle omapära ja probleemi-
dega tuleb juhendajal arvesta-
da. Mõni üliõpilane omab selget 
ettekujutus, kuhu ja kuidas ta 
oma tööga välja jõuab, teise pu-

hul peab õppejõud varuma hul-
galiselt aega ja kannatust, et töö 
ikka valmiks. Ja reeglina jääb 
üliõpilasel alati üks päev puudu.
Tohutu töö teevad ära program-
mijuhid, kes peavad arvestust 
kõigi oma õppekava lõpetajate 
üle. Sellel aastal kavatseb Vi-
rumaa Kolledži lõpetada ligi 
90 üliõpilast, neist 12 kütuste 
keemia ja tehnoloogia õppekava 
tulevast magistranti. Rakendus-
kõrghariduse õppekavadest on 
suurim arv lõpetajaid tootmise 
automatiseerimise õppekaval. 
Kuna kõik kolledži lõputööd 
on praktilised ja suuremal või 
vähemal määral seotud ette-
võtetes lahendamist vajavate 
probleemidega, tuleb igal aas-
tal välja kuulutada ka lõputöö 
kinniseid kaitsmisi. Sel aastal 
olid kinnised viis magistritöö 

kaitsmist ja üks rakenduskõrg-
haridusõppes.
Alates 2004. aastast on Viru-
maa Kolledži lõpetanud kokku 
897 noort spetsialisti. Viimastel 
aastatel moodustavad valdava 
osa diplomi saajatest kaugõppe 
vormis õppijad. Suurepärane, 
et töötavad inimesed on leidnud 
endas nii palju motivatsiooni ja 
jõudu, et töö kõrvalt kõrgkool 
lõpetada! Lõpuaktusel on väga 
meeldiv näha, kuidas lisaks lõ-
petajate lähedastele õnnitlevad 
sel tähtsal päeval oma töötajaid 
ka kohalike ettevõtete esindajad.
Eestlastel on vanasõna: töö kii-
dab tegijat. Kõik edukalt kaits-
tud lõputööd on eelkõige kiitus 
õppejõududele, kuid samas ka 
kogu meeskonnale. Olge te tä-
natud! ■
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Tudengiaktivism on TalTechi lahutamatu osa. Tudengimajas ringi 
kõndides näeme pidevalt mitmesuguste organisatsioonide logodega 
pusasid kandvaid noori, kes kõik kogu aeg midagi korraldavad või 
asjatavad. TalTechi tudengiaktivismist räägivad Triin Siim ja Johannes Voll. 

Miks liitusid tudengiaktivismiga?
Triin: Minu tudengiaktivisti teekond sai algu-
se TalTechi üliõpilasesindusest, kuhu sattusin 
täiesti juhuslikult. Käisin lihtsalt tolleaegse 
üliõpilasesinduse personalijuhiga samal ajal 
JJ-Street Tantsukoolis. Ja kui ühel talvisel 
õhtul tuli jutuks, et mulle meeldib üritusi 
korraldada ning kevadel on vabanemas üliõpi-
lasesinduses ürituste koordinaatori positsioon, 
siis nii ma sinna sattusingi. Sealt läks lume-
pall veerema. Sügisel liitusin TTÜ Kultuuri-
klubiga, kevadel kandideerisin esinduskogusse 
ja hakkasin tegutsema loodusteaduskonna 
üliõpilaskogus. Lisaks olen aktiivne TalTechi 
Filmiklubis ja Tehnikaülikooli Kammerkooris.
Johannes: Minu koduks on saanud TTÜ 
Kultuuriklubi, sest tundsin, et see organisat-
sioon suudab mulle kõige rohkem ja paremini 
pakkuda neid tegevusi, milles ma olen ise 
huvitatud kaasa lööma.

Mida on tudengiaktivism teile andnud?
Triin: Olen saanud palju enesekindlust, jul-
gust, planeerimisoskust, kriitilist mõtlemist, 
õppinud ootamatustega kiiresti toime tulema, 
tehnikat püsti panema jpm. Ühesõnaga, see 
pagas, mille tudengiaktivism annab, on meele-

tu. Olulise osana toon välja, et tudengiaktivis-
mis on väga olulisel kohal koostöö, meeskonna-
tööd saab siin teha palju.
Johannes: Minule lööb esimesena pähe 
diplomaatia, sest suhtlemine ei piirdu ainult 
enda organisatsiooni kirju seltskonnaga, vaid 
suhtlusring laieneb pidevalt ka teistesse orga-
nisatsioonidesse ning isegi ülikooli töötajate 
sekka. Teisena võiks ära märkida ajaplaneeri-
mise oskuse, et esmatähtsad tegevused tehtud 
saaksid. Lisaks õpetab tudengiaktivism suure 
pildi nägemist ja ettemõtlemist, kuid neid asju 
ma alles õpin.

Mida võtad kaasa tudengiaktivismist  
edasisse ellu?
Triin: Kõik eelnevalt nimetatud teadmised 
koos heade sõpradega. Tänu tudengiaktivis-
mile leidsin, mida mulle päriselt teha meeldib 
ja nüüd olen ka tööalaselt ürituste korraldaja. 
Eks näis, mis elu edasi toob. Usun, et jään tu-
dengiaktivismiga seotuks ka pärast seda, kui 
nüüd lõputunnistuse kätte saan.
Johannes: Muidugi tulevad ka mulle esime-
sena meelde sõbrad, kellega koos on ägedaid 
üritusi korraldatud. Tänu tudengiaktivismile 
ei lähe ülikooliaastad niisama mööda, vaid ma 

Robert Hein  Fotod: Kultuuriklubi arhiiv

TALTECHi 
TUDENGIAKTIVISM 
ON ROHKEM KUI 
LIHTSALT ÄGE!

TUDENGIELU
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saan rõõmu ja uhkusega kunagi sellele ajale 
tagasi vaadata. Kindlasti kulub organisatsioo-
nitööst saadav kogemustepagas ühel hetkel 
marjaks ära.
Kui mõelda, kas jään tudengiaktivismiga 
seotuks ka pärast kooli lõppu, siis on seda veel 
vara öelda. Kuid usun, et tudengiaktivismi 
saab kõige lihtsamalt elus hoida, kui vanemad 
jagavad enda kogemusi ja õpetussõnu noore-
matele edasi.

Kas tudengiaktivism sobib kõigile?
Triin: Kindlasti sobib. TalTechis on väga palju 
erinevaid ja laia ampluaaga tudengiorgani-
satsioone. Olen kindel, et igaühel on võima-
lik leida see, mis talle kõige rohkem sobib ja 
meeldib.
Johannes: Nõustun Triinuga. Meie organisat-
sioonide valik on väga kirju ning igaüks leiab 
siit kindlasti just sellise, mis talle meeldib.

Kirjelda mõnd eriti ägedat üritust,  
mida oled korraldanud või kuidagi kaasa 
löönud. Mida see on sulle õpetanud?
Triin: Esimese asjana meenub veebruarikuus 
toimunud RetroDisko. See oli tõeline organi-
satsioonide koostöö, mille viisid ellu TalTechi 
Filmiklubi, TTÜ Kultuuriklubi ja TalTechi 
Turundusklubi. Minu roll oli sel üritusel 
vastutada dekoratsioonide eest ja olin ka 
igal pool mujal abis, kus tarvis. See igal pool 
abistamine on samuti üks tudengiaktivismile 
omaseid tegureid. Ühelt poolt vastutad sa ehk 
ühe kindla asja eest, aga vabal hetkel abistad 
teisi kõikvõimalike probleemide lahendamisel. 
RetroDisko õpetas, et suurepärase tiimiga on 
kõik võimalik.

Johannes: Minul oli au eelmise aasta sü-
gisel korraldada tudengkonna sünnipäeva 
ehk rahvakeeli parklapidu. See oli esimene 
projekt, mida ma juhtisin. Tööd oli suvel 
metsikult palju, kindlasti oleks saanud asju 
paremini ajada, kuid üritus ise läks igati 
korda. Oleksin pidanud ülesandeid rohkem 
delegeerima ja ise vähem tegema, kuid lõpp 
hea, kõik hea!

Miks on tudengiaktivism äge?
Triin: Tudengiaktivism on üks lahedamaid ja 
arendavamaid kogemusi, mida endaga üli-
koolist kaasa võtta. Julgen väita, et TalTech 
on Eesti parim ülikooli juba ainuüksi siinse 
tudengiaktivismi pärast.
Johannes: Tudengiaktivism on rohkem kui 
lihtsalt äge. See on proovilepanev, vahel 
väsitav, kuid samal ajal meeletult vinge 
ja rahuldust pakkuv tegevus. Kontaktid ja 
sõbrad, mis tänu aktivismile tekivad, on 
lõputud ja ma ei vahetaks neid millegi vastu. 
Tudengiaktivism annab võimaluse koolipingi 
kõrvalt oma elu rikastada ja sellist võima-
lust elus enam ei tule. Kõige krooniks on 
see, et vahet pole, kas sa kuulud mingisse 
organisatsiooni või ei, aga tihtipeale võid sa 
nende kontorisse sisse jalutada ja inimestega 
niisama suhelda. ■

Johannes Voll

Triin Siim



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

56

Igal aastal on teaduskondades andekaid ja põnevate lugudega lõpetajaid. 
Võtsime nööbist kinni peagi vilistlaste ridadesse astuvalt laevajuhtimise 
tudengilt Marii Metsmaalt ning meenutasime lühidalt tema viis aastat 
kestnud õpinguid ja tegemisi Mereakadeemias.

LAEVAJUHTIMISE 
TUDENGI  
MARII METSMAA 
TAGASIVAADE 
MEREAKADEEMIA 
ÕPINGUTELE
Gelly Metsaveer  Foto: erakogu

EMERA
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mul laevaga sinna minna. Laevadel aitab kanalit 
läbida enamasti loots, sest seal manööverdades 
tuleb teada igat pisidetaili,“ analüüsib neiu Kieli 
kanali läbimise keerukust.

Meresõidud nii kauba- kui ka reisilaeval
Kuna väga suur osa laevajuhi õpingutest on eri-
alane praktika, siis uurisime, kus on Marii oma 
praktikad teinud. Antud erialal on kaks prakti-
kat: esimene on madruse ning teine tüürimehe 
oma. Viimane on pikem – kuni 10 kuud.
Madruse praktikal oli Marii alustuseks kolm 
nädalat Tallinkis, Victoria I peal, seejärel kolm 
kuud ühe kaubalaeva peal Põhja-Iirimaal. See 
on ka kõige kaugem koht, kus ta seni käinud on. 
„Alus, mille peal olin, oli puistlasti laev ja me 
vedasime kivisütt. Päevad olid sarnased, pidin te-
gema haalamisi, trapivahte, hooldustööd – selline 
otsene tekitöö,“ jutustab neiu ja leiab, et see laev 
oli madruse praktika jaoks hea koht.
Madruse praktika järel tuli tudeng tagasi kooli, et  
kolmandat kursust alustada, pärast seda saavad  
laevajuhtimise tudengid ühe õppeaasta loengutest  
vabaks, et läbida pikk praktika. Oma tüürimehe 
praktika tegi Marii siinsamas lähedal reisilaeva 
Sailor peal, mis sõidab Paldiski-Hanko ja Paldis-
ki-Kapellskäri vahel. Sel praktikal oli tööks vahis 
seismine ja laadimised, aga Marii sai võimaluse 
töötada vahepeal ka tüürimehe töövarjuna. Tema 
leping nägi ette, et ta on kolm nädalat laevas ja 
siis nädal kodus. „Reisilaeva ja kaubalaeva peal 
on meeskonnatöö nii erinev, et seda on isegi raske 
võrrelda. Kaubalaevas on sul väiksem meeskond 
ja rohkem rutiini, reisilaevas on meeskonnad 
suuremad. Ma ei oskagi öelda, kumba ma ise 
eelistaksin,“ arutleb Marii kahe kogemuse üle.

Lõpetamine ja edasine elu
Laevajuhtimise õpingud hakkavad Marii Mets-
maa jaoks lõppema – lõpudiplomi saab ta kätte  
21. juunil 2019. Mis saab edasi? 
Mais peetud intervjuu ajal pidi aktivistist tudeng 
veidi kurvalt tõdema, et kahjuks tal veel kindlat 
plaani ei ole – ei saa öelda, et pärast lõpetamist 
läheb ta kindla laeva peale. „Ma ise ikka tahaks 
minna merele mõneks ajaks, et kogemust saa-
da, olen ju selle nimel viis aastat koolis käinud. 
Tunnen hetkel, et kuna pika praktika tegin siin 
lähedal, siis hea meelega läheksin kuhugi kauge-
male, vähemalt mõneks ajaks, et saada kogemust 
ja näha võõramaid kohti,“ räägib Marii.
Kokkuvõtvalt ütleb neiu, et viis aastat õpinguid 
Mereakadeemias laevajuhtimise erialal on viinud 
tõdemuseni, et see eriala on põnev. „Ja kõik need te-
gevused – vahis seismine, laadimine – nendega käib 
kaasas tegelikult tohutu suur vastutus,“ lisab ta. ■

Jutuajamist alustasime õpingute teemal ning 
uurisime, miks ja kuidas ta sattus Mereakadee-
miasse ning miks just laevajuhtimise erialale. 
Marii kõkutab veidi naerda ning tõdeb, et seda 
on temalt viie aasta jooksul tihti küsitud. „Ma ar-
van, et oluline roll on minu lapsepõlvekodul, olen 
üles kasvanud Saaremaal mere ääres. Merendus 
tundus seetõttu õige valik. Laevajuhtimise vali-
sin, kuna see näis ka rohkete õppimisvõimaluste-
ga tööna – sul on iga päev palju uusi olukordi ja 
tööga seoses võid näha hästi palju erinevaid kohti 
maailmas,“ leiab reisihimuline tudeng.
Nüüd, kus lõpetaja on praktikate käigus juba vä-
hemalt 12 kuud merd sõitnud, tõdeb ta, et esialgne 
ettekujutus laevajuhtimisest on tänaseks veidi 
muutunud. Õpinguid alustades oli tal ametist kõr-
valt tunduv kuvand: tüürimehed on uhkes vormis 
sillas ja tegelevad tähtsate asjadega. „Praktikate 
käigus nägin, kuivõrd palju mitmekesisem see töö 
tegelikult on, võrreldes minu algse ettekujutusega. 
See teeb selle ameti tegelikult veelgi huvitava-
maks,“ on ta siiani oma erialavalikuga rahul.

Loengute kõrvalt üliõpilaskogu juhatamine,  
purjejahi „Tuulelind“ ristiema, purjetamis-
huviline
Selle õppeaasta alguses sai Mariist Mereakadee-
mia Üliõpilaskogu juhatuse esinaine. „Kui tulin 
esimesele kursusele, siis mõtlesin, et lisaks õpin-
gutele tahaksin pakutavatest tudengiaktivismi 
võimalustest maksimumi võtta. Õnneks kaasati 
mind hästi palju tegevustesse ning kutsuti eri 
projektidesse osalema,“ arvab neiu üheks põhju-
seks, miks ta on siiani aktivist. Peatne vilistlane 
leiab, et tänu üliõpilaskogule näeb ta koolis 
toimuvat teise, palju laiema pilguga.
Tuulelinnu ristiemaks saamine oli laevajuhtimise 
tudengile suureks üllatuseks. Toonased üliõpilas-
kogu juhatuse liikmed esitasid neiu ristiema kan-
didaadiks ning nii valitigi ta auväärsesse „ametis-
se“, mis teeb talle tänini suurt rõõmu ja au. 
Purjetamispisiku sai Marii Mereakadeemias 
õpinguid alustades ning huvi suurenedes ja os-
kusi saades on neiu käinud nii kodumaisel Muhu 
väina regatil kui ka suurel rahvusvahelisel pur-
jeregatil The Tall Ships’ Races. Mereakadeemia 
on viimati mainitud võistlusest osa võtnud kaks 
korda ja mõlemad korrad võitnud enda klassis 
esikoha. Marii läheb ka sellel suvel regatile loo-
detavat võitu koju tooma. (loe ka lk 61)
2018. aasta suvel, kui tudeng osales nii suurel 
purjevõistlusel esimest korda, jäi talle kõige roh-
kem meelde Kieli kanali läbimine. „Mulle oli see 
erialaselt väga huvitav. Kuna see kanal on lae-
vanduses üsna keeruline ja nüansirohke läbida, 
siis oli väga huvitav kõrvalt jälgida, kuidas seda 
purjekaga tehakse. Praktika ajal ei õnnestunud 
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Elektrivormeli hooaeg algas 
juba rutiiniks saanud tempoga: 
suve lõpul võistlusreisilt õnne-
likuna naasnud liikmed olid 
saanud valmis tulevase vormeli 
kontseptsiooni ja seadnud pai-
ka järgmise hooaja eesmärgid, 
mida sügisel värske meeskon-
naga täitma asuti. Iga-aastased 

Julia Kurg  Fotod: ©FSG. Vivek Maru

eesmärgid küll varieeruvad, 
kuid üks on jäänud püsima aas-
tast aastasse: võita rahvusvahe-
lisi tudengivormeli võistlusi.
Käimasolev hooaeg on FS Team 
Tallinna jaoks aga erakordne, 
sest võeti vastu väljakutse ehi-
tada paralleelselt valmis lausa 
kaks sõidukit: lisaks tavapära-

sele elektrivormelile arendatak-
se valmis ka isejuhtiv tudengi-
vormel, Baltimaade esimene. 
Uus proovikivi oli eelarve, ka-
sutada olevate ruumide ning 
kõigi muudegi vahendite jaga-
mine nõnda, et mõlemad mees-
konnad saaksid koos funktsio-
neerida. 

TUDENGIVORMELI TIIM  
LÄHEB VÕISTLEMA KA 
ISEJUHTIVA VORMELIGA

TUDENGISUVI

FEST18, millest ehitati 2019. aastaks isejuhtiv vormel.



Loe ka taltech.ee

59

TUDENGISUVI

Osalejate rekord ja  
poole suurem eelarve
Katsumusterohke hooaja al-
guses purustati ka rekordeid. 
FS Team Tallinn koosneb 
täielikult tudengitest, esma-
kursuslastest magistrantide-
ni, igal hooajal alustab värske 
koosseis ja tänavu kandidee-
ris meeskonda lausa 108 uut 
huvilist! Vestluseid kadidaa-
tidega peeti nädala jooksul 
hommikust õhtuni ja elektri-
vormeli meeskonda võeti vastu 
33 uut liiget. Vanu liikmeid jäi 
tiimi 32 ning hooajale astusi-
me vastu seni suurima mees-
konnaga. 
Isejuhtiva vormeli meeskond 
alustas 15-liikmelisena: inse-
neeriatudengite kõrval on siin 
majanduse ja infotehnoloogia 
värskeid tudengeid, kes ees-
märgi saavutamiseks saada-
vad üheskoos mööda mõõtma-
tu arvu töötunde.

Algselt seati paika esimesed 
olulised tähtajad: lõplik disai-
nikontseptsioon, auto rataste-
le ning auto sõitma saamine. 
Kõik need eesmärgid olid mai-
kuuks ka saavutatud. Uuendu-
sena võeti kasutusele projekti-
juhtimise süsteem Confluence, 
kuhu saab igaveseks talletada 
kõikide meeskondade tead-
mised. Samuti kutsuti külla 
põhjanaabrid Soome tudengi-
vormeli meeskonnast, et oma-
vahel teadmisi jagada. 
Isejuhtiva vormeli esimene hoo-
aeg ei ole kindlasti olnud kerge. 
Üks suurimaid proovikivisid on 
seekord mõlema vormeli valmi-
mise jaoks piisava eelarve ta-
gamine. Praegune eelarve on 
välja kujunenud 10 aasta väl-
tel, tänavusel hooajal tuli seda 
suurendada poole võrra. 
Teine katsumus on varasemate 
kogemuste puudumine. Võist-
luste reeglites on tehtud äär-

miselt palju muudatusi ning 
eelmise hooaja elektrivormel 
tuleb ümber ehitada isejuhti-
vaks vormeliks, mis vastaks 
ka kõikidele uutele reeglitele. 
FEST18 tudengivormelile tu-
leb juurde mahutada roolisüs-
teem, pidurisüsteem, sensorid 
ning arvuti, et muuta see ise-
juhtivaks. Vaatamata lisadele 
peab vormeli võimekus jääma 
samaks, nii et sõidukit saaks 
endiselt juhtida ka piloot. Ras-
kendav asjaolu on seegi, et vor-
mel on varasemalt disainitud 
nii kergeks ja väikeseks kui 
vähegi võimalik. 
Isejuhtivat vormelit arendab 
noor ja uus tiim, kes on tead-
misi kogunud valdavalt inter-
netist ja kogenud partneritelt. 
Lisaks on võistlussari korral-
danud mitmesuguseid kooli-
tusi ning maikuus väisasid 
isejuhtiva vormeli kaptenid 
Saksamaad ja osalesid kooli-
tusel, kus alustavatel tiimidel 
aidati väljakutseteks ette val-
mistuda ja vormeli struktuuri-
ga lähemalt tutvuda. 
Et isejuhtiv vormel õigeaeg-
selt valmis saada, tuleb töö 
alla panna kogu olemasolev 
energia, aeg ning veelgi enam. 
Meeskonnasiseselt ei möödu 
ühtegi päeva ilma vormeli 
kallal töötamise, uute süstee-
mide arendamise või testimise-
ta. Seda meeskonda ei takista 
riigi- ega külmapühad, sest 
väliteste on tehtud isegi aas-
ta viimasel päeval, et koguda 
andmeid, mille põhjal teha 
tööd järgnevatel kuudel, enne 
võistlusreisile asumist. Suu-
rim pinge on viimastel võist-
luseelsetel nädalatel, mil vor-
melile tuleb anda lõplik lihv, 
et auto reeglitele vastavaks ja 
sõiduvalmis saada. 

Mõlemad tiimid  
pääsesid võistlustele
Võistlustele kvalifitseerumine 
käib läbi viktoriinide, millele 
eelneb põhjalik eeltöö. Vikto-

MILLEGA ISEVORMEL PEAB HAKKAMA 
SAAMA JA KUIDAS TA SEDA TEEB
Võistlusrada, millel autonoomne vormel peab hakkama 
saama, on maha märgitud koonustega – sinised raja  
vasakul pool ja kollased paremal. Isejuhtiva vormeli 
FEST19-DV (Formula Estonia) ehitamisel kasutati „põhjaks“ 
eelmise hooaja elektrivormelit FEST18, kus juht asenda-
takse erinevate sensorite ning aktuaatoritega. Sensorid 
on vajalikud ümbruskonna tajumiseks ning aktuaatorid 
juhivad vormeli rooli, pidureid ja rattaid. Kõige selle vahel 
töötab arvuti, kus toimub sissetulevate andmete töötle-
mine ning selle informatsiooni põhjal vormeli juhtimiseks 
vajalike otsuste vastuvõtmine. 
FEST19-DV sensorite hulka kuulub 3 kaamerat, LiDAR ja INS.  
LiDAR annab vormelit ümbritsevast keskkonnast punkti- 
pilve ja INS saadab arvutile informatsiooni nii vormeli 
lineaar- ja nurkkiirenduse kohta kui ka GPS infot. Kahte 
kaamerat kasutatakse stereoseadistuses koonuste kauguse 
hinnangu saamiseks ning keskmise kaameraga vaadatak-
se kaugemale ette, et leida ka eemal asuvate koonuste  
asukoht ja värv. Sensoritest läheb info edasi SLAMi 
(Simul taneous Localization and Mapping), mis moodustab 
tundmatust keskkonnast kaardi ja samal ajal paigutab 
sõiduki tehtud kaardile. Raja kaardistamine on vajalik, sest 
võistlusrada ette ei teata ning pärast esimese ringi lõpu 
tuvastamist on vormelil võimalik ehitatud kaardi põhjal 
oma trajektoori pikemalt ette arvutada. SLAMiga ehitatud 
kaart saadetakse edasi trajektooriplaneerijasse, mis leiab 
optimaalse teekonna koonuste vahel ning arvutab nii rooli 
nurga kui ka soovitud sõiduki kiiruse, mis saadetakse auto 
süsteemidele tagasi, et vormelit rajal juhtida.
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Formula Student Team Tallinn on tudengiorganisatsioon, kes tegutsevad koos  
Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna kõrgkooli tudengitega.
FS Team Tallinn on tegutsenud 12 aastat. 
Iga-aastane eesmärk on ehitada nullist valmis tipptasemel vormel, millega osaleda maa-
ilmaklassi võistlustel ja enam kui 700 meeskonnaga rinda pista. Tänaseks on saavutatud 
arvukalt auhinnalisi poodiumikohti. 
Tänavune hooaeg on meeskonnale märgiline, sest esimest korda ajaloos osaletakse  
kahes klassis: valmis nii nelikveoline elektrivormel kui ka Eesti esimene isejuhtiv vormel.

LiDARi punktipilv vormelit ümbritsevast keskkonnast

riinideks ettevalmistumine 
toimus iganädalastel koosole-
kutel, kus lahendati insener-
tehnilisi ning tudengivormeli 
võistlussarja reeglitega seotud 
ülesandeid. Viktoriinid läksid 
edukalt ning selle tulemuse-
na suundub elektrivormeli 
meeskond võistlema Ungaris-
se, Itaaliasse, Austriasse ja 
Hispaaniasse ning isejuhtiva 
vormeli meeskond Itaaliasse, 
Saksamaale ja Tšehhi.
Elektrivormel suundub võist-
lustele saavutama veelgi pa-
remaid tulemusi kui kunagi 
varem ning eesmärk on au-
hindadega tagasi kodumaa-
le jõuda. Isejuhtiva vormeli 
meeskonna peamine eesmärk 
on kõikide võistlusalade lõpe-
tamine. Rõhku pannakse ka 
kogemuste saamisele kogu 
isejuhtiva vormeli arenduse 
kohta, mille põhjal järgnevatel 
aastatel vormelit edasi aren-
dada ning luua tugev tiim, kes 
alustatud tööd edukalt jätkab. 
Isejuhtivate vormelite võist-
lusklass algas mõni aasta ta-
gasi. Esimene võistlus toimus 

Saksamaal aastal 2017, kus 
osavõtjaid oli 15 ja kõik sõi-
dualad lõpetas vaid üks tiim. 
Järgmisel aastal korraldati 
kolm võistlust ja Saksamaa 
võistlusel oli sel korral osale-
jaid 17, kellest juba 3 mees-
konda lõpetasid kõik alad. 
Praegu on tudengivormelitele 
võistlusklasse kolm: sisepõle-
mismootoritega, elektrimooto-
ritega ning isejuhtivad vorme-
lid. Möödunud aasta novembris 
teatati, et alates 2021. aastast 
kaotatakse eraldiseisev isejuh-
tiva vormeli võistlusklass. Selle 
asemel hakatakse tudengivor-

meli sarjas kiirenduse etappi 
sõitma ilma juhita ning kõik 
vormelid peavad olema suute-
lised seda iseseisvalt läbima. 
2022. aastal võetakse juht roo-
list ka skidpad’i alal, AutoX ja 
kestvussõidu alades jäetakse 
aga tiimidele valida, kas soovi-
takse rada läbida piloodiga või 
isejuhtivana. Nende tulevaste 
reeglimuudatuste tõttu peavad 
meeskonnad konkurentsis pü-
simiseks hakkama tegelema 
ka autonoomse platvormiga, 
sest iga ala annab oma punktid 
üldisesse võistlusetapi punktis-
koori. ■

Ühispilt Formula Student Germany võistlustelt
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Eesti Mereakadeemia mees-
kond osaleb sel suvel oma 
avamerejahiga Tuulelind juba 
kolmandat korda purjeregatil 
The Tall Ships’ Races. 
2017. ja 2018. aastal, kui võist-
lused toimusid suvisel Lää-
nemerel (2017) ja Põhjame-
rel (2018), naasis Tuulelinnu 
meeskond esikohaga oma võist-
lusklassis, sel suvel suundub 
Mereakadeemia jaht uuesti re-
gatile – esikohta kaitsma!
Tänavusuvine sõit on jagatud 
neljaks etapiks, millest esimene 
on põnev vahepeatustega purje-
õppesõit, mis viib jahi Tallinnast 
regati stardipaika; kaks etappi 
on võidusõidud ja etappide vahel 
Cruise In Company sõit. Suurem 
osa meeskonnast roteerub eri 
etappidel. Tuulelind asub Piri-
talt teele 26. juunil. 
Tudengid said kandideerida 
Mereakadeemia stipendiumile, 

mis katab osalejatele purje õppe 
teooria ja praktika avamere-
jahil Tuulelind, koikoha jahi 
pardal, söögi-joogi kogu par-
daloleku ajal ning tormiriiete- 
ja jalanõude kasutamise. Osa-
lejatel endal on vaja osta vaid 

Gelly Metsaveer

MEREAKADEEMIA TUDENGID 
LÄHEVAD RAHVUSVAHELISELE 
PURJEVÕISTLUSELE

reisikindlustus ning vajadusel 
lennu- ja muud sõidupiletid 
pardaletuleku alguskohta ning 
koju tagasi.
Märtsis algasid 24 stipendiu-
mi saajale ehk purjevõistluse 
meeskonna liikmetele teooria-
tunnid ning alates aprilli lõ-
pust, kui jaht vette tõsteti ja 
purjehooaeg algas, said regatil 
osalejad hakata Tallinna lahel 
Tuulelinnuga purjetades kätt 
harjutama.
Meeskonna ootus ja lootus on ka 
seekord esikoht koju tuua, kuid 
seda ei tea kunagi, kuidas läheb: 
meeskond on alati erinev, tuul 
võib vingerpussi mängida ning 
mitmed muud faktorid segada. 
Samas on Tuulelinnu kaptenid 
Ringo Liepkalns ja Andrei Mat-
jukov väga pädevad ning siiani 
mõlemal korral meeskonna või-
duni viinud. ■

MIS REGATT?
The Tall Ships’ Races (TSR) on 60-aastase ajalooga 
rahvusvaheline avamereregatt, mille peamine eesmärk on 
edendada noorte purjetamisõppe võimalusi. 
Regatt toimub igal aastal erinevas Euroopa piirkonnas,  
sel suvel Taanis ja Norras.
Tavapäraselt osaleb The Tall Ships’ Races iga-aastastel 
regattidel vähemalt sadakond purjelaeva, mis jagunevad 
nelja klassi vahel:
 � A klass: raapurjestusega laevad üle 24 m ja  

muu purjestusega laevad üle 40 m;
 � B klass: traditsioonilise purjestusega laevad alla 40 m 

ja raapurjestusega laevad alla 24 m;
 � C klass: tänapäevase purjestusega laevad alla 40 m ja  

ilma spinnakerita;
 � D klass: tänapäevase purjestusega laevad alla 40 m ja  

spinnakeriga (see on Tuulelinnu võistlusklass).

TUULELINNU JA TSR AJAKAVA  
2019 SUVEL
26. juuni – 5. juuli Tallinn – Aalborg (Taani),  

purjeõppesõit 
3.–6. juuli võistlejate ja aluste kogunemine  

Aalborgi sadamasse 
6.–11. juuli I võistlusetapp Aalborgist  

Fredrikstadi (Norra)
13.–23. juuli Cruise in Company  

Fredrikstad – Bergen (Norra)
23. juuli – 3. august II võistlusetapp  

Bergen – Aarhus(Taani) 
4. august regati lõpetamine Aarhusis

Tuulelind jõuab akadeemia direktori Roomet Leigeri  
juhtimisel Piritale kodusadamasse tagasi augusti  
keskpaigas.

VAATA LISA:    ■ SAILTRAININGINTERNATIONAL.ORG/EVENT/TALL-SHIPS-RACES-2019
                             ■ TALTECH.EE/AVAMEREJAHT-TUULELIND

sailtraininginternational.org/event/tall-ships-races-2019
taltech.ee/avamerejaht-tuulelind
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Tänavuse suve suursündmusel, laulu- ja tantsupeol, osaleb ligi 400 
TalTechi lauljat, pillimeest ja rahvatantsijat kokku kaheksast kollektiivist. 
Mente et Manu uuris, kuidas on läinud ettevalmistused ja millised on 
mõtted-meeleolud enne pidu.

Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori presi-
dent Tiia Prits ütleb, et laulude õppimine sujus 
hästi, kuigi naiskooride repertuaar on sel aastal 
vaheldusrikas ja kõik neli pala on igaüks oma 
stiiliga – on nii romantikat kui loitsimist. Pa-
rajaks pähkliks nimetab ta aga Cyrillus Kreegi 
„Sanctust“ valikkooride repertuaaris.
Naiskoor on osalenud enamikel üld- ja noorte 
laulupidudel alates koori asutamisest ning mui-
dugi on pidudel juhtunud igasuguseid lugusid. 

400 TALTECHi 
LAULJAT, PILLIMEEST 
JA RAHVATANTSIJAT 
HAKKAVAD SÄTTIMA 
SUUREKS PEOKS 

Kristina Traks  Fotod: Priit Simson ja TAM

Laulupeo kunstiline juht Peeter Perens ning 
tema assistent, laulupeo 1. kontserdi kunstili-
ne juht Siim Selis, on mõlemad TAMist ehk siis 
vastavalt Tehnikaülikooli Akadeemilise Mees-
koori peadirigent ja dirigent. Puhkpilliorkestrite 
üheks üldjuhiks peol on ülikooli puhkpilliorkest-
ri peadirigent Tarmo Kivisilla. Uue kollektiivina 
on sel peol koha laulukaare all kätte võidelnud 
Tehnikaülikooli Kammerorkester Tarmo Kivi-
silla juhatusel. 
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„Tudengikooris lauldes on võimalik igavesti 
nooreks jääda,“ ütleb Prits. Olgu selle kinnitu-
seks üks juhtumine 2011. aasta noorte laulu- ja 
tantsupeolt „Maa ja ilm“, kui koori lauljaid pee-
ti koolinoorteks. Lausa nii, et pärast kontserti 
kuulsustega pilti tehes öelnud Siiri Sisask üht 
koori II alti kallistades: „Aitäh, lapsed!“.
Vilistlaste naiskoor on lõpetamas väga pingelist 
hooaega. Sügisel tähistas koor oma 35. sünni-
päeva kontserdiga ülikooli aulas, kevadel õpi-
ti paralleelselt laule laulupeoks ja Vietnamis 
toimunud konkursiks. Seal läks kooril väga 
hästi ning tagasi tuldi oma kategooria võidu ja 
kulddiplomiga. Koori president Katri Kadakas 
kiidab laulupeo repertuaari, mis on seekord hu-
vitav, noortepärane ja ka väljakutseid pakkuv. 
„Kõige rohkem oli tööd „Kergotamisega“, sest 
lisaks laulule on siin ka liikumine, mille õppi-
misega tuli kõvasti vaeva näha,“ sõnab ta. 
Juubelilaulupeol näeb Vilistlaste naiskoori uute 
riietega, mille autor on koori enda laulja. „Käi-
sime nendega ka Vietnamis, jäime sealsetele 
kaamerameestele kohe silma ja tundsime end 
neis riietes väga hästi,“ rääkis Kadakas.

Mõnusad laulud!
Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoori presi-
dent Reino Pallaste nimetab peo ettevalmistust 
lausa libedaks – laule hakati varakult õppima 
ning ikka selleks, et saada ettelaulmiselt võima-
likult häid punkte. „Kõige rohkem aega kulus 
meil „Emakeelelaulu“ peale. Nagu igal aastal, 
on lugude hulgas uut ja vana loomingut. Uued 
lood, mis kirjutati just selleks laulupeoks, meel-
divad oma tempo ja sõnumi poolest,“ ütleb ta.
Keeruline on olnud aga paaril koori välistu-
dengist lauljal, eriti just „Tuljaku“ õppimisega. 
Teadagi – kiire tempo ja palju teksti, mis lausa 
keele sõlme ajab. „Me ei pühendanud sellele lau-
lule ka kuigi palju aega, sest ülejäänud on seda 
palju leelotanud,“ sõnab Pallaste. Teisi laule õpi-
ti aeglasemalt ja partiide kaupa ning nii said ka 
välismaalastest lauljad omadega järjele.
Kihelkonna rahvarõivastes peole minev kam-
merkoor võtab laulupeole kaasa ka ühe tegelase, 
kes küll suud lahti ei tee – oma maskoti Lasse. 
„Tema käib meiega üritustel kaasas ja tuleb ka 
suurele peole,“ ütleb Pallaste. 
Inseneride Meeskoori juhatuse esimees Kalle 
Tammemäe ütleb, et repertuaari õppimine oli tõ-
sine väljakutse, sest uusi laule on palju ja nad on 
keerukad. „Aga me tulime toime!,“ rõõmustab ta.
Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori (TAM) 
kroonik Ilja Maljutenki sõnab, et laulude õppi-
mist alustati juba sügisel, sest koor pidi neid 

laulma juba sügisesel koorijuhtide seminaril. 
„Suurim pingutus on vist olnud „Ärategemise 
lauluga“. Tegu on hoogsa ja värvika looga, mil-
lel palju põnevaid heli- ja rütmikäike. Lisaks 
on teosel ka vahvad sõnad, mis panevad tuntud 
kõnekäänu omakorda uude valgusesse. Täitsa 
põnev, kuidas selline laul laulukaare all kõlab,“ 
räägib ta. „Üldiselt on repertuaar nagu hea ek-
sam – midagi kontimurdvat ei ole, kuid selleks, 
et hästi esineda, tuleb palju pingutada.“
Seekordne laulupidu on TAMile eriline ka selle 
poolest, et nende oma peadirigent Peeter Perens 
on ju kogu peo üldjuht. „Eks ka seetõttu on meil 
kogu repertuaar põhjalikumalt selge,“ märgib 
Maljutenki.
TAMi näeb seekord üle-eelmiseks laulupeoks 
valminud rahvusmotiividega riietes: mehed 
on valgetes linastes pluusides, mille krael on 
Muhu tikand. Sellega on kaunistatud ka vöö. 
Peas muidugi tekkel, mis on koori algusaasta-
test pärit sümbol. Seda kantakse laulupidudel ja 
muudel koorile tähendusrikastel üritustel. Tek-
kel omandatakse koos koori liikme staatusega ja 
selle annab üle lauluisa. Paljudel lauluvendadel 
on traditsioon kanda teklil laulupidude märke, 
kus nad (või tekkel) on osalenud.

70 aastat Kuljust
Tänavu 70ndat juubelit tähistav tantsuansambel 
Kuljus osaleb tantsupeol seitsme rühmaga, kes 
on jaotunud kahe liigi vahel. „Neli rühma tant-
sivad koreograafiliselt kõige nõudlikumat ehk 
S1 kava ning kolm tantsivad S2 liigis,“ räägib 
Kuljuse president Krista Koval. „Tänavune re-
pertuaar on mitmekülgne. Lugude hulgas leidub 
nii tantsupeol juba aastakümnete taga esitatud 
tantse, nagu Maie Orava loodud „Suur suvine 
valgus“ või Helmi Tohvelmanni „Külvajad“. Seal 
kõrval leidub ka täiesti uut repertuaari. Kind-
lasti hakkab vaatajatele tantsuväljakul silma ja 
kõrvu Ene Jakobsoni tants „Oh keeruta“, mis on 
loodud rokkmuusikat viljeleva ansambli Kosmi-
kud töötlusele „Saaremaa valsist“.“ Koval ütleb, 
et tantsijatel on väga uhke tunne olla osa juube-
lipeo protsessist ja erilisest soe tunne saabub siis, 
kui tantsud proovides joonistesse ja mustritesse 
veetakse ning kogu ilu vaatajate ette tuuakse.
Rongkäigus paistab Kuljus kindlasti silma oma 
liikumisega. „Meil on komme liikuda tantsu-
peo rongkäigus alati oma joonises. See kujutab 
Kuljuse märki. Ees liiguvad neiud poolkaares. 
Poolkaar kujutab tantsumaailmas tantsujoonis-
te kirjeldustes ka naise märki. Taga liiguvad 
mehed nurga formatsioonis. Nurk tähistab siis 
vastavalt mehe märki. Nende vahele moodus-
tub veel neidudest viirg. Viirg just seetõttu, et 
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Pudirida. Reaalkoolist pärit tava, kus me-
hed on moodustanud pika hanerea, kõnni-
vad käed seljal täpselt koorivanema kannul 
ja kui võimalust on, siis tihtipeale üks jalg 
rentslis. Vigurid, mida eeskäija kõndimisel 
teeb, tuleb kaasa teha. See on eelkõige üks 
koori punktist A punkti B ümberpaigutu-
mise moodus, ilma et ükski mees vahelt 
kaduma läheks. Teisalt püüab see alati 
pilke, tekitab elevust ja paneb inimesi järe-
le vaatama. Pudirida saab kindlasti näha 
laulupeorongkäigus.

Punane latern. Pudirea lõpus, mõned 
meetrid tagapool, võib tavaliselt kohata 
punase laternaga meest. See on mees, 
kes viimasena hilines koori kokkulepitud 
kohtumispaika, ta peab olema laternat 
kandma kõikjal ja võib sellest vabaneda 
alles tänu järgmisele „laternaaja“ hilineja-
le. Ainult erakordsed turvanõuded (näiteks 
lennukis) ja koorivanema luba vabasta-
vad laternakandja hetkeks tema taagast. 
Üldjuhul on latern kasutusel reisidel ja 
laulupidudel. ■

MIS ON MIS: PUDIRIDA JA PUNANE LATERN EHK 
TRADITSIOONE TAMi LAULUPEOAJALOOST

seda on tantsujoonistes väga sagedasti kasuta-
tud. Tantsupeo viimase etenduse väljamarsil on 
Kuljusel traditsioon võtta samas asendis kõigi 
tantsijate sappa ning marssida väljakult vii-
masena välja, tänades nii publikut kui ka kogu 
tantsupeo lavastusmeeskonda,“ selgitab Koval.

Rekordarv pillimehi
Tehnikaülikooli Puhkpilliorkester on osalenud 
kõikidel üld- ja noorte laulupidudel, samuti 
üliõpilaslaulupidudel, alates orkestri loomisest 
1950. aastal. Sel aastal on orkestri nimekirjas 

rekordiliselt 47 pillimängijat ja kõik tahavad ka 
laulupeole mängima tulla.
Orkestri president Risto Pomerants räägib, et 
repertuaar on seekord täiesti uus, spetsiaal-
selt laulupeoks loodud. „Tehniliselt küllaltki 
rasked ja keerulised palad, mis eeldavad väga 
head ning kvalifitseeritud koosseisu. Vajaliku 
koosseisu kokkusaamine ja kokkuharjutamine 
ongi ehk kõige raskem ülesanne ka TTÜ orkestri 
jaoks. Eriti kui mõni pillirühm on olude sunnil 
sel hooajal nõrgemas koosseisus,“ sõnab ta. Siis-
ki sai orkester kõige raskemate lugude ettemän-
gimisel tublid 9 punkti.
Laulupidu on puhkpillimängijale küllalt kurnav 
ettevõtmine. „Kogu pillipark, noodid ja puldid 
tuleb lühikese aja jooksul lavale tirida ja pärast 
ka ära tuua,“ selgitab Pomerants. Ka 4,5 km 
pikkune rongkäik on pillimängijatele paras pin-
gutus: kõndides mängitakse rohkem marsse kui 
mõnel kontserdil ning Russalka juures on pilli-
mehed juba täiesti võhmal, eriti palava ilmaga.
Traditsiooniliselt tervitatakse ja peetakse laulu-
pidude ajal meeles sel hooajal ülikooli lõpetanud 
mängijaid. Seda tehakse tavaliselt pärast pidu. ■

Olin 1959. aasta suvel tudengina tööl Laulu-
väljaku ehitusel töödejuhataja abina. Juuni-
kuu lõpus algas astmepaneelide paigaldus 
laululavale. Olin seal iga päev tööl ja tekkis 
mõte, et kui paneele on juba nii palju paigal-
datud, et koor saaks seal peal koguneda ja 
laulda, organiseerin sellise ürituse enne, kui 
mõni teine koor sellise idee peale tuleb. Varsti 

oligi sobiv päev käes ja 7. juulil 1959 kell 17 
kogunes Akadeemiline Meeskoor dirigent Arno 
Kallikormi juhtimisel laululavale. Ei mäleta 
enam, milline oli see esimene laul, aga küllap 
see „Meeste laul“ ikka oli. Kohale oli kutsutud 
ka Eesti Raadio reporter Valdo Pant ning õhtu-
ses uudistesaates oli ka selle laulu esitamine ja 
Pandi intervjuu minu kui asja organiseerijaga. ■

ESIMENE KOOR TALLINNA LAULULAVAL
TPI AM vilistlane, teeneline liige, II tenor Atso Kirsfeldt meenutab kuue-
kümne aasta tagust sündmust meeskoori ja Tallinna Lauluväljaku ajaloos:

KULTUUR
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DOKTORITÖÖD
MAI – JUUNI 2019

CHRISTIAN NEUBAUER
Spatially Resolved Opto-electronical Investiga-
tions of Monograin Layer Solar Cells.  
Monoteraliste päikesepatareide ruumilise lahu-
tusega optoelektroonsed uuringud.
ISBN 9789949834112 (publication). 
ISBN 9789949834129 (pdf). 102 lk.  
Kaitses 20.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11900

SVETLANA PULKKINEN
Development Prospects of the Oil Shale Industry 
Under Conditions of Renewable and Low-Carbon 
Energy Policy.  
Põlevkivitööstuse arenguperspektiivid taastuv-
energia ja madala süsinikuheitmega tehnoloo-
gia arendamise poliitika tingimustes.
ISBN 9789949834273 (publication). 
ISBN 9789949834280 (pdf). 96 lk.  
Kaitses 24.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12019

ANNA-LIISA KUBO
Toxicological Profiling of Copper Oxide and 
Silver Nanoparticles and Polyoxometalate Ionic 
Liquids with Medically Relevant Bacteria and 
Mammalian Cells in vitro.  
Vaskoksiidi ja hõbeda nanoosakeste ning 
polüoksometalaat-ioonvedelike toksilisuse 
uuringud meditsiiniliselt oluliste bakterite ja 
imetajarakkudega in vitro.
ISBN 9789949834334 (publication). 
ISBN 9789949834341 (pdf). 160 lk.  
Kaitses 24.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12073

BERNHARDS BLUMBERGS
Specialized Cyber Red Team Responsive Com-
puter Network Operations.  
Vastutegevusele orienteeritud punase meeskonna 
küberoperatsioonid.
ISBN 9789949834136 (publication). 
ISBN 9789949834143 (pdf). 216 lk.  

Kaitses 27.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12015

ELENA PRIGORCHENKO
Cyclohexanohemicucurbit[n]urils, their Synthesis, 
Formation Mechanism, and Complexation. 
Tsükloheksanohemikukurbit[n]uriilid, nende 
süntees, tekkemehhanism ja komplekseerumine. 
ISBN 9789949834358 (publication). 
ISBN 9789949834365 (pdf). 108 lk.  
Kaitses 28.05.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12083

IRSHAD MOHAMMAD
Development of Room Temperature Secondary 
Fluoride Ion Batteries.  
Toatemperatuursete fluoriidioon akude välja-
arendamine.
ISBN 9789949834310 (publication). 
ISBN 9789949834327 (pdf). 108 lk.  
Kaitses 10.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12305

SANDER RIKKA
Radar Remote Sensing of Meteo-Marine  
Parameters in the Baltic Sea.  
Laine- ja tuuleväljade määramine Läänemeres 
radarkaugseire andmetest.
ISBN 9789949834297 (publication). 
ISBN 9789949834303 (pdf). 146 lk.  
Kaitses 12.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12168

HEIKKO KALLAKAS
The Influence of Birch (Betula pendula) False 
Heartwood on the Mechanical Properties of 
Wood-Plastic Composites.  
Kase (Betula pendula) väärlülipuidu mõju puit- 
plastkomposiitide mehaanilistele omadustele.
ISBN 9789949834440 (publication). 
ISBN 9789949834457 (pdf). 114 lk.  
Kaitses 12.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12253

https://digi.lib.ttu.ee/i/?11900
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12019
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12073
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12015
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12083
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12305
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12168
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12253
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST  
IN ENGLISH
MARI-LY KLAATS: IF YOU WANT,  
YOU WILL ALWAYS FIND TIME!
p. 10–15

Mari-Ly Klaats, Master of Product Development and 
Production Engineering, has made a mechanical un-
dercarriage for the new Iseauto, a self-driving car, 
and in the interview she promises that she will not 
disappear from the university after the graduation 
ceremony. Development of the new car has become 
her daily work, and the university premises and peo-
ple have grown to her heart. She says that already in 
high school, she set a goal that her major in university 
shouldn't be easy – it had to be something that has 
a future and where she has to push herself. Beside 
studies, she participated in student organisations and 
helped organise various events – it kills the work-
study routine. 

STUDENT SATELLITES KOIT AND HÄMARIK  
FLY TO ORBIT THIS YEAR
p. 46–48
Within the TalTech Satellite Program, two satellites 
will be launched to the Earth orbit this year, one called 
Koit (‘Dawn’) and the other Hämarik (‘Dusk’). Koit 
will be sent into space on a Soyuz rocket this sum-
mer. Hämarik is currently being assembled and will 
be launched on a Vega rocket in autumn. The mission 
with which the student satellites will be tasked is pri-

marily surveillance of the Earth using dithering and 
near-infrared cameras. The images will be transmitted 
to TalTech through a ground station to be installed 
on the Mektory roof. In addition, a large number of 
scientific tests are planned. The most important and 
innovative test for such a small satellite will be the use 
of high-frequency data communications.

IF YOU ARE INTERESTED IN THE TOPICS, ASK  
AN ESTONIAN-SPEAKING COLLEAGUE FOR ASSISTANCE  

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.
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TALTECH ALUMNI SEND GOOD WISHES  
TO GRADUATES
p. 38–41

FORMULA STUDENT TEAM TALLINN IS GOING 
TO RACE ALSO WITH A SELF-DRIVING FORMULA
p. 58–60
The primary goal of Formula Student Team Tallinn 
from year to year has remained the same: to win in-
ternational student formula competitions. The current 
season is extraordinary for the Team as it was chal-
lenged to build two vehicles at the same time: in ad-
dition to the conventional 4WD electric formula, the 
first self-driving student formula of the Baltic States 
is under development. The new challenge was shar-
ing the budget, available space, and all other tools and 
resources so that both teams could work together. FS 
Team Tallinn consists students only, from freshmen to 
graduate students; new line-up every year. This year, 
the teams successfully qualifyied to races in Hungary, 
Italy, Austria and Spane (electrical formula) and Italy, 
Germany and Czech Republic (self-driving formula).

MISSION OF YOUNG PEOPLE  
IS TO BRING NEW IDEAS  
AND TO OVERCOME OLD VIEWS

EXPERIENCE IS 
A VERY GOOD 
PAYCHECK!
MATI LEET, IT Adviser 
to the Reform Party
After graduating, try to 
maintain contacts and com-
munication with professors 
and classmates – it will be 
mutually beneficial.

BE OPEN TO THE WORLD!

When the workplace 
becomes boring, find its 
causes and see if you can 
change them. If the or-
ganization is not able to 
change, just change jobs 
or start your own thing!

I started working already after my freshman 
year and I got to try many things in real-life 
situations. I think the sooner the graduate gets 
the practical work experience, the easier it will 
be in the future.
Practice also provides an opportunity to discover 
new and interesting things. I dare to recommend 
starting from scratch, at the beginning working 
for free – experience is a great paycheck! – or for 
minimal pay.

tion to competencies and 
be a nice companion and 
colleague. 

TalTech graduates have 
a duty to keep up to date 
with world affairs and, if 
the environment devel-
ops faster than you, come 
back to school again.

ANNE MULDME, Head of TalTech Marketing and 
Communications Division
In addition to quality knowledge, TalTech also pro-
vides an attitude open to the world. As a Tal Tech 
graduate, more doors are open and graduates have 
already earned an above-average value in the labour 
market.
Mainly, keep yourself open to the world, take 
ambitious action, but develop as a person in addi-

ANDRES KÕIVA, Head of the Elektrilevi Con-
trol Systems Unit and co-founder of Lumebot
Engineers should also develop soft areas in 
themselves, such as project management, nego-
tiating; this will benefit the career, saves money 
for their company and will not be unnoticed by 
an employer.
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