
MARE ROOSILEHT:  
KUI MIDAGI VÄGA SOOVIDA,  

ON KÕIK VÕIMALIK!

MENTE
etMANU

MICHAEL HITCH  
TARGAST MINERAALI-
KASUTUSEST JA  
LINNAKAEVANDAMISE  
VÕIMALUSTEST

AASTA VILISTLANE 2019 
ON SIRJE POTISEPP:  
„ÜLIKOOLIGA SEOTUD 
OLEMINE ON NAGU  
ELUKESTEV ÕPE“

NEW PROFESSORS, 
DIGITAL FUTURE AND 
ACADEMIC PRIORITIES 
+ READER’S DIGEST IN 
ENGLISH 

4 (1878)
OKTOOBER 

2019



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

2

MENTE ET MANU

SISUKORD
40 5G tehnoloogia lükkab käima uued idufirmad 

ja aitab kaasa tööstuse digitaliseerimisele

42 VILISTLANE – Aasta vilistlane 2019 Sirje 
Potisepp: ülikooliga seotud olemine on nagu 
elukestev õpe

44 EMERA – Ajarada – seilame läbi 100 aasta 

46 GALERII – Linnakupidu: TalTech 101!

48 MEKTORY – Taltechi tudengi satelliidid: Koit 
läks juulis orbiidile, valmistub Hämarik

50 Iduettevõte CompAct võitis USAs äriarendus
programmi ja valmistub välisturgudele 
laienemiseks

52 KOOLINOORED – Kooliõpilased uurivad 
geoloogia instituudis turvast

54 VIRUMAA – Tööturu muutused nõuavad 
reageerimist; meil on lahendusi

56 Suvepäevad Déjà vu ehk kuidas Virumaa 
Kolledž roosiaias käis

 Virumaa Kolledž ja Narva eesti keele maja 
sõlmivad koostöölepingu

58 LEIUTISED – Prügiplasti taaskasutuse 
lahendus võib tulla põlevkivitööstusest

60 ROBOTEX – Eesti oma bränd Robotex 
vallutab maailma

62 TUDENGIELU – TalTechi üliõpilas kond 
tunnustas silmapaistvaid tudengiaktiviste

64 TUDENGISUVI – Tipikate rattamatka mõju: 
„Astu või uuesti ülikooli!“

66 KULTUUR – Kaheksakand hoiab 70. 
tegutsemis  aastal Kuljust oma vägevuses 

68 TEATED – Doktoritööd, 
juuni – september 2019

70 IN ENGLISH – Reader’s digest in English 

3 JUHTKIRI – Igaühel oma mätas

4 ARVAMUS – Eesti tulevik ja säästlik 
mineraalikasutus

10 UUDISED – Teadus tööajatabelites: seminaril 
leiti, et mõõtma peab teadustöö tulemust

 Tehnikaülikool tunnustas Mente et Manu 
teenetemedaliga kuut inimest

 Aasta õppejõuks valiti ITkolledži õppejõud 
Kaido Kikkas

 Septembrist muutusid Tallinna Tehnikaülikooli 
juhtorganite nimetused

 TalTech ja Nordecon panid nurgakivi  
Mäepealse 3 teadus ja õppehoonele

 Kes ja mida TalTechi õppima tuli? 
 TalTechi uurimiskomisjon ei tuvastanud  

Nurkse instituudis pettust
 Mineraalidsuperstaarid: rändnäitus ülikoolist 

Euroopasse
 Septembris alustas tööd ITteaduskonna uus 

teadusprodekaan Maie Bachmann
 Aasta vilistlaseks nimetati Sirje Potisepp 
 Esimesed Peep Sürje nimelised stipendiumid  

said omanikud
 Mektorys tuleb liiklusohutusalane 

hiigelkonverents
 Virumaa Kolledž süütas muinas tulede ööl 

tuulegeneraatori 

16 PERSOON – Mare Roosileht: kui midagi väga 
soovida, on kõik võimalik!

22 TEADUS – Ülikooli akadeemiline arengukava 
seab kõrged sihid ja prioriteetsed valdkonnad

26 VÄRSKE VERI – Uued inimesed TalTechis

34 JÄRELKASV – Teadlaste Öö täitis teadus
huvilistega TalTechi üksused neljas linnas 

38 DIGIELU – TalTech panustab tervise
tehnoloogiate arendamisse ja kiiresse 
rakendamisse

MENTE
etMANU



Loe ka taltech.ee

3

IGAÜHEL OMA MÄTAS

vaja palju tarku inimesi, aga 
pole nii palju maksumaksjaid, 
et kõikidele prioriteetsetele vald-
kondadele raha jaguks – kui ma 
teaks, ei töötaks ma ajakirja 
peatoimetaja, vaid rahandus-
ministeeriumis strateegina. Aga 
alustame kõik vähemalt sellest, 
et iga päev vaatame elu, tööd ja 
kitsaskohti mitme mätta otsast. 
Võibolla märkame, et teised ei 
tööta meile vastu, vaid neil on ka 
õigus, nagu meilgi. Kui me ei saa 
rikkamaks riigina, saame kind-
lasti rikkamaks inimestena. ■

Ülikoolide rahastamisest on Ees-
tis nüüd räägitud päris mitme 
nurga alt. Et majandus ei kas-
va, kui meie ettevõtted ei tee tea-
dus- ja arendustööd. Et kui riik 
ei pea teadusleppest kinni, pole 
meil mingit lootust energeetika-, 
kliima- ja muudele keskkonna-
probleemidele lahendusi leida. 
Et teaduse rahastamine Euroo-
pa Liidu, mitte oma rahvuslikust 
eelarvest ei ole jätkusuutlik. Et 
kui üritame mõõta teadust töö-
ajatabelites, jääb fookusesse 
tööajatabel ja tagaplaanile see, 
mida teadlased tegelikult teevad. 
Ja ma olen kindel, et kõik sel-
le teema tahud ei ole veel läbi 
võetud – ega maikuus teadus-
marsil osanud ju ka keegi ai-
mata, et me sügisel süveneme 
küsimusse, kas tööajatabelid 
on õige viis teadlase tööd mõõta 
või kuidas seda õiglaselt teha.
Mulle õudselt meeldib küsida 
„Miks?“, kõige pisematest kõi-
ge suuremate miksideni, või ka 
vastupidises järjekorras. Miks 
me peame majandust kasva-
tama? miks me õigupoolest 
vajame lahendust energeetika-

Mente et Manu peatoimetaja Mari Öö Sarv  Foto: Heiki Laan
probleemidele? miks vajavad 
teadlased raha? miks me pea-
me täitma tööajatabeleid? miks 
peab rahastaja oma raha kasu-
tamist kontrollima? miks… 
Oktoobris rektorite nõukogu kor-
raldatud seminaril sellest, kas 
teadust saab tööajatabelitesse 
mahutada, räägiti peamiselt 
ülikoolide rahastamisest ja selle 
raha kasutamise kontrollimisest. 
Seminaril öeldi välja päris oluli-
ne tõsiasi: ülikoolil, rahastajal ja 
teadlasel on igaühel täiesti erinev 
eesmärk. Üks peab organisatsioo-
nina teenima ühiskonda, samal 
ajal pakkuma teadlastele jätku-
suutlikku töökeskkonda; teine 
ootab igalt kulutatud eurolt või-
malikult suurt kasutegurit; kol-
manda eesmärk on oma valdkon-
nas uusi asju välja uurida. Nagu 
elus ikka, on teiste vaatenurgast 
olukorra vaatamine päris õpetlik 
harjutus. Küsige endalt, miks, ja 
võib selguda, et teine ei töötagi 
vastu; võib selguda, et samaaeg-
selt on kõigil õigus, lihtsalt igaüks 
on oma mätta otsas.
Ega ma tea, kuidas teaduse ra-
hastamist tagada riigis, kus on 
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Professor Michael Hitchi akadeemiline kõne ülikooli 101. aastapäeva aktusel 
17. septembril 2019 
Eesti keelde tõlkis Kati Metsaots  Fotod: Acube Creative Agency
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rafineeritud naftatoodetest või ko guni teistest 
Euroopa piirkondadest pärit taaskasutatud 
PET-veepudelitest tehtud sünteetilistest 
materjali dest. Auto või ühistranspordivahend, 
millega sõida te, sisaldab veelgi rohkem kae-
vandatavaid toormaterjale, millest on hakanud 
sõltuma meie igapäevane elu.
Usun, et hakkate asjale pihta saama. Ajaks, 
mil ole te tööle jõudnud, olete kasutanud sadu 
riistu, tooteid ja mugavusesemeid, mis ei saaks 
eksisteerida ilma maailma eri paigust pärit 
mineraalide kaevandamise, töötlemise ja üldse 
olemasoluta. Kui suuresti erineb meie hommik 
meie vanavane mate hommikust või kasvõi 
meie enda lapsepõlve hommikutest!
Kuidas on maailm siis muutunud? Tänapäe-
val on kiiresti kasvanud üha rahuldamatum 
ja ulatuslikum nõudlus toormaterjalide järe-
le. Aina sagedamini kuuleme siin Euroopas 
toormaterjalide tarneprobleemidest, eelkõige 
seoses strateegiliste toormaterjalidega, mis on 
uute tehnoloogiate väljatöötamisel ja paljudes 
meile tänapäevaks harjumuspäraseks kujune-
nud tehnoloogiates kriitilise tähtsusega. Kas 
keegi siinviibijatest kujutaks ette päeva, mil te 
ei kasuta oma mobiiltelefoni?
Üks näide kiiresti kasvavast vajadusest kae-
vandatavate toormaterjalide järele on vase 
kasutamine taastuvenergias. Iga tavalise tuu-
legeneraatori puhul, mida võime Narva sõites 
maantee ääres nä ha, on ühe megavatt-tonni 
tootmisvõimuse jaoks vaja 3–4 tonni vaske. 
Ühesainsas tuulepargis võib olla 2000–7000 
tonni seda punast metalli. Euroopas kasu-
tatakse nii 12 korda rohkem vaske kui tra-
dit sioonilistes süsteemides. Elektrisõidukid 
vajavad kolm korda rohkem vaske kui tradit-
sioonilised autod. Nõudlus vase järele ületab 
mäekõrguselt praegu kogu maailmas tegut-
sevate kaevanduste tarnevõimsuse ning selle 
nõudluse täitmiseks tuleb leida ja arendada 
uusi maardlaid.
Teine näide on Euroopa akuliit (European 
Battery Alliance, EBA). Selle algatuse moodus-
tamise tin gis akuelementide kohaliku tootmis-
baasi puudumine Euroopas ja vägagi tõeline 
oht tarneahela kind lusele. Kui Euroopa loodab 
üldse kunagi süsinikupõhisest energiasüstee-
mist lahti saada, on odavatel suure mahuta-
vusega akudel siin kriitilise tähtsusega roll. 
Taastuvenergia suurenevaks kasutuselevõtuks 
tehakse praegu ühiseid jõupingutusi toorma-
terjalide hankimiseks ja tootmistehnoloogia 
väljatöötamiseks ning tõhusate akude turusta-
miseks ja rakendamiseks. Siin Eestis on meil 
väljaarendamata ja realiseerimata mineraali-

Lugupeetud rektor, kolleegid, üliõpilased, 
daamid ja härrad. Soovin teile kõigile õnne-
likku 101. sünnipäeva. On tõeline au osaleda 
tänasel pidulikul sündmusel. See on meie 
Tallinna Tehnikaülikoo li pere jaoks eriline 
aeg, kui oleme astumas esimesi julgeid sam-
me järgmisesse sajandisse – sajandis se, mida 
iseloomustavad ühiskondlikud, keskkond likud 
ja majanduslikud proovikivid, mis jätkuvalt 
määratlevad ja eristavad eestlasi kogu maail-
mas kui tehnoloogiliste avastuste ja tehnoloo-
gilise arengu juhte ja innovaatoreid. Nendeks 
juhtideks saavad paljud meist, eelkõige täna 
siin viibivad uued doktorid. Tervitused teile!
Need saavutused kujundavad meie jätkusuut-
liku ühiskonna keskkondlikku terviklikkust, 
majandus likku adekvaatsust ja sotsiaalset 
heaolu. Üha enam sõltub see tulevik, mil-
lest räägin, kaevandatavate toormaterjalide 
avastamisest, arendamisest, kae van damisest, 
tootmisest, kasutamisest ja taaskasutamisest.
Alates hetkest, mil teie pea täna hommikul 
padjalt kerkis, ümbritsevad teid kaevandatud 
mineraalide imed. Kahtlemata kostis teid une 
rüpest kiskunud äratuskellahelin mobiilte-
lefonist, mis sisaldab pea 72 kaevandatavat 
elementi. Mõnel neist on eksootiline nimi nagu 
neodüüm, terbium ja düsproosium: kolm ha-
ruldast muldmetalli, mis panevad teie telefoni 
vibreerima.
Eluliselt olulise hommikuse kohvi hakkama-
panemiseks kööki tuterdades sisenete kaevan-
datavate materjalide Disneylandi: Brasiiliast 
pärit roostevaba teras teie seadmetes, Itaalia 
päritolu töötasapinnad, Eestis toodetud ja 
Tšiili vaskkaableid pidi teie koju tarnitav 
elekter ning jalge all need mõnusad köetud põ-
randasoojenduse plaadid, mis on valmistatud 
Saksamaal.
Pärast Vaikse ookeani lõunaosas asuvast 
Uus-Ka ledooniast pärit metallist ja Argentii-
nast pärit fluoriidist toodetud teflonkattega 
alumiiniumpan nil val mistatud hommikusöö-
ki või jahvatatud viljast tehtud röstsaiaviilu 
suundute duši alla, kus ootab kes-teab-kust 
pärit talki, soodat ja aedviljaõlitooteid si  saldav 
seep. Koguni hambapasta teie Hiinast pärit 
elektrilisel hambaharjal sisaldab kolme kae-
vandatavat mineraali, mis on tõenäoliselt pärit 
Põhja-Ameerikast.
Aeg panna end riidesse ja astuda ukest välja! 
Teie riideesemed on valmistatud materjali-
dest, mis on ilmselt pärit ühest järgmistest 
allikatest: Egiptuses või Türgis kasvatatud 
puuvillast või Lähis-Idas destilleeritud ja 



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

6

ARVAMUS

varusid, millest võiks akuliidule strateegiliselt 
tähtsaid materjale tarnida.
Eestile on antud märkimisväärne mineraalide 
ja muude ressursside varu. Peale hästi tuntud 
kaevandatavate toormaterjalide, nagu põlev-
kivi, turvas ja paekivi, on meil ka Läänemere 
põhjas leiduvad fosforiidilademed ja mangaa-
nikonkretsioonid. Fosforiiti saab kasutada tu-
geva väetisena põllusaakide suurendamiseks, 
ent samas sisaldab see ka tillukeses koguses 
strateegiliselt tähtsaid ja üliolulisi haruldasi 
muldmetalle... isegi mõnesid neist, mida kasu-
tatakse teie mobiiltelefonides.
Eestil on võimalus kasutada oma põhjalikke 
ja uuenduslikke oskusi ja ekspertteadmisi 
praeguse tootmise efektiivsemaks, odava-
maks ja ressursitõhusamaks muutumiseks. 
Ressursitõhusus tähendab, et kui rajame 
kaevanduse, siis võtame sealt kõik huvipak-
kuvad materjalid, mitte ainult need, mida 
on lihtne kätte saada või mis on antud het-
kel ma janduslikult atraktiivsed. Ka nendel 
materjalidel, mida on vähe või mida peetakse 
kõrvalsaadustena jäätmeteks, on väärtus 
ning need võivad olla meie tootmisvoogudes 
olulised sisendid. Suur osa sellealasest uuri-
mis- ja arendutööst toimub siinsa mas Tallin-

na Tehnikaülikoolis. Teadlased töötavad välja 
viise, kuidas varusid tervikuna paremini 
määratleda ja tõhusamalt kasutada, aga ka 
mooduseid, kui das kaevandada neid nii, et 
kätte saadakse võima likult palju ja võimali-
kult väikese mõjuga füüsilisele keskkonnale 
või kohalikele kogukondadele.
Nagu kõik head asjad, lõppevad ka varud 
ükskord otsa. Kui mineraalivarud on välja 
kaevandatud, ei taastu need nii nagu Eesti 
kuulsad metsad või koguni seened, mida sel 
nädalavahetusel metsas nä gin. See tähendab, 
et peame tarbima säästlikult ning teadvusta-
ma, millist rolli kaevandamine ja loodusressur-
sid kohalike kogukondade ja meie ühiskonna 
jaoks tervikuna mängivad. Meil on moraalne 
kohustus tarbida neid varusid mõistlikult.
Seda mõistlikku tarbimist illustreerivad ehk 
kõige paremini need väärtuslikud materjalid, 
mida sisaldavad meie allesjäänud põlevkiviva-
rud. Võib-olla on süsivesiniku väärtus ja panus 
ühiskonna jaoks palju suurem kui lihtsalt 
elektri saamise eesmärgil põletamine. Kui on 
olemas alternatiivsed elektritootmise võimalu-
sed, võib oluliste ehitusmaterjalide, ravimite ja 
muude toodete tootmine olla ühiskonna jaoks 
palju kasulikum. Ajal, mil Eestisse paigalda-
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takse üha enam taastuvelektrijaamu, tuleks 
lähemalt uurida võimalusi saada igast kaevan-
datud materjali tonnist maksimaalset majan-
duslikku ja ühiskondlikku kasu. Seda peangi 
säästlikkuse all silmas.
Säästlikkuse ja säästliku arengu kontsept-
sioon on nüüd laialdaselt kasutatavad termi-
nid paljudes inimeste eluga seotud tegevus-
valdkondades. Esmalt kuulsime sellest 20. 
sajandi teises pooles eelkõige reaktsioonina 
loodusvarade kontrollimatule kasutamisele ja 
mõistmisele, et varud ei ole lõpmatud.
Kui paneksin Google’i otsingusse „säästva aren-
gu definitsioon“, saaksin 505 miljonit vastust! 
Usun, et nõustute, et selle termini määratlemi-
ne on muutunud mõnevõrra keeruliseks.
Kõige sagedamini tsiteeritav definitsioon, mis 
ka mulle mõningast lohutust pakub, pärineb 
1990ndate algusest, Brundtlandi komisjoni 
aruandest „Meie ühine tulevik“: „Säästev 
areng on areng, mis rahuldab tänapäeva 
vajadused, rikkumata tulevaste põlvkondade 
võimalusi rahuldada oma vajadusi.“ Siin on 
ühendatud majandustegevus ning keskkonna 
terviklikkus, sotsiaalvajadused ja tõhusad 
juhtimissüsteemid.
Need kolm sammast ei saa seista üksinda ja 
on omavahel sügavalt seotud, paljuski nagu 
kogu meie ühiskond. Nagu taburetijalad – kui 
kõik kolm jalga ei tööta, ei ole see suurem asi 
taburet.
Majanduslik terviklikkus tähendab, et mingi 
ressursi kaevandamisest saadakse võrdväärne 
osa majanduslikku kasu. Igasugune kaevandus-
tegevus peab toetama ja koguni suurendama 
sotsiaalset heaolu ning mõistagi tuleb samas 
võimalikult suurel määral kaitsta keskkonda.
Selgeim viis säästliku arengu mõistmiseks on 
vaadelda kaevandatavate mineraalide rolli 
meie ühiskonna arengus ja selle jätkumises 
ning meie ühiskonna võimalikus edendamises.
Majanduskasv tähendab pikaajalise jätkusuut-
likkuse saavutamist nii tootmismahtude kui 
ka klientide vajaduste rahuldamise kontekstis, 
ent veelgi enam majandusliku tõhususe ja 
müügist saadud tulude taaskasutamise saavu-
tamist. Loodusvarade ja keskkonna kaitsmine 
tähendab muret nende ammendumise kiiruse 
pärast. Rohkem tulusid tuleb suunata alterna-
tiivsete ärivõimaluste edendamiseks eelkõige 
kogukondades, mis võivad muutuda sõltuvaks 
ühest tegevusalast.
Eesti Energia on hea näide aktiivselt futurist-
likku ärimudelit otsivast ettevõttest. Kuna 

idapoolsed põlevkivivarud on piiratud ja 
Euroopa Liidu poolt on surve liikuda süsiniku-
neutraalse tuleviku suunas, keskendub Eesti 
Energia Enefit Greeni kaudu tuulest, päikese-
kiirgusest ja biomassist taastuvenergia tootmi-
sele. Sellega mitte ainult ei anta meie kogu-
kondadele süsinikuvaba ehk rohelist energiat, 
vaid käivitatakse ka traditsioonilise tööjõu 
ümber- ja täiendkoolitamine. See tähendab 
kestvust keset muutusi.
Kaevandus- ja toormaterjalisektoril on era-
kordne potentsiaal panustada ühiskondlikku 
ja majanduslikku arengusse. Saame muuta 
paremaks töötajate ning nende perede ja ko-
gukondade elu. Selleks, et realiseerida kae-
vandustegevuse täielik võimekus säästlikku 
majanduslikku ja ühiskondlikku arengusse 
panustamisel, on vaja valitsuste, ettevõtete, 
tsiviilühiskonna ja teadlaskonna vahelist 
koostööd. Me nimetame seda teadmiste kolm-
nurgaks, kus erinevad lähenemisviisid, vaate-
nurgad ja perspektiivid annavad kõige kasuli-
kumaid tulemusi.
Sotsiaalne vastutus ehk kaevanduskeskkonna 
iseloomu arvestamine tähendab ohutute töö-
tingimuste tagamist, aga ka hoolimist kaevan-
damise sotsiaalsetest aspektidest, sealhulgas 
kaevurite perekondadest ja keskkonnast.
Toormaterjalisektorisse investeerimine võib 
kiirendada majanduskasvu ning vähendada 
vaesust madala ja keskmise sissetulekuga 
riikides. Konfliktijärgsetes ja kergesti haa-
vatavates riikides on kaevandamine aidanud 
käivitada majandusliku ja sotsiaalse arengu 
siis, kui teised investorid on olnud ettevaat-
likumad. Kaevandamine ja toormaterjalide 
tootmine on sisuliselt esimene samm väärtuse 
ja õitsengu loomisel. See, mille väärtus on 
maapinnas istudes väike või puudub sootuks, 
võib korraliku teaduse ja nutika inseneeria 
abil muutuda suure lisaväärtusega asjaks, mis 
panustab kõikidesse ühiskonna arenguvõima-
lustesse.
Samal ajal kui kui riiklikul tasandil annab 
laialdane kaevandustegevus tavaliselt majan-
dusse olulise panuse – eelkõige välis inves-
teeringute, ekspordi ja riigitulude näol –, 
ei ulatu see panus automaatselt kohaliku 
tasandini. Kaevandamise panust kohalikku 
majandusse saab suurendada otsese ja kaud-
se tööhõive tekitamisega kohalikes kogukon-
dades, kohaliku ettevõtluse arendamisega, 
majandustegevuse mitmekesistamisega, 
tõhusama tulude juhtimisega, strateegiliste 
sotsiaalsete investeeringutega ja vaidluste 
tõhusa lahendamisega.
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Kaevandamine mõjutab kogukondi. See mõju 
võib olla positiivne ning kiirendada sotsiaalset 
ja majanduslikku arengut ning muuta inimeste 
elu paremaks, ent võib olla ka negatiivne, kui 
mingi ettevõte käitub hoolimatult. Vasutus-
tundlikud kaevandusettevõtted teadvustavad, 
et neil on vaja kogukondadega juba ennetavalt 
luua tugev usaldusel ja austusel põhinev suhe. 
Nad püüavad vähendada negatiivseid mõjusid 
ja suurendada kasutegureid, luues nii pikaajali-
si vastastikuselt kasulikke suhteid. Seda suhet 
nimetatakse sotsiaalseks tegevusloaks.
Sotsiaalne tegevusluba on metafoor, mis väljen-
dab mõjutatud kogukonna ja tööstusettevõtte 
vahelise suhte iseloomu. Seda suhet võiks kõige 
täpsemalt kirjeldada kui usaldust. Usaldus 
põhineb teatud avatusel ja haavatavusel, val-
misolekul astuda avatud suhtlusse ja dialoogi, 
aktsepteerimisel ja praktilisel kaasamisel ning 
kultuurilisel tundlikkusel, mis on palju enamat 
kui lihtne kohalolu. Kui see usaldus on kord 
välja teenitud, tuleb seda hoida, toita ja soojen-
dada, nagu igas teiseski suhtes. Kui usaldus 
kaotatakse, on selle tagasivõitmine väga raske.
Konkureerivad maakasutusvõimalused ja 
kaasamine otsustamisse, milline hakkab 
kaevandamisjärgne maastik välja nägema või 
kuidas seda kasutama ja haldama hakatakse, 
on olulised aspektid ja sageli ka vaidlusküsi-
mused, mis lihtsa teabevahetuse ja usalduse 
loomisega võivad kaasa tuua harmoonilise 
suhte. Ettevõtetel, kellel on teadaolevalt vilets 
sotsiaalse tegevuse ajalugu, on sageli raske 
leida välisallikatest lisarahastust ja pääseda 
ligi uutele projektidele ning nad on regulatiiv-
asutuste tervadatud tähelepanu all.
Kõik, millest oleme just rääkinud, on osa 
sellest, mida nimetame ringmajanduseks. 
See tervikliku ja toimiva majanduse mudel 
põhineb ideel, et pärast toote elutsüklit – s.t 
mineraalide uurimist, kaevandamist, töötle-
mist, toormaterjalide tootmist, toote kavanda-
mist, tootmist, kasutamist ja taaskasutamist 
– sisestatakse see ringlussevõtu käigus uuesti 
toormaterjalina töötlusetappi. Selle majan-
dusmudeli võti seisneb selles, et kuigi iga selle 
üksuse tegevus toodab jäätmevooge, tuleb jäät-
mematerjale taaskasutada või nende väärtust 
koguni suurendada võrreldes tegevusega, mille 
käigus need toodeti.
Kas kujutate ette, et tavalise 3. seeria BMW 
tootmisel moodustavad tootmisjäätmed pea-
aegu 60% auto massist. Enamik nendest jäät-
metest on määrdeained, puhastuslahustid ja 
värvid ning metalli- ja plastijäätmed. Siin tu-
leb selgelt lahendada kaks probleemi: esiteks 

peab muutma tootmisprotsessid tõhusamaks 
ja teiseks peab välja mõtlema, kuidas anda sel-
lele jäätmevoole lisaväärtust ja sisestada see 
uuesti autoosade tootmise kinnisesse ahelasse.
Aga kuidas on lugu mobiiltelefonidega? Kas 
teadsite, et ainult umbes 10% mobiiltelefonidest 
võetakse uuesti ringlusse? Nii et kui kokku on 
toodetud peaaegu 18 miljardit mobiiltelefoni, 
kas suudate üldse ette kujutada seda kriitili-
se ja strateegilise tähtsusega väärismetallide 
mahtu, mis jääb kasutamata? See tähendab, et 
kusagil kükitab niisama jõude 60 tonni kulda. 
Aga kuidas on haruldaste muldmetallide, liitiu-
mi, plaatinarühma metallide ja teistega?
Tallinna Tehnikaülikoolis tehtavad uuringud 
tegelevad ka selle jäätmekäitlusküsimusega. 
Tehakse ühiseid jõupingutusi, et leida lahendu-
si põlevkivi mahukate kaevandus- ja põlemis-
jääkide sisestamiseks ringmajandusse. Näiteks 
TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia 
instituudis uuritakse lisaväärtuse andmist 
põletatud põlevkivile kui agregaattootele või 
tuhale kui tööstustootele; minu enda uurin-
gud keskenduvad mineraalitootmise jäätmete 
kasutamisele CO2 sidumiseks ning mineraaliks 
ja tuleviku tarbetoodeteks muutmiseks. Selle 
töö keskmes on küsimus, kuidas saame muuta 
mineraaliosakese struktuuri arhitektuuri nii, 
et see adsorbeeriks tõhusamalt CO2 ja muudaks 
tõhusamaks ka süsiniku sekvestratsiooni. See 
võimaldab kaevandusettevõtetel muuta varem 
kaevandusjäätmeteks peetu väärtuslikuks tar-
betooteks ja tasaarvestada olulisi heitkoguseid.
Muudes uuringutes uuritakse viise, kuidas ka-
sutada taimi strateegiliselt tähtsate elementide 
kaevandamiseks ilma kemikaalideta ning kae-
vandusalade stabiliseerimiseks ja rehabiliteeri-
miseks, et seal saaks tegeleda uue tegevusega.
Tallinna Tehnikaülikooli uuringud selles vald-
konnas ei tegele mitte ainult tööstusjäätme-
tele uue otstarbe leidmisega, vaid käsitlevad 
koguni palju põhimõttelisemat küsimust: kust 
tuleb meie järgmine ressursibaas, ehk Eesti 
fosforiidivarude määratlemine ja kvantifitsee-
rimine. Eesti fosforiidivarud on suured, ent 
nendega on seotud georuumilised küsimused, 
mis muudavad töö palju keerukamaks.
Toormaterjalide kaevandamise tulevik ei pruu-
gi Eestis põhineda traditsioonilisel maapõue-
kaevandamisel. Eestist võiks saada Euroopa 
liider linnakaevandamises ning jäätmetest 
strateegiliste ja muude kriitilise tähtsusega 
ainete eraldamises. Neid jäätmematerjale saab 
kasutada ressurssidena tööstussünergiate eden-
damisel ning integreerida olemasolevatesse 
väärtusahelatesse ja protsessidesse. On esita-
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tud seisukoht, et kulla, vase ja muude metallide 
eraldamine kasutusest kõrvaldatud elektroo-
nikaseadmetest on 13 korda odavam kui uute 
materjalide kaevandamine. Mäletate kõiki neid 
äravisatud ja vananenud mobiiltelefone? Meie 
ees ootab avamist ehtne aardelaegas.
Tänu oma geograafilisele lähedusele Põhja- 
Euroopale on Eesti heal strateegilisel posit-
sioonil, et saada linnakaevandamise ning 
elektroonikajäätmetest saadavate stratee-
giliste ja kriitilise tähtsusega materjalide 
taastöötlemise valdkonna juhiks. Näen seda 
kui võimalust kasutada Eesti innovatsiooni- 
ja tehnoloogiataset ning sellesama katuse all 
viibivaid nutikaid inimesi uue ressursisektori 
loomiseks, samuti teha koostööd olemasolevate 
ressursiettevõtetega meie traditsioonilise res-
sursisektori hoidmiseks ja laiendamiseks.

Kokkuvõttes on meie kohustus teavitada ja 
harida ühiskonda kaevandatavate toormater-
jalide tähtsusest ning näidata, et erialane 
karjäär selles sektoris on ohutu, kasutab 
tulevikutehnoloogiaid, nagu näiteks auto-
matiseerimine, suurandmed ja masinõpe, 
ning panustab ühiskonna kasvu ja tugevdab 
looduskeskkonda meie ümber. Georessursside 
maailm on märkimisväärselt lai ja lõpmatult 
tänuväärne.
Lugupeetud rektor, kolleegid, üliõpilased, daa-
mid ja härrad, tänan teid tänasel pärastlõunal 
tähelepanu eest ning loodan, et osa mu entu-
siasmist seoses Eesti kaevandatava toormater-
jali sektoriga on teid nakatanud. Ning kui te 
homme hommikul tolle vastiku äratuskella-
helina peale ärkate, oskate palju selgemalt 
hinnata, mida emake Maa meile annab. ■
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TEADUS TÖÖAJATABELITES: SEMINARIL LEITI,  
ET MÕÕTMA PEAB TEADUSTÖÖ TULEMUSTFo
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Iirimaa teadusfondi grantide ja rahandusosa-
konna juht Joan Hynes tutvustas Iirimaal välja 
töötatud ühtset auditeerimissüsteemi, millega 
kahandatakse auditi- ja administreerimiskoor-
must oluliselt. „Oleme eemale liikunud sisulisest 
auditist ja vaatame rohkem süsteeme,“ märkis 
Hynes. Kuna ülikoolidele kehtib ka hulk sise-
riiklikke reegleid, näiteks hankereeglid, siis ei 
ole teadusfond omalt poolt lisareegleid teinud, 
usaldades ka ülikoolide raamatupidajaid.
Paneeldiskussioonis, kus osalesid (pildil pare-
malt) Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia 
Arenduskeskuse nõukogu esimees Aavo Sõrmus, 
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres 
Koppel, Rahandusministeeriumi finantskontrol li 
osakonna juhataja Kaur Siruli ja Tallinna Üli kooli 
finantsjuht Kurmet Ojamaa, keskenduti rahasta-
misreeglite tulevikule ja kohati unistati suurelt. 
Muidugi lipsas jutt korduvalt rahastusallikate 
tasakaalule, millest Eesti kontekstis saab kiiresti 
teaduse riikliku rahastamise teema. Estermann 
pidas üldiselt turvaliseks tasakaaluks eelarvet, 
kus umbes pool ülikooli rahastusest on püsi-
rahastus ja pool konkureeritav raha. Kui kon-
kureerivat raha on liiga palju, kulub liiga suur 
teadlaste ressurss projektide kirjutamisele ja 
administreerimisele, kui aga liiga vähe, pärsib 
see innovatsiooni ja konkurentsivõimet. 
Seminari võttis kokku rektorite nõukogu esimees 
Mait Klaassen. „Teadlastele on vaja rahu ja hap-
nikku,” märkis Klaassen. “Hapniku- ehk raha-
puuduses rabelevalt teadlaselt ei saa me mingit 
tulemust.“ Ta pani ette mõelda Eestis selgetele ja 
ühtsetele reeglitele, mis kehtivad kõikide projek-
tide puhul, ning sättima rahastamise mõõdikud 
ringi nii, et saab mõõta tulemust. Seejuures ar-
vestades, et tulemus ei pea olema positiivne, kuid 
töö peab olema tehtud. ■ 

9. oktoobril kogunesid TalTechi tudengimaja 
saali Eesti ülikoolide, teadusrahastajate ja ette-
võtjate esindajad arutlema selle üle, kas teadus 
mahub tööajatabelitesse või kuidas oleks parem 
teadustegevust mõõta. Arutelude läbivateks 
märksõnadeks olid usaldus ja halduskoormuse 
optimeerimine olukorras, kus ülikoolides on iga 
euro kulutamine kolme- või viiekordselt kontrol-
litud.
Rektor Jaak Aaviksoo põhjendas seminari sisse 
juhatades, miks usaldus on põhiküsimus: teadus 
otsib uusi asju ning kui vahel tundub, et eesmär-
ki justkui ei saavutatud ja ka tulemusi pole, on 
ometi läbi uuritud suur tundmatu ala. TalTechi 
teadusosakonna juhataja Aivar Auväärt tõi 
välja, et ülikoolil, rahastajal ja teadlasel on raha 
kasutamisel väga erinevad eesmärgid: ülikoolil 
on tarvis ühiskonda teenida ja jätkusuutlikku 
finantsplaani hoida, rahastaja ootab võimalikult 
suurt kasutegurit, teadlane aga tahab iga hinna 
eest oma valdkonnas uusi asju teada saada ning 
tema jaoks on ka negatiivne tulemus positiivne.
Peaesinejana rääkis Thomas Estermann Euro-
pean University Associationist teiste Euroopa 
riikide kogemusest. Tema sõnutsi on ülikoolidel 
kuni 300 rahastusallikat era- ja avalikust sekto-
rist: sihtrahastus, struktuuri- ja muud EU fondid, 
kõiksugu koostöölepingud, filantroopia- ja heate-
gevusfondid, tasulised teenused jne. Igal rahas-
tajal on omad reeglid ning igaühe audiitor tuleb 
kontrollima, et raha on just tema reeglite järgi 
kasutatud. Seetõttu on oluline, et usaldus oleks 
ka rahastajate vahel ning et auditeeritaks pigem 
protsesse kui igat rongipiletit eraldi. Estermanni 
sõnul algab tõhus rahakasutus heast juhtimisest, 
mille tähtis osa on koordineerimine ja kommuni-
katsioon eri osapooltega. Oluline on ka inimeste 
arendamine: projekti- ja muutustejuhtimise osku-
sed on täna olulisimad efektiivsuse tõstjad.
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Ülikooli 101. aastapäeva aktusel tunnustas rek-
tor kuut inimest „Mente et Manu“ teenetemedali-
ga, mis omistatakse ülikooli töötajale või isikule, 
kes on andnud silmapaistva panuse ülikooli, 
kõrghariduse või teaduse arengusse. 
Mente et Manu teenetemedal on Tallinna Teh-
nikaülikooli kõrgeim tunnustus, mille tänavu 
pälvisid:
Rene Arikas – Mereakadeemia vilistlast 
ning Veeteede Ameti peadirektorit autasustati 
silmapaistva panuse eest Eesti merehariduse 
arendamise, merendussektori konkurentsivõime 
tõstmise ja laevade Eesti lipu alla toomise algatu-
se eestvedamise eest;
Jüri Elken – pikaajalist meresüsteemide insti -
tuudi direktorit autasustati silmapaistvate saavu-
tuste eest teaduskoostöö arendamisel ning õppetöö 
käivitamisel ja arendamisel okeanograafia alal;
Ignar Fjuk – arhitekti ja Tallinna Linnapla-
neerimise Ameti juhti autasustati silmapaistva 

TEHNIKAÜLIKOOL TUNNUSTAS MENTE ET MANU 
TEENETEMEDALIGA KUUT INIMEST

panuse eest arhitektuurihariduse traditsiooni 
taastamise ning TalTechi arhitektuuri ja urba-
nistika akadeemia ülesehitamise eest;
Arvi Hamburg – endist energeetikateaduskon-
na dekaani ja energiapoliitika professorit auta-
sustati silmapaistvate teenete eest inseneriha-
riduse arendamisel ja energeetikaalase koostöö 
edendamisel nii siseriiklikult kui ka rahvusvahe-
liselt;
Seth Lackman – Fujitsu Estonia AS tegevjuhti 
ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikat-
siooni Liidu juhatuse liiget autasustati pikaaegse 
panuse eest Eesti info- ja telekommunikatsioo-
nitehnoloogia valdkonna arendamise ning selle 
teadus- ja õppetöö edendamise eest;
Jüri Vain – pikaaegset endise arvutiteaduse ins-
tituudi direktorit ja formaalmeetodite professorit 
autasustati silmapaistva panuse eest arvutitea-
duse instituudi juhtimisel, teadus- ja õppetöö 
arendamisel nii siseriiklikult kui ka rahvusvahe-
liselt. ■ 

AASTA ÕPPEJÕUKS VALITI IT-KOLLEDŽI ÕPPEJÕUD 
KAIDO KIKKAS

Kaido on ka üks 2018. aastal TalTechi per-
sonali IT-oskuste parandamiseks mõeldud 
DigiTarkuse kursuse kavandajatest, tema 
koostatud on kaks selle kuuest moodulist. 
Lisaks õppejõutööle Eesti kõrgkoolides on ta 
osalenud reas kodumaistes ja rahvusvahelistes 
projektides eksperdi ja koolitajana.
Kaido hindab kõrgelt (erialast) huumorit kui 
olulist vahendit loovuse arendamisel, tabades 
ära eri olukordade grotesksust ning suutes 
seda esitada ka luulevormis. ■

5. oktoobril aasta õpetaja galal „Eestimaa 
õpib ja tänab“ sai aasta õppejõu tunnustuse 
TalTechi IT Kolledži õppejõud Kaido Kikkas.
„Kaido on hinge ja südamega panustanud 
puuetega inimestele õppimisvõimaluste 
loomiseks ülikoolides, seda lisaks regulaar-
sele ning mahukale üliõpilaste ja kolleegide 
poolt üksmeelselt tunnustatud õppetööle. 
Ta oskab hästi arvestada inimeste erisuste-
ga kogu spektri ulatuses ja õppetööd neile 
sobivaks kohandada,“ iseloomustas Kaido 
Kikkast TalTechi IT Kolledži juht Kalle 
Tammemäe.
Kaido Kikkast hinnati 2017/2018. õppeaas-
ta üliõpilaste tagasiside alusel TalTechi 
IT-teaduskonna üheks paremaks õppejõuks 
ja nomineeriti teaduskonna tunnustatui-
ma õppejõu tiitlile. Lisaks tavapärasele 
auditoorsele õppetööle kasutab Kikkas n-ö 
storytelling’u ehk „loo rääkimise“ vormi, aga 
ka erinevaid e-õppe variante; ta eeldab üli-
õpilastelt iseseisvat mõtlemist, mitte pimesi 
õppejõu hinnangutega nõustumist. Õpingute 
lõpufaasi jõudnud üliõpilastest, kes soovivad 
Kaidot juhendajaks, on iga semestri alguses 
tema virtuaalse ukse taga pikk järjekord.
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SEPTEMBRIST MUUTUSID TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI 
JUHTORGANITE NIMETUSED

Nõukogu (varasemalt kuratoorium) on ülikooli 
kõrgeim juhtorgan, kes vastutab ülikooli aren-
gu eest, teeb ülikooli pikaajalistest huvidest 
lähtudes valikuid ülikooli arenguprioriteetide 
osas ja tagab tema eesmärkide saavutamise.
Senat (varasemalt nõukogu) on ülikooli aka-
deemiline otsustuskogu, kes vastutab ülikooli 
õppe-, teadus- ja arendustegevuse ning kõrge 
akadeemilise taseme tagamise eest.
Tallinna Tehnikaülikooli senatisse kuulub 27 
inimest, kelle hulgas on ülikooli prorektorid, 
dekaanid, kõikide teaduskondade akadeemilise 
personali esindajad ja üliõpilaste esindajad. 
Senati esimees on ülikooli rektor. ■

Alates 1. septembrist on Tallinna Tehnika-
ülikooli senise nõukogu nimeks senat ning seni-
ne kuratoorium on nüüd nõukogu. Ühtlasi asus 
tööle senati uus 27-liikmeline koosseis (nimed 
leiad ülikooli kodulehelt). 
Muudatuse tingis uus kõrgharidusseadus, mille 
ettevalmistamisel lepiti kokku, et ülikoolide 
seadustes ei muudeta nende juhtimise põhimõt-
teid, vaid ühtlustatakse juhtorganite nimetusi 
ja ülesandeid. Sellest tulenevalt muudeti ka 
tehnikaülikooli põhikirja, kus uued nimetused 
said endale senised kuratoorium ja nõukogu, 
kandes nüüdsest vastavalt nimesid nõukogu ja 
senat.

TALTECH JA NORDECON PANID NURGAKIVI MÄEPEALSE 3 
TEADUS- JA ÕPPEHOONELE
Augusti lõpus asetasid Tallinna Tehnikaülikool ja 
Nordecon AS nurgakivi uuele teadus- ja õppehoo-
nele Mustamäel aadressil Mäepealse 3. Liginul-
lenergia tasemel energiatõhusa õppehoone teeb 
eriliseks puidu laialdane kasutamine nii konst-
ruktsioonis kui ka viimistlusmaterjalina. Hoone 
valmib 2020. aasta kevadel.
„Tallinna Tehnikaülikooli linnak sai oma esimese 
nurgakivi ligi 50 aastat tagasi. Mul on hea meel, 
et kasvatame uue teadus- ja õppehoonega oma 
linnakut ka väljapoole selle klassikalisi piire,“ 
ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aavik-
soo. „Ehitus on TalTechi üks nurgakivi ja siit on 
välja kasvanud tänased ehituse valdkonna olu-
lisemad isikud. Just see hoone annab meile või-
maluse luua veelgi tugevamat akadeemilist sisu 
ja kujundada tulevasi ehitusvaldkonna tegijaid,“ 
rääkis ta. Aaviksoo lisas, et Mäepealse 3 õppehoo-
ne on Eesti üks esimesi avalikke puithooneid, mis 
on ehitatud tehases toodetud puitelementidest.

Hoones hakkavad paiknema mitmed TalTechi 
ehitusvaldkonna teadus- ja õppelaborid: ehitus-
konstruktsioonide, geotehnika, teede ja liikluse, 
ehitusfüüsika, ventilatsiooni ja sisekliima ning 
vee kvaliteedi laborid. 
Hoone arhitekt on Tõnu Laigu, QP Arhitektid OÜ. ■

KES JA MIDA TALTECHI ÕPPIMA TULI? 
Magistriõppe esinelikus olid ka personalijuhtimi-
se kaugõpe (63 inimest), digimuutused ettevõttes 
(61 inimest) ning ärirahandus ja majandusarves-
tus (58 inimest).
Esimest korda oli soovijatel võimalik esitada 
TalTechi sisseastumisavaldus aastaringselt. Seda 
võimalust kasutas kokku 36 protsenti kõiki-
dest avalduse esitajatest. Sellega ületati seatud 
eesmärk rohkem kui kahekordselt. Enim kasu-
tasid võimalust need, kes on keskkooli lõpetanud 
varem või kes esitasid avalduse magistriõppesse. 
Järgmiseks õppeaastaks saab TalTechi sisseastu-
misavaldusi esitada juba alates 1. detsembrist. ■

Sel sügisel asus Tallinna Tehnikaülikooli 
õppima kokku 2988 uut tudengit Eestist ja 
välismaalt, eestlasi neist 2395. Eestlaste seas 
oli I astme populaarseim õppeprogramm IT-süs-
teemide arendus (244 inimest), magistriõppes 
infosüsteemide analüüs ja kavandamine (81 
inimest).
Septembris alustas TalTechi I astmel õpinguid 
1560 inimest. Populaarsete õppeprogrammide 
esinelikusse mahtusid veel ärindus (118 ini-
mest), ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimi-
se integreeritud õpe (117 inimest) ning informaa-
tika (109 inimest).
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TALTECHI UURIMISKOMISJON EI TUVASTANUD  
NURKSE INSTITUUDIS PETTUST
Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse instituudi 
juhtumi uurimiseks moodustatud uurimiskomis-
jon tuvastas ülikooli reeglite rikkumise, tõendeid 
pettuse kohta komisjon ei avastanud. 
„Projektide haldamise korra rikkumine on 
kahetsusväärne. Headele teadustulemustele 
lisaks tuleb teaduse ja teadlaste usaldusväärsuse 
tagamiseks kinni pidada kehtestatud reeglitest,“ 
ütles uurimiskomisjoni esimees Renno Veinthal. 
„Küll aga ei leidnud me tõendeid kuriteo toime-
panemise kohta ning komisjon jõudis järeldusele, 
et Postimehe 22. augusti artiklis välja toodud 
pettuse süüdistustel pole alust,“ ütles ta.
Kuu jooksul uuris komisjon kõikide Postimehes 
esitatud väidete paikapidavust, küsitles kõiki 
artiklis välja toodud OpenGovIntelligence (OGI) 
projektis osalenud teadlasi, töötas läbi kõik 
esitatud tõendusmaterjalid, analüüsis Euroopa 
Komisjoni reegleid ja TalTechi Euroopa Komisjo-
nile esitatud finants- ja sisuaruandeid.
Postimehe artikkel keskendus tööpanuse hindami-
sel eelkõige ühele aspektile projekti tegevuskava 
elluviimisest – s.o sisuaruannete koostamisele. „Pro-
jektitöö ei seisne üksnes sisuaruannete koostamises, 
vaid kogu tööplaani täitmises,“ selgitas Veinthal.
Veinthal kinnitas, et teadlaste esitatud tõendid 
tõestavad nende otsest või kaudset osalust projek-

tis. Ta selgitas, et OGI projekti olulisteks osadeks 
olid teoreetilise baasi loomine, arendustegevused 
(sh sünergia loomine teiste konsortsiumitega 
OGI tulemuste baasil), tulemuste levitamine (sh 
publikatsioonide koostamine ja avaldamine) ning 
uurimisrühma juhendamine.
7. oktoobri rektoraadi koosolekul otsustati: 1) 
veelkord üle vaadata kogu projektide haldamise 
valdkond ülikoolis ja teha vajalikud muudatu-
sed, mis tagaksid ladusa ja reeglitega vastavuses 
oleva projektide halduse; 2) teha täiendav panus 
projektijuhtimise tugisüsteemi tugevdamiseks 
ülikoolis. See tähendab projektijuhtidele ja 
uurimisrühmade liikmetele suunatud täienda-
vaid koolitusi ja nõustamist, samuti täiendavate 
juhendmaterjalide loomist; 3) võtta kasutusele 
üleülikooliline terviklik projektihalduse tarkva-
ra.
TalTechi rektor andis 23. augustil korralduse 
moodustada ülikoolisisene uurimiskomisjon, mil-
le eesmärk oli kontrollida 22. augusti Postimehe 
artiklis esitatud väidete paikapidavust ning 
esitada ettepanekud edasiste juhtimisotsuste 
langetamiseks. ■

Loe uurimiskomisjoni raportit: taltech.ee/
public/uurimiskomisjoni_loppraport.pdf

MINERAALID-SUPERSTAARID: RÄNDNÄITUS ÜLIKOOLIST 
EUROOPASSE
17. oktoobril avati T1 Mall of Tallinnas ränd-
näitus „MINERAALID-SUPERSTAARID! Maa 
alt koju“. TalTechi muuseumi ja geoloogia ins-
tituudi kaasabil valminud interaktiivne näitus 
tutvustab mineraalide ja metallide rolli meie 
igapäeva elus. Rändnäitus on mõeldud eeskätt 
lastele ja noortele vanuses 8–17 aastat, kuid 
palju põnevat leidub ka teistele külastajatele.
Näituse külastaja saab vastused küsimuste-
le: Kuidas universum ja metallid tekkisid? 

Milline on metallide teekond alates suurest 
paugust kuni tänapäevani, mil neist on saa-
nud tsivilisatsiooni alus? Miks on metallid 
hädavajalikud eluks nii tänapäeval kui ka 
tulevikus?
Näitus on avatud uue aasta alguseni Eestis ja 
läheb siis Euroopasse rändama.
Näituse on loonud viie riigi kõrgkoolid ja 
teadusasutused: Lorraine’i Ülikool Prant-
susmaalt, FCT-Universidade Nova de Lisboa 
Portugalist, Tšehhi Geoloogiateenistus, 
Oulu Ülikool Soomes ja Tallinna Tehnikaüli-
kool. 
Näitust rahastab Euroopa Innovatsiooni- ja Teh-
noloogiainstituudi (EIT) toormaterjalide innovat-
sioonivõrgustik EIT RAW MATERIALS Euroopa 
projekti TravelEx raames, mille eesmärk on tõsta 
teadlikkust maavaradest ja nende väärtusest. ■

taltech.ee/randnaitusmineraalid 
superstaarid

taltech.ee/public/uurimiskomisjoni_loppraport.pdf
taltech.ee/randnaitus-mineraalid-
superstaarid
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SEPTEMBRIS ALUSTAS TÖÖD IT-TEADUSKONNA UUS 
TEADUSPRODEKAAN MAIE BACHMANN

1. septembril alustas tööd IT-teaduskonna uus 
teadusprodekaan Maie Bachmann, kes on ter-
visetehnoloogiate instituudi professor ning aju 
bioelektriliste signaalide uurimisrühma juht.
„Esimesed kuud kuluvad ilmselgelt sisseelami-
seks ning samas plaanin jätkata Maarja Kruus-
maa algatatud tööd ja protsesse. Kuivõrd Maarja 
jätkab doktoriõppe programmijuhina, siis on 
meil kindlasti juba praegu mitmeid koostöökoh-
ti,“ rääkis Maie Bachmann. Ta märkis, et kind-
lasti tuleb edaspidi parendada uurimisgruppide 

vahelist koostööd ning ühtlasi saavutada tihe 
kontakt ettevõtete ja avaliku sektoriga. „Näen, 
et meie teaduskonna uurimisgrupid on võime-
kad ja nende tööst on ühiskonnale kasu. Kind-
lasti loob lisavõimalusi teadustulemuste ning 
koostöökanalite parem tutvustamine erinevatele 
sihtgruppidele,“ lisas Bachmann.
Maie Bachmann oli eelnevalt ühisõppekava 
biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika ma-
gistritaseme programmijuht ning tema ülesan-
deks oli uue magistrikava väljatöötamine. ■

AASTA VILISTLASEKS NIMETATI SIRJE POTISEPP 
17. septembril Tallinna Tehnikaülikooli 101. 
aastapäeva akadeemilisel aktusel kuulutati 
aasta vilistlaseks 2019 Eesti Toiduainetööstu-
se Liidu juhataja Sirje Potisepp. 
Tallinna Tehnikaülikool tunnustab kord 
aastas ühte oma lõpetanutest aasta vilistlase 
tiitliga. Aunimetuse saab vilistlane, kelle te-
gevus on oluliselt edendanud Eesti ühiskonda 
hariduse, teaduse, tehnika, majanduse või kul-
tuuri valdkonnas või kellel on väljapaistvaid 
teeneid Tallinna Tehnikaülikooli ees. 
Aasta vilistlaste valimise traditsioon sai 
alguse 1996. aastal, kui ülikooli vilistlaskogu 
juhatus kinnitas oma otsusega sellekohase 
statuudi. 
Loe Sirje Potisepa tänukõnet leheküljel 42. ■
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VIRUMAA KOLLEDŽ SÜÜTAS MUINAS-
TULEDE ÖÖL TUULEGENERAATORI 

endile, kuid ka palju-
dele pealtvaatajatele,“ 
rääkis TalTech Virumaa 
Kolledži direktor Mare 
Roosileht. 
Traditsiooniliselt süü-
datakse muinastulede 
öö mereäärsed lõkked ja 
tuleskulptuurid päike-
seloojangul. Muinas-
tulede öö lõkete õhtu märgib rannarahva jaoks 
suvise aja lõppu ja lähedaste kokkutulemist.
Kindlasti osaleb TalTechi Virumaa Kolledži 
meeskond sellel üritusel ka järgmisel aastal. ■

31. augustil osales rühm TalTechi Virumaa Kol-
ledži töötajaid muinastulede ööl Toila sadamas. 
Kaasa tehti juba teist korda, eesmärgiga kogeda 
ühtsustunnet, mida tekitab üheskoos skulptuuri 
ehitamine, lõkke süütamine ning tunnetamine – 
oleme tugev kokkuhoidev meeskond.
„Oleme Ida-Virumaal kui insenerihariduse maja-
kas, mis näitab suunda, mille poole tulevikus tüü-
rida. Mõlemal korral on meie meeskond ehitanud 
skulptuuri, mis populariseerib ühte kolledži eriala. 
Eelmisel aastal põles ereda leegiga kaevurilamp 
ning sel korral oli tähelepanu keskmes energeetika. 
Meie poolt konstrueeritud ning püstitatud tuulege-
neraator pakkus energiat ja valgust eelkõige meile 

MEKTORYS TULEB LIIKLUSOHUTUSALANE 
HIIGELKONVERENTS

suundumusi innovaatikas ja transpordisüsteemi 
arengus üldiselt.
Need kaks päeva annavad suurepärase võima-
luse nii praktikutele kui ka teadlastele kohata 
kolleege ja tunnustatud spetsialiste nii meilt kui 
ka mujalt. ■

Täpsem info: taltech.ee/conference/
visionzero2019

4.–5. detsembril korraldab Tallinna Tehnikaüli-
kool koostöös Maanteeametiga rahvusvahelise 
konverentsi „Vision Zero for Sustainable Road 
Safety in the Baltic Sea Region 2019“. Mektorys 
toimuv konverents on üks suurimaid liiklusohu-
tusalaseid üritusi, mis kunagi Eestis toimunud. 
Konverentsil antakse ülevaade liiklusohutus-
likest suundumustest maailmas, jagatakse 
parimaid praktikaid ning tutvustatakse uusi 

ESIMESED PEEP SÜRJE NIMELISED STIPENDIUMID  
SAID OMANIKUD
30. septembril said kümme teedeehituse ja 
geodeesia integreeritud õppekava tudengit 
kätte Peep Sürje nimelised stipendiumid.
Esimesed 1000-eurosed stipendiumid antak-
se välja Peep Sürje nimelisest fondist, mille 
algatasid teedeehituse ja geodeesia sektori 27 
ettevõtet. Fondi eesmärk on luua üliõpilastele 
paremad võimalused keskendumaks õpingutele 
ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada 

eriala kestlik areng Eestis. Fond sai nime vald-
konna kunagise eestvedaja ja Tallinna Tehni-
kaülikooli endise rektori Peep Sürje järgi.
Stipendium anti tudengitele, kes on täitnud 
esimese kuni kuuenda semestri jooksul nomi-
naalse õppekava ning on avaldanud soovi selle 
saamiseks. 1000-eurone stipendium antakse 
välja kaks korda aastas eelmise semestri tule-
muste põhjal kümnele tudengile. ■

altech.ee/conference/
vision-zero-2019


Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

16

PERSOON

MARE ROOSILEHT: 
KUI MIDAGI VÄGA 
SOOVIDA, ON KÕIK 
VÕIMALIK!
Mari Öö Sarv  Fotod: Heiki Laan
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esimene poeg. Abikaasa töö tõttu tulime aga 
tagasi mandrile, esmalt Tallinnasse ja siis 
Kohtla-Järvele. Olen vahel küll mõelnud, mis 
oleks minust saanud, kui oleksin Saaremaale 
jäänud, aga seda me ei tea ja ma ei kahetse 
tehtud otsuseid.
Ankruks aga on esiteks kõik need võimalu-
sed, mis mul siin on olnud. Ma isegi ei kujuta 
ette, missugune muu amet või koht pakuks 
mulle sama palju väljakutseid, võimalusi ja 
rahuldust, kui on olnud Virumaa Kolledžis. Ja 
teiseks inimesed: meil on tohutult kokkuhoidev 
meeskond, kolleegid tulevad algatustega rõõ-
muga kaasa ja naudivad saavutatud tulemusi.  
Kõik see hoiabki mind siin. Pojad on mulle ka 
öelnud, et ema, mis sul viga, sul on nii huvitav 
töö! Eks see paistab välja, et ma naudin seda. 
Nii et miks ma peaksingi otsima midagi muud?

Mulle on jäänud ka mulje, et Sa oled 
Virumaa patrioot; et Sa valutad südant 
mitte ainult teaduse populariseerimise ja 
kolledži käekäigu, vaid kogu piirkonna 
pärast.
Ma valutan südant kõige pärast, mis on mulle 
oluline ja mis on minu ümber. Kui ma elak-
sin praegu Saaremaal, siis valutaksin südant 
sealse piirkonna pärast. Minu jaoks lähedased 
inimesed, olukorrad, sündmused kõnetavad 
mind kõik, ma ei jää ükskõikseks ja kui mul 
on võimalik kuidagi probleemide lahendamisel 
kaasa aidata, siis ma aitan. 
Kui ma soovin, et kolledžisse tuleksid edukad, 
ettevõtlikud, keelt oskavad noored, siis ega 
nad tühjalt kohalt tule – kõik on ju omava-
hel seotud. Kolledžist saavad ettevõtted oma 
spetsialistid, kes peavad olema heade erialaste 
teadmiste ja sotsiaalsete oskustega, meie saa-
me oma õppurid aga ümberkaudsetest kooli-
dest ja kui tahame saada paremaid tudengeid, 
peab koolides olema parem haridus…
Panustame omalt poolt keeleõppega, oleme 
loomas siia Narva eesti keele maja üksust, et 
Kohtla-Järvel oleks koht, kus saab käia eesti 

Kas Virumaa Kolledži juhtimine oli Sinu 
jaoks unistus ja siht või pakutud võimalus 
ja otsus?
Kindlasti ei olnud direktori ametikoht ees-
märk omaette. Mul on olnud õnn teha kõike 
seda, mis mind huvitab, ja mul pole kunagi 
olnud juhtide poolt takistusi, teisalt on mul 
olnud selja taga hästi tugev meeskond.
Olen siin alustanud õpetajana, olnud assistent, 
lektor, lektoraadi juhataja, reaalainete kesku-
se juhataja, seejärel asusin tööle arendusdirek-
torina… Ilmselt on juhid märganud, et saan 
ülesannetega hakkama ja mul on perspektiivi, 
nii on mulle järjest pakutud erinevaid ameti-
kohti. Arendusdirektorina sain ma tegelikult 
teha kõike, mida soovisin. Mulle on suur au, et 
nüüd usaldati mulle direktori ametikoht.
Muidugi tuli nüüd otsustada, kas jätkata 
arendusdirektorina või võtta vastu direktori 
ametikoht, mis toob kaasa palju rohkem ko-
hustusi ja vastutust nii kolleegide, ülikooli kui 
ka tegelikult laiemalt, ühiskonna ees. Kaalu-
sin, et kui ütlen ei, tuleb inimene väljastpoolt, 
kes ei tunne süsteemi, inimesi, ega olusid, kui 
aga ütlen jah, lisandub mu niigi suurele töö-
koormusele väga palju ülesandeid ja vastutust. 
Mulle oli hästi oluline, et kolleegid toetasid 
mind ja ütlesid, et näeksid hea meelega mind 
kolledži juhina.
Lisaks vastutusele ja koormusele sain juurde 
otseliini ülikooli juhtkonnani ja kõneisiku rolli 
Eesti piires – otsustusahel mu ideede osas läks 
ehk natuke lühemaks.

Oled elupõline kohtlajärvelane, kui üli-
kooliaastad kõrvale jätta. Mis ankur see 
on, mis siin nii tugevalt hoiab?
Olen jah siin sündinud ja kasvanud. Pärast 
ülikooli kasutasin võimalust, et sain heade 
tulemuste tõttu ise valida, kuhu tööle minna, 
ja valisin Leisi gümnaasiumi Saaremaal. Minu 
vanemad on saarlased, kes kolisid Kohtla-Jär-
vele ja lapsest peale oli mu eluunistus luua 
pere Saaremaal. Seal ongi sündinud minu 

Mare Roosilehte teavad ülikoolis ilmselt kõik, kes Virumaa Kolledžiga asju 
ajanud. Õpetajaharidusega, alati positiivne ja naerusuine Roosileht on 
Kohtla-Järvel sündinud ja üles kasvanud. Ta on enam kui veerandsada 
aastat Virumaa Kolledžis ja selle eelkäijas Virumaa Kõrgkoolis töötanud 
ning endiselt väsimatu: piirkonna patrioot ning tulihingeline insenerihariduse 
populariseerija ja eestluse eestvedaja. Siin õpetajana tööd alustanud 
Roosileht on alates 1. septembrist kolledži direktor. 
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keeles suhtlemas. Ning kui Eesti Energias 
olid tulemas suured muutused, valmistasime 
kiiresti ette täienduskoolituskavad, et inime-
sed, keda ohustab koondamine või kes juba 
on koondatud, saaksid kas oma lähedases või 
mõnes teises valdkonnas teadmisi täiendada 
ja oleksid jälle tööjõuturul konkurentsivõime-
lised. See ongi meie eesmärk: olla piirkonna 
inimeste jaoks kohal, olla paindlik, et inimesed 
tunnetaksid: ülikool on siin.
Eks esialgu tundus paljudele, et kui põhitöö on 
loengute ja praktikumide läbiviimine – ja tege-
likult ju ongi –, siis miks tuleb millegi muuga 
tegelda. Ühiskonna teenimise pool oli meil 
varju jäänud. Nüüd on sellest saanud meie 
tugevus ning Virumaa Kolledžil on piirkonnas 
väga oluline roll.

Alates 2009. aastast on Sinu projektid 
Virumaa Kolledžit arendanud ligi  
seitsme miljoni euro eest.  
Nimeta mõned suuremad asjad,  
mis selle seitsme miljoni eest tehtud on.
Põlevkivi Kompetentsikeskus! Hoone ehitus, 
laboriseadmed, arendus- ja uurimistöö, mis 
seal tehakse ehk inimeste tööjõukulu; lisaks 
kõik kolledži laborid. Kõik meie erialad eelda-
vad laboribaasi, meil pole ühtegi sellist spet-
sialiseerumist, kus saaks hakkama lihtsalt 
tühja auditooriumiga, ja pea kõik seadmed on 
projektirahade abil hangitud. Lisaks lift, et lii-
kumispuudega inimesed pääseksid teadmistele 
ligi. Ka teaduse ja tehnika valdkonna popula-
riseerimiseks kooliõpilaste seas oleme teinud 
mitu mahukat pikaajalist projekti.
Elu on näidanud, et kui midagi väga soovi-
da, on kõik võimalik. Kui mul mingi mõte peas 
keerlema hakkab, siis tuleb vaid mõelda, milleks 
ja kellele seda vaja on, ning otsida võimalusi 
plaanide teostamiseks. Vaja on vaid head ideed 
ja väga suurt soovi seda realiseerida, raha leidub 
maailmas piisavalt. Mul on juhtunud, et olen 
kirjutanud korraga kolm projektitaotlust mõt-
tega, et ehk vähemalt üks ikka saab toetust. Ja 
kui siis avan järjest kolm positiivset vastust, ei 
tea, kas nutta või naerda. Tegimegi kõik kolm 
ära, õnneks projektimeeskonnad olid erinevad.

Mis on praegu Virumaa suurimad mured, 
millele Sina saad kolledži direktorina 
lahendusi pakkuda?
Meil on kaks olulist eesmärki, mis on omavahel 
seotud. Üks on see, et kolledž peab hakkama 
rohkem teadusega tegelema. Prioriteet nr 1 
on kütuste ja põlevkivikeemia ja üldisemalt 
keemia valdkond, paralleelselt tegeleme inno-

PERSOON
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vatsiooni- ja arendustegevusega ka telemaatika 
(IT), mehaanika ja energeetika valdkondades. 
Tahame teha rohkem koostööd ettevõtetega, 
viia nende jaoks läbi rakendusuuringuid või 
arendada ühiseid koostööprojekte.
Teine väljakutse on inimesed: vajame teadus-
potentsiaaliga inimesi. Esiteks peame olemas-
olevatel vähendama kontaktõppekoormust, et 
jääks rohkem aega teadus- ja arendustegevu-
seks, kuid vajame ka õppejõududele järelkasvu 
ning peame välja arendama teadusrahastuse 
taotlemise võimekuse.
Ida-Virumaa üks probleeme on see, et millegi-
pärast arvatakse, et Eesti lõppeb enne Purtse 
jõge ära. Eestikeelne haridus on oluline ka siin 
ja ma ei mõista, miks meie piirkonna kohta 
käivaid otsuseid teevad inimesed, kes ei tunne 
kohalikke olusid ning millegipärast arvavad, 
et siinsed noored ei saa eesti keele õppimisega 
hakkama. Nad ei saagi hakkama saada, kui 
neisse ei usuta! Eesti keele õpe ja piirkonna 
eestimeelsemaks tegemine on üks meie mis-
sioone – mina usun nendesse inimestesse, 
ma kohtun nendega iga päev ja tean, et nad 
saavad hakkama! 
Ida-Virumaal on muide väga hea haridus, 
siia võiks tulla rohkem noori üle Eesti õppi-
ma nii gümnaasiumidesse, kutseharidusse 
kui ka meie Virumaa Kolledžisse. Praegu 
tuleb mujalt Eestist 35% kolledži õppuri-
test, aga võiks veelgi rohkem tulla. Kui meie 
tudengid lähevad ettevõttesse tööle, teevad 
nad seal väga kiiresti karjääri. Aga selleks 
on vaja lisaks erialastele teadmistele väga 
häid sotsiaalseid oskusi ja kolme keelt: eesti, 
vene ja inglise. 

Kirjelda Virumaa Kolledžit  
30 aasta pärast.
(Mõtleb hoolega läbi iga sõna ja sõnastab hästi 
aeglaselt:) Kohtla-Järve on ülikoolilinn, siin 
antakse parimat rakenduslikku kõrgharidust 
tehnikavaldkonnas üle Eesti, siin on väga heal 
tasemel teadustegevus, millesse on kaasatud 
nii kolledži töötajad, tudengid kui ka ettevõte-
te spetsialistid, tegemist on rakendusteaduse-
ga, millel on suur väärtus nii ettevõtete kui ka 
Eesti majanduse jaoks laiemalt. Kindlasti on 
kolledžil väga oluline roll Eesti kõrgharidus-
maastikul ja kui rahvusvahelistes ülikoolides 
mõeldakse Eesti rakendusliku teaduse või 
kõrghariduse peale, siis esimesena tuleb pähe 
Virumaa Kolledž. Meil on palju rahvusvahelisi 
töötajaid, tudengeid ja koostööprojekte. Ehk 
on kolledži asemel Virumaal ülikool. Unistama 
peab suurelt! 

PERSOON

Tunnustusi oled viimase 7–8 aastal  
saanud nii ülikoolilt kui Virumaalt.  
Keda või mida Sa ise oma saavutuste  
juures kõige rohkem tunnustad –  
kes on Su tagala, kelleta Sa poleks siin, 
kus praegu oled?
Kindlalt meeskond! Meil on hästi ühtne ja 
tugev meeskond, kaasa tuleb ka järjest roh-
kem üliõpilasi. Meie-tunne ja ühised väärtused 
liidavad ja see on mu kindel tagala. 
Ka pere toetus on tähtis, inimene ei saa olla 
õnnelik, kui peres on midagi korrast ära. Mu 
abikaasa ja pojad toetavad mind ning mõis-
tavad, kui töötan vahel rohkem kui peaks – 
mõnes mõttes on mul siis nende jaoks vähem 
aega, teisalt on nemadki aru saanud, et töö on 
enam kui raha teenimine ning kui teed tööd, 
mis sulle meeldib, oled õnnelik. Kui mu lapsed 
selle teadmise järgi ka oma tööelu üles ehita-
vad, siis läheb neil samuti väga hästi.

Kust Sa energiat ammutad?
Inimene tunneb rõõmu, kui ta näeb oma 
töö tulemust. Iga kordaläinud sündmus või 
projekt annab uut energiat ja siin majas ringi 
käies seostub mul iga nurgakesega mingi hea 
mälestus või õnnestumine.
Õppetegevus aga kannab vilja alles tüki aja 
pärast – tuleb aastaid oodata, et näha, kas 
lõpetaja on edukas. Kuid teaduse ja tehnika po-
pulariseerimiste üritustel tulevad lapsed säravi 
silmi ning ütlevad, et nende unistus on minna 
ülikooli õppima ja saada insenerideks-kaevuri-
teks-mehaanikuteks-keemikuteks. Siis tunned 
kohe, et oled midagi erilist teinud, sealt saabki 
uut energiat tagasi! Võib ju küsida, miks peaks 
üks doktorikraadiga õppejõud tegelema lastega, 
aga laste rõõm ja kiire tagasiside on üks posi-
tiivse energia allikaid. Just lõppes Teadlaste 
Öö, meil oli tegevustes 32 töötajat ja ligi 50 tu-
dengit ning maja rahvast täis – juba käivad siin 
meie endi lõpetajad oma lastega! Ning lisaks 
heale energiale on see ka võimalus ühiskonda ja 
tehnikahariduse järelkasvu panustada. 
Muide, noorte jaoks me pole kolledž, vaid 
ülikool – ikka kuuled, kuis keegi ütleb: „Saame 
siis ülikoolis kokku!“.

Palun väga, Kohtla-Järve ongi ülikoolilinn! 
Millised kired Sul väljaspool tööaega on 
ehk kuidas Sa puhkad?
Meie perel on Toilas suvila, kus mul on väike 
aiamaa. Mulle pole oluline sealt suurt saaki 
saada – kunagi sai see loodud lihtsalt selleks, 
et lapsed teaksid, et kõik ei tule poest, ja 
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MARE ROOSILEHT (52)
Lõpetas 1985. aastal Kohtla-Järve 1. keskkooli, sai 1990. aastal Tartu Ülikoolist 
matemaatik-pedagoogi diplomi ja 2004. aastal Tallinna Tehnikaülikoolist tehnika-
teaduste magistrikraadi informaatika erialal.

TUNNUSTUSED:

2012 – Eesti teaduse populariseerimise konkursi peapreemia kategoorias  
„Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“

2017 – Ida-Viru aasta ettevõtjate sõber 2017
2017 – Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tänukiri
2017 – Tallinna Tehnikaülikooli teenetemedal „Mente et Manu“
2018 – TTÜ100 juubelimedal „Tallinna Tehnikaülikool tunnustab“
2018 – Tallinna Tehnikaülikooli kuldmärk
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ole ma ka oma soo tõttu vähem direktor – siin 
ei mängi rolli sugu, vaid see, et ma olen selle 
meeskonnaga nii palju aastaid koos olnud ja 
nad usuvad minusse. Küll aga tundub mulle, 
et kuna see on tehnilist kõrgharidust andev 
kolledž, siis need inimesed, kes mind ei tun-
ne, eeldavad ja ootavad, et kolledžit esindaks 
mees. 
Senimaani oligi kolledži direktor meesterahvas ja 
mina olin arendusdirektorina tema kõrval, ning 
ausalt öeldes tundus mulle küll, et see mehelik 
käepigistus hakatuseks oli hästi oluline. Pärast 
seda läks juba ka minuga konstruktiivseks koos-
tööks. Usun, et neil partneritel, kes mind varase-
mast tunnevad, seda küsimust ei teki.
Mulle tundub see veel Eestis probleemiks 
olevat, et naist ei võeta nii tõsiselt kui meest, 
eriti tehnikavaldkonnas; et kui oled mees, 
siis sellest tihtipeale aktsepteerimiseks juba 
piisab. Stereotüübid hakkavad siiski muutuma 
ja ma isiklikult ei pelga seda teemat – isegi kui 
mõnel tekib probleem sellega, et ma olen nais-
terahvas, siis saan hakkama ja suudan talle 
tõestada, et olen oma ülesannete kõrgusel. ■

näeksid, kuidas taimed-viljad kasvavad. Mul on 
suvila aias ka palju lilli ja ma naudin selle aia 
eest hoolitsemist. Seal on  hästi vähenõudlikud 
taimed, nii et kui mul on võimalik nende eest 
hoolitseda, on kõik väga kaunis, aga kui pole 
sellist aega võtta, siis nad annavad andeks ja 
on järgmisel aastal ikka ilusad.
Muul ajal käin trennis, et end vormis hoida, 
ja kuna seal tuleb keskenduda iseendale, siis 
ühtki teist mõtet pähe ei mahu. Kui ilm vähegi 
lubab, käin metsa vahel kiirkõndi tegemas. 
Loen ka raamatuid, ehkki viimasel ajal küll 
ajanappuse tõttu rohkem uudiseid ja artik-
leid... Minu suur hobi on olnud ka käsitöö ja 
õmblemine, aga eks kunagi, kui vanaemaks 
saan ja enam direktor ei ole, siis tegelen nende 
hobidega jälle, oskused ei ole ju kadunud.

Kuidas Sa naisküsimusse suhtud?  
Pöörad Sa sellele oma mõtetes ja  
tegemistes tähelepanu?
Hindan inimeste mõtteviisi, tööpanust ja pü-
hendumist, aga see, kas ta on mees või naine, 
ei ole minu jaoks tähtis. Oma kollektiivis ei 

UUES AMETIS
Tavaliselt tutvustame ülikooli uusi võtmetöötajaid eraldi rubriigis (vt lk 26),  
Mare Roosilehe ankeedi aga avaldame siinsamas.

Tutvusta ennast, palun, viie lausega.
Olen väga õnnelik inimene, sest mind ümb-
ritsevad ainult head inimesed. Minu töö on 
minu hobi ja minu lapsed on minu uhkus. 
Olen pärinud oma saarlastest vanematelt 
jonni ja kanguse ning vanavanematelt juudi 
kavaluse ja vene rahvuse suure, armastava 
südame. Mulle meeldivad väljakutsed ja ma 
naudin nendega toimetuleku protsessi. Olen 
optimist ja tean, et kui kuidagi ei saa, siis 
kuidagi ikka saab.

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja  
teadmisi oma uuele töökohale tood?
Olen kogenud, et kui midagi väga soovida ja 
koos meeskonnaga selles suunas tegutseda, 
siis on kõik võimalik. Tean, et kõige olulise-
mad on inimesed, kellega iga päev õlg õla kõr-
val toimetan, ja neid ei jäta ma kunagi hätta. 
Püüan kolleegide jaoks alati kohal olla, ka siis, 
kui viibin füüsiliselt kaugel. Inimestega suht-
lemine, nende ärakuulamine ja usaldamine on 
ühtse tiimi loomise alus. Kuna olen juhtinud 
aastaid palju erinevaid projekte, siis tean, kui 
oluline on planeerimine, eesmärkide seadmine, 
meeskonnatöö ja süsteemsus. 

Mida tahad TalTechi Virumaa Kolledži  
direktorina korda saata?
Virumaa Kolledž ja Põlevkivi Kompetentsi-
keskus tuleb tuua Eestis pildile ning teadvus-
tada kõige kõrgemal tasandil regionaalsete 
kolledžite rolli ja olulisust nii piirkonnas kui 
ka laiemalt. Kolledž peab panustama rohkem 
rahvusvahelistumisse nii õppejõudude ja tu-
dengite mobiilsuse kui ka välisõppejõudude 
kaasamise näol. Meil peab tekkima teadus-
tegevuse ja -rahade taotlemise võimekus 
eelkõige (põlevkivi)keemia valdkonnas ning 
innovatsioonivõimekus infotehnoloogia, ener-
geetika ja mehaanika valdkonnas. Eelpoolöel-
du jaoks on vaja leida või kasvatada töötajaid, 
kes soovivad antud valdkondadesse panusta-
da, suurendada teadurite ja professorite arvu, 
luua doktorantide töö- ja õppekohad.

Üks üllatus, mis direktorina töötades  
on olnud?
Kõige vahvam oli, kui kolleegid, kellega olen 
aastaid koos töötanud, küsisid, kas mind 
peab nüüd proua direktoriks kutsuma. Lep-
pisime kokku, et jään kõikide jaoks endiselt 
Mareks. ■

PERSOON
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TalTechi nõukogu (alates septembrist senat) kiitis tänavu juunikuu istungil 
heaks ülikooli akadeemilise arengukava. See sätestab viis prioriteetset 
valdkonda, milles TalTech sihib Läänemere tippteaduskeskuste hulka 
jõudmist, aga eesmärkideks on ka Eesti majanduslike väljakutsete 
lahendamises osalemine, akadeemilised partnerlussuhted, uute tehno-
loogiate arendamine ja innovatsiooni soodustamine.

Toome ära akadeemilise arengukava tervikteksti ja teadusprorektor 
Renno Veinthali kommentaari koos rakendusplaaniga.

ÜLIKOOLI AKADEEMILINE 
ARENGUKAVA SEAB KÕRGED 
SIHID JA PRIORITEETSED 
VALDKONNAD 

TEADUS
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AKADEEMILINE  
ARENGUKAVA
Sissejuhatus
Tallinna Tehnikaülikooli mis-
sioon on olla teaduse, tehnoloo-
gia ja innovatsiooni edendaja 
ning juhtiv inseneri- ja ma-
jandushariduse andja Eestis. 
TalTechis antav õpe on tea-
duspõhine.
TalTech on teadusülikool (re-
search university), mis eesmär-
gistab oma missiooni teostami-
seks olulised teadusuuringute 
ja arendustegevuse suunad. 
TalTech panustab jõudsalt 
Eesti ühiskonna, majanduse ja 
tööstuse tehnoloogia- ja tead-
musintensiivsuse kasvu.
Lähtudes Eesti arenguvaja-
dustest, pidades silmas üle-
maailmseid väärtusahelaid ja 
teadustegevuse trende ning 
järjest kasvavat vajadust rah-
vusvaheliseks koostööks, on 
oluline ülikooli profileerimine, 
interdistsiplinaarse ja insti-
tutsioonidevahelise koostöö 
tugevdamine. TalTechi posit-
sioneerimiseks akadeemiliste 
partnerite ning koostöösuhete 
kontekstis on ülikooli teadus- 
ja arendustegevuse (TA) priori-
teetide ja koostöövaldkondade 
määratlemine olulise tähtsu-
sega.

Akadeemilise arengukava 
lähtekohad ja eesmärgid
Akadeemilise arenguka-
va (AAK) koostamise tervi-
keesmärgiks on TalTechi TA 
akadeemiliste arenguees-
märkide sõnastamine 10-aas-
tase tulevikuperspektiiviga 
(2020–2030). Arvesse võetak-
se Tallinna Tehnikaülikooli 
seadusest ja halduslepingust 
tulenevaid ülesandeid, üli-
kooli kehtivat arengukava, 
ülikooli uurimissuundade ja 
-rühmade akadeemilist taset 
ja ressursse, Eesti majan-
duse struktuuri ja sotsiaal-
majanduslikke väljakutseid, 

Teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni program-
mi 2018–2021, programmi 
„Euroopa horisont“ missioone 
ja teise samba klastreid, stra-
teegilist rahvusvahelist ja ko-
dumaist partnerlust ning selle 
arenguperspektiive.
TalTechi AAK toetub ole-
masolevatele akadeemilistele 
kompetentsidele. Ülikool lä-
bis edukalt 2017. aastal läbi 
viidud T&A korralise eval-
veerimise kõigis OECD kuues 
teadusvaldkonnas. 2018. aasta 
sügisel läbi viidud TalTech TA 
analüütiline ülevaade osutas 
siiski TalTechi TA mõju ma-
hajäämusele võrreldes võrd-
lusülikoolidega. Ülikooli TA 
võimekuse kasvatamine eel-
dab olulisi täiendavaid inves-
teeringuid nii inim- kui mate-
riaalsesse varasse, mis tuleb 
kavandada koostöös peamiste 
partneritega ja määratledes 
ära arenguprioriteedid.

Eesmärgid:
1. Läänemere piirkonna mõ ju- 

 kaimate teaduskeskustega 
võrreldava taseme ja mõju 
saavutamine valitud TA 
prioriteetsetes suundades.

2. Eesti majanduslike välja-
kutsete lahendamisele 
kaasaaitamine akadee-
milise tegevuse kaudu. 
Akadeemiliste võimekuste 
kasvatamisel parandada 
ühtaegu partnerlust 
erasektoriga valitud TA 
prioriteetsetes valdkon-
dades. Oma tegevusega 
soodustada erasektori 
TAI-investeeringuid neis 
valdkondades ja toetada 
ettevõtete valdkondliku 
arendusvõimekuse välja-
arendamist.

3. Akadeemiliste partnerlus-
suhete sihistamine insti-
tuutide ja teaduskondade 
tasemel. Ülikooli tihedam 
sidustamine Euroopa 
Teadusruumi algatustega, 
atraktiivsuse suurenda-

mine üleilmsetes partner-
lustes.

4. Uute tehnoloogiate aren- 
damine ja eelduste loo-
mine nende kasutusele-
võtuks, sh tööstusomandi 
laialdasemale kasuta-
misele, infrastruktuuri 
investeeringutele, tead-
laste ja inseneride mobiil-
susele.

5. Läbimurdeliste inno-
vatsioonide soodusta-
mine.

Välised mõjud ning  
ühiskonna ootused
AAK arvestab siseriiklikke 
ning ülemaailmseid arenguid 
ning Eesti ühiskonna ootusi 
tehnoloogiaülikoolile. Pika-
ajalisi arenguid iseloomustab 
ühelt poolt suurenev Euroopa 
majanduslik ning tehnoloogi-
line mahajäämus koos loodus-
ressursside üleekspluateeri-
mise, kasvava majandusliku 
ebavõrdsuse, rahvastiku va-
nanemise ning rändega, ning 
teiselt poolt kasvav teadlik-
kus nende arengute mõjust 
looduskeskkonnale ning de-
mokraatlikule ühiskonnakor-
raldusele. Seoses sellega on 
jätkuva tähelepanu all Eesti 
majanduse konkurentsivõi-
me välisturgudel. Tajutav on 
ootus, et ülikool täidaks oma 
rolli eesti keele ja kultuuri 
arendaja ning hoidjana ning 
panustaks Eesti riigi julge-
olekusse, energiasõltumatusse 
ning loodushoidu.

TalTechi TA prioriteetsed 
suunad
Kõrgetasemeline, mõjukas 
akadeemiline tegevus on 
väärtus, mille vajalikkust 
ülikoolis tunnustatakse. Tal-
Tech peab oluliseks loodus-
teadusliku vundamendi aren-
damist ja toetab alusteadusi, 
mis loovad eeldused nende 
kasutamiseks rakendustes ja 
innovatsioonis.
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Kooskõlas AAK-i lähteülesan-
dega ning arvestades AAK-i 
töörühma ja struktuuriüksus-
te antud sisendit, on ülikool 
määratlenud järgmised TA 
prioriteetsed suunad:
1. Targad ja energiatõhusad  

keskkonnad (smart and 
energy efficient environ
ments) – teadus- ja 
arendustegevus, mille 
fookuses on rahvusvaheli-
selt läbimurdeliste tarkade 
ja energiatõhusate (tehis)
keskkondade loomine, 
arendamine ning raken-
damine Eesti majandusele 
olulistes valdkondades. 
Eesmärk on suurendada 
uudsete IKT-põhiste ja 
energiatõhusate inse-
nerilahenduste kaudu 
erasektori (sh tööstuse) 
väärtusloomet ning rah-
vusvahelist konkurentsi-
võimet.

2. Usaldusväärsed IT-lahen-
dused (dependable IT 
solutions) – töökindlad ja 
ründekindlad IT-süstee-
mid ja -teenused, kriitilise 
tähtsusega IT infrastruk-
tuuri jätkusuutlik arenda-
mine, IT-süsteemide ning 
andmetöötlusmeetodite 
energiasäästlikkus. Kasu-
tajate ning ühiskonna 
usaldus IT-teenuste vastu 
ning privaatsuse säilita-
mine.

3. Keskkonnaressursside 
vääristamine (valorisa-
tion of natural resources) 
– uudsed lahendused 
Eesti maapõue-, loodus- ja 
tehisressursside säästvaks 
ja jätkusuutlikuks kasuta-
miseks.

4. Tulevikku vaatav riigi-
valitsemine (future 
governance) – teadus- ja 
arendustegevus, mille 
fookuses on tehnoloogili-
sed muutused (ennekõike 
IKT areng ja levik) ning 
sellega seonduvad ini-

meste käitumismustrite 
muutused (personaalsed 
eelistused ja ootused, 
mobiilsusmustrid, suht-
lusvõrgustikud jms) ja 
rahvusvahelised arengud 
(ÜRO kestliku arengu 
raamistik, globaalsed IKT 
valitsemise kokkulepped 
jms), mis mõjutavad riigi 
rolli ühiskonnas ning 
ootusi avalikele poliitika-
tele ning teenustele.

5. Innovaatilised väike- ja 
keskmise suurusega 
ettevõtted ja digitaalne 
majandus (innovative 
SME-s and digital eco-
nomy) – teadus- ja aren-
dustegevus, mille fookuses 

on inimeste, tehnoloogia 
ning kapitali jätkusuutlik 
ja innovaatiline rakenda-
mine väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtetes 
väärtusloome kasvuks 
ning majanduse rahvusva-
helise konkurentsivõime 
suurendamiseks.

Valitud TA prioriteetsete 
suundade kõrval on uute, po-
tentsiaalselt prioriteetsete TA 
suundade esilekerkimine tervi-
tatav. Selle eeltingimuseks on 
vajalik akadeemiline tase ja 
mõju, konkurentsivõime TAI 
investeeringute hankimisel, 
ühiskondlik mõjukus ja po-
tentsiaalne sotsiaalmajandus-
lik mõju.

AKADEEMILISE ARENGUKAVA 
RAKENDAMISEKS ON FIKSEERITUD  
HULK PÕHIMÕTTEID
ÜLDISED PÕHIMÕTTED:

 � AAK-i viivad ellu akadeemilised struktuuri-
üksused (instituudid, uurimisrühmad).

 � AAK-i elluviimise edukuse hindamiseks  
kinnitatakse AAK-i rakenduskavas vastavad  
tulemusindikaatorid.

 � Instituudid viivad oma tegevuskavad kooskõl-
la AAK-i eesmärkidega, arvestades sealjuures 
AAK-i tulemus indikaatoreid, ning kooskõlastavad 
tegevuskava dekaaniga. 

 � AAK-i elluviimist jälgib teaduskonna tasemel 
teaduskonna nõukogu, ülikooli tasemel TalTechi 
nõukogu. 

 � AAK-i elluviimise eest vastutavad vastavatel 
tasemetel instituutide direktorid, teaduskondade 
dekaanid ja teadusprorektor.

AAK-i elluviimise koordineerimiseks moodustab 
rektor teaduskonna dekaanide ettepanekute alusel 
ülikooli iga TA prioriteetse valdkonna jaoks eraldi 
5–7-liikmelise koordinatsioonikogu ja määrab selle 
juhi. Iga kogu koordineerib uurimisrühmade tegevust, 
annab nõu, teeb ette panekuid ja suunab algatusi 
valdkonna arenguks, kuid tal pole otsustusõigust.  
Komiteed edastab oma ettepanekud teadusprorekto-
rile, kes kavandab nende soovituste elluviimiseks 
vajalikud tegevused. Koordinatsioonikogud moodus-
tatakse kaheks aastaks, misjärel muudetakse vajadu-
sel nende koosseisu.
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TEADUSPROREKTOR RENNO VEINTHAL  
AKADEEMILISE ARENGUKAVA RAKENDAMISEST
Ülikooli akadeemilise arengu-
kava väljatöötamisele eelnes 
meie teadus- ja arendustege-
vuse kohta põhjaliku ülevaate 
koostamine ja uurimisrühma-
de akadeemilise tegevuse ja 
võimekuse kaardistamine. 
Kava väljatöötamine algas 
2018. aasta lõpukuudel AAK-i 
töörühma ja kutsutud välis-
esinejatega. Oluliseks teetä-
hiseks oli märtsikuine ülikooli 
arendusseminar, mille käigus 
küpses jagatud arusaam, et 
ülikoolil on vaja kokku leppi-
da lisaks viieaastase tsükliga 
arengukavale mõnevõrra pi-
kema perspektiiviga teadus- ja 
arendustegevuse prioriteedid. 
Seminari eel tehtud töö insti-
tuutides, teaduskondades ja 
arengukava töörühmas aka-
deemiliste prioriteetide vali-
kuks oli vajalik, kuigi teemad 
ei olnud veel koondunud nii, et 
neid oleks saanud käsitleda TA 
tegevuse fookuste või prioritee-
tidena. Oli vaja tõsiseid arute-
lusid ja veenmistki, et jõuda 
arusaamiseni, et prioriteedid 
peavad kõnetama olulist osa 
ülikoolist, kuid ei pea hõlma-
ma kõiki ülikooli seniseid te-
gevussuundi. Tuleb mõista, et 
üleilmsed tehnoloogiatrendid 
loovad raamistiku, millesse 
projitseerime oma prioriteetide 
sõnastamisel Eesti majanduse 
ja ühiskonna vajadused ning 
meie olemasoleva akadeemi-
lise võimekuse. Akadeemiliste 
prioriteetide seadmisel püüd-
sime tajuda väliskeskkonna 
huve, et saaksime neis vald-
kondades oma kompetentse 
kasvatades TA süsteemi aine-
lisi ressursse ja inimesi juur-
de tuua, selmet ümber jagada 
olemasolevat.
Akadeemilise arengukava keh-
testamisele juunikuus eelnesid 
intensiivsed arutelud sellest, 
millises ulatuses peaks valitud 

TA prioriteetsed suunad kattu-
ma tänaste ülikooli akadeemi-
liste tugevustega. Täna võime 
öelda, et ligikaudse hinnangu 
põhjal on praegu üle poolte 
TalTechi uurimisrühmade 
TA tegevus seotud valitud TA 
prioriteetsete suundadega. 
Eelkõige on uurimisrühma 
suhe TA prioriteetsetesse 
suundadesse tähtis olukorras, 
kus uurimisrühma tegevuse 
osas on vaja langetada insti-
tuudi või teaduskonna tasemel 
olulisi tulevikku puudutavaid 
otsuseid, kõige tõenäolise-
malt pikaajaliste TA projek-
tide lõppemisel. Tugevate ja 
finantsiliselt jätkusuutlike 
uurimisrühmade puhul suu-
nab teadusteemade valikut 
eelkõige rühma juhi huvi ja 
ambitsioon, ning alles seejärel 
instituudi direktori ja erineva-
te otsustuskogude administra-
tiivsed meetmed.
Kõikvõimalikel uurimisrühmi 
puudutavate otsuste langeta-
misel on otstarbekas AAK-i 
kasutada olukorrast ja asja-
oludest sõltuvalt. Raskustes-

se sattunud uurimisrühmade 
puhul hinnatakse muude asja-
olude kõrval ka uurimisrühma 
suutlikkust anda oma panus 
TA prioriteetsete suundade 
edasisse arengusse. Ülikooli 
TA suundi välistele osapool-
tele tutvustades kavatseme 
näidete varal esitleda mõnede 
valdkonnas tegutsevate uuri-
misrühmade saavutusi, kitsen-
damata ühegi uurimisrühma 
võimalusi anda oma sisendit 
TA prioriteetsesse suunda.
Lähtuvalt AAK-i lähteüles-
andest tuleb lahti mõtestada 
AAK-is fikseeritud TA priori-
teetsed suunad instituutide 
ja kolledžite tasemel ning ette 
valmistada detailsem AAK-i 
rakenduskava, sh kavandada 
uurimisrühmade akadeemilist 
võimekust iseloomustav kvan-
titatiivne hindamissüsteem. 
Selle abil saame edaspidi jäl-
gida uurimisrühmade aka-
deemilise elujõu ja mõjukuse 
muutust ajas, juhtida tõhusa-
malt nende arengut ja põhista-
da nende arengut puudutavaid 
otsuseid. ■
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VÄRSKE VERI

ABBAS DASHTIMANESH
Eesti Mereakadeemia, meretehnika professor
Esimene tööpäev: 03.09.2019.

Please introduce yourself 
in five sentences.
I was the assistant professor of 
marine hydrodynamics in Per-
sian Gulf University of Iran. 

What kind of knowledges 
and experiences you bring 
to TalTech from your  
previous jobs?
My previous researches have 
been focused on the hydrody-
namics of high-speed small 
craft. I have also worked on 
different types of marine vehi-
cles. Moreover, I have indus-
trial experiences on the hydro-
dynamic design of the various 
marine crafts, especially the 
planing hulls. In addition to 
research experiences, I have 
been the director of interna-
tional affairs and foreign stu-
dents in Persian Gulf Univer-
sity which may be useful for 
TalTech because of the ongoing 
internationalization strategy 
of the Technology. 

What are your goals in your 
position in TalTech?

The main goal is to create an 
international research group in 
cooperation of researchers from 
various countries. By organ-
izing such research group, the 
domain of our activities and our 
influences will be developed and 
we can act as a respected player 
in the world maritime research 

and development. It is my main 
goal during the next years. 
At the moment, I have started 
to work with several universi-
ties from Australia, Italy and the 
USA. They have agreed to col-
laborate together and we are the 
focal point. I am well aware that 
we are in the first steps but I’m 

UUED INIMESED 
TALTECHIS
Sügisel on ülikoolis tööd alustanud mitu uut inimest. Päris uute hulgas on ka 
vanu tuttavaid, kel nüüd senisest rohkem vastutust. Uurisime lähemalt,  
kes nad on ja millest mõtlevad. Mõnusat koostööd kolleegide ja partneritega!

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen, erakogu

Küsisime kõigilt neli küsimust. Rahvusvahelise taustaga töötajate vastused jätsime rahvusvahelisse 
keelde usus, et lugejad mõistavad: TalTechis on töötajaid 51 riigist ja 61% teadusartiklitest valmib 
rahvusvahelises koostöös.
1. septembril alustas Virumaa Kolledžis tööd selle ajakirjanumbri kaanestaar Mare Roosileht, kelle 
ankeedi leiad tema intervjuu juurest lk 16. 
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VÄRSKE VERI

WOLFGANG GERSTLBERGER
Ärikorralduse instituut, Äriprotsesside juhtimise professor
Esimene tööpäev: 01.09.2019.
Please introduce yourself 
in five sentences.
My field of research and teach-
ing at TalTech is Operations 
Management with a focus on 
sustainable and innovative 
OM. Currently I am working 
in particular on digitalization 
topics with regards to OM like 
Industry 4.0 and Big Data Man-
agement. Furthermore, I try to 
combine this digitalization fo-
cus with a long-term life cycle 
perspective on new products, 
services and production proc-
esses. Improving material and 
energy efficiency is my main 
area of interest in the wider 
field of sustainable OM. My cur-
rent research interests refer to 
European and North American 
countries as well as to emerging 
markets like Brazil and Russia.

What kind of knowledges 
and experiences you bring 
to TalTech from your  
previous jobs?
Before joining TalTech I held 
for more than 15 years positions 
as assistant professor/senior re-
searcher, endowed chair profes-
sor and associate professor in 
Germany, my country of origin 
(Kassel University, Technical 
University Dresden), and Den-
mark (University of Southern 
Denmark). Close university-
industry relations played an im-
portant role for all my previous 
positions, both as support for re-
search and students’ projects. In 
terms of research methodology, 
I had the chance to experiment 
with different types of mixed 

quantiative/qualitative methods 
such as surveys, secondary data 
analyses, interviews, and focus 
groups during all my previous 
jobs. Regarding my teaching 
experience, I have so far taught 
a wide variety of operations 
and innovation management 
courses for all levels of student 
and executive education mainly 
in Germany, Denmark, Poland, 
and Brazil.

What are your goals in 
your position in TalTech?
My main goals for my position 
at TalTech are (1) making a 
contribution to the further de-
velopment of the Operations 
Management profile in teaching 
and research, (2) strenghening 
of the sustainability and innova-
tion components of this profile, 
and (3) contributing to the fur-

ther improvement of the student 
and especially PhD education in 
economics and management field 
at TalTech. Furthermore, devel-
oping close university-industry 
relations in the wider area of 
operations, innovation and sus-
tainability management is also 
an important goal in my position 
at TalTech.

One surprise that you 
have had within your time 
in TalTech?
Already before I joined TalT-
ech, I knew that this univer-
sity has a strong international 
focus in teaching as well as in 
research. However, I am still 
surprised seeing every day 
how many different countries 
are represented at TalTech. 
This counts for both students 
as well as teachers and re-
searchers. ■

sure that by moving forward in a 
step by step procedure and also 
organizing and developing master 
and PhD programs in Estonian 
Maritime Academy, we can be 
successful in the near future.

One surprise that you  
have had within your time 
in TalTech?
The main surprise is warm 
and kind behaviour of Tal-

Tech and Estonian Maritime 
Academy staff. In any situa-
tion, they always support you, 
completely. I want to thank 
everyone who have supported 
me till now. ■
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VÄRSKE VERI

THOMAS HOFFMANN
Õiguse instituut, eraõiguse professor, kes vastas küsimustele kahes keeles.
Esimene tööpäev professorina: 01.09.2019.

Tutvusta end, palun,  
viie lausega. /  
Please introduce yourself 
in five sentences.
Eesti hakkas mind paeluma 
juba 2005. aastal, kui tulin siia 
oma Heidelbergi doktorantuuri-
õpingute raames teadusvisiidile. 
Otsustasin mitte päriselt lah-
kuda ja pärast mõnda aastat õi-
guspraktikat Kiievis ja Berliinis 
ning Saksamaa akadeemilistes 
ringkondades asusin 2011. aas-
tal Eestisse tööle. 2016. aastal 
liitusin täiskohaga TalTechiga. 
Lisaks Eesti tõhusale töökultuu-
rile ja digiarendustele otsustasin 
siia kolida, kuna tunnen, et mind 
köidab ka Eesti eriline kultuurili-
ne mitmekesisus: kaasaegne Ees-
ti on otsustanud oma põhjamaist 
eluviisi veelgi täiustada. Eesti 
traditsioonides, keeles ja ajaloos 
leian palju paralleele ka enda 
Põhja-Saksa taustaga ning riigi 
Ida-Euroopa mõõde annab selle-
le vürtsi, mida ma ilmselt taga 
igatseksin, kui elaksin täielikult 
küllastunud heaoluühiskonnas.
Estonia started to fascinate me 
as early as 2005, when I came 
here for a research visit within 
my PhD-studies in Heidelberg. I 
decided not to leave for good, and 
after some years in an interna-
tional law firm in its real estate 
department in Kyiv and Berlin as 
well as in German academia I set-
tled down in Estonia in 2011. In 
2016, I joined TalTech full-time. 
Beyond the efficient hands-on-
mentality of Estonian working 
culture – and its digital imple-
mentations –, I decided to move 
here because I feel attracted by its 
specific kind of cultural diversity: 
contemporary Estonia is deter-
mined to further perfectionate 
its Nordic way of life, in Estonian 
traditions, language and history 
I find much from my own north-
ern German background, and the 
East-European dimensions of the 

country give it a twist I would 
probably miss if I lived in an en-
tirely saturated society.

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi oma 
uuele töökohale tood? / 
What kind of knowledges 
and experiences you bring 
to TalTech from your  
previous jobs?
Olen viimase 16 aasta jooksul uu-
rinud, õpetanud ja praktiseerinud 
eraõigust erinevates õigussüstee-
mides ning arvestades enamiku 
Eesti kohtupraktika valdkondade 
väheseid inimressursse ja sellest 
tulenevat tungivat vajadust tead-
miste järele paljudes väga erine-
vates valdkondades, on mul üsna 
mitmekesine profiil, mis ulatub 
õigusajaloost pankrotiõiguse, in-
tellektuaalomandi õiguse, lepingu- 
ja tarbijaõiguse kaudu seaduste ja 
digitaliseerimiseni, osutudes siin 
töötades reaalseks tugevuseks. 
Peaaegu igakuine võimalus sukel-
duda uutesse teemadesse – nagu 
hiljuti tehisintellekt ja tervishoid 
– on tegelikult minu üks TalTechi 
töö aspekte, mida ma naudin kõi-
ge rohkem.
I have been researching, teach-
ing and practicing private law 

in various legal systems over the 
last 16 years, and given the scarce 
human resources in most fields 
of jurisprudence in Estonia and 
the resulting pressing need for 
expertise in a multitude of very 
different fields, my rather diver-
sified profile reaching from legal 
history via insolvency law, intel-
lectual property law, contract and 
consumer law to law and digitali-
zation proved to be a real asset 
working here. Having the oppor-
tunity to plunge into new issues 
on an almost monthly basis – as 
recently AI and healthcare – is 
actually one of the aspects of my 
work at TalTech I enjoy most. 

Mida tahad TalTechi  
tenuuriprofessorina korda 
saata? /  
What are your goals in 
your position in TalTech?
Meie ühiskonna digitaliseerimi-
ne nõuab eri õigusvaldkondade 
kohandamist uute nõudmistega. 
Oma uuel ametikohal keskendun 
ma selle ülemineku kontekstis 
usaldusväärsete ja sidusate era-
õiguslike kontseptsioonide välja-
töötamisele – ning ootan selles 
valdkonnas viljakat koostööd nii 
TalTechi kui ka teiste sidusrüh-
madega.
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VÄRSKE VERI

AARNE MÄNNIK
Meresüsteemide instituut, meteoroloogia professor
Esimene tööpäev professorina: 01.09.2019.
Tutvusta ennast, palun, 
viie lausega.
Arvan, et olen üsna mitmekülg-
ne inimene. Vaevalt mul ennast 
viie lausega defineerida õnnes-
tub. Pean ennast küllaltki kon-
servatiivseks ja traditsioonilisust 
hindavaks. Samas meeldib mul-
le väljamurdmine tavapärasest 
ja ka traditsioonilisust meeldib 
mulle oma käe järgi ümber mõ-
testada, mitte tuimalt minevik-
ku kummardada. Kuidas üleül-
dises voolamises ja muutumises 
säilitada oma tuum, millal min-
na kaasa või millal end kandade-
ni maasse suruda, on minu jaoks 
olulised küsimused.

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi oma 
uuele töökohale tood?
Minu varasem töö Riigi Ilmatee-
nistuse juures on mulle andnud 
hindamatu laiapõhjalise koge-
muse teaduse rakenduslike as-
pektide osas riigisiseselt. Kuid 
ka ilmateenistuste rahvusvahe-
lised koostöövõrgustikud, mil-
les olen osalenud, on õpetanud 
väga palju ja loonud väärtuslik-
ke sidemeid. Arvan, et õpingute 
järgselt ainult akadeemilistes 
ringkondades toimetades oleks 
mu nägemisväli poole ahtam. 

Töökogemus Tartu Ülikoolis on 
otse üle kantav ja loob ka võrd-
lusmomendi.

Mida tahad TalTechi tenuuri-
professorina korda saata?
Tahaksin õppeainete ja teadus-
tööga jõuda sellisele tasemele, et 
meie eriala tudengid oleks otsitud 
ja konkurentsivõimeline tööjõud 
suurtes rahvusvahelistes kosmo-
seorganisatsioonides, nagu ESA 
ja EUMETSAT ning modellee-
rimiskeskustes, nagu ECMWF 
või NCEP. Ka rahvusvaheliste 
suurfirmade sisenemine meteo-
roloogilisse modelleerimisse ja 
satelliidindusse avab uusi pers-

pektiive. Soovin, et meie ülikool 
oleks meteoroloogiat või okeano-
graafiat õppida tahtjate hulgas 
rahvusvaheliselt kaalukas ja et 
siia tahetaks tulla hariduse kvali-
teedi pärast. Seda saab saavutada 
ainult kannatliku tööga vähehaa-
val latti kõrgemale ajades, mida 
plaanin ka teha. 

Üks üllatus, mis professorina  
töötades on olnud?
Professori tööaeg on mul üsna 
lühike olnud, aga oma üllatu-
seks sattusin lisaks professori-
ametile ka instituudis osakon-
da juhtima. Seda pakkumist ei 
osanud kusagilt oodata. ■

The digitalisation of our soci-
ety requires the adaptation of 
various fields of law to novel de-
mands. Within my new position, 
I focus on developing sound and 
coherent private law concepts 
for this transition – and looking 
forward to fruitful cooperation 
on this with TalTech and be-
yond. 

Üks üllatus, mis professo-
rina töötades on olnud? /  
One surprise that you 
have had as a professor  
in TalTech?

Olin meeldivalt üllatunud siinse-
te teadlaste autonoomia ulatusest 
oma tööd tehes. Loeb see, mida 
teadlane loob. Seda, kas tööd tehti 
kontoris, kodus või lennukis, pee-
takse ebaoluliseks ja minu arva-
tes õigustatult. Pealegi olin tõesti 
üllatunud, kui paljud Eesti õigus-
teadlased töötavad minuga üsna 
sarnaselt, s.t töötatakse mitmes 
eri asutuses ja mitmesuguste töö-
kohustustega, mis on omakorda 
seotud paljude ülesannetega, ja 
kui palju kasu toob selline teooria 
ja praktika vaheline rööprähkle-
mine õppetöös.

I was happily surprised about the 
extent of autonomy researchers 
enjoy while doing their work. It 
is what you deliver that counts – 
whether you did your work in the 
office, at home, or on an airplane 
is considered irrelevant, and 
rightly so. Besides, I was really 
surprised how many Estonian le-
gal scholars work quite similarly 
as I do, i.e. dealing with a multi-
tude of different tasks in various 
functions at different institutions, 
and how many benefits this mul-
ti-tasking between theory and 
practice gives to teaching. ■
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VÄRSKE VERI

SAMUEL NASCIMENTO PAGLIARINI
Arvutisüsteemide instituut, riistvara ja süsteemide turvalisuse ning usaldatavuse professor
Esimene tööpäev: 01.08.2019.

Please introduce yourself 
in five sentences.
After spending many years in the 
US working as a senior research 
scientist for Carnegie Mellon 
University, I have decided to 
make Estonia my new home. 
Prior to that, I had a postdoctoral 
appointment at the University of 
Bristol, UK. I like to keep myself 
overly busy, surprisingly that’s 
when I do my best work.

Right now, I am working on 
five proposals at the same 
time...

What kind of knowledges 
and experiences you bring 
to TalTech from your  
previous jobs?
My background is in digital cir-
cuit design, spanning all areas 
related to hardware security, 

reliability, verification, and au-
tomation. I have designed some 
really unusual integrated cir-
cuits (ICs), e.g., one chip with 
3000 individual memories and 
a couple of chips with magnetic 
components. I have also de-
signed some really big chips – 
the biggest one actually crosses 
the mark of one billion transis-
tors. This is the know-how I am 
bringing to TalTech and to the 

ALLAN NIIDU
Virumaa Kolledž, rakendusliku keemia professor
Esimene tööpäev professorina: 01.09.2019.

Tutvusta ennast, palun, 
viie lausega.
Uudishimulik, järeleandmatu ja 
paindlik võiksid olla kolm pea-
mist märksõna, millega saaksin 
end iseloomustada. Uudishimu 
ajab teadust tegema, järeleand-
matus viib edasi tagasilöökidest 
hoolimata ja paindlikkus võimal-
dab uue informatsiooni valgu-
ses praeguseid teadmisi ümber 
hinnata. Kõik kolm omadust on 
kasulikud teaduses ja teadusma-
hukas innovatsioonis.

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi oma 
uuele töökohale tood?
Olen kogu karjääri vältel ol-
nud seotud teadusmahukate 
tegevustega nii ülikoolis kui 
ka eraettevõtluses. Sealjuures 
aidanud kaasajastada laborit 
farmaatsiatööstuses ja välja töö-
tada uusi protsesse põlev kiviõli 
tootmises. Rahvusvahelise ko-
gemuse toon kaasa Ameerika 
Ühendriikidest Northwesterni 
ülikoolist, kus sai lähemalt te-
geletud materjaliteadustega. 
Seega on mul õnnestunud te-
gutseda paljuski teaduse ja ette-
võtluse piiril eri pooltel ning just 
seda kogemust tahangi endaga 
kaasa tuua.

Mida tahad TalTechi tenuuri-
professorina korda saata?
Tahan tuua teaduse Virumaa 
Kolledžisse. Mitte et seda seal ei 
oleks, on küll, kuid see on seotud 
peamiselt põlevkiviga. Meil on 
Virumaal suurepärase tasemega 
Põlevkivi Kompetentsikeskus, 
mis teeb tihedat koostööd koha-
like ja üleilmsete ettevõtetega. 
Kui lisada rahvusvahelise tase-

mega teadustöö keemiateadus-
tes laiemalt, suudaksime pak-
kuda ettevõtetele senisest veelgi 
enam võimalusi koosarenguks. 

Üks üllatus, mis professorina  
töötades on olnud?
Intensiivsus, millega tegevust 
korraldatakse TalTechis ja eriti 
just Virumaa Kolledžis, ning see 
üllatus on olnud väga meeldiv. ■
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VÄRSKE VERI

PAWEL SOBOCINSKI
Tarkvarateaduse instituut, tarkvara usaldusväärsuse professor
Esimene tööpäev: 01.09.2019.

Please introduce yourself 
in five sentences.
I was born in Poland and grew 
up in Australia. I fell in love 
with Computer Science and 
Mathematics at the Universi-
ty of Sydney. I did my PhD in 
Theoretical Computer Science 
at the University of Aarhus, 
Denmark. My last job was as 
Associate Professor at the Uni-
versity of Southampton in the 
UK. When I'm not at work or 
thinking about work – which is 
rare – I like to experiment with 
cooking and participating in 
various hipster activities such 
as tasting craft beer or going to 
the barber shop. 

What kind of knowledges 
and experiences you bring 
to TalTech from your  
previous jobs?
In the last few years I’ve helped 
to shape a growing community 
of brilliant, young computer 

Estonian IT sector in general. 
I believe good ideas should be 
demonstrated and validated in 
silicon, that’s my research goal 
and motto.

What are your goals in 
your position in TalTech?
My initial goal is to build a 
strong research team, so I am 
devoting a lot of my time to re-
cruiting. The long term goal is 
to build all the right competenc-
es to put Estonia “on the map” 
of Hardware Security and IC 
design in general.

One surprise that you 
have had within your time 
in TalTech?
The little robots that go up and 
down all over the campus. ■
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VÄRSKE VERI

IVAR TREFFNER
Eesti Mereakadeemia, Täiendusõppe keskuse juhataja
Esimene tööpäev: 01.09.2019.

Tutvusta ennast, palun, 
viie lausega.
Hindan kõrgelt konkreetsust, 
otsekohesust ja kokkulepetest 
kinnipidamist. Tean, et koostöö 
on edu alus ja inimestega tuleb 
suhelda. Kindlasti tuleb näha 
numbrite taga inimest ning pik-
ka vaadet. Ja tööd ei tohi karta!

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi oma 
uuele töökohale tood?
Olles töötanud nii era- kui ka 
avalikus sektoris, nii palgatöö-
lise kui ka tööandjana, kodu-
maistes ettevõtetes ja rahvus-
vahelistes kontsernides, on mul 
üsna hea ettekujutus sellest, 
kuidas võiksid ja peaksid erine-
vad organisatsioonid toimima. 
Oskan leida era- ja avaliku sek-
tori soovide ja vajaduste vahel 
ühisosa ning selle meie üksuse 
jaoks tulusaks muuta.

Mida tahad oma uuel  
töökohal korda saata?
Põhiline soov on kasvatada ja 
arendada Täiendusõppe kes-

kust ning muuta see rahvus-
vaheliseks. See tähendab, et 
meie turg ei oleks ainult Eesti 
ega ka mitte Baltimaad, vaid 
kogu maailm. Esimesed sam-
mud selles suunas on juba ka 
tehtud. Teise põhilise sihina 
on õppemetoodikate ja vahen-
dite kaasajastamine, üleminek 
võimaluste piires e-õppele ning 
kvaliteedi tagamine. 

Üks üllatus, mis uuel  
töökohal on olnud?
Tehnikaülikooli vilistlasena ja 
endise sagedase Mereakadee-
mia TÕKi koostööpartneri/koo-
litajana on olnud mind raske 
rabada. Pigem on meeldivaks 
üllatuseks soe emotsioon, mis 
on tekkinud seoses TalTechis 
tagasi olemisega. Just nagu 
oleks koju jõudnud. ■

scientists and mathematicians 
who work on understanding 
various kinds of systems in 
a compositional way. A good 
analogy for compositionality is 
Lego. Because of their ingenious 
design, Lego blocks can be used 
to build anything from a simple 
toy to a miniature city or a life-
size dinosaur. Similarly, many 
areas of science and mathemat-
ics – and computer science in 
particular! – can benefit from 
identifying their basic building 
blocks and methods of connect-
ing them. Some guiding princi-
ples are given to us by Category 
Theory, a field of mathematics 
devoted to the study of common 
structures across diverse math-
ematical domains. Category 

theory helps us to understand 
the concept of compositionality, 
which in turn ensures that sys-
tems constructed using the basic 
building blocks are trustworthy 
and do not break for difficult-to-
understand reasons. 

What are your goals in your 
position in TalTech?
I am bringing the best young 
scientists in my area to work 
with me at TalTech. This is an 
extremely exciting time in my 
life: my ambition is to create 
a world-class group and make 
TalTech an internationally rec-
ognised hub for my research 
area. I will work hard to ensure 
that my group will not only cre-

ate beautiful mathematics, but 
will also collaborate with local 
and international startups to 
develop our theories into state-
of-the-art technology.

One surprise that you  
have had within your time 
in TalTech?
I haven’t been here very long, 
so I’m still discovering new 
things every day. One inter-
esting thing that I’ve noticed 
in campus is that most larger 
buildings have their own caf-
eterias on the ground floor – I 
suppose that this will be useful 
during the long, cold, dark win-
ter months, when it won’t be 
very pleasant to step outside! ■
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VILISTLANE

Eraisikud: Tiina Mõis, Endel Palla, Gert Jostov, Väino Kaldoja

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond

TÄNAB 2019. AASTA SÜGISESE 
STIPENDIUMIDE KONKURSI 
KOOSTÖÖPARTNEREID! 

VAATA LÄHEMALT: BIT.LY/SYGIS2019

NORDECON AS
NORDECON BETOON OÜ

HIIU TEED OÜ
JÄRVA TEED AS

6

  OGOL ENILIVRÄV ENLIATED 

DETAILSE VÄRVILISE LOGO märgis kasutatakse sujuvat radiaalset üleminekut TUMESINISEST CYANIKS. Logotüüp on vastavalt tausta 
tumedusele kas TUMESININE või VALGE. Kui tehniliselt vähegi võimalik, tuleks eelistada seda logo varianti.

Horisontaalne positiivvariant

Vertikaalne positiivvariant

Horisontaalne negatiivvariant

Vertikaalne negatiivvariant

T Ö Ö S IS U :
• sead m ete vibrodiag nos tika
• kateld e tööreži im id e kontroll
• teras torud e keevitus liid ete ultrah eli kontroll
• soojusvõrkud e vig as tus kohtad e 

kindlak smä äram ine

O O T U S E D :
• tehniline kõrg ha rid us , 

soovitavalt soojusene rg eetika a la l
• eelnev töökogem us diag nos tikas 

vähe ma lt 2 aas tat
• korrekt sus ja tä psus 

O led huvitatud en eseteos tusest , en esetäiend a m isvõi ma lus tes t 
ja vas tut usri kkas t töös t E es ti juhtivas

ene rg iakontsernis as jatundlike kolleeg id e selts is?

Tule m eile
D IA G N O S T IK A IN SE N ER IK S

Utilitas on Eesti energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning
kaugkütteteenuse osutamine. Utilitas varustab kaugkütteesoojusega 4842 hoonet kaheksas 

linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas. 
Utilitas kontserni kuuluvad kaugkütteteenust pakkuvad AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti 

ning Tallinnas elektrit ja soojust tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.

VAATA LÄHEMALT: TALTECH.EE/ARENGUFOND

taltech.ee/arengufond
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TARTU KOLLEDŽIS
meraga droon, mille kaameravaadet oli võimalik 
vaadata läbi FPV prillide – see avaldas ühtviisi 
muljet nii suurtele kui ka väikestele. Proovida sai 
ka drooni lennutamist simulaatori vahendusel.
Töötuba „Majad linnaruumis“ pakkus samuti 
võimalust astuda harjumuspärasest välja: ke-
hastudes kohalikuks elanikuks, kinnisvaraaren-
dajaks või linnajuhiks, sai arutada nendes rolli-
des kolledžit ümbritseva roheala väärtuse üle.
Prügiussi kohvikus räägiti ja näidati, kas ja mil-
lisel määral saavad ussid (Dendrobaena vene-
ta) hakkama linnaprügi likvideerimisega. Kolm 
kuud tagasi pandi kompostrisse vihmausside-
le söögiks väike valik linnaprügi – kohvitops, 
närimata ja näritud nätsud, õun, sigaretikonid 
ja kommipaberid. Nii mitmedki külastajad olid 
imestunud, et kas tõesti see materjal, näiteks 
kommipaber, ei olegi kolme kuuga lagunenud.
Mikroplasti töötoas räägiti, mida kujutab endast 
mikroplast ja miks on tegu globaalse keskkon-
naprobleemiga. Kolledži tudengite juhendamisel 
uuriti tooteid, mille koostisosaks oli märgitud 
polyethylen ja acrylates, ning omal käel prooviti 
nendest toodetest mikroplasti filtreerida. Elevust 
oli palju ning töötoas jätkus juttu tundideks.

JÄRELKASV

TEADLASTE ÖÖ TÄITIS 
TEADUSHUVILISTEGA 
TALTECHI ÜKSUSED 
NELJAS LINNAS 
Tartus võistlesid Teadlaste Öö programmis tea-
dushuvilise linnarahva tähelepanu nimel paar-
kümmend üritust, Tartu Kolledžisse astus sisse 
enam kui poolsada huvilist. Lisaks kolledži töö-
tajatele olid kaasatud tudengitest vabatahtlikud 
ning just tänu neile üritus ka nii hästi korda läks.
Virtuaalorienteerumise võistlusel said külasta-
jad kolledžis ringi liikuda nii päriselus kui ka 
virtuaalmaailmas. Autodesk Reviti keskkonnas 
võis näha, kuidas on loodud virtuaalorientee-
rumises kasutatav kolledži peamaja ehituslik 
BIM-mudel ning millist kasulikku infot on sealt 
võimalik välja võtta.
Liitreaalsuse töötoas räägiti, milliste vahendi-
te abiga osutub võimalikuks omavahel siduda 
kahte maailma – füüsilist ja digitaalset. Näidati 
rakendusi, mida täna saab igaüks ka kodus oma 
nutitelefoniga kasutada. Omal käel võis proovida 
HoloLensi liitreaalsuse prille. Pisemad uudishi-
mulikud said liitreaalsuse töötoas vaadata inime-
se ajju, ehitada klotsidega, mängida robotitega 
ning sisustada ruumi oma äranägemise järgi.
Droonilaboris tutvustasid kolledži insenerid ja tu-
dengid, mis eesmärgil ja kuidas kasutatakse droone 
uuringute tegemiseks. Välja oli pandud termokaa-
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JÄRELKASV

TALLINNAS MEKTORYS
Nutitekstiili töötuba oli samuti erakordselt po-
pulaarne. Osalejad said meisterdada tekstiilist 
esemeid, mille külge nad kinnitasid LED-lam-
bikesed – see on alternatiiv helkurile, mida on 
alanud pimedamal ajal hädasti vaja.
Ülikooli toidutehnoloogia instituudist oli kohal 
Kristel Vene, kes viis läbi põneva lõhnade ja 
maitsete töötoa, mille käigus said oma mait-
semeeled proovile panna paljud külalised. 
Ilmselt olid toidud ja lõhnad tõesti maitsvad 
ja meeldivad, sest said juba paari esimese 
tunniga otsa. 
Kõige pisemad külalised võtsid osa lego-roboo-
tika töötoast, külastasid Ventilatsioonilaborit 
ja tegid selfit Robitiga, kes tuli Robotexilt Mek-
tory külalisi tervitama. 

Tallinnas Mektorys korraldas Teadlaste Ööl 
tegevusi Tehnoloogiakool, osales hinnanguli-
selt 300 inimest koolieelikutest vanavanema-
teni. 
Sel ööl lükkasime ümber kuuldused, et keemia 
ja füüsika pole noorte hulgas populaarsed: kee-
mia- ja füüsikakatsete töötubades käis vilgas 
tegevus. Lapsed said näha, kuidas on võimalik 
magneti mõjul põlema panna punased LED-tu-
led ning kokku segada mitmesuguseid vedelik-
ke, mis moodustasid huvitavaid tekstuure ja 
tekitasid reaktsioone. 
Suurt põnevust pakkus elektroonikakonstruk-
tori töötuba, kus valmistati plaksulülitit. Õhi-
naga osalesid ka paljud isad, kes koos lastega 
Teadlaste Ööle olid tulnud.

Fotod: Kädi Kallau
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JÄRELKASV

Fotod: Dmitry MatveevKOHTLA-JÄRVEL  
VIRUMAA KOLLEDŽIS
Virumaa Kolledž osales Teadlaste Ööl omapoolse 
programmiga juba üheksandat korda. Tänavuse 
teema „101 eksperimenti!“ all kutsusime Ida-
Virumaa elanikke meie juures läbi viima suure-
maid ja väiksemaid katseid. Näiteks said noored 
leiutajad valmistada lõbusa vurri ja helkuri, 
uurides, millised füüsikaseadused selle juures 
kehtivad. Keemiahuvilised said eraldada liht-
sate vahenditega banaani rakkudest ja süljest 
silmaga nähtava DNA ning konstrueerida mo-
lekule. Eksperimendis „Kas vesi saab puhtaks?“ 
said osalejad ehitada vee filtreerimise torni 
ning teada, kuidas töötavad kodus kasutatavad 
veefiltrid. Lisaks oli võimalik valmistada kodus-
te vahenditega paberit ja uurida katsete abiga 
põnevat staatilise elektri maailma. Uudishimu-
likud said teada, et paberil olevad pildid saavad 
mängida muusikat ning mis hääli teevad puu- ja 
juurviljad. Nutikate energeetikute teaduskoh-
vikus näidati palju vahvaid trikke, mis teevad 
elu palju lihtsamaks ja põnevamaks. Samuti 
sai tutvuda targa maja prototüübiga ja kogeda 
virtuaalreaalsust. Täiskasvanutele oli keelekoh-
vik „101 uut eestikeelset sõna“, kus sai teada, 
millised on põnevaimad uued sõnad ja kuidas on 
muutunud väljendite tähendus.
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JÄRELKASV

KURESSAARE VÄIKELAEVAEHITUSE KOMPETENTSI
KESKUSES
Kuressaares Väikelaevaehituse Kompetentsi
keskuses kogunes Teadlaste Ööl toimunud 
RoBoatRoni töötuppa paadiehitajaid, lapse vane
maid ja väiksemaid õdesidvendi üle paari
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kümne inimese. Lapsed panid töötoas kokku 13 
paati, mis kõik said ka sõiduvõimeliseks. Poisse
tüdrukuid osales umbes võrdselt ning juhenda
jad said samuti igati positiivse emotsiooni.
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DIGIELU

TALTECH PANUSTAB 
TERVISETEHNOLOOGIATE 
ARENDAMISSE JA 
KIIRESSE RAKENDAMISSE
Karin Härmat  Fotod: Karin Härmat
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TalTech sõlmis septembrikuu alguses Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga 
koostöölepingu, mille eesmärk on tervisetehnoloogiate arendamine 
ning sisuks e-tervise ja tervishoiu innovatsiooni teadmussiire. Luuakse 
ka e-tervise teaduskeskus, millest saab tervishoiu targa digitaliseerimise 
eestkõneleja. Keskuse eesmärk on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt 
panustada tervisesüsteemide tulevikukindlaks muutmisele läbi targa 
digitaliseerimise.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga arendatakse 
spetsiifiliselt terviseteenuste simulatsiooni
keskuse digitaalset võimekust, milles osalevad 
tervishoiutehnoloogia õppekava magistrandid 
ja etervise teadlased.
Tallinna Tehnikaülikooli tervishoiutehnoloo
gia õppekava juhi Priit Kruusi hinnangul on 
tänapäeva tervishoid interdistsiplinaarne ning 
sellepärast peavad nii IT kui ka tervishoiu ini
mesed pidevalt üksteiselt õppima ja ka digila
henduste loomisel aktiivselt koostööd tegema. 
„Jõuame oma eesmärkideni, kui tudengid saa
vad katsetada uusi lahendusi ohutult simulat
sioonilaboris. Tänu koostööleppele puutuvad 
meditsiinitudengid õppe käigus kokku digila
hendustega, mis on TalTechis alles juuruta
misel. Nii saadakse tagasisidet, aga ollakse 
valmis ka päristöös uusi rakendusi kiiremini 
kasutusele võtma,“ selgitas Priit Kruus.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava 
juhi Jandra Ristikivi sõnul on tehnoloogia 
kasutamine tervishoiu valdkonnas viimastel 
aastatel märkimisväärselt suurenenud. „Kiire 
digitaliseerumine on tinginud olukorra, kus 
tervishoiusektor vajab innovaatiliselt ja krii
tiliselt mõtlevaid tehnoloogilise pädevusega 
tervisevaldkonna töötajaid. Kahe eri valdkon
na ja eri astme õppekava integreerimine on 
suurepärane võimalus ühendada jõud – viime 
kokku tervishoiu muudatuste juhid ja loodud 
teenuste tarbijad,“ rääkis Ristikivi.
Sügisel käivituva etervise teaduskeskuse 
tulevikueesmärgiks on anda igale inimesele 
kindlus, et kogu uudne tehnoloogia on raken
datud tema tervise hoidmiseks ja parendami
seks. Emeditsiini professor Peeter Ross tõi 
välja etervise teaduskeskuse kaugelevaatava 
visiooni: „Maailmas kasutatakse Eesti ko
gemust ja TalTechi teadlaste metoodikaid, 
mis tõhustavad tervisesüsteeme ja toetavad 
tervisetulemuste saavutamist digitaalsete 
lahenduste abil.“
Teaduskeskuse strateegia looja Priit Kruus 
lisas omalt poolt, et keskusega saame tõen
dus ja tulemuspõhiselt toetada tervishoiu 

valdkonna eri osapooli: nii tehnoloogiate 
loojaid, tervishoiuasutusi kui ka riigi ja 
erasektori organisatsioone. „TalTechis on 
sel teemal juba hulganisti kogemusi ning 
töötab 13liikmeline ekspertide ja analüüti
kute meeskond. Teame, miks, mida, millal ja 
kuidas tervishoius digitaliseerida,“ märkis 
Kruus, ja jätkas: „Tervishoiu digitaliseeri
mine ei ole eesmärk omaette, vaid selle toel 
saavutame inimeste parema tervise. Otsuste 
tegemine tervishoiu ökosüsteemis, kus liiku
vaid osakesi on väga palju, ei ole lihtne – see 
vajab rohkem kui teadmisi, pigem julget 
suhtumist ja muutumisvalmiduse mõtteviisi, 
kombineerituna õigete meetoditega.“
Kandev vundament teaduskeskusele on kvali
teetne ja uuenduslik magistriõpe, kust tulevad 
motiveeritud tervishoiu muudatuste juhid, kes 
investeerivad oma motivatsiooni kas teaduse 
tegemisse või uute lahenduste loomisse.
Lisaks sellele loob keskus digiandmete prot
sesside ja mudelite standardeid, toimib test
baasina ja teeb andmeanalüüsi. „Kindlasti 
koolitame tervishoiuasutusi, tehnoloogia
ettevõtteid ja kõrgkoole ning aitame sisustada 
ITteaduskonna doktoriõpet tervishoiu teema
dega,“ märkis professor Ross. ■
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Selleks, et nutika Eesti visiooni saavutada, 
pole juhtmevaba ühendus vaid valik, see on 
hädavajalik samm. Niisiis on 5G tehnoloogia 
uurimisel ja arendusel selle visiooni valguses 
strateegiline fookus.
Ericsson Eesti kliendisuhete juhi Urmas 
Ruuto hinnangul toob 5G inimeste igapäeva
ellu muutuse näiteks HD kvaliteedis telepildi 
viimisega nendeni, kes vaatavad hetkel kehve
ma resolutsiooniga telepilti üle 4G. Ericssonis 
on esimesi 5G kasutusvaldkondi olnud FWA 
(fixed wireless access), millega pakutakse kiiret 
andmesidet kodudele ja ettevõtetele, kellel 
selleks enne võimalus puudus. Selles vallas on 
palju katsetusi tehtud kaugjuhitavate masina
tega, kus näiteks soovitakse inimesed ohtli
kust töökeskkonnast eemale viia.
„Usume, et tänu 5Gle saab uue hoo tööstuse 
digitaliseerimine, mis muudab paljud prot
sessid tõhusamaks ning tänu sellele suureneb 

Karin Härmat

Digitaalne innovatsioon kasvab ja modernne 
ühiskond muutub üha tehnoloogiakesksemaks 
ning see põhimõtteline muutus hägustab piire 
füüsilise ja digitaalse maailma vahel. 5G muu
dab ühiskonnas põhjapanevalt telekommuni
katsiooni rolli, võimaldades majanduslikku 
kasvu ja jätkuvat digitaliseerimist hüperühen
datud ühiskonnas, kus tekivad ühendatud 
kogukonnad nii inimestele kui ka asjadele.
Eestist on kujunenud üks Euroopa digitulevi
ku eestvedaja, kelle eesmärgiks on ehitada uut 
digitaalset riiki. Eesti Infotehnoloogia ja Tele
kommunikatsiooni Liit sõnastas 2018. aastal 
visiooni „Nutikas Eesti“, kuidas 2030. aastaks 
saab julgete muutustega luua paremad või
malused kõigile Eesti inimestele. See visioon 
toetub kolmele sambale: 
1. nutikas ja julge majandus; 
2. nutikas rahvas; 
3. nutikas ja visiooniga riik. 

Möödunud aasta lõpus avas TalTech koos Telia ja Ericssoniga ülikooli-
linnakus riigi esimese 5G pilootvõrgu. Selle eesmärk on olla avatud 
uuringuteks ja innovatsiooni edendamiseks nii ettevõtetele kui ka teadus-
asutustele. Mida aga uus mobiilside põlvkond 5G näol võimaldab?  
Mis inimeste elus selle uue tehnoloogia levimisel muutub?

DIGIELU

5G TEHNOLOOGIA LÜKKAB 
KÄIMA UUED IDUFIRMAD 
JA AITAB KAASA TÖÖSTUSE 
DIGITALISEERIMISELE
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ettevõtete konkurentsivõime. Samuti saavad 
ettevõtted ja organisatsioonid, kes tegelevad 
asjade interneti ja kriitilise andmesidega, 
pakkuda uusi teenuseid ja tooteid,“ tegi Ruuto 
ülevaate. Ta ütles veel, et kui 5Gst edasi 
vaadata, siis näiteks tegeleb Oulu Ülikool 
juba järgmise mobiilsidepõlvkonnaga. „Mulle 
on jäänud mulje, et kui 5G on keskendunud 
asjade internetile, siis järgmiseks tõstetakse 
fookusesse inimene, tema vajadused, tervis 
jne. Märksõnadeks on siin kindlasti ka masin
õpe ja tehisintellekt,“ märkis Urmas Ruuto.
Tehnikaülikoolis tegeleb 5G uuringutega 
Thomas Johann Seebecki (TJS) elektroonika
instituudis professor Muhammad Mahtab 
Alam, kelle sõnul on 5G paindlik ja kergelt 
seadistatav tehnoloogia, mis eelkõige võimaldab 
senisest kuni 20 korda kiiremat andmeedastuse 
kiirust ja 10 korda väiksemat raadioside latent
sust (viidet side loomisel). „See tähendab, et 5G 
võimaldab veelgi laiemat asjade interneti teh
noloogia levikut, kus mitmed sajad masinad või 
seadmed omavahel suhtlevad,“ selgitas Alam. 
Professor Alam juhib TalTechis uurimisgrup
pi, mille teadus ja arendustöö (H2020 COEL 
ERAChair ja NATOSPS) fookuses on efek
tiivne raadioressursi kasutus, interferentsi 

(raadiolainete liitumise) haldus või kuidas 
tagada 5G süsteemide madal latentsus ja kõr
ge usaldusväärsus. Peamiselt kuuluvad need 
probleemid tööstuse digitaliseerimise, automa
tiseerimise ja targa transpordi või tervishoiu 
valdkonda.
Hiljutiste uuringute jaoks on elektroonikains
tituudi teadlased ja tudengid teinud tihedat 
koostööd Telia Eesti ASiga. Praeguseks on 
loodud 5GIoT testplatvorm, kus saab pilotee
rida ja katsetada teoreetiliste ja rakenduslike 
uuringute tulemusi. Arvestades asjade in
terneti rakenduste üha paisuvat valdkonda, 
on testplatvorm suurepäraseks võimaluseks 
idufirmadele või ettevõtetele toodete ja tee
nuste reaalajas katsetamiseks ning tagasiside 
saamiseks nii tööstuselt kui ka teadlastelt.
„Põhimõtteliselt on 5G teadus ja arendus
tegevuste kõrval lahutamatuks osaks kõikidele 
TalTechi targa linnaku projektidele ja fookus
teemadele. 5G tehnoloogia on nö katustehno
loogiaks TJS elektroonikainstituudi ja teiste 
teaduskondade uurimisgruppide töös, nagu 
iseauto või digitaalsed kaksikud,“ rääkis Mu
hammad Mahtab Alam, lisades, et vaid koostöös 
ja teadmisi jagades on võimalik ellu viia digi
taliseeritud Eesti ja terve maailma visiooni. ■

MILLES SEISNEB PEAMINE ERINEVUS  
3G, 4G JA 5G VAHEL?
Vastab URMAS RUUTO, Ericsson Eesti AS:

võimaldama ka andmesidemahuka asjade 
interneti ellujõudmise.

Iga uus mobiilside põlvkond on edasiaren-
dus eelnevast ning kui 2G oli suunatud 
kõnesidele, siis 3G võrgud tegid võimali-
kuks andmeside. 4G puhul kasutatakse 
tihti ka mõistet LTE (Long Term Evolution), 
mille all peetakse silmas ennekõike andme - 
side edasiarendust. Kiirused tõusid oluli-
selt ning võrgu arhitektuurist kaotati n-ö 
eraldiseisev kõneside osa.

Alates 4Gst on tegu puhtalt IP-põhiste 
andmesidevõrkudega ning kuna paralleel-
selt peavad jooksma mitmed eri „tähtsu-
sega“ teenused, siis nende teenuste 
tähtsuse järjekorda seadmine on alates 
neljandast põlvkonnast olulisel kohal. 
5Gga soovitakse veelgi tõsta mobiilside-
võrkude läbilaskevõimet ning vähendada 
koos sellega võrgus tekkivat hilistumist. 
Nimetatutest just viimane on see, mis on 
väga oluline mõnede kriitiliselt tähtsate 
teenuste võimaldamiseks (näiteks robotite 
/ isesõitvate autode / droonide jne kaug-
juhtimine). Viimase põlvkonna võrk peab 
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Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp lõpetas 1985. aastal 
TPI konserveerimise tehnoloogia eriala toidutehnoloogi/biokeemikuna. 
Allolev on tema kõne ülikooli aastapäeva aktusel, kus aasta vilistlane välja 
kuulutati.

AASTA VILISTLANE 
2019 SIRJE POTISEPP: 
ÜLIKOOLIGA SEOTUD 
OLEMINE ON NAGU 
ELUKESTEV ÕPE
Foto: erakogu
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tugevalt seotud valdkonnad. Ütlen seda, sest 
olin ise ka uue õppekava koostamise juures.
Eestimaine toidutööstus pingutab väga, et 
püsida maailmatasemel konkurentsis. Ja me 
oleme seda. Suur roll on siin koostöös, mida 
ettevõtted ja ülikool teevad, sest strateegiline 
ja läbimõeldud teadus ja arendustegevus on 
toidutööstuse jaoks olulise tähtsusega. Ja siin 
on Tallinna Tehnikaülikool olnud meile heaks 
partneriks. Näiteks uute funktsionaalsete 
pagaritoodete väljatöötamine, olemasolevate 
toiduainete kvaliteedi parandamine, koostis
osade kasutamise optimeerimine toiduainetes.
Nii nagu ettevõtjatel on vaja teadlasi, on teadlas
tel vaja ettevõtteid, sest tänu koostööle kasvab 
ka teadustöö väljundite väärtus. Kahjuks on 
Eesti toidutööstuste hulgas veel vähe neid, kellel 
on piisavalt ressursse suuremateks arenduspro
jektideks. Seetõttu pean riikliku rahastuse osa
kaalu suurendamist teadustöösse ülioluliseks. 
Paralleelselt sellega tuleb hakata ka teadusel 
rohkem arvestama toidutootmiste vajadustega. 
Usun, et sellisest koostööst võidavad kõik, sest 
tulemuseks oleks uudsed ja eristuvad, kõrge 
lisaväärtuse ning seeläbi ka parema ekspordi
potentsiaaliga toidutooted. See aitab kaasa nii 
Eesti toidutööstuse konkurentsivõime kui ka 
toidutehnoloogia valdkonna arengule ning kogu 
riigi majanduse kasvule tervikuna.
Tulles nüüd tagasi ülikooli ja selle vilistlaste 
omavahelise suhte juurde, siis minu enda lugu 
näitab, et tegelikult ei pea ega tohikski kon
takt ülikooliga peale õpingute lõppu katkeda. 
Vastupidi: siit algab viljakas koostöö, kus pa
rimal viisil saavad kokku teooria ja praktika. 
Lisaks see tunne, et saad ise midagi oma üli
kooli jaoks ära teha, midagi vastu anda. See on 
suurepärane, aitäh teile selle võimaluse eest! 
Ja loomulikult aitäh aasta vilistlase tiitli eest. 
See annab veelgi hoogu ja kinnistab tunnet, et 
ma polegi kunagi siit päriselt lahkunud ning 
ühine tee ülikooliga kestab ikka veel.
Eestis on tugev toidutööstus ja selles on Tallin
na Tehnikaülikoolil suur roll. Oskus käia ajaga 
kaasas, hoida ja rakendada ka kunagisi lõpe
tanuid – just see teeb Tallinna Tehnikaülikooli 
minu jaoks eriliseks. Mulle meeldib see tunne, et 
olen ka täna oma ülikooliga seotud, see on nagu 
elukestev õpe. Tänan kõiki oma õpetajaid, õppe
jõude ja kolleege, kes on mind juhendanud, nö 
ninapidi vette pistnud ja ujuma õpetanud. See 
kõik on mind elus palju aidanud ja ma ei häbene 
tunnistada, et nii kooli, ülikooli kui ka elukooli 
ajal on mul olnud ja on alati õpitud ja kodutööd 
tehtud ning et olen siiani tööasjades nõudlik 
enese ja kolleegide suhtes. ■

Ütlen siiralt: aasta vilistlase tiitli saamine oli 
mulle üllatus. Olla teise naisena selles vää
rikas rivis koos Tiina Mõisaga – see on suur 
au. Loodan, et tulevikus lisandub meile veel 
tegusaid naisi, keda Eesti ettevõtluses ei olegi 
nii vähe. Märkame ja tunnustame neid!
Kuidas olen ma siiani jõudnud? Mul on väga 
vedanud ja see on nõudnud ka üksjagu pingutust. 
Minu erialavalik ja Tallinna Tehnikaülikoolist 
saadud haridus, kogemused, kontaktid – kõik see 
on aidanud mul teha tööd, mida armastan: seista 
eestimaise toidu käekäigu eest. Olen õnnelik ja tä
nulik ettevõtetele ja inimestele enda ümber, kelle 
igapäevane panus on hindamatu. See auhind on 
ka kõigile teile ning kinnitab, et meie ühist pingu
tust on märgatud ja tunnustatud. Aitäh teile!
Minu elutempo on kiire ja seetõttu ei ole just 
sageli aega analüüsida, milline oleks võinud olla 
minu tee siis, kui ma ei oleks otsustanud asuda 
õppima just toonasesse Polütehnilisse Instituuti 
toidutehnoloogi erialale. Igal juhul tundsin siis 
ja tunnen ka täna, et see valik oli õige. Kuigi 
tookordsega võrreldes on toidusektor teinud läbi 
tohutu arengu ning ammu enam ei imesta me 
puljongikuubikute kui innovatiivse lahenduse üle. 
Mäletan aga tänagi hästi meie üllatust, kui õppe
jõud rääkis, et tulevikus piisab maitsva puljongi 
saamiseks väikesest kuubikust, selle asemel, et 
keeta tundide kaupa konte. Toona tundus see 
ulme, tänaseks on aga sektor arenenud palju kau
gemale – toit ei pea mitte ainult täitma kõhtu ja 
säilima hästi, vaid sellel peab olema lisaväärtus. 
Samavõrra oluline on, kuidas toitu toodetakse, 
kas ressursid kasutatakse ära maksimaalselt 
hästi, milline on tootmise mõju keskkonnale...
Trendid muutuvad kiirelt ning ei ole ühtki mär
ki, et see hoog raugeks, hoopis vastupidi – toidu
trendid muutuvad edaspidi tõenäoliselt veelgi 
rutakamalt. Samas tuleb leida lahendused, 
kuidas toita ära maailma aina kasvav rahvastik. 
See on proovikivi kõikide riikide ja toidutootjate 
jaoks ning võidab see, kes on kiirem.
Pidevalt arenev toidusektor vajab uusi eks
perte, et tarbijate ootustele vastu tulla. Ütlen 
täiesti veendunult: Tallinna Tehnikaülikool on 
selle valdkonna arengu üks peamine eestvedaja 
Eestis. Siit on tulnud enamik meie kõrgharitud 
toidutehnoloogidest ja ma loodan ning olen ise 
valmis panustama, et see oleks ka tulevikus nii.
Omamoodi märgiline on, et täna õpetatakse toi
dutehnoloogiat koos geenitehnoloogiaga. Ühelt 
poolt on see vastutulek noorte ootustele, sest ol
gem ausad – geenitehnoloogia võlub neid enam 
kui toidutehnoloogia. Vähemasti esmapilgul, 
kui nad ei ole veel süüvinud asja olemusse. Te
gelikult on need mõlemad väga huvitavad ning 
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AJARADA – SEILAME 
LÄBI 100 AASTA 
Eha Mugamäe  Foto: M. Põllu

Eesti Mereakadeemia hakkas oma 100. sünni
päevaks valmistuma juba paar aastat tagasi 
ning välja kuulutati ideekonkurss suure juube
li väärikaks tähistamiseks. Ühe ideena laekus 
alla kirjutanu soov muuta muidu ilmetu trepiko
da fotode abil hubasemaks. „Ajaraja“ lumepall 
oli läinud veerema.
Möödunud sügisel liitusid „Ajaraja“ ideejuhi 
Ehaga Kadi Kasepõld EMERA teadus ja aren
duskeskusest ja kvaliteedijuht Iivi Oskar. Kol
mekesi pandi pead kokku, et mõelda välja näitu
se kontseptsioon. Teadvustati, et ajaloolist tõde 

otsima ei minda ning näitus peab saama lihtne, 
huvitav ja tegevustekeskne, kus kõik oleks pi
kemate selgitusteta arusaadav. Seda enam, et 
asukoht – trepikoda – ei ole paik pikkade teks
tide lugemiseks.
Näituse jaoks sobivate fotode leidmine oli pa
ras proovikivi. Leidmaks algusaastate pilte, sai 
palju tunde veedetud nii EMERA mälutoas kui 
ka Eesti Meremuuseumi lõputus pildipangas. 
Samuti paluti kolleegidel ja koostööpartneritel 
merendussektorist jagada oma parimaid palasid 
ning läbi ei jäänud vaatamata ka sõpradesugu
laste albumid.
Lisaks fotodele vürtsitavad näitust vanasõnad 
ning naljad M. Kullo kogumikust „Vesised nal
jad“. Ka särtsakamate mälestuste kogumiseks 
pöörduti lisaks kogumikule endiste ja praeguste 
kolleegide poole.
Üks põnevaim foto ja mälestus pärineb Mait 
Põllult tema reisilt Kuveiti 1970. aastatel: „Kui 
olime Kuveidis dokis, saabus sinna fotol olev loo
maveolaev, mis tõi kaasa elus lammaste lasti 
Austraaliast – lambasita haisu oli terve sadam 
täis. Selliseid laevu tuli kohale kokku kolm, sest 
araablane külmutatud liha ei söönud – igal söö
giajal tuli uus lammas maha lüüa.“
Selleks, et tööleloengusse liikumine kulgeks 
lõbusamalt, on treppidele paigaldatud sõnad 
tuntud merelauludest. Nii saab igaüks oma sü
dames viisijuppe ümiseda – muudab ju laul rin
na rõõmsaks – ja kindlasti aitab see maandada 
võimalikku ülikoolistressi.

EMERA

Alates 10. septembrist 2019 on võimalik Eesti Mereakadeemia (EMERA) 
trepihallis ette võtta omamoodi merereis läbi viimase saja aasta. 
Näitusel „Ajarada“ on eksponeeritud 100 fotot, mis kajastavad hetki nii 
meremeeste, kalurite, merendusspetsialistide ja rannarahva elust kui ka 
merehariduse arengutest läbi aastate 1919–2019. EMERA saab 2019. aasta 
oktoobris 100-aastaseks. 

Loomaveo laev Kuveidis (erakogu)
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Ühe huvitava vahepalana saab tutvuda hensel
damise traditsiooniga. Henseldamiseks kutsutak
se mereristsetega kaasnevat tegevust esmakord
selt ekvaatorit ületavatele meremeestele. Tegu 
on väga vana merekombega, mil merele toodi 
ohvreid, võitmaks laevadele jumalate soosingut 
tormis, tuulevaikuses ja muudes meresõitu ta
kistavates olukordades. Vanasti oli henseldamise 
keerukas katsumus (nt kiilu alt läbi tõmbamine) 
ka noorte meeste mehisuskatseks. Nüüdisajal on 
henselduspidustus vaheldus üksluisele mererei
sile ning on üles ehitatud Neptuni ja tema kaas
konna külaskäigule. Mis aga selle külaskäiguga 
kaasneb, saab teada juba näitust külastades.

„Ajaraja“ näitusel on välja toodud ka erinevad 
hooned, kus on asunud praegusele akadeemiale 
eelnenud mereõppeasutused. Saja aasta jooksul 
on neidki kogunenud päris mitu.

Näituse kunstilise poole kujundamisel tuli nõu 
ja jõuga appi Havas Estonia.

„Ajaraja“ meeskond loodab, et näitus pakub ära
tundmisrõõmu igas eas vaatajale ning kuna maja 
tornini jäi veel vaba seinapinda, soovime, et „Aja
rada“ täieneks jäädvustustega EMERA järgneva
test ja teguderohketest aastatest!

Kohtumiseni Eesti Mereakadeemias! ■

EESTI MEREAKADEEMIA SADA AASTAT
28.06.1919 EV Haridusministeeriumi otsus asutada Tallinna Merekooli
27.10.1919 Algas õppetöö, mis toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumi hoones  

Suur- Kloostri 16 
18.05.1920 Asutati Tallinna Laevamehaanikute kool
01.10.1935 Tallinna Merekooliga liideti Laevamehaanikute kool
1936 Merekool kolis „Meremeeste Kodu“ majja Uus-Sadama 14
01.10.1938 Merekooli laevajuhtimise osakonna I klassi astus esimene naiste-

rahvas – Aleksandra Laas
1940 Merekool kolis hoonetesse Vene tn 22 ja 31
1941 Merekool viidi Haridusministeeriumi alluvusest üle NSV Liidu 

Mere laevanduse Rahvakomissariaadi alluvusse ja nimetati Tallinna 
Mere tehnikumiks

09.03.1944 Merekooli hoonesse kukkus pomm
1945 Asutati Tallinna Merekalandustehnikum, mis järgnevatel kümnen-

ditel vahetas mitu korda nime
1945 Merekoolile anti õppehooneks koolimaja Estonia pst 10
01.01.1992 Loodi Eesti Merehariduskeskus, mis ühendas kõik ülalnimetatud ja 

muud merealased õppeasutused
16.12.1992 Tallinna Kutsekool nr 1 muudeti Eesti Merehariduskeskuse Ameti-

kooliks
20.01.1994 Merehariduskeskusele anti Eesti Merelaevanduse poolt üle uus 

õppehoone Lasnamäel
07.10.1999 EV valitsus võttis vastu otsuse nimetada Merehariduskeskus  

Eesti Mereakadeemiaks
Juuli 2009 Eesti Mereakadeemia kolis osaliselt aadressile Kopli 101
September 
2012 Eesti Mereakadeemia kolis täielikult aadressile Kopli 101

23.04.2014 Allkirjastati Tallinna Tehnikaülikooli ning Eesti Mereakadeemia  
liitumisleping

01.01.2017 Eesti Mereakadeemia sai üheks viiest TTÜ teaduskonnatasandi 
struktuur üksusest ja endine TTÜ Kuressaare Kolledž liideti  
Mereakadeemia koosseisu
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Fotod: Heiki Laan, Virgo Haan

GALERII

LINNAKUPIDU: TALTECH 101!

Tänavu teist aastat toimunud Linnakupidu tõi 
taas kokku hulga töötajaid, vilistlasi, üliõpilasi 
ja koostööpartnereid. Kokku toimus TalTechi 
kampuses sel päeval üle 40 ürituse alates IT 
teaduskonna köögi- ja koogipeost ja lõpetades 
„leiutajate laulu- ja tantsupeoga“, mis oli ka 
tänavuse peo üks tipphetki. Ka sel aastal said 
külalised linnakus orienteeruda, teaduslaborites 

ringi vaadata, inspireerivaid loenguid kuulamas 
käia, end mälumängus proovile panna ja palju 
muud. Järelpeo neljal peoalal esines 12 ansamblit 
ja 10 DJ-d, värsked tudengid pandi proovile 
„Tudengifaktoris“, peolised said Akadeemikute 
alleel silent disco’l tantsida ja kokku tuli õhtul 
ülikooli sünnipäeva tähistama üle 2200 inimese. 
Järgmisel aastal uuesti?!
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TALTECHI  
TUDENGI SATELLIIDID: 
KOIT LÄKS JUULIS ORBIIDILE,  
VALMISTUB HÄMARIK

Tallinna Tehnikaülikooli Satelliidimeeskond koos kuldsponsor AS Dateliga 
ning koostöös mitmete kodumaiste ja rahvusvaheliste ettevõtetega on 
valmis saanud kaks satelliiti – Koidu ja Hämariku. Koit lennutati orbiidile 
selle aasta juulis, kui Venemaalt Vostochny kosmosekeskusest asus teele 
Soyuz rakett. Hämarik on veel Eestis ja selle starti kosmosesse on oodata 
2020. aasta veebruaris. 

Rauno Gordon, Anni Tedremaa, Victoria Helenurm  Fotod: Ruhi Shaikh, Rauno Gordon

9. septembri seisuga on orbiidil 9 satelliiti, millest igaüks võib olla meie Koit. Need 9 on ülalolevas tabelis.  
Siin on maakera mudelil näidatud orbiit, millel need 9 satelliiti tiirlevad.  
Pildil on nad parasjagu lendamas üle Tallinna, näha on neist 3.

NORAD 
CAT ID SATNAME INTLDES RCS

44388 OBJECT B 2019-038B SMALL

44392 OBJECT G 2019-038G SMALL

44395 OBJECT K 2019-038K MEDIUM

44397 OBJECT M 2019-038M SMALL

44398 OBJECT N 2019-038N SMALL

44400 OBJECT Q 2019-038Q SMALL

44401 OBJECT R 2019-038R MEDIUM

44406 OBJECT W 2019-038W SMALL

44412 OBJECT AC 2019-038AC SMALL
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Satelliidiprogramm sai alguse juba 2014. aas
tal ning satelliitide Koit ja Hämarik põhiline 
missioon on Maa seire ja sellega seonduva teh
noloogia demonstreerimine. Satelliidil on kaks 
kaamerat ja side Maaga toimub maajaama abil, 
mida tänavu suvel hakati püstitama Mektory 
innovatsiooni ja ettevõtluskeskusesse. Oktoobri 
alguses paigaldati Mektory maja katusele suur 
Xriba paraboolantenn, mis on kõigile Mektory 
maja ümbruses liikujatele hästi näha. Suure an
tenni töölesaamiseks läheb veel mõni kuu aega.
Koidu starti, mis toimus 5. juulil, sõitis Eestist 
jälgima meeskonna liikmetest ja koostööpart
neritest koosnev delegatsioon. Eestisse jäänud 
meeskonnaliikmed ja kõik teised huvilised said 
jälgida otseülekannet raketi stardist Mektory 
fuajees.
2019. aasta on satelliidi jaoks olnud tormiline. 
Esmalt sai tänu soodsatele tingimustele satellii
diprogrammist kahe satelliidi programm. Mõle
mad satelliidid said palju reisida – mitmesugused 
katsed toimusid Berliinis ja Tõraveres. Samuti 
otsustas satelliidiprogrammiga liituda üks Eesti 
juhtivaid infotehnoloogiafirmasid AS Datel, kel
lest sai programmi kuldsponsor ja kes osaleb nii 
tarkvara arenduses, pilditöötluses kui isegi tu

runduses. Koostöös Dateli kunstnikuga valmis 
ka satelliidi veebileht, mida saab uudistada aad
ressil satelliit.taltech.ee või satellite.taltech.ee.
Vaatamata meeskonna pingutustele pole seni 
veel satelliidiga Koit õnnestunud orbiidilt ühen
dust saada. Loodetavasti toob oma maajaama 
valmimine kaasa võimalusi saada kauaoodatud 
uudiseid. ■

SATELLIIDIEHITAJATE KOKKUTULEK  
KAUGES VENE LINNAS
Satelliidimeeskonna liige, magister ANNI TEDREMAA vahendab oma 
muljeid reisist Vostochny kosmodroomile

konna tudengisatelliit kosmosesse saata. 
Selleks, et Eestist Amuuri oblasti haldus-
keskusesse kohale jõuda, tuleb ette võtta 
pikk sõit. Esiteks tuli lennata Moskvasse ja 
sealt edasi Blagoveštšenskisse. Tehnika-
ülikooli poolt läks satelliiti kosmosesse 
saat ma 11 inimest, kes kõik on satelliidi ehi - 
tamisega eri viisidel seotud. Satelliit startis 
kosmosesse Vostochny kosmodroomilt 
5. juulil. Raketiga Soyuz lendasid koos 
Koiduga kosmosesse veel 34 satelliiti, mille 
rakett väljutas erinevatel orbiitidel. Blago-
veštšenskis veedetud päevade jooksul 
avastasime Vene linna ilu ja tutvusime ka 
teiste meeskondadega, kes olid üle maa-
ilma kokku tulnud samal põhjusel nagu 
meiegi – oma satelliidi kosmosesse saatmi-
seks. Lisaks sellele, et saime 1,8 km kaugu-
selt vaadata, kuidas meie Koit kosmosesse 
lendab, käisime ekskursioonil ka Vostochny 
kosmodroomil. See on üsna uus ehitis, kust 
esimene rakett saadeti kosmosesse 2016. 
aastal. Kosmodroomil avanes meil võima-
lus kohtuda ka ehtsa kosmonaudiga.

3.–7. juulini käisime Venemaal, Blagovešt-
šenskis, et saata kosmosesse Tallinna 
Tehnikaülikoolis ehitatud satelliit Koit.  
3. juulil startis Tehnikaülikooli meeskond 
Venemaale, Hiina piiri äärde, et uue põlv-

Antenn angaaris
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IDUETTEVÕTE  
COMPACT VÕITIS USAs 
ÄRIARENDUS PROGRAMMI JA  
VALMISTUB VÄLISTURGUDELE 
LAIENEMISEKS

CompActi asutajad on TalTechi keemia, bio ja mo
lekulaartehnoloogia eriala magistriõppe summa 
cum laude lõpetanud Egle Truska ja TalTech Mek
tory uusettevõtluse juht Kaisa Hansen. CompAct 
arendab ettevõtetele ja asutustele mõeldud inter
aktiivset tööriista, mille eesmärgiks on kujundada 
töötajate seas keskkonnasäästlikke harjumusi.

Kiire areng programmi jooksul tagas võidu
Network Globally, Act Locally (NGAL) on rahvus
vaheline äriarendusprogramm, mida korraldavad 
TalTech, Tartu Ülikool ja kolm USA ülikooli: Char
lestoni Kolledž, Lõuna-Carolina Sõjaväekolledž Ci
tadel ja Nebraska Wesleyani Ülikool. 
Programm algas Tartus sTARTUp Labis, kus osa
leti töötubades, saadi uusi kontakte ja nõuandeid 
ärimentoritelt ning vahetati muljeid programmi vi
listlastega, külastati ettevõtet Nevercode ja kuulati 
selle asutaja Triin Kase lugu.

Programmi teine osa toimus Tallinnas Mektorys, 
kus üliõpilasi juhendasid Change Venturesi inves
teerimispartner Yrjö Ojasaar, Tehnopoli roheteh
noloogia juht Ragmar Saksing ning Marily Hend
rikson Startup Estoniast. Tallinnas külastati ka 
Ameerika Ühendriikide saatkonda, iduettevõtete 
koostöötamiskeskust LIFT99 ja Palo Alto Clubi.
Programm jätkus Ameerika Ühendriikides, kus 
arendati äriideid ja valmistuti lõppvõistluseks, kü
lastati suurettevõtet Boeing ja peeti palju huvita
vaid kohtumisi kohaliku äriringkonna esindajate
ga. Programmi lõpuüritusel esitlesid osalejad oma 
ideid rahvusvahelisele žüriile ja parimaid premee
riti rahaliste auhindadega.
Pärast NGALi võitu andis Yrjö Ojasaar CompAc
ti tiimile tagasisidet: „CompAct avaldas žüriile 
tõeliselt muljet kiire arenguga NGAL programmi 
jooksul. Nad täiustasid lühikese aja jooksul oma 
väärtuspakkumist ja tõestasid allkirjastatud eel

Mektory STARTERtech programmist välja kasvanud iduettevõte CompAct 
võitis juunis USAs Lõuna-Carolinas toimunud NGAL® programmi ja sai 
auhinnaks 3000 dollarit. 

Marie Udam

Vasakult: Kaisa Hansen ja 
Egle Truska
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lepingutega, et turu huvi on olemas. Väga muljet
avaldav tiim, kes oli hästi juhendatav, praktiline 
ja dünaamiline.“
2018. aastal sai NGALi peaauhinna samuti TalTec
hi võistkond Timey, kes võitis ka tänavuse kodu
maise äriideede võistluse Ajujaht.

CompAct teeb kontorid roheliseks
CompActi virtuaalse assistendi üks põhifunktsioo
nidest on chatbot ehk juturobot, mis annab ettevõt
te töötajatele iga päev nõuandeid ja viiteid jätku
suutliku käitumise kohta ning kutsub osa võtma 
väljakutsetest ja tiimiülesannetest, eesmärgiks 
ikka kujundada keskkonnasõbralikke harjumu
si. Selle tulemusena hoiab asutus olulisel määral 
kokku kulusid ning loob endast rohelise kuvandi. 
Lisaks suureneb töötajate ühtekuuluvustunne, mo
tivatsioon ja produktiivsus. Sellel, kui palju res
sursse ja raha kokku hoitakse, saab igapäevaselt 
silma peal hoida reaalajas kuvatava info kaudu. 
CompAct on B2B lahendus, mis on eelkõige mõel
dud keskmise suurusega ja suurtele ettevõtetele.

Kaks sarnast ideed kohtusid ja  
sündis CompAct
Kui olete kohtunud CompActi eestvedajate Egle ja 
Kaisaga, siis ei teki teil kahtlustki, et nad on õige 
eesmärgi nimel väljas. Nii Kaisa kui ka Egle sü
dameteemad on seotud laiemalt jätkusuutlikkuse, 
ringmajanduse ning innovatsiooniga, neid innus
tab eesmärk luua suuremat muutust ühiskonnas 
just inimeste käitumisharjumuste ümbermõtes
tamise kaudu. Et seda eesmärki saavutada, tuleb 
alustada väikestest sammudest.
Egle osales 2018. aasta augustis maailma suuri
mas roheinnovatsiooni suvekoolis Climate KIC: the 
Journey. Kolme nädala jooksul sai ta nõuandeid ja 
kogemusi, kuidas uute lahendustega ressursse ning 
keskkonda säästa. Sama aasta septembrikuus või
tis Kaisa väga sarnase ideega Baltimaade suurima 
loovalade häkatoni Loomehäkk. Üsna loogiliselt ris
tusid sel hetkel Kaisa ja Egle teed, kes mõlemad 
olid eri olukordades sarnase lahenduseni jõudnud. 
Sügisel võitis CompAct Mektory STARTERtech 
programmis esikoha ja mitmeid eriauhindu. Ok
toobrikuus tagas CompAct koos Climathoni või
duga ka otsepääsu Ajujahi TOP100 hulka, kust 
omakorda pitch’iti end 30 parema sekka ja tiim 
sai võimaluse osaleda Ajujahi arenguprogrammis.
Jaanuaris alustas CompAct iduettevõtete inku
batsiooniprogrammi Tehnopolis. Iduettevõttena 
tegutsedes tuleb rinda pista mitmete keeruliste 
teemadega, alustades rahastusest ja õigusabist 
ning lõpetades keeruliste ITalaste küsimustega. 
Sinna vahele jääb veel palju muud. Tänu Clima

thonil võidetud eriauhinnale on CompActil alates 
jaanuarist Tehnopolis kaks mentorit, kes nendes 
teemades abiks on ning õigete inimesteni suuna
vad: inkubaatorijuht Martin Goroško ning rohe
iduettevõtete ekspert Indrek Kelder.
Kuna kahekesi on maailma päästa keeruline, siis 
ollakse pidevalt uute tiimiliikmete otsinguil. 2018. 
aasta lõpus liitus CompActiga siinse artikli autor, 
kes vastutab turunduse ja juturoboti arendamise 
eest. Kevadel ühinesid tarkvaraarendajad Rain 
Vagel ja Martin Karjus. Nagu alustavas ettevõt
tes ikka kombeks on, teevad vajaduse korral kõik 
kõike. Näiteks tagas Raini edukas esinemine au
gusti viimasel nädalal toimunud roheideede võist
luse ClimateLaunchpad Eesti voorus teise koha 
ning pääsu novembris toimuvale lõppvõistlusele 
Amsterdamis. Samal nädalal osales Kaisa Soomes 
toimunud iduettevõtete konkursil Å Pitch, kus 
CompAct saavutas samuti teise koha.

Ettevõtted näitavad roheteenuse vastu 
ise huvi üles
Enne veel, kui CompAct end turundama jõudis 
hakata, pöördusid tiimi poole mitmed ettevõtted, 
kes olid teenuse testimisest huvitatud. Esimest 
korda tunti teenuse proovimise vastu huvi juba 
2018. aasta sügisel toimunud Loomehäkil: ühele 
žüriiliikmele meeldis idee sedavõrd, et pakkus 
tiimile pilootprojekti tegemise võimalust.
Ajujahil jäi CompAct silma Tele2le, kus viidi 
juulikuus läbi juba pikem, kuuajane pilootpro
jekt. See andis hindamatu kogemuse koostööst 
kliendiga. Aspekte, mis võivad teenuse kasuta
mise puhul alt vedada, on lõputult, ja paljude 
peale on ise võimatu tulla. 
CompActi teenuse vastu on huvi üles näidanud 
veel kümmekond ettevõtet eri valdkondadest, 
näiteks IT firmad, pank, rohevaldkonnas tegut
sevad ettevõtted ja riigiasutused. Seega ei ole 
huvi jätkusuutliku käitumise ja rohelise brändi 
kuvandi loomise vastu enam sugugi nišiteema, 
vaid hoopis aktuaalne kõigis eluvaldkondades.
Sügisel seisab CompAct silmitsi ilmselt oma 
seni suurima ülesandega: teenuse testimisega 
suurimal Eestis toimuval konverentsil, kus osa
leb üle 5000 külastaja üle kogu maailma. Kui 
konverentsil testimine on edukas, plaanib Com
pAct laieneda välisturgudele. CompActi esialgne 
sihtrühm on Euroopa ja Ameerika Ühendriikide 
ettevõtted, kes juba mingil määral pööravad tä
helepanu keskkonnasäästlikele harjumustele. 
Ja sealt edasi… on piiriks vaid taevas! Sealjuu
res aga ei tohi unustada oma missiooni – muu
ta maailm selliseks kohaks, kus me ise elada 
tahame. ■
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100 välisriiki) ning uurimist vajavad aian
dus ja kütteturba kõrval ka teised tulevikku 
suunatud kasutusalad – taastusravi, humiin
ainete sisaldus turbas, mikrobioloogiline 
koos tis, aktiivsöe, turbavaha, humiinainete 
valmistamine jm.
Uurimisteemad pakkus õpilastele välja allakir
jutanu, kel on lisaks oma kogemusele turbauu
ringutes hea koostöö turbateadlaste ja turbatoot
jatega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel. 
Uurimistööde käigus kujunes meil õpilastega 
väga hea ja tulemuslik koostöö, õpilased olid 
väga entusiastlikud ja teadmistele pühendunud.
Turbaalane uurimiskoostöö kooliõpilastega 
jätkub uute teemadega ka sel õppeaastal. ■

KOOLIÕPILASED UURIVAD 
GEOLOOGIA INSTITUUDIS 
TURVAST
Mall Orru, geoloogia instituut

Tehnikaülikool on aastaid teinud tihedat 
koostööd Eesti üldhariduskoolidega ning ühe 
tegevusena pakume kooliõpilastele uurimistöö
de juhendamist. Iga Tehnikaülikooli teadus
kond on pakkunud enda valdkondadest välja 
põnevaid teemasid, mis ühest küljest tutvus
tavad meie erialasid, teisalt panevad õpilasi 
märkama ka kõike seda, mis meid ümbritseb 
ja meie tulevikku kujundab. Geoloogia insti
tuudis valminud aktuaalsed turbateemalised 
uurimistööd on osa koolinoortele suunatud 
maapõuevaldkonda ja maapõueressursside 
õppekava tutvustavatest tegevustest.
Teema püstitus seetõttu, et turvas on Eestile 
tähtis loodus ja maavara (ekspordime seda 

TURBA KASUTAMINE ENERGEETIKAS
Anna Säkki, 7. klass, Gustav Adolfi Gümnaasium
Eestis kaevandatakse energia tootmiseks frees
turvast, tükkturvast, tehakse turba graanuleid. 
Turba aastane lubatud kaevan damismäär on 
2,65 mln t, aastal 2017 kaevandati 676 600 t turvast.
Autor viis läbi küsitluse kütte ja aiandus turba ka
sutamise osas, et teada saada, kuidas käsitletakse 
meie turvast, saates ankeedi Eesti Turbaliidu liik
metele. Ankeedi üheksa küsimust puudutasid kesk
konda, turba eksportimist, personali, turbavarusid.
Õpilane sai oma uurimistööga teada, et käes
oleval ajal toodetakse enam vähelagunenud 

turvast, mida kasutatakse aianduses ning 80% 
eksporditakse välisturule. Keskkonnaproblee
miks võib pidada asjaolu, et nõudlus küttetur
ba järele on nii kodu kui välismaal oluliselt 
vähenenud. Sellest lähtuvalt on turbatootmis
aladel, kus pealmiseks kihiks on kütteturvas, 
kaevandamine oluliselt vähenenud. Neilt 
avatud aladelt lendub turvast õhku, toimub 
turba mineraliseerumine ja väljakanne avatud 
aladelt, mistõttu oleks vajalik leida alterna
tiivsed kasutusalad arvel olevale varule ja hea 
kvaliteediga turbale.

TURBA KASUTAMINE BALNEOLOOGIAS
Sarah Laidre, 11. klass, Tallinna Prantsuse Lütseum
Balneoloogia on õpetus turba ja muda ravioma
dustest ja nende toimest elusorganismidele. 
Raviturbas on inimorganismile kasulikke ja ra
viomadustega humiinaineid, mis on kompleksselt 
turbas esinedes efektiivsed liigesepõletike, stressi 
ja nahahaiguste raviks. Humiinainete antitoksili
ne toime ja nende võime moodustada raskmetal
lidega kelaate annab võimaluse kasutada neid ka 
raskmetallide väljaviimiseks kehast. 
Raviks või keemilistel protseduuridel kasutatav 
turvas peab vastama mitmetele nõuetele. Esiteks 
peab raviturvas olema kaevandatud looduslikult 

alalt, turbakiht peab asuma allpool soovee taset 
ja selle niiskus peab olema suurem kui 85%. 
Kõige paremini sobib raviprotseduurideks turvas 
lagunemisastmega vähemalt 40% (humiinaine
te sisaldus suureneb koos lagunemisastmega). 
Turvas peab olema ökoloogiliselt ja mikrobioloo
giliselt puhas (parimad on turbalasundi keskosas 
asuvad kihid). 
Läbi viidud kliinilised uuringud näitasid, et 
turbaga soojaravi patsientidel, kel oli mõlemal 
labakäel osteoartroos, vähenes kümnepäevase 
ravitsükli lõpuks valu kätes ja paranes käelii
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TURBAMASKI MÕJU KÄENAHALE 
Lisette Põrk, Marie Ruut, 11. klass, Viljandi Gümnaasium
Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja, milline 
on turbamaski mõju käenahale ja liigestele. 
Turvas sisaldab bioaktiivseid aineid, mineraalai
neid ning makroelemente, mis nahka imendudes 
avaldavad mõju nahas paiknevatele närvilõpme
tele. Humiin ained on võimelised tungima läbi 
naha pealispinna, ergutades selle kaudu naha
aluste kudede talitlust. Turbal on inimese nahaga 
sarnane pH 4–4,5, millel on bakteritsiidne toime, 
mis aitab tugevdada immuunsüsteemi. Lisaks on 
turvas allergeenide vaba. 
Eksperimendis osales kaheksa katseisikut nel
jast vanu serühmast, soojendatud turba maske 
tehti 10 korda toimeajaga 20 minutit. Maski
deks kasutati KeskEesti rabaturvast. Turvast 
koguti, töödeldi ja pakendati hermeetiliselt, 
mikrobioloo gilised analüüsid tehti Terviseameti 
laboris. Turvas oli mikrobioloogiliselt ja ökoloo
giliselt puhas. 

Uurimistöö tulemusel selgus, et turba pH võr
reldes naha pHga on aluselisem. Turbamaskide 
katseseeria täitis oodatud eesmärki: naha seisu
kord üldiselt paranes ning ühelgi katsealusel ei 
esinenud suuri tagasilööke või püsivaid allergilisi 
reaktsioone. Kahel katseisikul kolmest vähenes 
katsete järgselt kätes pinge või/ning valulikkus. 
Tugevam mõju ilmnes noorimas (15–24 a) ja vani
mas (46–... a) uuritud vanuserühmas.
Teema on kindlasti väärt edasi uurimist ja katse
tamist, et välja selgitada, milline oleks turbamas
kide mõju nahale pikema perioodi jooksul ja suu  
remal arvul inimestele. Soovitame kasutada ravi  
turvast ka koduses ravis (artriit, juusteravi, näo  
hooldus). Selleks tuleb turvast soojendada her
meetiliselt suletavas kotis veevannis või praeah
jus 38–40 kraadini, seejärel määrida hooldust va
javale kohale, katta kilega ja sooja tekiga. Pärast 
protseduuri pesta ainult puhta voolava veega. 

geste liikuvus. Kogemustele toetudes saab seda 
ravi teha ka edukalt kodustes tingimustes. 
Turvast kasutatakse kosmeetikas näomas
kideks, šampoonide koostisosana, juustera

viks. Eesti loodusliku turba alternatiivsete 
kasutusalade vastu on maailmas suurenenud 
huvi, nii et need vajavad kindlasti edasiaren
damist.

LISTERIA MONOCYTOGENES’E LEVIMINE EESTI TURBAS 
Maarja Reino, 11. klass, Gustav Adolfi Gümnaasium
Turvas on Eesti üks levinumaid ja tähtsamaid 
loodusvarasid. Eesti pindalast on 22% soode ja 
turba alade all (Orru, 1992). Turvas on Eestis 
tähtis ekspordiartikkel, eelkõige kasutamises 
kasvusubstraadina. Kuna turvas on happelise 
reaktsiooniga (pH 3–5), on levinud üldine arva
mus, et mikroobid ei suuda seal elada ning ta on 
suhteliselt steriilne materjal. Eelmainitust püs
tituski uurimustöö teema selgitamaks välja, kas 
Eesti turvas on mikrobioloogiliselt puhas ja seega 
maailmaturul konkurentsivõimeline. Eelkõige on 
vaja teada, kas turbas leidub Listeria monocytoge-
nes (edaspidi L. monocytogenes) bakterit, mida on 
nii Eestis kui ka välismaal väga vähe uuritud. 
L. monocytogenes on maailmas laialt levinud bak
ter, keda leidub kõikjal looduses ja kes suudab säi  
litada eluvõime üsna karmides keskkonnatingi
mus tes (Shalunova, 2015). L. monocytogenes teki
tab immuunpuudulikkusega inimestel nakkushai  
gust listerioos (Wiedmann, Swaminathan, Lauer,  
Portnoy, Cossart, Buchrieser, Higgins, 2014).
Turbaproovid uuringuteks koguti üle Eesti 
erinevate geneesi ja koostisega turbakihtidest. 
Turbatootmisalad, kust võeti proovid, ei erinenud 
üksteisest oluliselt kuivendusvõrgu, tootmisteh
noloogia ega turba omaduste poolest. Laboratoor

sed uuringud tegi autor Põllumajandusuurin
gute Keskuses Taimetervise ja mikrobioloogia 
labora tooriumi juhataja asetäitja Helena Lasneri 
juhendamisel. 
Uurimise käigus selgus et L. monocytogenes võib 
kasvada seni bakterite suhtes steriilseks peetud 
turbas. Kokku analüüsitud 48 turbaproovist neli 
(8%) olid nakatunud L. monocytogenes’ga.
Kõik nakatunud proovid olid analüüsitud sügi
sel. Kuna L. monocytogenes on väga vastupidav 
mitmesugustele välistingimustele, võib bakteri 
esinemine olla ainult sügise proovides juhuslik.
Listeria monocytogenes levib ka piiratud inim 
tege vusega piirkondades. Vooremaa maasti
kukaitse alal kaitstakse ka hulka linnuliike ja 
kuna L. mo nocytogenes suudab levida nii taime
dega, loomadega kui ka pinnases, võib oletada, et 
Vooremaa maastikukaitsealale on L. monocytoge-
nes jõudnud lindudega ja sealt turbatootmisalale 
kas veekogude, pinnase või loomade kaudu. Bak
terite le vik turbas võib olla tingitud ka kliimatin
gimustest turba kogumise ajal. Seda ei saa veel 
kindlalt väita, kuid selleteemalist uurimistööd 
tuleks kind lasti edasi arendada, selgitamaks 
välja, kust ja kuidas L. monocytogenes konkreet
sesse turbasse jõuab. 
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TÖÖTURU MUUTUSED 
NÕUAVAD 
REAGEERIMIST,  
MEIL ON LAHENDUSI

Nii kohalik kui ka rahvusvahe
line tööturg on murrangulistes 
muutustes. Eesti Energia viib 
läbi suurkoondamisi, järjest ro
botiseeritakse või automatisee
ritakse traditsioonilisi töökohti 
ning tööjõu vaba liikumine te
kitab eri majandussektorites 
pidevalt uusi olukordi.

Nõudlus kaasaegse inseneriha
ridusega spetsialistide järele 
on nii Eestis laiemalt kui ka 
IdaVirumaal suurem, kui meil 
on täna sobiliku kvalifikatsioo
niga inimesi. Tööstuse digitali
seerimine tekitab pidevalt uusi 
vajadusi spetsiifiliste IT-alaste 
teadmistega inseneride järele. 

TalTech Virumaa Kolledži direktor Mare Roosileht  Fotod: TalTech Virumaa Kolledž

Haridusvaldkond on üldju
hul konservatiivne. See on 
pigem hea, sest hariduses 
peab valitsema järjepidevus, 
süsteemsus, traditsioonid 
ja kogemused. Ehk säilima 
peab kõik väärtuslik, mis on 
tehtud või saavutatud va
rem.
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Põhiküsimus on nüüd, kuidas 
ühitada akadeemiline konser-
vatiivsus kiirete ühiskondlike 
muudatustega. Lihtsaid la-
hendusi pole, kuid erinevaid 
võimalusi on. Vaatlen alljärg-
nevalt Ida-Virumaa näitel, 
kuidas viia tööturu nõudlus ja 
haridussektori pakkumine kii-
resti vastavusse.
Meie maakonna probleemid on 
üldtuntud:  koondamislained, 
reaalainete õpetajate vähe-
sus, terav tööjõupuudus jmt. 
Samas on siin väärtus, mida 
pole üheski teises maakonnas. 
Nimelt kahe Eesti suurima 
ülikooli regionaalsed kolled-
žid – Tallinna Tehnikaülikoo-
li Virumaa Kolledž ja Tartu 
Ülikooli Narva Kolledž. Saan 
kinnitada, et mõlemad on oma 
olemuselt paindlikud ning val-
mis muutustega kiiresti kaasa 
minema.  
Kuigi mõlemal ülikoolil on oma 
spetsiifika, tuleks keerulises 
olukorras pakkuda paindlik-
ke lahendusi, olgu nendeks 
siis ühisõppekavad või ühised 
täienduskoolitusprogrammid. 
Kaaluda tuleks erisusi pro-
jektipõhiste õppekavade näol. 
Näiteks võiks teatud perioodil 
Virumaa Kolledžis koos Teh-
nikaülikooli inseneripedagoo-
gika keskusega koolitada välja 
magistri tasemel reaal- ja teh-
niliste ainete õpetajaid. On ju 
teada, et Tallinnast ja Tartust 
õpetajaid maakonda meelitada 
suudavad vaid üksikud kooli-
juhid. Samuti võiks Virumaal 
avada magistrikavad infoteh-
noloogia ja taastuvenergeeti-
ka, masinaehituse või muudes 
inseneeria valdkondades.

Täiend- ja ümberõpe  
toimugu maakonnas 
Koondamised Ida-Virumaa 
suurettevõtetes tekitavad ko-
halikes elanikes töötuks jää-
mise hirmu. Samas on just 
regionaalsed kolledžid võimas 
baas, millelt  koos emaülikoo-

liga pakkuda täienduskooli-
tusi ning ümberõpet. Kuna 
nii täienduskoolitused kui ka 
ümberõpe on suunatud siin 
elavatele ja töötavatele inimes-
tele, ongi parim paik nende 
korraldamiseks regionaalsed 
kolledžid. 
Töötukassal on võimalus fi-
nantseerida mitmesuguseid 
ettevõtetele ja üksikisikutele 
suunatud täienduskoolitus-
te programme. Tasemeõppe 
puhul peaks Haridus- ja Tea-
dusministeerium pakkuma üli-
koolidele täiendavaid rahasta-
misvõimalusi. 
Juba on astutud esimesed 
sammud täienduskoolituse 
pakkumiseks koostöös Eesti 
Energia ja Eesti Töötukassa-
ga. Tänavu septembris toimu-
sid Virumaa Kolledži ja Narva 
Kolledži ning Töötukassa esin-
dajate kohtumised Eesti Ener-
gia töötajatega. Käisime kont-
serni tütarettevõtetes, nagu 
Eesti Elektrijaam, Narva Kar-
jäär, Enefit Solutions ja Esto-
nia Kaevandus, et tutvustada 

võimalusi nende spetsialistide 
teadmiste ja oskuste arenda-
miseks ning konkurentsivõime 
tõstmiseks tööjõuturul.
Huvi kolledžite pakutavate 
kursuste ning Eesti Töötukas-
sa toetusvõimaluste vastu oli 
suur ning küsimusi palju. Sep-
tembri jooksul kogutati kokku 
Eesti Energia töötajate soovid 
edastamiseks Töötukassa ja 
kolledžite esindajatele. Töö-
tukassa nõustajad kohtuvad 
kõikide huvilistega, et leida 
parim võimalik viis inimeste 
või ettevõtte toetamiseks. Kui 
rahalised kokkulepped on sõl-
mitud ja koolitusvajadus sel-
gunud, leitakse võimalused 
õppetöö läbiviimiseks eraldi-
seisvate kursustena või koos 
sessioonõppe tudengitega. 
Oluline on, et inimesed näek-
sid tunneli lõpus valgust, 
mõistaksid, et neile on loo-
dud elukestva õppe ja vääri-
ka eneseteostuse võimalused 
ning suhtuksid muutustesse 
tööturul kui uutesse võima-
lustesse ja väljakutsetesse. ■
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Kolledžite suvepäevade ees-
märk on tagada kolledžite 
omavahelise koostöö toimimi-
ne. Võimalik on üheskoos aru-
tada õppetöö ning teadus- ja 
arendustöö tugevusi, nõrkusi, 
ohte ja võimalusi. Väga hea 
meelega arutatakse ka tulevi-
kuplaane, sest sageli on koos 
lihtsam end haridusmaastikul 
kuuldavaks ja nähtavaks teha. 
Suvepäevadel osalesid TalTec-
hi Virumaa Kolledži, EMERA 
Kuressaare Keskuse, Tartu 
Kolledži, IT Kolledži, TLÜ 
Haapsalu Kolledži, TÜ Pärnu 
Kolledži, Viljandi Kultuuriaka-
deemia ja Narva Kolledži töö-
tajad, kokku ligi 90 inimest.
Avamise järel kuulasime huvi-
tavat ettekannet meediast kui 
kahe teraga mõõgast. Saime 

teada, millist rolli mängib mee-
dia meie igapäevases elus, sh 
töös. Kas ja kui palju me mee-
diat kasutame, kas see on kasu-
lik või kahjulik? Hetkeks tekkis 
tunne, et oleme väga väikesed, 
sest tänu meedia mõjujõule on 
meie kõikidega võimalik mani-
puleerida, olgu selleks siis ilma-
teade, kauba reklaam või hoopis 
libauudis. Pani mõtlema?
Pärast kerget pausi algasid 
mõõduvõtmised mitmesugus-
tes nuputamisülesannetes ning 
meeskondlikult tuli üks pikk 
nael puupaku sisse taguda, 
kusjuures luges täpsus, sest iga 
meeskonnaliige sai järgemööda 
ainult korra lüüa. Virumaa Kol-
ledži meeskond oli parim! Eriti 
vingeks kujunes aga playbox, 
kus igal osaleval ülikoolil/kolled-

TalTech Virumaa Kolledži ettevõtlusjuht Raili Kuusik  Foto: TalTech Virumaa Kolledž

SUVEPÄEVAD DÉJÀ VU EHK 
KUIDAS VIRUMAA KOLLEDŽ
ROOSIAIAS KÄIS

žil tuli ette kanda muusikapala. 
Meie õnn – saime Anne Veski loo 
„Roosiaia kuninganna“ ja kand-
sime selle laval esimesena ette. 
Virumaa Kolledžit esindasid 
kuninganna Karle ja rüütel An-
nely. Põnevad ettekanded olid 
ka teistel: kõlas „Karumõmmi 
unelaul“, „Mutionu pidu“, lugu 
AC/DC repertuaarist jne. Naeru 
jagus igale suule ja silmapaarile. 
Õhtu möödus meeldivas selts-
konnas mitmeid teemasid aru-
tades, vahepeal tantsides ja 
huvitavaid ülesandeid lahen-
dades. Teise päeva hommikul 
tuli ühe lausega kirja panna 
kolledži visioon aastaks 2035. 
Virumaa visiooniks sai: „Igale 
kolledžile oma ülikool!“, mis 
võeti ka teiste kolledžite poolt 
suure toetusega vastu.

12.–13.08. osales Virumaa Kolledž koos seitsme teise piirkondliku kolledži, 
akadeemia ja keskusega Roosta puhkekülas Läänemaal kolledžite suve-
päevadel pealkirjaga „Siin te olete juba olnud“. Pealkiri viitas sellele, et viie 
aasta eest olid suvepäevad samas kohas. Lõõgastuse ja meelelahutuse 
kõrval said kohalikud struktuuriüksused end koolitada, arendada koos-
töövaimu ja seada ühiseid sihte. 
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Kutsusime eelmisel kevadel 
Narva eesti keele maja kolleegid 
külla ning peale edukat ja sisu-
kat kohtumist veendusime, et ta-
sub sõlmida lausa koostööleping. 
Eesti keele maja infotunnile 
tuli maikuus üle 60 eesti kee-
le õppe huvilise ning sel õhtul 
toimus kolledžis ka tandem-
õppe näidistund. Tandemõpe 
on tore võimalus, kus eestla-
ne õpib vene ning venelane 
eesti keelt. Keelekohtumistel 
tehakse lõbusaid ja harivaid 
suhtlusülesandeid ning aeg 

möödub lennates. Tandemõp-
pe tunnid algasid kolledžis 10. 
septembril ning need toimuvad 
iga teisipäeva õhtul. 
Virumaa Kolledž ja eesti keele 
maja sõlmisid koostöölepingu 3. 
oktoobril. Lisaks tandemõppe-
le algab kolledžis ka eesti keele 
õppe nõustamine: huvilised või-
vad nõustajale esitada keeleõp-
pega seotud küsimusi, uurida 
lisainfot, paluda abi ning teha 
ettepanekuid keeleõppe pare-
maks korraldamiseks. Nõusta-
ja töötab kolledžis teisipäeviti.

TalTech Virumaa Kolledži keeltekeskuse juhataja Kaire Viil

VIRUMAA KOLLEDŽ JA  
NARVA EESTI KEELE MAJA 
SÕLMIVAD KOOSTÖÖLEPINGU

Meie üliõpilaste hulgas on kül-
lalt populaarsed ka kinoõhtud 
ning sügisest hakkame koos-
töös eesti keele majaga näitama 
häid filme. Nende kinoõhtute li-
saväärtuseks on vaatamiseelne 
või -järgne kohtumine filmiloo-
jate või näitlejatega. Kinoõh-
tutele, tandemõppesse ja kee-
lenõustamisele on oodatud nii 
kolledžipere kui ka linlased. 
2019 on eesti keele aasta ning 
jätkame selle tähistamist kol-
ledžis väärikalt ja rõõmsa-
meelselt. ■

Suvepäevad lõpetas osalejate 
tänamine ja kingituste üle-
andmine. Meie poolt oli kõi-
kidele kolledžitele/keskuste-
le motivatsioonikingituseks 
hammasratas üksuse nime 

ja logoga, mis tuleb igal järg-
misel suvepäeval kinnitada 
vastavale alusele. Kõik ham-
masrattad on siis omavahel 
ühenduses ning tõmbavad 
üksteist liikuma, vastastik-

ku toetades ja mõjutades. 
Loodame, et järgnevatelt su-
vepäevadelt ei puudu sellest 
komplektist ükski hammas-
ratas ja loodetavasti tuleb 
neid juurdegi! ■

XI PÕLEVKIVIKONVERENTS
13. NOVEMBER 2019
JÕHVI KONTSERDIMAJA

WWW.PKK.EE

www.pkk.ee
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Prügiplasti on võimalik koos 
põlevkivitööstuse kõrvalpro-
duktidega koospürolüüsida 
kütteõliks, näitasid TalTechi 
Virumaa Kolledži Põlevkivi 
Kompetentsikeskuse labori-
katsed.
Põlevkiviõli tootmises tuntud 
õhukindlal kuumutamisel ehk 
pürolüüsis prügiplasti kasuta-
mine annab kõrge kütteväär-

Annely Oone  Fotod: TalTech Virumaa Kolledž

tuse ja väikese väävlisisal-
dusega kütteõli. See võib olla 
üks tulevikulahendusi paken-
dijäätmete käitlemiseks.
„Eestis kogutakse aastas plast-
jäätmeid umbes 20 000 tonni 
ning need suunatakse kas lades-
tamisele, jäätmekütusena põle-
tusse või taaskasutuse kaudu 
tagasi ringlusesse. Täna suurem 
osa plastist põletatakse, sest 

see on odavam. Plastjäätmetest 
võetakse taas ringlusesse kesk-
miselt 16%,“ selgitas lahenduse 
otsimise vajadust TalTechi Vi-
rumaa Kolledži Põlevkivi Kom-
petentsikeskuse vanemteadur 
Hella Riisalu. 
Uudseks lahenduseks raken-
datav pürolüüs on orgaanilist 
ainet sisaldava materjali kuu-
mutamine õhu juurdepääsuta, 

PRÜGIPLASTI 
TAASKASUTUSE 
LAHENDUS VÕIB TULLA 
PÕLEVKIVITÖÖSTUSEST

LEIUTISED

Töö Fischeri retordiga TalTechi Virumaa Kolledži  
Põlevkivi Kompetentsikeskuse laboris
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mille tulemusel tekivad õli, 
gaas ja tahke jääk. Koospü-
rolüüs on materjali õhu juur-
depääsuta kuumutamine, kui 
lisatakse rohkem kui üks kom-
ponent.
Põlevkivi Kompetentsikes-
kuse laboris tehtud uuringud 
näitasid, et prügiplastiku, 
liiva ja põlevkivitööstuse kõr-
valproduktide (killustik, tuhk, 
poolkoks) koospürolüüs või-
maldab kasutada kuni 80% 
plastjäätmeid. „Koospürolüü-
sil standardtingimuste juures 
saime kõrge kütteväärtuse ja 
väikese väävlisisaldusega õli 
suhteliselt kõrge õlisisalduse 
ja väiksema poolkoksi koguse 
juures,“ lisas Riisalu. 
„Oluline on, et lähtematerjal 
võib sisaldada nii orgaanilist 
kui ka anorgaanilist kompo-
nenti ehk plastjäätmete eelnev 
pesemine pole vajalik,“ ütles 
Riisalu. Tööstuslikuks rakenda-
miseks tuleks lahendada tema 
sõnul veel mõned tehnoloogili-
sed probleemid, nagu ühtlane 
kuumutamise kiirus ja mater-
jali segamine protsessi käigus. 
„Esimesed sammud plastjäät-
mete ümbertöötlemiseks on as-
tutud,“ märkis Riisalu. 
Põlevkivi Kompetentsikeskuse-
ga koostööd tegeva Eesti Ener-
gia juhatuse esimees Hando 
Sutter ütles, et sellest võiks saa-
da suurepärane lahendus maa-
ilma reostavale plastiprobleemi-
le. „Aeg näitab, kas me selleni 

ka jõuame. Lahendused saavad 
tulla ainult koostöös teadlaste-
ga ning riik saab mõelda, kuidas 
selliseid innovatiivseid algatusi 
toetada,“ ütles Sutter. 
TalTechi Virumaa Kolledži 
Põlevkivi Kompetentsikeskus 

TALTECHI VIRUMAA KOLLEDŽI PÕLEVKIVI KOMPETENTSI
KESKUSE KASULIK MUDEL „PLASTJÄÄTMETE 
KOOSPÜROLÜÜSI MEETOD“ (EE 01468 UI). 
Leiutise autorid on HELLA RIISALU, OLGA PIHL, DMITRI SUŠTŠIK JA JULIA KAPRALOVA.

Leiutis kuulub kütuste tootmise, keemiatehno-
loogia ja jäätmekäitluse valdkonda ning käsitleb 
plastjäätmete koospürolüüsi meetodit, kus õli 
kvaliteedi tõstmiseks plastjäätmeid koospüro-
lüüsitakse koos anorgaaniliste materjalidega 
ja kus plastjäätmete osakaal moodustab kuni 
85% pürolüüsitava segu massist. Anorgaanilise 

materjalina kasutatakse koospürolüüsi prot-
sessis silikaatkivimina liiva, karbonaatkivimina 
põlevkivi kaevandamisel tekkivat aher ainet, 
tuhana põlevkivitööstuses tekkivat elektri- või 
õlitootmise jääktuhka. Koospürolüüsi tulemu-
sena tekivad gaas, õli ja tahke jääk erinevates 
vahekordades.

taotles koospürolüüsi lahen-
dusele „Plastjäätmete koospü-
rolüüsi meetod“ kasuliku mu-
deli tunnistuse (EE 01468 UI). 
Kasulik mudel avaldati Eesti 
Kasuliku Mudeli Lehe juuli-
kuu numbris 7/2019. ■

TalTechi Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse 
vanemteadur Hella Riisalu
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2001. aastal, kui Maarja Kruusmaa tuli ideele, et tudengid võiksid Robotexi 
võistlusel roboteid ehitada, ei osanud keegi arvata, et kahe ülikooli mõõdu-
võtust saab rahvusvaheline tehnika ja tehnoloogia populariseerimise üritus, 
planeedi suurim robootikafestival. 

Viimastel aastatel on Robotexi eesmärgiks 
olnud levitada brändi rahvusvaheliselt ning 
tekitada üleilmne roboti- ja tehnoloogiaürituste 
võrgustik. Praeguseks on Robotexil 20 partnerit 
eri riikidest, kes kõik soovivad oma piirkon-
nas Robotexi eelüritusi korraldada, mõned ka 
tehnoloogiakonverentsi. Kõik eelürituste võitjad 
saabuvad Tallinnasse Robotexi põhivõistlusele. 
Selle aasta suurimaks ja rahvarohkemaks 
võistluseks on olnud Robotex Asia, mis oli 
kulminatsiooniks Robotex Hiina eelvõistlustele. 
16.–18. augustil toimus Shanghais esimene 
Robotex Asia, mille üheks eesmärgiks oli sõe-
luda välja Aasia robootikatalente ja tuua nad 
novembris Eestis toimuvale põhivõistlusele. 
Robotex Asial toimus 12 erinevat võistlust, kus 
osales 3280 võistlejat kümnest riigist. Robotexi 
külastas Hiinas rohkem kui 30 000 inimest. 
Kui kokku liita kõikide Robotexi eelürituste 
ja peavõistluse publik ja võistlejad, siis saame 
rohkem inimesi kui Eestis laulupeol. Eest-
lasena me veel ei taipa, milline väärtus meil 
Robotexi näol olemas on.

Kas enne peaks olema robotid või elekter?
Huvi ja soov oma riigis Robotexi korraldada 
on olnud väga suur. Lisaks suurriikidele, nagu 
USA ja Hiina, kuulub Robotexi võrgustikku ka 
eksootilisemaid partnereid, nagu Mali, Etioo-
pia või Afganistan. Võimaluse annab Robo-
tex kõikidele: tugevamad riigid saavad olla 
eestvedajaks ja suunanäitajaks, nõrgematel 
osalejatel on võimalik suuremate abil toetada 
oma riigi majanduses tehnoloogia arengut ja 
inseneeriaharidust.
Väga huvitav on näha ja juhtida nii eripalgelist 
võrgustikku, kus eri kultuurid ja arengutase-
med kokku saavad. Ennekõike on see võimalik 
tänu tugevale autonoomiale ja usaldusele. Näi-
teks kui meie hea partner Afganistanist soovis 
asuda Robotexi võistlusi korraldama, siis uuri-
sime selle riigi tausta. Tundus liiga suur hüpe 
hakata korraldama robootikavõistlusi regiooni-
des, kus kohati puudus isegi elekter. Oli selge, 
et robootikani jõudmiseks tuleks Eesti näitel 
eelnevalt teha mitu head sammu, alustades 
kas või meie riiki palju muutnud Tiigrihüppest.

Robotexi tegevjuht Ave Laas  Fotod: Tiit Tamme

ROBOTEX

EESTI OMA BRÄND 
ROBOTEX VALLUTAB 
MAAILMA
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Aga siin ei saa ega või bürokraatlikult läheneda 
ja soovida, et kogu ettevalmistus ning eeltöö 
peab toimuma nii, nagu see meil siin 19 aastat 
on olnud. Usaldades meie partnerit ja temaga 
pidevalt suheldes sai selgeks, et ebapiisav taris-
tu ei tähenda seda, et inimesed ei oleks valmis 
arenema ja õppima. Afganistani tüdrukute 
tiim on olnud kahel järjestikusel aastal Eestis 
toimuval Robotexi võistlusel väga edukas!
Tekkinud võrgustikul on kohaliku regiooni 
tehnoloogiavaldkonna elavdamise kõrval suur 
roll ka riikidevahelise koostöö arendamisel. 
Riikidevaheline talentide võrgustik soosib 
omavaheliste koostööprojektide tekkimist ning 
Robotexil on võimalus leida talente mitte ai-
nult Eestist, vaid miks mitte ka Küproselt või 
Malaisiast. Arvestades kogu võrgustiku plah-
vatuslikku kasvu ja arenemise kiirust, näeme 
selle vilju kindlasti juba lähiaastatel. Ja Eestil 
on võimalik kõike seda juhtida.
Eelvõistluste ajal teistes riikides tajutakse 
väga selgelt, et Robotex on midagi, mis tuleb 
Eestist – tehnoloogia muinasjutumaalt. Kui 
eestlane astub rahvusvahelisel konverentsil 
kõnelejana lavale, siis võib tajuda saalist tule-
vat vaimustuselainet. See on ka suurepärane 
võimalus lähemalt tutvustada Eestis pakuta-
vaid võimalusi, olgu selleks siis õppimine meie 
suurepärastes ülikoolides või koostöö mõne 
siinse ettevõttega.

Võimalus ettevõtetele
Kindlasti on olulised ka head nõuandjad: 
Robotexile on andnud soovitusi nii Ahti Hein-
la, Taavi Kotka kui ka Angry Birdsi loonud 
ettevõtte Rovio endine turundusnägu Peter 
Vesterbacka. Robotexi edulugu on avanud mei-

le võimalusi, millest kolme või nelja aasta eest 
unistadagi ei osanud.
Eesti on otsimas oma e-riigile uut identiteeti. 
Riigikantselei ning Majandus- ja Kommuni-
katsiooniministeerium viivad ellu krattide 
ehk tehisintellekti projekti. Haridusministee-
rumis käib elav arutelu, kas muuta robootika 
lasteaedade õppekavades kohustuslikuks. Ka 
mitmesugused erasektori algatused, tehnoloo-
giakonverentsid ja diskussioonid ei saa minna 
mööda tehisintellekti ja tööstusrevolutsiooni 
temaatikast. Robotex on ühelt poolt kõige selle 
tulemus, aga kindlasti ka eeldus.
Oleme täna olukorras, kus tööjõupuudus ei 
ole kauge tulevik, vaid tehnoloogiaettevõtete 
igapäevane mure. Ringleb linnalegende, et 
suurimad IT-ettevõtted on välja kuulutanud 
kriisiolukorra, sest töökäsi lihtsalt ei ole. Olu-
line on tegeleda ühelt poolt juba oma erialava-
liku teinud noortega, aga kindlasti tuleb samal 
ajal hoolitseda ka järelkasvu eest.
Robotexi kontseptsioon näeb ette, et toetatakse 
inimese sisenemist robootikasse ning antakse 
väljund tehnoloogia- ja robootikavaldkonna-
ga huvialaseks tegelemiseks kuni tööturule 
sisenemiseni välja. Mõnel juhul on isegi juba 
spetsialistina palgatööd tehes võimalik Robo-
texil oma taset kontrollida ja võimeid proovile 
panna.
Robotex on muutunud ka koostöövõimaluseks 
ettevõtetele, kes saavad tipptasemel võistlus-
korralduse juures sõna sekka öelda ja omalt 
poolt võistlusülesandeid välja pakkuda. Nii 
on võimalik juba tundengina aimu saada, mis 
laadi ülesandeid tööturul ette tuleb, samuti on 
võimalik katsetada koostööd rahvusvaheliste 
tiimidega. ■

ROBOTEX 2019
29. november – 1. detsember Tallinnas Saku 
Suurhallis. Piletid eelmüügis Piletilevis.
Rahvusvahelised robotivõistlused tuntud 
võistlusaladel. Väljakutse leiavad kõik,  
olenemata tehnilisest tasemest ja vanusest.
Võistlused on korraldatud progresseeruvalt, 
mis tähendab, et kõigil on võimalus oma 
oskusi pidevalt täiendada. Ilma eelneva 
kogemuseta võistlejad saavad osaleda oma 
esimeste robotitega ning eksperte kannusta-
takse looma üha innovaatilisemaid lahendusi.
Sumo, joonejärgimine ja entrepreneurial 
challenge võistlusülesandeid korraldatakse 
rahvusvaheliste standardite alusel.

Loe rohkem: robotex.international 

robotex.international
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TalTechi üliõpilaskond tähistas 27. septembril oma 99. sünnipäeva. Kõige 
pidulikum osa sünnipäevast oli kindlasti tudengkonna teenetemärkide 
jagamine. Teenetemärgid on üliõpilaskonna kõrgeimad autasud 
tunnustamaks väljapaistvaid isikuid, kes on panustanud üliõpilaskonna 
hüvanguks ja kelle tegevus on olnud suure positiivse mõjuga. 

Robert Hein  Foto: Kaidi Kaupo

TALTECHi ÜLIÕPILAS KOND 
TUNNUSTAS SILMAPAISTVAID 
TUDENGIAKTIVISTE

TUDENGIELU

Teenetemärke antakse välja kolmes kategoorias: 
pronksmärk ehk missioonimärk, hõbedane tee-
netemärk ja kuldne teenetemärk. Sel aastal tun-
nustati pronksmärgiga kaheksat inimest: Kadri 
Toomast, Doris Abe, Karl Sachris, Triin Siim, 
Helene Lumi, Silver Puulmann, Elina-Emilie 
Leht ning Virgo Vellend. Hõbemärgi kandmise 
õigus on nüüdsest Martin Ploomil ning Valeriu 
Ciocanil. Palju õnne kõigile tunnustuse saajatele!
Kolm teenetemärkide kavaleri, pronksmärgiga 
tunnustatud Triin Siim ja Silver Puulmann ning 

hõbemärgi saanud Martin Ploom jagasid ka oma 
mõtteid seoses saadud aumärgiga.

Kui suur oli üllatus, kui said teada,  
et oled üks tudengkonna teenetemärkide 
laureaatidest?
Silver Puulmann: Üllatus oli väga suur. Tant-
suansamblis Kuljus on minu arvates väga palju 
inimesi, kes sellist tunnustust väärt on, seega 
oli see minu jaoks väga suur au, kui sain teada, 
et olen märgile nomineeritud.
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Triin Siim: Olen väga liigutatud, et minu te-
gemisi on märgatud ja otsustati mind sellise 
autasuga tunnustada. Aitäh!
Martin Ploom: Üllatus oli muidugi suur. Tean, 
et Tallinna Tehnikaülikoolis jõutakse ühe aasta 
jooksul tudengite poolt palju erinevaid suuri ja 
ägedaid projekte ellu viia ning mul on hea meel, 
et ka tudengivormel on nende seas oma tegemis-
tega silma paistnud.

Mis võisid olla need tegurid, mis viisid  
sinnamaale, et sind sel aastal peeti 
tudengkonna teenetemärgi vääriliseks? 
Mida pead ise oma suurimaks õnnestumi-
seks TalTechi tudengiaktivismis?
Silver: Viimastel aastatel olen koos tublide abi-
listega kirjutanud päris palju projekte, tänu mil-
lele on Kuljus käinud välisreisidel ning saanud 
erinevaid toetuseid ürituste korraldamiseks. Aga 
üksi tehes ei oleks päris kindlasti nii palju edukaid 
projekte olnud. Tahan tänada Andreas Jürimäed, 
Kaidi Kaidmet, Kristin Parvet ja Robert Heina, 
kes on mulle nende projektide kirjutamisel abiks 
olnud. Lisaks projektidele olen kuuest Kuljuses 
veedetud aastast neli olnud rühmavanem.
Triin: Aastate jooksul olen aktiivselt kaasa 
löönud viies TalTechi organisatsioonis. Kul-
tuuriklubis olen olnud mitmete projektitiimide 
meeskonnas ning tegutsenud mitmes valdkon-
nas. Samamoodi olen olnud aktiivne liige Tal-
Techi Filmiklubis ja andnud oma panuse ka 
Tehnikaülikooli Kammerkooris. Ise pean olu-
lisimateks oma tegemisi Tallinna Tehnikaüli-
kooli loodusteaduskonna üliõpilaskogus (LÜK) 
ja üliõpilasesinduses. LÜKis tegutsesin volikogu 
eesistujana, mis hõlmas ka juhatuse kohustus-
te ülevõtmist ühel keerukamal perioodil. Kõige 
pikemalt tegutsesin üliõpilasesinduse ürituste 
koordinaatorina, kus vedasin eest suuremaid 

projekte. Lisaks kuulusin 2018/19. õppeaastal 
esinduskogu koosseisu.
Martin: Millegi algatamine ei ole üldse nii ras-
ke kui paistab. Keeruliseks teeb asja see, kuidas 
enda algatatud projekti käimas hoida. Tundub, 
et sain sellega hakkama, sest tiim jätkab tööga 
ka uuel hooajal, kui mind ega peainseneri enam 
tiimis ei ole. Oma suurimaks õnnestumiseks 
pean isejuhtiva vormeli tiimi kokku saamist ja 
nendega koos arenemist terve aasta jooksul. On 
tore näha, kuidas esmakursuslastest on aastaga 
kasvanud tudengid, kes on õppimise ja kogemus-
te nimel nõus mugavustsoonist välja minema.

Millisena jääd meenutama TalTechi  
tudengielu?
Silver: TalTechi tudengielu on maru! Minu esi-
mesel aastal mainis eelnädalal üks BESTi kuu-
luv tudeng, et tema toakaaslane on väga palju-
des organisatsioonides, aga selle tõttu rabeleb 
tohutult ega saa ühtegi neist täielikult nautida. 
Kuigi kõik organisatsioonid on väga vinged, tun-
dub mulle, et tema jutus oli tõesti iva. Panusta-
des põhjalikult ühes organisatsioonis, saad sealt 
ka väga palju vastu. Aga üks on kindel – lahe-
dad inimesed on neis kõigis ja igal juhul tasub 
mõnda neist proovida, eriti rahvatantsu.
Triin: TalTech on üks ägedamaid ülikoole Ees-
tis just oma tudengielu poolest. Pean tunnista-
ma, et praegugi on keeruline sellest täielikult 
eemale hoida ning satun ikka aeg-ajalt ülikooli, 
et tudengielu tegemistega kursis olla ja mõnes 
kohas isegi kampa lüüa. TalTechi tudengielu 
jään meenutama ühe võimsa kogemusena, mil-
lest peaksid kõik tudengid osa saama.
Martin: Taltechi õppetöövälistes tegevustes 
osaledes olen endale kasvatanud sellise tutvus-
ringkonna ja teadmistepagasi, mida ma mujalt 
ei oleks saanud. Jään seda meenutama kui ki-
revat, kiiret ja võimalusterohket. ■

SIHTASUTUS PROFESSOR KARL ÕIGERI  
STIPENDIUMIFOND ANNAB VÄLJA  
SÜGISSTIPENDIUMI 2019
Stipendiumi taotluse võivad esitada ehituse ja arhitektuuri  
üliõpilased ja doktorandid, samuti noored ehitusteadlased.  
Taotluses tuleb esitada isikuandmed (ka foto), näidata ära õppetöö tulemused  
või kirjeldada lühidalt oma uurimus- või doktoritööd. Samuti on soovitatav märkida, 
milleks kavatsetakse stipendiumi kasutada. Võimaluse korral lisada juhendaja 
soovitus.
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2019.
Taotlus saata: karl.oiger@taltech.ee

KARL ÕIGERI
STIPENDIUMIFOND
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Kas on võimalik korraldada 
rattamatka, mis paneb uuesti 
ülikooli astuma? Mis peab ratta-
matkal olema, et sellest võtaksid 
osad teiste ülikoolide vilistlased? 
Selliseid mõtteid pole Tipikate 
Rattamatkaklubil olnud, aga 
loetlen siinkohal mõningaid hü-
poteese, miks nii võib olla.
Selleks, et grupp (Tipikate Rat-
tamatka puhul suur grupp) koos 
püsiks ja oleks tore vändata, tu-
leb eristada inimesi, kes taha vad 
vähe matkata, aga siiski tahavad 
matkata, ja neid, kes tahavad 
palju matkata. Nendele tuden-
gitele, vilistlastele ja õppejõudu-
dele, kes tahavad vähe matkata, 
tellisime bussi TalTechi eest 
Järvamaale ja veoauto, et viia 
rattad matka alguspunkti Esna 

Rattamatkaklubi juhatuse liige Aivar Hannolainen  Fotod: Marko Vilberg ja Rain Kattai

vallamaja ette. Neile, kes taha-
vad palju matkada, ütlesime, et 
start on päev varem Taltechi eest 
ja ise tuleb ratastega Järvamaale 
välja sõita. Ja nad sõitsidki Tal-
techi eest ühe päevaga Järva-
maale! Kokku tuli tugevate grupi 
kilometraažiks 133 kilomeetrit, 
boonuseks saun ja lõke Väinjär-
ve ääres. Pluss 30 kilomeetrit 
järgmisel hommikul, et liituda 
põhigrupiga Kareda külas.
Võimalik, et tootmisettevõtte 
omaniku Andrese jaoks toimisid 
TalTechi reklaamina hoopiski ko-
halikud Järvamaa inimesed, kes 
meid matka käigus vastu võtsid 
ja kohalikku elu-olu tutvustasid. 
Enamik neist osutusid hilisemal 
uurimisel tipikateks. Näiteks 
kuulutas matka avatuks Järva-

maa aktiivseimaks inimeseks 
valitud Tõnu Taal (TPI vilistla-
ne), kes seejärel otsustas oma 
jalgrattaga kolmeks päevaks 
matkaga liituda ja lõi igas pea-
tuspunktis tegevustes aktiivselt 
kaasa. Erakordset ekskursioo-
ni Eesti jalgrattamuuseumis 
Väätsal tegi matkalistele Valdo 
Praust (vilistlane aastast 1993), 
kes on muuhulgas digiallkirja, 
digiasjaajamise ning rahvusliku 
infoturbestandardi ISKE üks loo-
jaid. Julgeid algatusi ja ökoloogi-
lise ehituse alustalasid tutvustas 
matkalistele Sven Aluste (vilist-
lane aastast 2004).
Kindlasti oli matka atraktiiv-
seks elemendiks ka tootmis-
ettevõtete külastused. Koerus 
asuvas Koneskos tutvusime 

TIPIKATE RATTAMATKA 
MÕJU: „ASTU VÕI 
UUESTI ÜLIKOOLI!“

„Võta või kätte ja ürita uuesti ülikooli astuda – seekord TalTechi,“ oli tootmis-
ettevõtte omaniku Andrese kokkuvõte 2019. aasta Tipikate Ratta matkast, 
mis toimus juuli lõpus Järvamaale. Matkal osalesid tudengid, vilistlased ja 
õppejõud. Nende seas ka mõne teise ülikooli vilistlased, nagu Andres.
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elektrimootorite valmistamise-
ga; Türil saime tuttavaks OÜ 
Metrega, kes tegeleb keevis-
konstruktsioonide ja masina-
ehituskomponentide tootmisega; 
Koksveres tutvustas tipikatele 
biometaanijaama tööd Biome-
taan OÜ tegevjuht Ahto Oja.
Võimalik, et tootmisettevõtte 
omaniku Andrese jätsid kõik 
põnevad kohtumised külmaks 
ja talle meeldis, et matkal ei 
pidanud oma asju tassima pa-
kikal, vaid hommikul võis anda 
asjad saateautole, mis toimetas 
raskemad kompsud järgmises-
se laagripaika. Aga võib-olla oli 
atraktiivne see, et süüa pakuti 
normaalselt ja õhtuti ei pidanud 
konutama omaette telgis, vaid 
sai osa võtta ühisest lõkkeõhtust 
ja diskost. Mine sa tea.
Allakirjutanu arvab, et matkale  
tulijad tahavad küll rattaga sõi - 
ta ja kogeda matkaselli tunnet,  
aga kõige rohkem tahavad mat- 
kalised omavahel suhelda, net
work’ida ja tunda, et ollakse osa 
millestki suuremast ja ühisest 
tiimist. Võib-olla et isegi Taltechi 
tiimist. No ja miks mitte seda ka 
teha, kui on suvi ja vaba aeg. ■

FAKTE TIPIKATE RATTAMATKAKLUBI KOHTA
 � Tipikate Rattamatkaklubi korraldab iga-aastast rattamatka aastast 2001. Järgmisel aastal 

toimub 20. juubeli matk.
 � Esimesest matkast Võrumaal võttis osa 22 inimest. Kõige rohkem osalejaid, lausa 108, 

oli Viljandimaa matkal aastal 2016.
 � Igal aastal viib matk ühte Eesti maakonda, et tutvuda kohalike inseneeria-ettevõtete ja 

huvitavate inimestega. Vähemalt üks kord on läbi sõidetud kõik maakonnad.
 � Tipikate Rattamatk kestab kolm päeva (reede hommikust pühapäeva õhtuni) ja  

ühe päeva läbi sõiduks tuleb 60 kuni 80 km.
 � Rattamatkast on osa võetud nii tandemrattal kui ka omavalmistatud tandemtõuke-

rattal. Et tandemtõuke rattatiim suudaks päevakavaga sammu pidada, startis tandem-
tõukeratas paar tundi enne teisi ja lõpetas õhtul tund pärast teisi.

 � Lisaks korraldab Tipikate Rattamatkaklubi iganädalasi sõite Tallinna ümbruses, lisainfo 
klubi Facebooki lehel.

 � Tipikate Rattamatkaklubi korraldab Tehnikaülikooli lipu viimist Üliõpilaste Suvemängudele 
Käärikul. Projekti raskus seisneb selles, et Tallinnast 250 km kaugusele Käärikule 
tuleb jõuda ühe päevaga.

 � Klubi tegemiste kohta saab infot veebist www.rattamatkaklubi.ee ja Facebookist 
„Tipikate Rattamatkaklubi“ facebook.com/rattamatkad. 

 � Rattamatkaklubi suurimad toetajad on TalTech, Insero, DMT Insenerid ja Nordecon Betoon.
 � 2019. aasta matka korraldustuumikus olid Mihkel Rämmel (rajameister ja logistik),  

Kairi Kivistik (programmijuht) ja Marko Vilberg (juhatuse liige, projektijuht),  
matka eel ja ajal kasvas korraldusse panustanud inimeste hulk 25ni.

www.rattamatkaklubi.ee
facebook.com/rattamatkad
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Abielus olles tähistab 70 aasta verstapostini jõudmine raudpulma. 
Vähemalt sama tugev on täna ka tantsuansambel Kuljus, kes 
tähistab sel sügisel oma 70. tegutsemisaasta täitumist suurejoonelise 
juubelikontserdiga, mis kannab pealkirja „Kaheksakand“.

Seitsmekümne aasta jooksul on ansambli ridadest 
läbi käinud sadu noori tudengeid, kelle hulgast 
on sirgunud kümneid abielupaare ja sõlmitud lu-
gematul hulgal sõprussidemeid. Tänu kõikidele 
nendele noortele on tekkinud määramatu hulk 
suuremaid ja väiksemaid traditsioone. Olgu sel-
leks iga-aastane koolilõpetajate tänamine rahva-
riietes paari poolt või esinemine 1. juunil Tallinna 
Lastehaiglas neile, kes muidu ei saa kontserdile 

KAHEKSAKAND HOIAB 
70. TEGUTSEMIS
AASTAL KULJUST OMA 
VÄGEVUSES 
Robert Hein  Foto: Jurgis Rikveilis

70 aastat. Kui inimese elukõveral näitab see 
vanusenumber väärika vanaduspõlve veetmist, 
siis 70-aastane tantsuansambel õitseb seevas-
tu mõnuga. Seda viib edasi tantsijate nooruslik 
energia, ambitsioonikate juhtide nõudlikkus 
ning tegutsemistahe. Kuljus on olnud alati 
uuendusmeelne, kuid pole seejuures kunagi 
unustanud oma juuri ja inimesi, tänu kellele on 
ansambel jõudnud tänasesse päeva.

KULTUUR
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tulla. Kõik need traditsioonid õpetavad ansambli 
tantsijatele palju rohkem kui vaid armastust Ees-
ti rahvakultuuri vastu.
Aastate jooksul on ansamblit vedanud tunnus-
tatud tantsujuhid. Kuljuse looja ja esimene 
kunstiline juht oli Salme Valgemäe, tema järel 
tantsijate poolt armastatud Ülo Luht ning praegu 
veab ansambli vägesid karismaatiline ja nõudlik 
Marina Kuznetsova. Just tänu neile ning nende 
abilistele on Kuljus jõudnud täna sinnamaale, et 
saame vastu astuda ansambli väärikale juubelile. 
Ansambli juubelikontsert jutustab loo kuljus-
laseks kasvamisest, jagades pealtvaatajatega 
tantsija teekonda esimesest proovitrennist kuni 
suuremate lavade vallutamiseni.

Rahvapärimuses kuulusid maagilised mär-
gid möödunud sajandeil igapäevakombestiku 
juurde. Kõige tähtsamaks märgiks on eest-
laste jaoks olnud kaheksakand, mis on kaits-
nud kodu ja hinge eksimuste eest. Selle järgi 
valisime ka oma kontserdi pealkirja – „Ka-
heksakand“. Nii tundub meie tantsijatele, et 
kaheksakand hoiab oma vägevuses ka Kul-
just. Kaheksakanna motiive leidub nii meie 
rahvarõivamustrites kui ka ansambli looja 
Salme Valgemäe tantsujoonistes. Esmapilgul 
märkamatuks jääv märk hoiab meie tantsijaid 
ning näitab neile õiget suunda. Tänu sellele 
tähistame nüüd täies elujõus oma 70. tegut-
semisaasta juubelit. ■

Tallinna Tehnikaülikooli Kultuurikeskuse  
pikaaegne juht OLAVI PIHLAMÄGI:
Olles palju näinud Kuljuse esinemisi Eestis 
ja ka kaugel väljaspool, olen alati imetlenud 
nende distsipliini nii laval kui ka selle taga. 
Kui kippusin ühel reisil bussi hiljaks jääma, 
sain kohe enda raskeks kaaslaseks turuvõr-
gus maakivi, mida pidin kandma seni, kuni 
leidus järgmine hilineja. Nalja oli palju, kuid 
milline pedagoogiline efekt! 
Kui see nooruslik tantsulust kandub tudengi-
aastatest edasigi, siis on ülikool oma ülesan-
de täitnud – ta on süüdanud sädemest leegi, 
mis lõõmab terve elu!
Kallis kuljuselane, iga viie aasta tagant heli-
seb Kuljuse kelluke eriliselt ja see on nii ka 
tä navu, mil tulevad kokku kõik selles imelises 
tantsuansamblis kultuurilihvi saanud mehed 
ja naised! Toredat ja hoogsat tantsuhooaega, 
kallis juubilar! 

Kuljuse vilistlane ja Tehnikaülikooli 
emeriitprofessor RAIVO VOKK:
Väga meeldejääv oli kahtlemata esimene 
välis- 
reis. Üpris värske tantsijana võeti mind kaasa 
Ungarisse ja seal puutusin esimest korda kok-
ku tõelise ansamblivaimuga – üks kõigi, kõik 
ühe eest! Kindlasti on meeles ka Helju Mikkeli 
„Vanaisa polka“ kolmekordne tagasiplaksutus 
Hiiumaal, sest juba esimese tagasiplaksutuse 
tähendus on kõigile tantsija tele teada, mida 
see kolmas siis veel emotsionaalselt tähendab! 

Lugusid võiks kirjutama jäädagi, mälestusi on 
sedavõrd palju ja kirkaid.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor  
ANDRES KEEVALLIK:
Meie oma Kuljust olen vaatamas käinud ja 
nautinud juba mitmed aastakümned. Nende 
olemus ja esitused on mind liigutanud, siin 
pole põhjust häbeneda, kuni pisarateni. See 
on üks osa uhkustundest meie alma mater’i 
ja tema inimeste üle. Nagu kultuur laiemalt, 
on nad meie identiteedi ja traditsioonide väga 
oluliseks kandjaks. Nende eelmistel juubeli-
tel käisin kõigil kontsertidel ja seda hoopiski 
mitte viisakusest, vaid vaimustusest nende 
loodu üle! Kuljus on olnud meie rahvatantsu-
kunsti absoluutne tipp! Olen nautinud nende 
esinemisi ja edu ka väljaspool Eestit – nad 
on kõikjal olnud Tallinna Tehnikaülikooli ja 
meie riigi väärikamate kultuuriesindajate 
tasemel. Soovin Kuljusele jätkuvat sära ja 
särtsu, kerget jalga ja naeratust palgeile! 

Tunnustatud tantsujuht ja tantsuansambli 
Sõprus looja ILMA ADAMSON:
Soovin Kuljusele ka järgmiseks 70 aastaks 
sama kõrget lendu kui siiamaani olnud. Kul-
jus on väga heades kätes ja läheb oma väga 
toredat rada. Ma loodan, et ta ei lähe kunagi 
tagasi, vaid ainult ülesmäge. Seda soovingi. 
Kuljusel on praegu nii palju noori õpetajaid 
juurde tulemas ning Marina Kuz netsova on 
väga tore ja aktiivne. Nii et ma soovin Kulju-
sele palju õnne, edu ja hoian pöialt. ■

70 aasta jooksul on Kuljus saanud endale mitmeid häid sõpru 
mitmetest eluvaldkondadest, kel kõigil on ansambliga eriline side.

KULJUSE SÕBRAD MEENUTAVAD
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DOKTORITÖÖD
JUUNI – SEPTEMBER 2019

PEEP LAUK
New Technological Solutions to Improve the 
Aerodynamic Characteristics of an Aircraft Wing.  
Õhusõidukite tiiva aerodünaamiliste omaduste 
parandamine uute tehnoloogiliste lahenduste abil. 
ISBN 9789949834372 (publication). 
ISBN 9789949834389 (pdf). 186 lk.  
Kaitses 17.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12286

PAYAM SHAMS GHAHFAROKHI
Development of Thermal Analysis Tools for 
Synchronous Reluctance Motors.  
Soojusanalüüsi töövahendi väljaarendus  
sünkroonreluktantsmootorile. 
ISBN 9789949834464 (publication). 
ISBN 9789949834471 (pdf). 182 lk.  
Kaitses 18.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12288

SULEV NURME
Understanding the Role of 18th Century 
Estonian Manor Ensembles in Contemporary 
Planning and Conservation.  
Eesti 18. sajandi mõisaansamblid 21. sajandi 
maastikuplaneerimises: avastamine, mõistmine, 
tõlgendamine. 
ISBN 9789949834235 (publication). 
ISBN 9789949834242 (pdf).  
Kaitses 19.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12224

YAROSLAV HOLOVENKO
3D Printed Metal and MetalCeramic Cellular 
Lattice Structures for Wear and Thermoacoustic  
Applications.  
3D prinditud metall ja metallkeraamilised 
kärgvõre struktuurid triboloogilistele ja termo
akustilistele rakendustele. 
ISBN 9789949834488 (publication). 
ISBN 9789949834495 (pdf). 118 lk.  
Kaitses 19.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12289

TARMO KORÕTKO
Research and Development of Electricity Auction  
for Microgrids.  

Mikrovõrkude elektrioksjoni uurimine ja välja
töötamine. 
ISBN 9789949834501 (publication). 
ISBN 9789949834518 (pdf). 150 lk.  
Kaitses 19.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12306

VLADIMIR KUTS
Novel Digital Twin Development Methodology  
for the Robot Cell Connectivity in a Smart 
Industry Environment.  
Uudne digitaalsete kaksikute arendusmetoodika  
robottootmisrakkude sidustamiseks targa töös
tuse keskkonnas. 
ISBN 9789949834426 (publication). 
ISBN 9789949834433 (pdf). 132 lk.  
Kaitses 21.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12252

JANA ZERNANT
ABCA4 Locus as a Model for Complex Genetics  
in Monogenic Diseases.  
ABCA4 lookus kui monogeensete haiguste 
kompleksse geneetika mudel. 
ISBN 9789949834549 (publication). 
ISBN 9789949834556 (pdf). 142 lk.  
Kaitses 21.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12387

ELENA SANTASHEVA
QuasiZSource Based String Inverter for  
Residential Photovoltaic Application.  
Kvaasiimpedants tüüpi allikaga muundur 
kodumajapidamistes kasutatavatele päikese
paneelidele. 
ISBN 9789949834525 (publication). 
ISBN 9789949834532 (pdf). 158 lk.  
Kaitses 27.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12312

ANDREI AKSJONOV
Research and Development of Computational
IntelligenceBased Safety Systems for Ground 
Vehicles.  
Tehisintellekti meetoditel põhinevate ohutus
süsteemide uurimine ja arendamine maapeal
sete sõidukite jaoks. 

TEATED
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ISBN 9789949834563 (publication). 
ISBN 9789949834570 (pdf). 198 lk.  
Kaitses 27.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12389

KASHIF JAVED
Electrospinning of Nanofibrous Composites 
with Cellulose Acetate, Ionic Liquids and  
Graphene Oxide.  
Tselluloosatsetaadi, ioonsete vedelike ja  
grafeenoksiidi nanokiuliste komposiitide  
elektroketrus. 
ISBN 9789949834587 (publication). 
ISBN 9789949834594 (pdf). 96 lk.  
Kaitses 27.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12424

JEVGENI MARENKOV
Automatic ImplementationTime Usability 
Evaluation for Web User Interfaces.  
Veebi kasutajaliidese kasutatavuse automaatne 
hindamine realisatsioonifaasis. 
ISBN 9789949834402 (publication). 
ISBN 9789949834419 (pdf). 150 lk.  
Kaitses 28.06.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12287

ILJA MALJUTENKO
Water Circulation in Gulf Type Regions of 
Freshwater Influence – the Gulf of Finland and 
Gulf of Riga.  
Vee tsirkulatsioon poolsuletud magevee mõju
alas – Soome lahes ja Liivi lahes. 

ISBN 9789949834600 (publication). 
ISBN 9789949834617 (pdf). 122 lk.  
Kaitses 02.07.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12438

RANGANATHAN HARIHARAN
CostEffective Concurrent Hardware Checkers 
for Network on Chip based System on Chip.  
Kulutõhusad süsteemiga paralleelsed rikkemoni
torid kiipvõrkudel põhinevatele kiip süsteemidele. 
ISBN 9789949834679 (publication). 
ISBN 9789949834686 (pdf). 140 lk.  
Kaitses 21.08.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12854

KALEV KALLEMETS
Development of Resource Regime of Oil Shale 
Industry: A Case of Estonia.  
Põlevkivitööstuse ressursipoliitika arendamine 
Eesti näitel. 
ISBN 9789949834693 (publication). 
ISBN 9789949834709 (pdf). 102 lk.  
Kaitses 27.08.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12843

IGOR ARTEMTŠUK
Robust PID Controller Design for Continuous
time Systems via Reduced Routh Parameters. 
Pidevaja süsteemide robustse PID kontrolleri 
süntees taandatud Routh parameetrite kaudu. 
ISBN 9789949834716 (publication). 
ISBN 9789949834723 (pdf). 110 lk.  
Kaitses 05.09.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13259

https://digi.lib.ttu.ee/i/?12389
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12438
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12424
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12854
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12287
https://digi.lib.ttu.ee/i/?12843
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13259
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READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:
MAIN INTERVIEW: MARE ROOSILEHT ABOUT 
HERSELF, VIRUMAA AND THE COLLEGE
Page 16

Everyone who has dealt with Virumaa College probably 
knows Mare Roosileht. Educated as a teacher, always 
positive and smiley Roosileht was born and raised in 
Kohtla-Järve. She has worked for over a quarter of a 

THE SCIENTISTS’ 
NIGHT FESTIVAL LED  
THE SCIENCE INTO 
THE MASSES
Page 34
Mente et Manu reminisces the Scientists’ Night Festi-
val in words and images. TalTech researchers provided 
activities for the next generation in Tallinn, Tartu, 
Kohtla-Järve and Kuressaare. If you recall the words 
of the cover star in the interview: kids’ joy is the best 
and fastest feedback on research. So view the pictures 
and be sure to get involved next year!

NEW PEOPLE AT TALTECH
Page 26

IF YOU ARE INTERESTED IN THE TOPICS, ASK  
YOUR ESTONIANSPEAKING COLLEAGUE FOR ASSISTANCE  

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.

century at Virumaa College and its predecessor at Viru-
maa Higher Education Institution, and she is still not 
tired: a patriot in the area, an ardent promoter of en-
gineering education and a leader of  Estonianness in 
Virumaa. Roosileht who started at a teacher’s position 
here, is the College Director since September 1.
In the interview, she talks about Virumaa's concerns, the 
College’s development goals, and what motivates her. She 
dreams that the university town of Kohtla-Järve would 
be Estonia in the eyes of the rest of Estonia. She plans 
to bring more research into the College, especially in the 
field of chemistry, but also in telematics and energy.
Roosileht says that while education in general can only 
reap the rewards of its work in years, then during the 
Scientists’ Night Festival the joy of happy children is 
the best energy one can imagine – and this is a good 
reason for PhD researchers and lecturers to contribute 
to science popularisation events. 

A number of new professors have started working at TalTech. Get to know them more in the “fresh blood” section; 
some of the introductions are in English.
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5G IS DRIVING MOMENTUM FOR STARTUPS, 
INDUSTRY AND SCIENCE
Page 40
In the Digital Life section, there is an article on 
why we need 5G technology and how to make 
the most of it. As a pioneer in the digital future 
of Europe, high-speed wireless connections are 
not only an option, but a necessity for Estonia. 
In the light of this vision, research and develop-
ment of 5G technology has a strategic focus.
“We believe that 5G will bring new momentum 
to the digitalisation of the industry, which will 
streamline many processes and increase the 
competitiveness of businesses. Companies and 
organisations that deal with the Internet of 
Things and critical data can also provide new 
services and products,” says Urmas Ruuto, 
Head of Customer Relations, Ericsson Estonia.

Professor Muhammad Mahtab Alam at the 
Thomas Johann Seebeck Department of Elec-
tronics is engaged in 5G research at TalTech. 
In cooperation with Telia AS, a 5G-IoT test 
platform has been created to pilot and test the 
results of theoretical and applied research, but 
it is also an excellent opportunity for start-ups 
or companies to test products and services in 
real time. “In principle, 5G is an integral part of 
all TalTech's smart campus projects and focus 
areas, alongside its R&D activities. 5G technol-
ogy is the so-called umbrella technology for the 
activities at the Department of Electronics and 
other Schools’ research groups, such as Iseauto 
or Digital Twins,” said Muhammad Mahtab 
Alam.

THE SOLUTION FOR RECYCLING PLASTIC WASTE  
MAY COME FROM THE OIL SHALE INDUSTRY
Page 58
Laboratory tests at the TalTech Virumaa College Oil 
Shale Competence Center have shown that it is possible 
to co-pyrolise waste plastics together with by-products 
from the oil shale industry into heating oil. This may 
be one of the future solutions for packaging waste man-
agement.
Studies carried out in the laboratory of the Oil Shale 
Competence Center have shown that co-pyrolysis of 
waste plastics, sand and by-products of the oil shale in-
dustry (crushed stone, ash, semi-coke) allows the use of 
up to 80% plastic waste. “With co-pyrolysis under stand-
ard conditions, we obtained high calorific value and low 
sulfur content oil with relatively high oil content and 
lower semi-coke content,” said Hella Riisalu, senior re-
searcher at the Oil Shale Competence Center.
Hando Sutter, Chairman of the Management Board 
of Eesti Energia, which cooperates with the Oil Shale 
Competence Center, said that this could be a great solu-

tion to the world’s polluting plastic problem. “Time will 
tell if we can get there. Solutions can only come from col-
laboration with scientists, and the state can think about 
how to support such innovative initiatives,” Sutter said.
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