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OOTA, SELLEKS ON PROGRAMM 
OLEMAS!

jad, olgu nad siis tunnustatud 
tudengite, kolleegide või va-
bariigi valitsuse poolt. Sügav 
kummardus kõigi ees, kes iga 
päev maailma paremaks uuri-
vad, katsetavad või mõtlevad, 
ja aitäh teile! Palju õnne kõigi-
le, ja palju õnne, Eesti! ■

Selle numbri valgustavaimaks 
mõtteks minu jaoks oli kaa-
neintervjuus öeldud vaatenurk, 
et tänapäeval on digioskused 
sama vajalikud nagu saja aas-
ta eest kirjaoskus. Tõsi ta on: 
oled sa sõiduõpetaja või kokk, 
perearst või teadlane, ajakir-
janik või fotograaf – kõigis 
ameteis on hädavajalik teada, 
kuidas turvata oma seadmeid 
või varundada andmeid, ning 
igas eluvaldkonnas on kasutu-
sel spetsiaalsed arvutiprogram-
mid või digiteenused, mida val-
damata jääb töötaja ajale jalgu.
Kui ka mõnes ametis neid ei 
ole, siis pole kahtlust, et kui 
näha pisut vaeva ja teha en-
dale selgeks mõned kasulikud 
digitööriistad, siis need aita-
vad hoida kokku su aega, raha, 
stressi või ajuressurssi. Abival-
mid superarvutid on meil iga-
ühel kogu aeg kaasas, ja veen-
dumus, et iga asja jaoks, mida 
sa teha tahad, on äpp saada-

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja  Foto: Karl-Kristjan Nigesen

val, on juba kümnendivanune. 
Tõsi küll, pärast seda on leitud 
suur hulk asju, milleks ikkagi 
ei olnud äppi, aga see on ainult 
hea: kui sobivat äppi veel ei 
ole, siis tee ise ja saad rikkaks.
Aga tagasi põhilise ehk digikir-
jaoskuse juurde: Ära riski oma 
koolitusmaterjalide või pere-
piltide hävimisega, tee endale 
varundamine selgeks. Ära ole 
kerge saak küberpättidele, turva 
oma seadmed. Ära kuluta enda 
aega telefoni- ega pärisjärjekor-
dades, kirjuta digiavaldusi ja 
kasuta digiregistratuure. Ehk 
saa digikirjaoskajaks ja naudi 
tekkivat vaba aega inimeseks 
olemise rõõme nautides. Need 
on väga paljudele elementaarsed 
soovitused, kuid väga paljudele 
ikka veel mitte.
Viimaseks jätsin kõige oluli-
sema, mida veebruaris saab 
öelda: see on kõige pidulikum 
ajakirjanumber, kus suure osa 
võtavad enda alla aasta tegi-

MENTE ET MANU

Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne Mente et Manu
ilmub alates 1949

ISSN 2674-3035

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

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

Telefon: 620 3615

Peatoimetaja: Mari Öö Sarv

Kaasa mõtlesid: Raul Hanson, Karin Härmat, Epp Joala, 
Anna Kaljusaar, Reio Karu, Elena Kirt, Betra Leesment,  
Tõnis Liibek, Tauno Otto, Ija Stõun, Renno Veinthal,  
Kersti Vähi 

Korrektor: Tiina Lebane 

Küljendus: Anu Teder

Kaanefoto: A³ Creative Agency (Nikita Turok)

Ajakiri ilmub viis korda aastas.  
Järgmine number ilmub rektori valimiste ajal ja teemal 2020.

www.taltech.ee/ajaleht


Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

4

MIS IKKAGI ON 
TEHNIKA JA MIS ON 
TEHNOLOOGIA?

ARVAMUS

Järjest enam on hakanud silma paistma, et inimesed, sealhulgas 
teadlased, saavad terminitest tehnika ja tehnoloogia eri moodi aru. 
Püüame selle nähtuse põhjuseid selgitada.

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi emeriitprofessor Endel Risthein

Minu põlvkond on üles kasvanud 
teadmises, et tehnika ja tehno-
loogia on teineteisega tihedalt 
seotud terminid ja erinevad 
teineteisest muuhulgas selle 
poolest, et tehnoloogia on tehni-
ka rakenduslik osa. See käsit-
lusviis on pärit juba ajast, mil 
eestikeelne tehnikasõnavara põ-
hines suures osas saksa keelest 
mugandatud või tõlkelaenude-
na üle võetud terminitel. Hiljem 
lisandus vene keele mõju, mis 
nende terminite osas siiski mida-
gi ei muutnud, kui välja arvata 
see, et vene keeles nimetatakse 
tehnikaks ka mingite masinate 
kogumit (nt ehitustehnika all 
mõistavad venelased tihtipeale 
ehitusmasinaid ja -tööriistu).
Eesti Entsüklopeedia defineerib 
tehnikat, mis tuleneb kreeka-
keelsest sõnast techne (kunst, 
meisterlikkus), kui loodussea-
duste ja -nähtuste tundmisel ning 
loodusjõudude ja -varade raken-
damisel põhinevate teadmiste, 
töövõtete ja -oskuste kogumit. Mai-
nitakse, et on ka kitsamaid mää-
ratlusi, mis tõstavad esile tehnika 
teadmuslikku, võttelist või oskus-
likku, mõnikord esemelist külge 
(nt tehnika kui rakendusteadus, 
tehnika kui teatavate võtete ko-
gum, tehnika kui inimtegevuse 
tehisvahendite kogum), kuid need 
ei muuda eelnimetatud üldist, 
arusaadavat ja laialt kasutusel 
olevat määratlust. Samal või ligi-
kaudu samal viisil defineeritakse 

tehnikat ka saksa (Technik), vene 
(техника), soome (tekniikka) ja 
paljudes teistes keeltes.
Tehnoloogia, mida nimetatak-
se ka menetlustehnikaks, tähen-
dab Eesti Entsüklopeedia järgi 
toodete valmistamise menetlusi 
käsitlevat tehnikaharu. Samas 
tähenduses on see sõnakuju ka-
sutusel saksa (Technologie), vene 
(технология), soome (teknologia) 
ja paljudes teistes Euroopa keel-
tes. Kõigis nendes keeltes tehakse 
selget vahet nt ehitustehnika ja 
ehitustehnoloogia ning elektro-
tehnika ja elektrotehnoloogia 
vahel. Seega kujutab tehnoloogia 
endast selgesti tehnika rakendus-
likku osa.

Samal viisil defineerib tehnikat 
ja tehnoloogiat ka eesti keele se-
letav sõnaraamat.
Kui Eesti Vabariik uuesti iseseis-
vaks sai, algas tehnikaalase kir-
janduse tõlkimine peaasjalikult 
inglise keelest. Selle juures tek-
kis kohe vajadus arvesse võtta, 
et ühelsamal ingliskeelsel sõnal 
võib eesti keeles olla mitu vas-
tet. Nii näiteks tähendab control 
tehnikas enamasti juhtimist, aga 
võib tähendada ka kontrolli või 
reguleerimist. Olen näinud tõl-
keid, kus termini juhtimine ase-
mel on kasutatud tõlget kontroll, 
kuna on nähtavasti arvatud, et 
mis see muud olla saab, sest kõ-
laliselt langevad need sõnad ju 
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päris selgelt kokku. Teise näite-
na võib tuua sõna rent, mis eesti 
keeles võib tähendada renti, ren-
timist, üürimist, laenutamist või 
liisingut ja on muidki võimalusi. 
Aga kui turismireisil nähakse 
silti rent a car, siis kiputakse see 
kohe tõlkima auto rentimiseks, 
kuigi eesti keeles on olemas palju 
täpsem sõna autolaenutus. Näi-
teid võib esitada rohkemgi. See-
ga püütakse mitmetähenduslike 
sõnade puhul valida tõlkimisel 
pahatihti see variant, mis on 
mingile omasõnale kuju poolest 
kõige lähemal. Seda nähtust 
võiks nimetada sõnasarnasuse 
needuseks. Nii on juhtunud ka 
termini technology tõlkimisel 
eesti keelde sõnaga tehnoloogia, 
oleks aga pidanud tõlkima nt 
järgmisel kujul: 1. tehnika; 2. teh-
noloogia. Muide, vene keelde on 
see suures inglise-vene sõnasti-
kus tõlgitud õigesti (1. техника; 
технические и прикладные 
науки; 2. технология;).
Ingliskeelsel terminil technology 
on seega vastuvaidlematult kaks 
tähendust. Põhitähendus on teh-
nika, milles kergesti võib veen-
duda, kui kõrvutada nt Encyclo-
paedia Britannica ja Encyclopedia 
Americana sellekohaseid mää-
ratlusi Eesti Entsüklopeedia sõ-
naartikli tehnika määratlusega. 
Kõrvaltähendus on tehnoloogia.
Eesti autoriteetne keele- ja kir-
jandusteadlane, inglise filoloog dr 
phil Paul Saagpakk (1910–1996), 
kes tegutses aastail 1947–1995 
USAs ja oli aastail 1964–1981 
Massachusettsi Ülikooli profes-
sor, annab näiteks oma 1182-le-
heküljelises eesti-inglise sõna-
raamatus eestikeelse sõna 
teh noloogia (mis eestikeelse sel-
gituse järgi tähendab tootmisme-
netluste kogumit) tõlkena inglise 
keelde loomulikult sõna technolo-
gy. Sõna tehnika tõlkena annab 
ta samuti sõna technology, kuid 
toob ka teisi vasteid, mis näitab 
et sellel sõnal on eesti keeles suh-
teliselt laiem tähendus. Samal 
viisil esitab neid sõnu ka eestlas-
te inglise keele grand old man 

Johannes Silvet (1895–1979) 
oma eesti-inglise sõnaraamatus.
Kui tahetakse kindlaks teha, 
mida inglased ja angloameerik-
lased ise asjast arvavad, soovitan 
lugeda Wikipedia ingliskeelse 
versiooni sellekohast päris õpet-
likku artiklit Technology, milles 
esitatakse selle termini kujune-
mislugu 20. sajandi alguses ja 
mitu justkui määratlusvarianti, 
milles mõni vastab ligikaudu 
eestikeelsele terminile tehnika, 
mõni aga eestikeelsele terminile 
tehnoloogia. Selles esitatakse ka 
lühiülevaated History, mis tege-
likult kujutab endast tehnika-
ajaloo kokkuvõtet, ja Philosophy, 
mis käsitleb tehnika filosoofilist 
problemaatikat. Muuseas on ar-
tiklis öeldud, et termini techno-
logy määratlemisviisi valikul on 
lähtutud saksakeelsest terminist 
Technik (tehnika) ja et muudes 
Euroopa keeltes termineid teh-
nika ja tehnoloogia teineteisest 
eristatakse, kuid inglise keeles 
kasutatakse nende jaoks ühist 
sõna technology.
Mõni aeg tagasi tekkis mõne-
del eesti tehnikateadlastel ja 
administratiivametnikel inglise 
keele omapärasuste (sõnade mit-
metähenduslikkuse) ebapiisava 
tundmise tõttu millegipärast 
väärkujutelm, et ingliskeelne 
termin technology on kuidagi 
kõrgema tähendusega kui eesti 
termin tehnika, mistõttu eesti 
keeles oleks sõna tehnika vaja 
asendada sõnaga tehnoloogia. 
Seejuures ei võetud arvesse, et 
sisuliselt tähendaks see vastuol-
lu minemist eesti õigekeelsusega 
ja eesti olemasoleva terminisüs-
teemi tõsist moonutamist. Asi 
läks isegi nii kaugele, et tekkis 
ettepanek nimetada Tallinna 
Tehnikaülikool ümber tehno-
loogiaülikooliks. Mul tuli selle 
vastu omal ajal sõna võtta (vt 
artikkel „Tehnikaülikooli üm-
bernimetamine tehnoloogiaüli-
kooliks oleks viga“, Mente et 
Manu 14.12.2005). Rõõmustaval 
kombel ilmnes, et sama mõte oli 
minu väga paljudel kolleegidel. 

Tallinna Tehnikaülikooli nimi 
säilis ja paistab, et jäädavalt.
Muide, ma ei tea ühtki elektri-
kut, kes oleks nõus vahetama 
oma elektrotehnika eriala elekt-
rotehnoloogia vastu, kuigi inglise 
keeles on see electrical technolo-
gy. Asi on lihtsalt selles, et ter-
min elektrotehnoloogia on juba 
olemas ja tähendab selgelt elekt-
rotehnika rakenduslikku osa. 
Aga on näha, et mõnedel teistel 
aladel on taoline väärarusaam 
mingil määral veel jõus. Mul on 
näiteks tuttavaid, kes siiamaale 
väidavad, et ingliskeelse termi-
ni technology ainuvõimalik tõlge 
eesti keelde on tehnoloogia ja on 
isegi neid, kes tahavad seda ka 
teistele peale suruda.
Üldjäreldusena tuleb niisiis öel-
da, et tehnika koosneb kahest 
osast: teaduslikust, mida nime-
tatakse tehnikateaduseks, ja ra-
kenduslikust, mida enamasti ni-
metatakse tehnoloogiaks. Inglise 
keeles tähendab termin technolo-
gy nii tehnikat kui ka tehnoloo-
giat. Et inglise keelest tõlkimisel 
kindlaks teha, kumb on kumb, 
on retsept lihtne: kui on mõeldud 
tehnika teaduslikku ja rakendus-
likku osa koos (sagedam juhtum), 
tuleb kasutada sõna tehnika, kui 
aga üksnes rakenduslikku osa 
(harvem juhtum) tuleb kasutada 
sõna tehnoloogia.
Õige arusaamine terminist tech-
nology puudutab ka USA tehni-
kakõrgkoolide nimede tõlkimist 
eesti keelde. Näiteks peab Mas-
sachusetts Institute of Technolo-
gy eesti keeles tingimata olema 
Massachusettsi Tehnikainsti-
tuut, sest põhiliselt tegeletakse 
seal tehnika teadusliku osaga, 
millest annavad tunnistust 96 
seal õppinud, töötanud või tööta-
vat Nobeli laureaati. Sama põhi-
mõte käib ka USA muude tehni-
kainstituutide nimede kohta.
Lõpuks ei oleks ülearune mee-
nutada, et eesti keel on tehnika-
terminite poolest palju rikkam 
kui inglise keel. Osakem seda 
rikkust õigesti kasutada! ■
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TEHNIKAÜLIKOOLI UUS NÕUKOGU ALUSTAS TÖÖD 
31. jaanuaril kogunes oma esimesele istungile 
TalTechi nõukogu uus koosseis, kes valis nõu-
kogu esimeheks Gunnar Okki ja aseesimeheks 
Maive Rute. 
Ülikooli nõukogus on 11 liiget. Viis liiget nime-
tas ülikooli senat, ühe liikme Eesti Teaduste 
Akadeemia ning viis liiget haridus- ja teadus-
minister, lähtudes sellest, et enamik tema 
nimetatud isikutest on ettevõtjate või tootmise 
kutse- ja erialaliitude esindajad ja et nõukogu 

enamiku moodustavad need, kes ei ole ülikooli 
töötajad.
TalTechi nõukokku kuuluvad Gunnar Okk, Maive 
Rute, Heiti Hääl, Ardo Kamratov, Tõnis Kanger, 
Robert Kitt, Piret Mürk-Dubout, Arvo Oorn, Tiina 
Randma-Liiv, Mart Saarma, Andres Öpik. Nõukogu 
koosseisu kinnitas viieks aastaks Vabariigi Valitsus.
Nõukogu on ülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vas-
tutab TalTechi arengu ning oluliste majandus-
otsuste tegemise eest. ■

MERETEADLANE URMAS LIPS SAI  
EESTI VABARIIGI TEENETEMÄRGI
President Kersti Kaljulaid andis Eesti Vaba-
riigi 102. sünnipäeva eel Valgetähe IV klassi 
teenetemärgi Tallinna Tehnikaülikooli mere-
teadlasele professor Urmas Lipsule.
Meresüsteemide instituudi direktori Rivo Uibou-
pini sõnul on Urmas Lips silmapaistev teadlane, 
kes on oma karjääri jooksul oluliselt panustanud 
mereuuringutesse ja Eesti riigi arengusse. Tema 
merekeskkonna ja ökoloogia valdkonna teadus-
uuringutel on praktiline väljund ning need aita-
vad lahendada mitmeid ühiskonna ees seisvaid 
probleeme – olgu nendeks siis mereprügiga seo-
tud teemad, meretuuleparkide ja torujuhtmete 
rajamisega kaasnevad küsimused või innovaati-
liste keskkonnaseire meetodite väljatöötamisega 
seotud ülesanded. 
Tipptasemel teaduslike uuringute läbiviimise 
kõrval on Lips panustanud Eesti riigi edusse ka 
rahvusvahelisel areenil. Ta on Eesti esindaja mit-

mete keskkonna seisundiga tegelevate organisat-
sioonide juures, näiteks HELCOM ja UNESCO. 
Tema argumenteeritud suhtlus rahvusvaheliste 
partneritega on aidanud edendada regionaalset 
koostööd Läänemere hea seisundi tagamisel.
President andis Eesti Vabariigi 102. sünnipäe-
va eel riigi teenetemärgid 114 inimesele, kelle 
pühendumus oma tööle ja kogukonnale on 
muutnud Eesti elu paremaks. ■

TalTechi nõukogu kuulutas 31. jaanuaril välja 
Tallinna Tehnikaülikooli rektori valimised. 
Rektoriks võib kandideerida isik, kes on või on 
olnud valitud mis tahes ülikooli professori ameti-
kohale ja kellel on doktorikraad või sellele vastav 
kvalifikatsioon.
Rektorikandidaate võivad esitada kõik soovijad. 
Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada valimis-
komisjonile kirjalikult (aadressil Ehitajate tee 5, 
Tallinn, 19068, rektoraat, NRG-602) või digitaal-
selt allkirjastatuna e-postiga (aadressil valimis-
komisjon@taltech.ee) järgmised dokumendid:
 � avaldus valimiskomisjoni nimele;
 � kandidaadi nõusolek;
 � kandidaadi elulookirjeldus (CV);
 � ülikooli arengu lühivisioon.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI NÕUKOGU KUULUTAS 
VÄLJA REKTORI VALIMISED

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 6. märts 
2020 kell 17.00. Rektori valib Tallinna Tehnika-
ülikooli nõukogu 18. mail 2020. Rektor astub 
ametisse 1. septembril 2020.

TÄIENDAV INFO
valimiskomisjon@taltech.ee, 
Valimiskomisjoni esimees  
tonis.kanger@taltech.ee,
taltech.ee ■

taltech.ee
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ISEAUTO ALUSTAB REISIJATEVEDU  
ÜLEMISTE LINNAKUS JA LENNUJAAMAS
Tänavu suvel sõidutab Tallinna Tehnikaüli-
kooli ja AuVe Techi arendatud Iseauto reisi-
jaid Tallinna Lennujaama ja Ülemiste linnaku 
piirkonnas, samuti hakatakse Iseautot katse-
tama Kreekas Lamia linnas. 
„Kui Tallinnas töötab Iseauto põhjamaistes 
ilmastikutingimustes, siis Kreekas hakkame 
seda testima  kõrgematel õhutemperatuu-
ridel,“ ütles Iseauto projektijuht Raivo Sell. 
Ta selgitas, et Tallinna Tehnikaülikool sai 
konsortsiumiga rahvusvahelisest projektist 
FABULOS rahastust 740 000 eurot, et lahen-
dada ühendusprobleeme Tallinna Lennujaama 
piirkonnas ja Kreekas Lamia linnas. Tallinnas 
on Iseauto ülesandeks parandada ühendust 
lennujaamaga ning sulanduda olemasolevasse 
linnatranspordi süsteemi.
Eestis on Iseautot seni testitud Tehnika-
ülikooli linnakus ja Tallinna Loomaaias.  
Nüüd saavad uudset tulevikusõidukit proovi-
da ka Tallinna külalised ja Ülemiste linnaku 
asukad.
Lahendusi hakkab välja töötama ja katsetama 
Mobile Civitatem konsortsium, kuhu kuuluvad 
Tallinna Tehnikaülikool, AuVe Tech ja Modern 
Mobility. Lisaks said rahastuse Soome ja Nor-
ra konsortsiumid, kes hakkavad oma lahen-
dusi katsetama Norras, Soomes ja Hollandis. 
Kõigi nende teadus-arendustööde eesmärgiks 
on panna autonoomsete sõidukite juhtimissüs-

teemid proovile reaalsetes liiklusoludes: turva-
line möödasõit, kohandumine inimjuhtimisega 
liiklusega, samuti tuleb iseautodel säilitada 
side juhtimiskeskusega ja alluda selle suunis-
tele. ■
Projekti koordineerib Forum Virium Helsinki. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
(MKM) ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid 
hankelepingu, mille alusel pakutakse järgneva 
kolme aasta jooksul 500 perearstile ja -õele 
arvutikasutuse ja digivõimaluste efektiivsema 
kasutamise koolitusi.
2017. aastal leidis Eesti tervishoiusektoris 
Riigi Infosüsteemi Ametile teadaolevalt aset 
32 küberturbejuhtumit, neist 10 mõjutasid 
otseselt haiglate või perearstide tööd. 2018. 
aastal krüpteeriti ühe perearstikeskuse 
infosüsteemid lunavaraga, mistõttu oli häi-
ritud ka patsientide vastuvõtt. Perearstid, 
kes peamiselt on ka ise ettevõtjad või enda 
tööandjad, peavad teadma, kuidas andmeid 
koguda, hoida ja töödelda, milleks on vaja 
tarkvarauuendusi, millised ohud varitsevad 
küberruumis ja kuidas neid vältida. On palju 

MKM JA TALTECH KOOLITAVAD 500 PEREARSTI JA 
PEREÕDE DIGIVÕIMALUSI PAREMINI KASUTAMA

arste, kes käivad delikaatsete isikuandmete-
ga suurepäraselt ümber, kuid on ka neid, kes 
vajavad koolitusi.
Koolitushanke võitnud Tallinna Tehnika-
ülikooli hinnangul võivad tagasihoidlikud 
digioskused takistada ka tervishoiutöötajate 
tööalast arengut. „Raskus perearsti infosüstee-
mi ja e-tervise teenuseid igapäevaselt kasuta-
da koormab perearsti ja -õde ning väljendub 
eelkõige puudulikus dokumenteerimises ja 
digilahenduste väheses kasutamises,“ märkis 
TalTechi e-tervise professor Peeter Ross. 
„Arvutist ja nutiseadmetest suurema kasu 
saamiseks vajavad õed ja arstid nii digitaalse 
dokumenteerimise oskuste täiendamist, üle-
vaadet digilahenduste uuematest võimalustest 
kui ka üldiseid IKT-oskusi ning eriti teadmisi 
infoturbest ja selle olulisusest,“ lisas Ross. ■
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TALTECHi TEADLASED SAID 
PROJEKTIDE TAOTLEMISEKS TUGITEENUSE
Aasta alguses liitusid TalTechi teadusosakon-
naga kaks projektikirjutajat, et tõhustada üli-
kooli võimekust EL-suunaliste projektitaotluste 
kirjutamisel. Kristel Toomi pikaaegne kokku-
puude erinevate EL projektide kirjutamisel ja 
Lance Boxalli kui endise Euroopa Komisjoni 
projektikoordinaatori kogemus on suurepära-
seks koosluseks taotlejatele toe osutamiseks. 
Tegemist on uue keskse tugiteenusega Tal-
Techis. Ülikoolisisesed konsultatsioonid ja 
kaardistused tõid välja, et struktuuriüksused 
vajavad projektikirjutamise tuge, kuna teadus- 
ja arendustegevus tugineb järjest rohkem kon-
kurentsipõhisel rahastusel. Näiteks perioodil 
2014–2020 on ülikooli osalusega esitatud 547 
Horisont 2020 projektitaotlust, milles TalTechi 
kogueelarve on olnud 270,9 mln eurot. Esitatud 

taotlustest on rahuldatud 59, kogueelarvega 
25,6 mln eurot. Loodame, et tugevam taotluste 
ettevalmistamise võimekus motiveerib enam 
võtma ka koordinaatori rolli taotlustes. Seni on 
ülikool täitnud koordinaatori rolli 22% juhtu-
dest.
Hetkel oleme kokku leppinud, et projektikirju-
tajate töö jaguneb järgmiselt:
 � taotleja koostatud taotluse kommenteeri-

mine, ettepanekute tegemine ja täiusta-
mine;

 � taotluse teatud üldosade (mitte teadusteh-
niliste/spetsiifiliste) kirjutamine;

 � taotluse tervikteksti koostamine, partnerite 
antud sisendi integreerimine ja taotluse 
ühtlustamine, ehk üldisem taotluse esita-
mise koordineerimine. ■

UUDNE PRAKTIKAPORTAAL VIIB KOKKU TÖÖANDJAD JA 
TALTECHi MAJANDUSTUDENGID
TalTechi majandusteaduskond lõi koostöös ette-
võttega Recrur tööandjatele ja oma tudengitele 
unikaalse praktikavahenduskeskkonna: kogu 
suhtlus alates kandideerimisest ning lõpetades 
värbamisega on koondatud süstematiseeritult 
veebiportaali. 
Portaali kasutamisel on ettevõtjatele mit-
meid eeliseid. Näiteks on kuulutuse lisamine 
lihtne ja kiire, kandidaatide haldamine, oma 
talendibaasi moodustamine ja kiire tagasiside 
andmine on ühes keskkonnas. Portaalis saab 
kõiki andmeid lihtsalt analüüsida ja statisti-
kaks vormida ning kogu värbamisprotsessist on 

detailne ülevaade nii tööandjal, ülikoolil kui ka 
üliõpilasel.
Praegu on praktikaportaali kasutajateks tööand-
jad ja TalTechi majandusteaduskonna tudengid, 
kuid tulevikus plaanitakse portaali laiendada ka 
teistele Tehnikaülikooli tudengitele.
Portaal võimaldab tööandjatel hõlpsasti 
värvata noori talente ärijuhtimises, majandus-
analüüsis, turunduses, riigi- ja õigusteadustes 
ning väga paljudes teistes valdkondades. ■

Praktikaportaaliga saab tutvuda:  
sbg.career.taltech.ee

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond

KUULUTAB VÄLJA  
2020. AASTA KEVADISE  
STIPENDIUMIDE KONKURSI 

Kandideerimise periood 
9. märts – 12. aprill  

TALTECH.EE/ARENGUFOND

sbg.career.taltech.ee
taltech.ee/arengufond
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VIRUMAA KOLLEDŽ AVAS ESMAKORDSELT  
VASTUVÕTU IT MAGISTRISSE

Alates jaanuarikuust harjutab Tehnikaülikooli 
Akadeemiline Meeskoor uute dirigentide käe 
all. Tudengikoorile kohaselt toovad nooruslikku 
energiat kaasa värske peadirigent Valter Soosa-
lu (27) ja dirigent Heldur Harry Põlda (23).
Valter Soosalu sõnul on nii väärika ja traditsioone 
austava koori töö juhtimine haruldane võimalus. 
„Loodan väga, et suudan oma seni kogutud teadmi-
si maksimaalselt rakendada, kindlasti annab see 
töö hindamatuid kogemusi ka tulevikuks,“ ütles ta.
Alanud aasta esimesed proovid on värskete 
dirigentide jaoks olnud asjalikud ja töised. 
Valter Soosalu: „Iga algus on omamoodi põnev 
ja eks meestega päriselt tutvumine võtab veel 
aega. Igatahes näen juba esimestest proovidest 
peale potentsiaali väga innustavaks koostööks 
nii muusikas kui ka sellest väljaspool.“
Valter Soosalu on lõpetanud Tallinna Muusika-
keskkooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

koorijuhtimise erialal. Ta on ansambli Põhja Konn 
laulja ja klahvpillimängija. 2017. aastal võitis ta 
populaarse telesaate „Su nägu kõlab tuttavalt“.
Heldur Harry Põlda on lõpetanud Tallinna 
Muusikakeskkooli ja London Guildhall School 
of Music & Drama klassikalise laulu eriala. 
Aastast 2019 on Heldur Harry Rahvusooper 
Estonia stipendiaat.
1945. aastal loodud Tehnikaülikooli Akadee-
miline Meeskoor on üks Eesti suurematest ja 
hinnatumatest meeskooridest, kes lisaks kõr-
gele laululisele tasemele tegeleb kõikvõimalike 
kontsertide, pidude ja muude sündmuste korral-
damisega. Koori liikmete soov on olla värsked ja 
unikaalsed ning eristuda teistest akadeemilis-
test muusikakollektiividest. 2006. aastal võitis 
Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor popu-
laarse telesaate „Eesti muusika karikas“. Kuni 
2019. aasta lõpuni olid koori dirigendid Peeter 
Perens (alates 2003) ja Siim Selis (alates 1992). ■

Valter Soosalu (vasakul) ja  
Heldur Harry Põlda 
Foto: Margo Siimon

TalTechi Virumaa Kolledž Kohtla-Järvel 
hakkab tänavu esmakordselt pakkuma ma-
gistritasemel IT-õpet ning uuendatakse kõiki 
olemasolevaid rakendusõppekavasid.
Kohtla-Järvel hakkab toimuma õppetöö äriin-
fotehnoloogia õppekaval spetsialiseerumisega 
andmeanalüüsile ja arukatele süsteemidele, kes-
kendutakse arukatele süsteemidele ettevõttes, 
masinõppele ning suurandmete analüüsile. 
„Järgime õppekavu koostades ja uuendades 
kiiresti muutuvat nõudlust tööjõuturul. Väär-
tusliku sisendi selleks oleme saanud ka töös-
tusettevõtete tippjuhtide hulgas läbi viidud 
uuringust,“ kommenteeris TalTechi Virumaa 
Kolledži direktor Mare Roosileht.

Uuringu tulemuste järgi vajatakse küsitletud 
ettevõtetes kõige rohkem IKT spetsialiste 
ning IKT juhte. 43,8 % vastanutest hindas 
Virumaa Kolledži vilistlaste erialaseid oskusi  
ja teadmisi kõrgeks ning on valmis neile 
maksma keskmisest kõrgemat töötasu. 87,5% 
vastanutest on valmis võtma Virumaa Kolledži  
tudengeid praktikale. Täpselt sama paljud 
vastajad pidasid regionaalseid kolledžeid 
vajalikuks.
Virumaa Kolledžis saab õppida kolmel raken-
duskõrgharidusõppe erialal päeva- ja ses-
sioonõppes ning kahel magistriõppe erialal. 
Vastuvõtt kõikidele Tallinna Tehnikaülikooli 
erialadele on juba alanud. ■

TEHNIKAÜLIKOOLI AKADEEMILISE MEESKOORI UUED
DIRIGENDID ON VALTER SOOSALU JA HELDUR HARRY PÕLDA



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

10

UUDISED

TEHISINTELLEKTI KOGUKONNAPÄEV UURIS 
TEHISINTELLEKTI TULEVIKKU JA DIGITALENTE
Jaanuari lõpus kogunesid Mektorysse veebi-
kursuse Elements of AI osalejad ja tehisintel-
lekti (AI) entusiastid. Ettekanded ja paneel-
arutelu keskendusid tehisintellekti ja selle 
tuleviku temaatikale avaliku ja erasektori, 
idufirma ja tervishoiu vaatest.
Konverentsil osalenud idufirma Feelingst-
ream.com AI-arhitekti Lauri Ilisoni sõnul on 
tehisintellekt avalikkuses ülekasutatud ter-
min, mille olemust ja vajalikkust täiel määral 
ei tajuta. „On saabunud aeg, mil automaatsed 
lahendused lähevad kaugemale kui eales 
varem. Lahendused on nutikad ja kohanevad 
konkreetse situatsiooniga. See kõik mõjutab 
nii ettevõtlust, riiki kui ka e-riigi toimimist,“ 
rääkis Ilison. Ta lisas, et tehisintellekti tehno-
loogia võimaldab muuta eri valdkondi efek-
tiivsemaks ja samas tuua teenused kodanikele 
lähemale täpselt siis, kui neid on vaja. 
Ilison märkis, et oma roll on kodanikel, kes 
teenuseid tarbima hakkavad. Just nemad 
peavad mõistma tehisintellekti olemust ja 
kasu. „Tehisintellekti ei pea kartma kui mõnd 
müstilist olevust, vaid nägema seda kui abilist 
igapäevaprobleemide lahendamisel,“ ütles ta. 
Veebikursus Elements of AI annab õppuri-
le ülevaate tehisintellekti toimimisest, kuid 
samuti põgusalt seda ümbritsevast filosoofiast 

ning metodoloogiast, kuidas tehisintellekti 
rakendatakse. Kursuse eesmärk on levitada 
tehisintellekti alaseid teadmisi ja oskuseid või-
malikult suurele osale ühiskonnast ja inimes-
tele eri valdkondadest. 
Tasuta kursus käivitus 18. novembril 2019. 
ja sellel on Eestis juba üle 4800 registreeritud 
kasutaja. Kursuse Eesti patroon on president 
Toomas Hendrik Ilves ning kursuse eestkõne-
lejateks on väliskaubandus- ja infotehnoloogia-
minister Kaimar Karu ja Riigikogu liige Riina 
Sikkut. ■

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut kuu-
lutas välja koolinoorte mobiilimängu konkursi, 
mille võidutöö saab rahvusvahelise rändnäituse 
„Mineraalid-superstaarid! Maa alt koju“ interak-
tiivseks osaks. Konkursile on oodatud osalema 
kõik programmeerimishuvilised õpilased kas indi-
viduaalselt või kaheliikmelistes meeskondades. 
TalTechi geoloogia instituudi teaduri Rutt Hintsi 
sõnul tuleb konkursil osalemiseks programmeerida 
üks maapõueteemaline nutimäng. „Konkursitööks 
sobivad teemad on universumi ja elementide teke, 
maateadus, metallid ja mineraalid ning nende ka-
sutamine igapäevaelus. Oluline on meeles pidada, 
et mängu sisu sobiks eri vanuses külastajatele ja 
vastab teaduslikele faktidele. Julgustame noori 
oma fantaasiat tööle panema, uurima maapõue 
ja saama osa põnevast võistlusest, mille võidutöö 
jõuab Prantsusmaale, Belgiasse, Soome ja Portu-
gali näitusekülastajateni,“ rääkis Hints. 
Parimad mängud selgitab välja žürii, mis koosneb 
mängude arendajatest ja maapõue valdkonna 

ALGAS ÕPILASTE MOBIILIMÄNGU KONKURSS
spetsialistidest. Auhindu jagatakse nii kõige ka-
sutajasõbalikuma kui ka õpetlikuma sisuga män-
gule. Parim mäng läheb koos näitusega rändama 
Euroopasse, kus näituse külastajatel on võimalus 
sellega mängida.
Õpilased saavad esitada mänge konkursile kuni 
30. aprillini ning võitjad kuulutatakse välja 9. mail. 
Rahvusvaheline rändnäitus „Mineraalid-super-
staarid! Maa alt koju“ on avatud Tallinna Tehnika-
ülikoolis mai keskpaigani. Näitusel saab katsuda 
ja lähemalt uurida ligi 100 maavara üle kogu 
maailma. 
Konkurssi ja näituse loomist rahastab Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 
toormaterjalide innovatsioonivõrgustik EIT Raw 
Materials Euroopa projektist TravelEx, mille ees-
märk on tõsta teadlikkust maavaradest ja nende 
väärtusest. ■

Loe konkursi kohta lähemalt  
taltech.ee/konkursi-reeglid/ 

taltech.ee/konkursi-reeglid/
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KOOLIMESS KOHTLA-JÄRVEL
30. jaanuaril Virumaa Kolledžis toimunud koo-
limessil käis 150 gümnasisti Ida- ja Lääne-Vi-
rumaa koolidest. Koolimessil tutvusid tulevased 
üliõpilased õppeprogrammide ning TalTechis ja 

Virumaa Kolledžis õppimise ja sisseastumistin-
gimustega. Gümnasistid said osaleda 30 töötoas. 
Kõige kiiremad abituriendid esitasid sisseastu-
misavalduse kohapeal läbi SAIS-i. ■
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LEHO KUUSK: 
TÖÖSTUS SÕLTUB 
HARIDUSSEKTORIST, 
SEST MEIE SUURIM 
RESSURSS ON 
TARGAD INIMESED
ABB ja Tehnikaülikooli koostöönõukoja liige Leho Kuusk teab hästi, mida on 
tarvis, et robotid inimese kõrvale tuleks: tarku inimesi. Selleks omakorda on 
vaja, et tööstusettevõtted annaks ülikoolile teada, kes on nende jaoks tark 
inimene. Ja selleks on tarvis teha tihedat koostööd. 

Mari Öö Sarv  Fotod: A³ Creative Agency (Nikita Turok)

PERSOON
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PERSOON

Noorte hulk demograafias ja samamoodi inse-
neriks õppijate hulk väheneb, samas ei ole Eesti 
tööstus end samavõrra kokku tõmmanud. 

Tundub, et noortest inseneridest on 
suurem puudus kui neile pakutavatest 
töökohtadest.
Tänapäeva avatud maailmas, kus info ükskõik 
mis asjast jõuab ükskõik kelleni, ütleks pigem, 
et iga koolilõpetaja saab endale valida mee-
lepärase eriala, sest tal on nii hea pilt kõigist 
võimalustest.
Ma arvan, et see võistlus käib mõlematpidi. 
Kuid vähemalt ABB seisukohast, kuna oleme 
nii suured ja tuntud ning tegeleme ka taas-
tuvenergia ja keskkonnasäästlike toodete ja 
lahendustega, mis on noorte jaoks olulised, siis 
pole meil olnud suuri probleeme uute inseneri-
de leidmisega. Noorte osakaal on meil märki-
misväärt ja kui kogukond on noor, siis tõmbab 
see eakaaslasi ligi.

Ometi püüate juba gümnaasiumi-
noortesse inseneeriapisikut süstida.
Teeme tõesti tööd selleks, et noored tuleks 
tehnikavaldkonda, ja kui nad juba on tehnika-
hariduse teele jõudnud, siis võimaldame prak-
tikakohti – soovitan seda ka kõigile teistele 
ettevõtetele. Läbi praktika saab õppiv noor 
paremini aru, mis teda tegelikult huvitab, ja 
kui kohe pärast esimest või teist kursust saab 
kusagil päriselt järele proovida, kas see, mida 
ta õpib, on see, mida ta tegelikult teha tahab, 
siis võidavad sellest nii tema kui ka tööandja. 
Heal juhul saabki noor juba kooliajal esimesed 
kogemused sellest, kuidas tööl läheb vaja seda, 
mida koolis õpetatakse ja mida võiks veel juur-
de õppida. Praktikakogemus aitab tal kindlasti 
ka oma õpingukava täpsemaks kujundada. 
Meil oli eelmisel aastal üle 70 praktikandi ja 
isegi kui nad kõik meile pärast tööle ei tule, 
saavad nad hangitud kogemusi viia ka teistes-
se tööstusettevõtetesse.

Milline oli Teie enda haridustee?
Keskkooli lõpuni polnud sel tehnikavaldkon-
naga mingit pistmist, kuid kodus jootsin ja 
panin kokku kõike, siiski eelkõige helitehnika-
ga seotud asju – mikroskeeme, valjuhääldeid, 
värvusmuusikat. Sealt tuli huvi elektroonika 
vastu ja kõrgharidusteed alustasin 1988. aastal 
TPIs elektriajamite ja tööstusautomaatika 
õppekaval. Õppisin viis aastat, diplomitöö tegin 
Soomes ABB-s. Nii et tänu tehnikaülikoolile 
tekkis üldse minu side ABB-ga – õppimise ajal 

Kohtusime Jüris ABB Eesti peakontoris ning 
rääkisime ettevõtte juhatuse liikmega tööstusest 
ja kõrgharidusest, tööst ja noortest, tehnikast 
ja tootmisest. Muu hulgas on Leho Kuusk ABB 
robootikavaldkonna juht, kes käivitas hiljuti ro-
botiseeritud liinide kokkupaneku tootmisüksuse 
– meie intervjuu ajal pannakse seina taga kokku 
tootmisliine, kus üks koostisosa on robot, ehk 
liine, mis hakkavad ise asju kokku panema.

ABB annab TalTechi tudengitele praktika-
kohti, aitab arendada õppekavasid,  
annab loenguid, toetab Tudengivormelit, 
Iseautot ja hulka laboreid, jagab  
stipendiume… Mis ma nimetamata jätsin?
Koostöönõukoda ja ümarlaud laiemalt teeb koos-
tööd tehnikaülikooli inseneri- ja IT-teaduskonna-
ga. Osaleme õppekavade koostamisel – olen ka ise 
mitme õppekava nõukogus –, samuti anname õpi-
oskustest tagasisidet, kui tudeng käib meie juures 
praktikal. Näeme siin ju kohe ära, millistest 
oskustest jääb puudu või mida võiks veel õpetada, 
et noor insener vastaks tööstuse ootustele. Kuna 
me ise teenindame suurt osa Eesti tööstusest 
kõikvõimaliku automaatika ja elektrifitseerimise-
digimise projektidega, näeme ka seda, milline on 
tööstuse vajadus noore inseneri oskustele.
Tööstuse kogemust viime tudengiteni ka 
loengutes. Eelmise aasta kevadsemestril oli 
ABB-l õppeaine, kus katsime tootearenduse 
teemadega terve kursuse. 12 loengus rääkisid 
12 meie spetsialisti igaüks oma teemal: mida 
tema töö tähendab, mida peab oskama ja mida 
ta reaalselt teeb. Mina olin üks neist.
Anname tõesti üliõpilastele ka stipendiume, 
propageerimaks inseneriharidust, oleme Tuden-
givormeli üks kahest peasponsorist, osaleme 
Iseauto projektis, panustame tudengite häkato-
nis, näiteks ülesannete ettevalmistamisega…
Kõikvõimalikke ühiseid projekte arutame 
koostöönõukojas rohkemgi – näiteks kuidas 
tutvustada juba gümnasistidele, milline on 
inseneri igapäevane töö ehk kes temast insene-
riks õppides saab.

Mis te vastu saate?
Kui TalTechil on võimalus pakkuda tudengitele 
midagi põnevat teha, siis me loodame, et tuleb 
rohkem tudengeid inseneriasja õppima. Ja 
mida rohkem on noori, kes õpivad pärast kesk-
kooli inseneriks, seda tugevam on kogu Eesti 
majandus. Kuna meie oleme üks suuremaid 
erakapitalil põhinevaid tööandjaid Eestis ja üks 
suurimaid tööstus-tootmisettevõtteid, siis kui 
meie sellesse ei panusta, kes siis veel? 
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materjalid, teadmised ja võimalused, kuidas 
luua uusi tooteid ja arendada uusi tehnoloogiaid.
Ilmselgelt siis, kui mina koolis käisin, oli arvu-
tiõpetus ja digitaliseerimisega seotud haridus 
oluliselt teistsugune kui praegu. IT-kirjaoskuse 
saime, aga neid asju, mida ma sel ajal õppisin, 
enam ei kasutata. Samas, kui sul on vajalik 
mõttemaailm olemas, siis sa saad aru protsessist 
ning pole probleem mistahes keel juurde õppida 
ja vajalikku protsessi IT-maailmas kirjeldada.

Inseneeria ja IT on tänapäeval  
ilmselt paljuski juba lahutamatud,  
moodustunud on üks ühine valdkond?
Kui me saja aasta eest rääkisime, et kõigil 
peaks olema kirjaoskus ja see annab võimalu-
se õppida midagi juurde – oled sa siis arst või 
põlluharija, lugemine on kõige alus –, siis täna-
päeval on IT see baasoskus, mida kõik peavad 
oskama ja mida õpetatakse põhikoolis-gümnaa-
siumis. Ülikool annab eriala, kus oma teadmisi 
kasutada, vallates IT-kirjaoskust. Kui vaadata 
IT-teadmisi nagu lugemisoskust, siis lugeda 
oskavad meil ju arstid, juristid, finantsistid ja 
üldse kõigis eluvaldkondades töötajad.

Samamoodi sõltub ABB toimimine  
näiteks geoloogidest, et oleks terast, 
logistikutest, et see teieni jõuaks…  
Millistest sektoritest tööstusautomaatika 
kõige rohkem sõltub?
ABB jääb seisma, kui meil pole insenere, kes 
oskavad planeerida, käitada tootmist, luua 
seadmeid, mida me tahame toota. Meie res-
surss on inimesed, nii et me sõltume kindlasti 
haridussektorist. Kõik Eesti ettevõtted sõltu-
vad haridussektorist, tarku inimesi on kogu 
aeg tarvis ja pole olemas tootmisettevõtteid, 
kus insenere vaja ei ole.

Suur pinge ülikoolidele!
Suur pinge meile kõigile, sest päris nii ju ka 
ei saa, et me sirutame käed ülikooli poole, et 
andke meile insenere ja selliste oskustega, nagu 
me tahame, aga me ei ütle, milliseid oskuseid 
me tahame.
Anname aktiivselt ülikoolile tagasisidet prak-
tikantide oskuste kohta just sellepärast, et kui 
näeme, et koolis õpitul on reaalse maailmaga 
vahe sees ja midagi jääb puudu, saame õppeka-
va muuta. Üks lihtne näide: reaalses elus peab 
inseneril olema projektijuhtimise oskus, ta peab 
mõistma voogu ja vastutama rohkem kui ainult 
oma isikliku töölõigu eest – kuid projektijuhti-
mist kui ainet ülikoolis varem ei õpetatud.

PERSOON

läksin sinna praktikale. Töö kõrvalt jätkasin 
õpinguid tehnikaülikooli magistrantuuris ja 
magistrikraadiga saigi haridustee ülikoolis 
ühele poole.

Kommenteerige enda toonast  
TPI haridust ja täna samas koolis  
samas valdkonnas pakutavat.
Valikuvabadust on tänastel tudengitel oluli-
selt rohkem – valikainete hulk ühe õppekava 
sees on suur. Minu jaoks oli ja jääb küsimus, 
kuidas keskkoolist tulles teada, mis aineid – 
teadmisi või oskusi – ma tulevikus vajan. Ehk 
kuidas esimese-teise kursuse tudeng oskab 
teha enda jaoks õiged valikud. Siin muutubki 
tähtsaks praktika, millest enne rääkisime. 
Tugev positiivne muutus viimasel kahel aastal 
on õppekavades ka. Omal ajal õppisin mina 
viieaastase bakalaureuseõppe jooksul esime-
sed kolm aastat üldist matemaatikat, füüsikat, 
joonestamist ja muid teoreetilisi aineid, eriala-
ga kokkupuuteid praktiliselt ei olnud ja enne 
4. kursust ei saanud üldse aimu, mida elekt-
riajamid ja tööstusautomaatika endast kuju-
tavad. Nüüd on toodud erialaseid aineid juba 
1. kursusele, et tudengil tekiks seos teooria ja 
praktika vahel. Nii on ka suurem motivatsioon 
teooriat õppida ja huvi õppimise vastu püsib. 

Kui kiiresti see haridus aegub?  
Näiteks Teie enda ülikooliteadmised.
Elektrimootor pöörles minu ajal samade vale-
mite alusel nagu praegu ja pöörles nii ka sada 
aastat tagasi, kuid ka muutusi on palju – uued 
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Tänapäeval räägitakse palju robotiseerimisest, 
aga ükski robot ei hakka tööle ilma inimeseta 
ja selleks, et kusagil toimiks robotiseeritud 
liin, on vaja insenere, kes selle välja mõtlevad, 
projekteerivad, selle töö simuleerivad ja kogu 
liini püsti panevad ja käivitavad. Nii et tänu 
robotiseerimisele ja digitaliseerimisele lihtsalt 
muutub inimese töö iseloom – rohkem lisa-
väärtust loovaks, nutikamaks.

Niisiis, te ehitate tootmisettevõtetele 
robotiseeritud liine. Mis suunas tööstus-
robotite areng praegu maailmas liigub?
Maailmas on siiamaani robotid olnud laialt ka-
sutusel kolmes sektoris: auto-, elektroonika- ja 
metallitööstuses, kus nad tegelevad koostami-
sega ja tööpinkide teenindamisega. Nüüd aga 
kasvavad robootikas kõige kiiremini toiduaine-
tööstus, puidutööstus ja teenindussektor, kus 
suureneb robotite kasutamine 30–40% aastas 
ja see on koht, kus robot tuleb inimese kõrvale. 
Klassikaline robot on seni olnud kollase aia 
sees ja kui aiauks avatakse, jääb robot igaks 
juhuks seisma, et ta inimest ei lööks. Muutus 
on selles suunas, et robot tuleb inimesele lähe-
male ja hakkab tegema inimesega koostööd. 
ABB-l on ka üks koostöörobot YuMi, ta ongi 
mõeldud selleks, et töötada koos inimesega 
– kas siis istub inimese vastas laua taga ja 
panevad koos midagi kokku, või on inimesega 
sama liini ääres, inimene teeb üht ja robot 
teist operatsiooni, vahepeal müksavad üksteist 
ja toimetavad õnnelikult edasi.
Miks meie sellele nii palju rõhku paneme ja miks 
seda peaks tegema kogu Eesti tööstus – Euroo-
pas on keskmiselt 10 000 töötaja kohta umbes 
100 robotit, Eestis 10. Kui tahame Euroopa 
turul konkureerida, siis operatsioonid, mida on 
võimalik teha robotiga, tulebki teha robotiga. 
Maailmas on robotile sobiva töö märkimiseks 
kasutusel termin „tripple D“ ehk dull, dirty and 
dangerous – rumal, räpane ja ohtlik töö.

Milliseid töid robotid siis neis  
uutes sektorites teevad?
Näiteks pakkimine: liini pealt tulevad pakid, 
mis on vaja saada euroalustele. Sama töö on 
ehitusmaterjalitööstuses, farmaatsiatööstu-
ses… Eelduseks on suur kogus ja 24-tunnine 
tootmine teeb tasuvusaja eriti lühikeseks. 
Meie oleme teinud kondiitritoodete pakenditele 
parim enne kuupäeva kirjutamise roboti, mis 
otsib esmalt üles koha, kuhu selle võib kirjuta-
da, ja siis paneb kuupäeva peale, samuti roboti, 
kes teeb kvaliteedikontrolli – kui on vaja mingit 
toodet kontrollida teatud kohtadest või mõõta 
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dajast, kas ta märkab sind või ei – kuid kõige 
rohkem kaotab sellest ju praktikant ise. Oluline 
on ka see, kuidas praktikandi tehtav töölõik on 
seotud suurema tiimi või ettevõtte tööga. Tore, 
kui praktikajuhendaja seletab, aga kui ei, siis 
jällegi: küsimine on ainult hea.

Öelge mõni soovitus tänasele üliõpilasele.
Peab olema aktiivne, proovima erinevaid asju, 
leidma kontakti, kelle juurde minna ja uurida, 
mida tulevikus teha, ja siis juba küsima, näita-
ma end, olema huvitatud sellest, kuhu ta sattus. 
See tekitab huvi ka tööandjas ja pärast kooli on 
järgmist sammu hõlpsam teha. Palju lihtsam on, 
kui tead, mille nimel sa panustad või mis või kes 
sinu tööst sõltuvad. Kuna valikaineid on palju, 
siis tasub uurida, mis oskusi on vaja erialal, 
mida tudeng tahab pärast hakata tegema, ning 
võtta ülikoolist, mis võtta annab. See on aeg 
õppimiseks, hiljem elus pole enam pea nii terav 
ja õppimiseks jääb muude kohustuste kõrvalt 
vähem aega. Oskused ja teadmised on see, kuhu 
peab tudeng panustama.

Eeldate, et ta juba teab, mida ta  
elus teha tahab. Aga kui ta ei tea?
Sel juhul aitab ainult üks asi: kogemus. Prak-
tika erinevates kohtades ja isiklik aktiivsus – 
uurige, küsige, teadmine ise teie juurde ei tule.

Kas Te ise olete pigem tegutseja või  
pigem ideede generaator?
Koostöönõukoja vedamine ei ole küll käed-kül-
jes tegutsemine, kuid ma käisin ka tudengitele 
loengut andmas. See on tore küsimus, sest 
kõigile inseneridele meeldib ise midagi oma 
kätega ära teha ja näha, mis pärast juhtub, 
kuid juhtides nii suurt organisatsiooni, inimesi 
ja tegevusi, pole tööelus enam selleks palju 
aega. Kui aga töötaksin insener-projektijuhi-
na, kes mõtleb välja robotisüsteeme...

Kas vahetaksite praegu kohad  
mõne sellise inimesega?
Ilmselt ma peaksin selleks kõvasti õppima... 
Aga kui läheme töökeskkonnast välja, siis 
hobid on mul ikkagi kõikvõimalikud kätega 
tegemised, alates vana palkmaja või sauna 
ülesehitamisest – kompenseerin nii oma käte-
ga ärategemise kihku.

Nii et tööl ideede generaator,  
kodus tegutseja?
Eks ma tööl jälgin, et genereeritud ideed saak-
sid teostatud. ■

PERSOON

teatud parameetreid. Näiteks kui on 1000 ühe-
sugust, 500 teistsugust ja 1500 kolmandat moo-
di toodet, siis on roboti eelis see, et teda saab 
teistsuguse toote kontrollimiseks või valmista-
miseks kiirelt ümber programmeerida. Meiegi 
arvasime varem, et robot on hea lahendus 
siis, kui on tohutu suur seeria – ei ole! Suurte 
koguste puhul teeb CNC-masin töö kiiremini ja 
paremini ära, aga see masin teebki ainult ühte 
asja. Keskmise suurusega ja muutuvad partiid 
on roboti pärusmaa, sest pole vaja uut masinat, 
vaid anda samale robotile uus ülesanne. See 
teeb uue toote juurutamise aja oluliselt lühe-
maks ja investeeringud väiksemaks.

Kui palju olete pidanud oma  
inseneri haridust täiendama, kohendama, 
juurde õppima?
Juurde õppida on kindlasti vaja, see käib inse-
nerielu juurde – see käib tegelikult mistahes elu 
juurde. Tulevad uued lahendused, tooted, tarkva-
ra, vajadused, sellega tuleb kaasas käia. Insener 
olemine on elukestev õpe, alati on võimalik ka 
ülikoolist leida mõni kursus, rääkimata toodete ja 
lahendustega seotud koolitustest, mida pakutakse 
tuhandeid ja tuhandeid üle maailma.Kui meile 
tuleb insener tööle, siis koolituste hulk, mis ta 
aastas saab, sõltumata sellest, mitu aastat ta on 
töötanud, on küllaltki suur. 
Mina olen juurde õppinud juhtimis- ja finants-
alaseid teadmisi, nende juurdeõppimine eriala 
tundes on oluliselt lihtsam kui vastupidi. Ehk 
kui ma õpin juhiks, siis pärast töö kõrvalt eri-
ala enam selgeks ei õpi, aga kui oskan mingit 
eriala, siis ehkki see nõuab pingutust ja moti-
vatsiooni, on pärast siiski võimalik juhtimisos-
kusi ka töö kõrvalt juurde õppida. Läbisin paar 
aastat tagasi EBSis kaheaastase tegevjuhi 
magistrikursuse – väga huvitav, kuid kerge 
see kindlasti ei olnud. Aga kordan veel: minu 
kogemuse põhjal on esmalt tähtis omandada 
eriala, mis sulle meeldib, ning muud oskused 
saab hiljem juurde hankida.

Mainisite, et teil käis mullu üle 70 prakti-
kandi mitmest tehnikakõrgkoolist.  
Millised need tänapäeva noored on?
Tänapäeva noored ei erine suurt mittetänapäe-
va noortest. Ennekõike sõltub ikkagi iseloomust 
– on aktiivseid, kes oskavad rohkem kui võiks 
arvata, aga on ka vaiksemaid, kes vajavad 
enam julgustamist. Minu soovitus on alati olla 
ise aktiivne, ise esitada küsimusi, ise otsida väl-
jakutseid. Nii saab kõige rohkem õppida. Selge 
muidugi on, et praktika saab läbida ka vaikselt 
kui hiirekene ja siis sõltub juba praktikajuhen-
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AASTA TEGIJAD

NELI TALTECHi TEADLAST 
SAID VABARIIKLIKUD 
TEADUSPREEMIAD
Teaduskommunikatsiooni spetsialist Kersti Vähi  Fotod: TalTech

Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja moleku-
laarbioloogia instituudi molekulaarbioloogia 
professor TÕNIS TIMMUSKile anti preemia 
keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde 
tsükli „Neuraalse aktiivsusega reguleeritud 
geeniekspressiooni mehhanismid“ eest. Närvi-
rakkude küpsemist, nende arvu ja omavahelist 
suhtlemist mõjutavate molekulaarsete sig-
naaliradade ja seda vahendavate ainete nagu 
dopamiini toime detailsem mõistmine on võti 
mitmete psühhiaatriliste haiguste raviks. Töö-
de tsükkel analüüsib närvirakkude ülesandeid 
„juhendavate“ oluliste geenide BDNF ja TCF4 
toimemehhanisme. Tulemused avavad uusi 
võimalusi uute kesknärvisüsteemi mõjutavate 
ravimite ja ravimeetodite arendamiseks. 

2008. aastal pälvis Timmusk riigi teaduspree-
mia arstiteaduse valdkonnas (närvisüsteemi 

TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia 
instituudi laboratooriumi juhataja professor 
MARINA TRAPIDO (kollektiivi juht pildil), 
vanemteadur Niina Dulova, vanemlektor 

Marina Kritševskaja ja professor Sergei Preis 
said preemia tehnikateaduste alal tööde tsükli 
„Süvaoksüdatsiooni tehnoloogiate arendamine  
kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendami-
seks: tugevalt saastatud tööstusreovetest mikro- 
 saasteaineteni õhus ja vees“ eest. Kollek tiiv 
töötas välja uued õhu, vee ja pinnase puhastus-
protsessid laialt levinud raskesti biolagunevate 
mikrosaastainete, nagu ravimid, pestitsiidid 
või sünteetilised värvained, lagundamiseks läbi 
süvaoksüdatsiooni. Sünteesiti uus nanokristal-
liline katalüsaator. Mõned puhastusprotsessid 
muudeti jäätmevabaks, õpiti efektiivselt puhas-
tama rauarikast põhjavett ning tänu reovete 
toksilisuse vähendamisele kujunes bioloogiline 
puhastus senisest efektiivsemaks. 
2001. aastal sai riigi teaduspreemia tehnikatea-
duste valdkonnas Sergei Preis (Marina Trapido 
kollektiivi koosseisus) töö eest „Täiustatud 
oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kait-
seks ja vee säästvaks kasutamiseks.“ ■

Vabariigi Valitsus andis välja eelmise nelja aasta jooksul valminud 
ja avaldatud parimate teadustööde eest preemiad, millest kaks tuli 
Tehnikaülikooli.

haiguste molekulaarsetest mehhanismidest) 
ning 2010. aastal tunnustati teda Eesti Vaba-
riigi Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. ■
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TEHNIKAÜLIKOOLI PARIMAD 
TEADUSES AASTAL 2019

2019. AASTA TEADLANE TARGO KALAMEES 
inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi professor 

Teaduskommunikatsiooni spetsialist Kersti Vähi

veerimist tehases eeltoodetud lisasoojustuspa-
neelidega. 
Veebruaris toimus esmakordselt Eestis rah-
vusvaheline puitehituse konverents Forum 
Wood Building Baltic 2019, mille korraldamist 
juhtis Targo Kalamees. Konverentsi fooku-
ses olid olulised puidust hoonete tehnilised 
teemad: ehitusfüüsika, niiskusturvalisus, 
energiatõhusus, tulekaitse, uued materjalid ja 
tehnoloogiad. Kuna konverents oli ülimalt edu-
kas, otsustati see muuta traditsiooniks ja järg-
mine konverents toimub Lätis 2021. aastal. 
Targo Kalamees on ka rahvusvahelise konve-
rentsi 12th Nordic Symposium Building Physics 
2020 teaduskomitee juht. Konverents korralda-
takse TalTechi kampuses Mustamäel. Maailma 
ehitusfüüsika ja energiatõhususe tippteadlaste 
Eestisse toomise kõrval on kõrgetasemelise tea-
duskonverentsi korraldamine oluline ka Eesti 
ehitusettevõtete teadmiste suurendamiseks.

Targo Kalamehele oli 2019. aasta teaduste-
gevuses erakordselt viljakas. Teadustulemu-
si sündis lisaks PUT-i ja Teadmistepõhise 
ehituse tippkeskuse raames toimuvale tööle 
mitmes rahvusvahelises uurimisprojektis, 
teadlane osales riikliku LMIN19072 Pika-
ajalise renoveerimisstrateegia ettevalmista-
mises ning avaldas aasta jooksul 17 teadus-
publikatsiooni, millest 11 olid 1.1 kategooria 
artiklid. 
2019. aastal algas TalTechi Mäepealse 3 
õppe ja teadushoone rekonstrueerimine. See 
kolmekor ruseline täispuidust liginullener-
giahoone saab olema mitmete unikaalsete 
elementidega ja selle ehitusprotsessis arenda-
takse T. Kalamehe juhtimisel ehitamisaegse 
niiskuse haldamise metoodikat. 
Targo Kalamehe juhitud teadusprojekti, Tal-
Techi liginullenergia pereühiselamu eeskujul 
on alustatud järgmise korterelamu tervikreno-

2019. AASTA NOORTEADLANE RALF-MARTIN SOE 
Targa linna tippkeskuse juhataja vanemteadur

Ralf-Martin Soe doktoritööst sai alguse Finest 
Twinsi initsiatiiv, mis sai 2019. aastal Euroopa 
Komisjonilt ja Eesti valitsuselt 32 miljoni eurose 
stardiraha targa linna tippkeskuse loomiseks, 
see on Tehnikaülikooli kõigi aegade kõige suu-
rem konkurentsipõhine teadus-arendusgrant. 

Soe on osalenud targa linna teadusvaldkonna 
käivitamisel Eestis ning publitseerinud artik-
leid kõrge mõjufaktoriga teadusajakirjades. 
Tal on koostöökogemust mitmete rahvusvahe-
liste tippteadlastega targa linna valdkonnas 
ning ta kuulub Albany University käivitatud 
targa linna konsortsiumisse. TalTechCity init-
siatiivi raames on Soe käivitanud strateegilise 
teadusarenduskoostöö Tallinna linnaga.

Varem on Soe käivitanud ja juhtinud mitmeid 
targa linna piloote, mis on läbi viidud lin-

nades üle Euroopa, näiteks isejuhtiva bussi 
pilootprojektid Kongsbergis, Helsingis ja 
Tallinnas Sohjoa Baltic projekti raames. Ette-
võtlus- ja infotehnoloogiaministri nõunikuna 
käivitas mitmeid olulisi arendusprojekte  
Eesti riigi tasemel, näiteks Viimane Miil  
(20 miljoni eurone investeering kiire interneti 
taristusse) ning IKT Arenguprogramm  
(28 miljoni eurone investeering tööstuse digi - 
ta liseerimisse, e-residentsusse, ehituse digita-
liseerimisse, küberturvalisuse teadusaren-
dusse jm). Ralf-Martin Soe on olnud ka oma 
teadustöö aktiivne populariseerija Eestis ja 
rahvusvaheliselt. 

Intervjuud Ralf-Martin Soega saab lugeda 
Mente et Manu 2019. aasta  
mainumbrist (nr 2/1876).
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TEHNIKAÜLIKOOLI 
2019. AASTA PARIMAD 
TEADUSARTIKLID

Molekulide iseorganiseerumine on üks intri-
geerivamaid fenomene keemias. Makrotsük-
lite ja molekulaarsete puuride teket lahjades 
lahustes on suhteliselt palju uuritud, samas 
teaduskogukonna arusaam lahustivabas kesk-
konnas toimuvast molekulide iseorganiseeru-
misest on väga piiratud. Artikkel kirjeldab esi-
mest näidet molekulide iseorganiseerumisest 
eri suurusega makrotsükliteks mall-molekuli 
järgi ning lahustivabades tingimustes. Raken-
dades happe katalüüsi, mehhanokeemiat ja 
spontaanset anioonsete mall-molekulide abil 
suunatud oligomeeride reorganiseerumist, 
sünteesiti tahkes faasis kvantitatiivse saagi-

sega 6- ja 8-ühikulised hemikukurbituriilid. 
Arendatud sünteesimeetod on väga efektiivne 
ja keskkonnasõbralik, sest võimaldab tekitada 
ühes etapis kuni 32 süsinik-lämmastik sidet, 
samas tarvitades reaktsioonis 100 korda vä-
hem tugevaid happeid, võrreldes olemasoleva 
sünteesimeetodiga lahusti juuresolekul. Uute 
efektiivsete ja keskkonnasõbralike sünteesi-
meetodite väljatöötamine on oluline, sest tagab 
juurdepääsu molekulaarsete mahutite süntee-
sile suures skaalas, viimased on rakendatavad 
keskkonnaseire, materjalide ja bioloogiliste 
süsteemide uurimises.

LOODUS-, TÄPPIS- JA TERVISETEADUSTE VALDKONNAS
SANDRA KAABEL, ROBIN S. STEIN, MARIA FOMITŠENKO, IVAR JÄRVING, 
TOMISLAV FRISCIC, RIINA AAV  
„Size-Control by Anion Templating in Mechanochemical Synthesis of 
Hemicucurbiturils in the Solid State“, Angewandte Chemie International 
Edition 2019, 58, 6230–6234

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA VALDKONNAS  
VALITI KAKS PARIMAT
ANTON VEDEŠIN, JOHN MEHMET ULGAR DOGRU, INNAR LIIV,  
SADOK BEN YAHIA, DIRK DRAHEIM  
„A Secure Data Infrastructure for Personal Manufacturing Based on a 
Novel Key-less, Byte-less Encryption Method“, IEEE Access, 2019
Oleme jõudnud 3D-printeritega ajastusse, kus 
igaüks võib olla uue toote looja. See tähen-
dab uute ärimudelite tekkimist, kus väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtted suudavad 
kvaliteetselt ja kiiresti lokaalselt teenindada 
erinevaid tööstusvaldkondi. 
Artikli esimese autori, Anton Vedešini ettevõte 
3D Control Systems tegeleb pilvetehnoloogia 
3DPrinterOS arendamisega, mille abil saab 
teha kaudselt 3D-printimist. Kui varem oli 
printimiseks vaja projekteerida joonestustark-
varaprogrammis ja sooritada veel teisi samme, 

mis tõstis ka küberturvalisuse riski, siis selle 
tehnoloogia eesmärk on jõuda ideest füüsili-
se objektini ühe klikiga. Samuti võimaldab 
platvorm „tõlkida“ 3D-pildi eri printerite jaoks 
arusaadavaks. Kui täna on 3D-printimine 
väga mugav, siis Vedešini ja tema kaasautori-
te Dogru, Liivi, Yahia ja Draheimi tunnustuse 
pälvinud artikli fookus on sellel, kuidas turva-
liselt korraldada suhtlust kümnete tuhandete 
printerite vahel. Seda võimaldab n-ö ilma 
võtmeta ja baitideta krüpteerimine, kus räsi-
funktsiooniga saadetakse räsisõnum kohale 
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SOTSIAAL- JA HUMANITAARTEADUSTE VALDKONNAS:
MAARJA TOOTS  
„Why E-participation systems fail: The case of Estonia’s Osale.ee“, 2019 
Government Information Quarterly, 36 (3), 546−559

titegurid, osapoolte ootused-vajadused ja 
projektijuhtimise probleemid. Artikli empii-
riline analüüs pakub lisaks olulisi õppetun-
de Eesti valitsuse osalusportaali Osale.ee  
kogemuse näitel, mis võiksid ka teistel 
riikidel aidata vältida vigu e-demokraatia 
arendamisel. 
Artikkel on osaliselt valminud ETAg-i  
personaalse uurimistoetuse PUT773 „Avali-
ku sektori innovatsioon: Kaasaegsete identi-
teedihaldustehnoloogiate kaasusanalüüs“ 
toel.

Viimase 15–20 aasta jooksul on paljud riigid 
katsetanud veebipõhiste osalusplatvormidega, 
mis võimaldavad kodanikel poliitika kujun-
damises kaasa rääkida. Praktikas ei suuda 
e-osaluse kanalid aga sageli aktiivset kasuta-
jaskonda tekitada ega loodetud kvalitatiivseid 
tulemusi saavutada. Auhinnatud artikkel 
uurib e-osaluse platvormide ebaõnnestumise 
põhjuseid, pakkudes välja analüüsimudeli, 
mis kombineerib infosüsteemide juhtimise ja 
e-osaluse teaduskirjandust. 
Mudel vaatleb ebaõnnestumist kui protses-
si, milles põimuvad ebasoodsad konteks-

KRISTI TIMMO, MARE ALTOSAAR, MARIS PILVET, VALDEK MIKLI, 
MAARJA GROSSBERG, MATI DANILSON, TAAVI RAADIK,  
RAAVO JOSEPSON, JÜRI KRUSTOK, MARIT KAUK-KUUSIK  
„The effect of Ag alloying of Cu2(Zn,Cd)SnS4 on the monograin powder 
properties and solar cell performance“, Journal of Materials Chemistry A, 
2019, 7, 24281–24291 DOI:10.1039/C9TA07768E
Suurenev energiatarbimine ja sellega kaasnev 
CO2 emissioonide suurenemine on üha kasvav 
koormus keskkonnale. Nii on negatiivsete klii-
mamuutuste vältimine ja taskukohase hinnaga 
energiavarustuse arendamine üha prioriteet-
sem. Uued tehnoloogiad, mis on puhtamad, 
keskkonnasõbralikumad, kiiremini realiseeri-
tavad ja kohalikele nõudmistele sobivamad, on 
olnud viimase aastakümne tehnoloogia arengu 
üheks suureks proovikiviks. 
Päikeseenergeetika vastab kõigile neile kritee-
riumitele. Teoreetilised arvutused näitavad, et 
keeruliste nelja- ja viiekomponentsete mater-
jalide kasutamisel on võimalus valmistada 
päikesepaneele ligi 30% päikeseenergia elektri-
energiaks muundamise efektiivsusega. Tallinna 
Tehnikaülikooli päikeseenergeetika materjalide 
teaduslabori ja optoelektroonsete materjalide 
füüsika labori uurimisrühmade teadustöö on 

olnud suunatud just selliste ühendite nagu 
kesteriidid uurimisele. 
Aktuaalseks probleemiks nende absorbermater-
jalide baasil valmistatud päikesepatareides on 
avatud ahela pinge puudujääk võrreldes antud 
materjalidele vastava keelutsooni väärtusega. 
Samuti esineb kesteriitides palju sügavaid 
defekte ja defektiklastereid, mis on päikesepa-
tarei efektiivsuse seisukohalt kahjulikud. Üks 
meetod selliste defektide vähendamiseks on Cu 
(või Zn) asendamine isoelektrooniliste keemilis-
te elementidega, millel on suurem kovalentne 
raadius, näiteks Ag. Fotoluminestsents spekt-
roskoopia ja spektraalanalüüs kinnitasid, et 
osaline Cu asendamine hõbedaga suurendas 
absorbermaterjali keelutsooni laiust, mille tõttu 
kasvas ka päikesepatarei VOC väärtus. Hõ-
beda vähene lisamine parandas ka lühisvoolu 
väärtust. 

ja tehnoloogia abil saab eri kihtides olevad 
sõnumid kokku liita. See tähendab, et printer 
ei saa korraga kogu infot kätte ja sõnumid 
prinditava eseme kohta saabuvad printerile 
kihikaupa.
2015. aastal käima lükatud teadus- ja tehno-
loogiamahuka teenusega on ühendatud 34 000 

printerit, välja on prinditud 1,2 miljonit objek-
ti, kulunud on ligi 400 aastat printimisaega, 
41 tonni materjali ning platvormil tegutseb 
100 000 kasutajat. Nende hulgas on mitmed 
tuntud haridusasutused, nagu Yale’i, Harvar-
di või Duke’i ülikool; ettevõtte tehnoloogia on 
litsentseerinud Boch ja Kodak.
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Tutvustame TalTechi aasta õppejõude ja ühineme õnnitlejate armeega! 
Esimest korda valis ülikool ka parimad programmijuhid, kelleks on  
MAARJA KRUUSMAA (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktori õppe 
programmijuht), VELLO TÕUGU (rakenduskeemia, toidu- ja geenitehno-
loogia bakalaureusekava ning rakenduskeemia ja biotehnoloogia magistri - 
kava programmijuht) ja KRISTJAN REBANE (1-aastase magistriõppe-
programmi Digimuutused ettevõttes programmijuht). 

INFOTEHNOLOOGIA-
TEADUSKOND
PRIIT RASPEL, IT Kolledži külalisõppejõud
Priit on väga tugev andmebaaside spetsialist, tark-
varainsener, kellel suured kogemused nii pangan-
duse kui ka riigisüsteemide arendamisel. Aasta 
õppejõu tiitlit väärib Priit aga pikaaegse, tervet 
põlvkonda ületava kestvusega tubli töö eest tule-
vaste andmebaasispetsialistide koolitamisel, seda 
veel erinevates kõrgkoolides. Tema õpetamise väga 
tihe seos reaalse elu ja praktikaga on teinud temast 
üliõpilaste poolt hinnatud ja armastatud õppejõu.

KRISTIINA HAKK, IT Kolledži dotsent
Kristiina on IT Kolledžis kõrgemat matemaatikat 
õpetanud alates kolledži algusaastatest ja pälvi-
nud väga varakult üliõpilaste järjepideva, lennult 
lennule edasikanduva tunnustuse, mis taastõestas 
end iga järgneva õppeaastaga. Kristiina on mit-
mekordne Eesti Infotehnoloogia Kolledži aasta 
õppejõu laureaat ja praegune nominatsioon kin-
nitab ainult seda, et head õppejõudu ei kõiguta 
oma professionaalselt rajalt mistahes teisendused 
kõrgkoolide halduses – õpetades nüüd kolmandat 
aastat TalTechis. Eriti kiiduväärt on Kristiina 
pürgimus oma kvalifikatsiooni rikastamiseks 
IT-valdkonnas, sest matemaatikadoktori kõrvale 
omandas ta magistrikraadi informaatikas.

INSENERI TEADUSKOND
MARINA KRITŠEVSKAJA, materjali- ja 
keskkonnatehnoloogia instituudi 
vanemlektor
Marina on õppejõud, kes motiveerib üliõpilasi juba 
16 aastat uudishimulikult uurima tehnoloogiate 
maailma, võimaldades nautida õppeprotsessi. 2018 
kevadsemestrist kuni 2019 kevadeni oli üliõpilas-
te keskmine hinnang tema tegevusele õppejõuna 
4.82. Üliõpilaste tagasiside järgi kuulub Marina 

25% parima õppejõu hulka. Selle tulemuse sees oli 
kokku kaheksa tema poolt esimest korda õpetata-
vat õppeainet.
Oma teadlase ning õppejõu karjääri jooksul on Ma-
rina juhendanud 30 edukalt kaitstud magistritööd 
ja 2 doktoritööd. On märkimisväärne, et mõned üli-
õpilased, kes kogesid õppetöö jooksul raskusi, aval-
dasid hiljem soovi õppida doktorantuuris, kuna neid 
köitis dr Kritševskaja tutvustatud teadusemaailm. 
Dr Kritševskaja kui hea õppejõu edu aluseks võib 
pidada tema isiklikku arengut teaduses. Aastal 
2019 avaldas Marina Kritševskaja koos kaasauto-
ritega kuus 1.1. kategooria artiklit. Lisaks tegeleb 
ta aktiivselt tehnikahariduse populariseerimisega 
ning tutvustab keskkonnaprobleeme ja keskkonna-
tehnoloogia teaduslabori tegevust konverentsidel-
seminaridel.
2019. aastal esitas ülikool tema kandidatuuri va-
bariiklikule õpetajate konkursile, kus ta jõudis 10 
finalisti hulka. 

JANE RAAMETS, Tartu Kolledži lektor 
Jane on tudengite tagasiside põhjal juba aastaid 
olnud kõige paremate õppejõudude hulgas ja sageli 
Tartu Kolledžis parim. Ta võtab enda kanda palju, 
mistõttu tuleb tema koormust mõnikord piirata. 
Näiteks juhendab ta Tartu Kolledžis kõige rohkem 
bakalaureuse- ja magistritöid, õpetab mitmeid ai-
neid, on tervishoiuvolinik, üritab tänavu jõuda 
lektori pingelise töö kõrval doktorikraadini, tuleb 
alati kolleegidele e-toe probleemistikuga appi jne. 
Õppejõuna on Jane Raamets ka kolleegide hinnan-
gul Tartu Kolledži parim. 

AURIKA NÕMM, ehituse ja arhitektuuri 
instituudi lektor
Insenerigraafika lektor Aurika Nõmm on hinna-
tud õppejõud, kelle üliõpilased on olnud edukad 
ka võistlustel. Ta osaleb aktiivselt õppematerjali 
uuendamisel ning arendab süstemaatiliselt oma 

TALTECHi PARIMAD ÕPPE JÕUD
JA PROGRAMMIJUHID 2019
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oskusi uute digitaalsete tööriistade kasutamiseks 
kolmemõõtmelise ruumikäsitluse õpetamises. Au-
rika Nõmm tegutseb ka oma eriala rahvusvahelise 
organisatsiooni BaltGraphi presidendina.  

LOODUSTEADUSKOND
RUTT HINTS, loodusteaduskonna 
programmi juht, geoloogia instituudi teadur 
ning maavarade- ja rakendusgeoloogia 
osakonna juhataja
Ruti praktilise sisuga kursustel maavarade geoloo-
giast, struktuurigeoloogiast, geoloogilistest uurin-
gumeetoditest jt on üliõpilaste individuaalsusega 
arvestamine möödapääsmatu. Samuti panustab 
ta konkreetsete rakendusgeoloogiliste ülesannete 
lahendamise õpetamisel loovale mõtlemisele. Rutt 
Hints toetab üliõpilaste sellist arengut läbi prakti-
kumide ja seminariettekannete ning individuaal-
sete konsultatsioonide ja juhendamise kaudu, 
kombineerides oskuslikult õppemetoodilisi lähe-
nemisi ja meetodeid. Loogilise tulemusena kuulub 
Rutt Hints ÕISi tagasiside kaudu üliõpilaste poolt 
kõige kõrgemalt hinnatud õppejõudude hulka. 
Rutt Hintsi eestvedamisel koostati kaks uut, nii 
bakalaureuse- kui ka magistritaseme, õppekava 
(„Maapõueressursid“) ning tal on programmijuhi-
na oluline panus nende õppekavade käivitamisel 
ja juhtimisel. Rutt Hints on teinud väsimatult tööd 
geoloogia instituudi õppeprogrammide turundami-
sel läbi tiheda suhtluse maapõue valdkonna olu-
lisemate ettevõtete ja organisatsioonidega. Koos-
tööst ettevõtetega sünnivad sageli ka tudengite 
praktikavõimalused ja lõputööde teemad.
Samaaegselt on Rutil erakordne panus maa-
põuealaste teadmiste populariseerimisel kooliõpi-
laste seas. Tema organiseerimisel algatati Eestis 
maateaduste vabariiklik olümpiaad, mis viidi es-
makordselt läbi Tallinna Tehnikaülikoolis selle aas-
ta kevadel. Samamoodi oli Ruti panus hindamatu 
Maapõuenädala algatamisel, organiseerimisel ja 
läbiviimisel. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada laie-
male üldsusele maapõue valdkondi, toetada avalik-
ku arutelu mitmesugustel maapõuega seonduvatel 
teemadel ning tutvustada elanikkonnale geoloogia, 
mäenduse ja mäeinseneeria põnevat maailma. 

MAJANDUSTEADUSKOND
MARINA JÄRVIS, ärikorralduse instituudi 
vanemlektor
Alati särav ja empaatiline Marina suudab oma 
avatud olekuga võita iga tudengi südame. Tema 
põnevad lahendused loengutes ja seminarides pa-
nevad aktiivselt kaasa töötama ka vaiksemad ja 
tagasihoidlikumad tudengid. Ehkki Marinal on õp-
pejõu kogemust juba ligi 20 aastat, on ta pidevalt 
arenev ja uuendusmeelne – tema eesmärgiks on 

oma loenguid igal semestril uute teadustulemuste 
valguses uuendada ning iga tema loeng on ainu-
laadne, sest arvukaid näiteid, mida praktikast võt-
ta, oskab ta oskuslikult siduda teooriaga. Marina 
teeb oma tööd südamega ning pühendunult ja leiab 
igas tudengis üles just tema tugevad küljed. Tal-
Techi vaieldamatu patrioodina leiab Marina tihti 
võimalusi, et oma eriala ja ülikooli avalikkusele 
tutvustada.

KÜLLI SARAPUU, Ragnar Nurkse innovat-
siooni ja valitsemise instituudi dotsent 
Külli on silma paistnud uute praktiliste ja tuden-
gite poolt suurepäraselt vastu võetud õppeainete 
väljatöötamise, koordineerimise ja õpetamisega, 
mis annavad instituudi bakalaureuse- ja magist-
ritudengitele hea ülevaate Eesti avaliku halduse 
tänastest võtmeülesannetest ning võimalikest vii-
sidest, kuidas halduskorraldust paremaks teha.

RAILI LAHI, majandusanalüüsi ja 
rahanduse instituudi lektor 
Raili on professionaal õpetamises, suutes oma 
rahulikkuse ja tasakaalukusega maandada ka 
kõige matemaatikaärevamad tudengid. Tema 
jaoks on esmatähtsad üliõpilased ja nende hea-
olu ning tema abivalmidus kõigi ja kõige suhtes 
on imetlus- ja kadestamisväärne. Üliõpilaste 
poolt talle antud positiivsetest kommentaaridest 
saaks kirjastus lühinovelli välja anda. Lühidalt, 
Raili Lahi on meile kõigile eeskujuks selles, kui-
das saab ja peab superhästi õpetama!

EESTI MEREAKADEEMIA
HARLI MOOSAAR, laevanduskeskuse 
vanemlektor
Harli on nii üliõpilaste kui ka kolleegide poolt väga 
hinnatud õppejõud, mida kajastab selgelt ka üliõpi-
lastelt saadud tagasiside.
Oma iseloomult on Harli väga vastutulev ja teiste-
ga arvestav. Oma tööd võtab ta suure tõsidusega. 
Peale üliõpilaste õpetamise viib ta läbi mitmeid 
täiendusõppe kursuseid simulaatorites ja laborites, 
millede üles seadmisele on just tema olnud väga 
suureks toeks. Juba aastal 2017 valisid üliõpila-
sed ta laevanduskeskuse parimaks õppejõuks ning 
aasta hiljem sai ta tunnustatud kolleegide poolt.
Varasemalt on Harli sõitnud aastaid merd alates 
vahimehaanikust lõpetades vanemmehaaniku 
ametiga, need kogemused on andnud talle suure-
pärased erialased teadmised, mida ta nüüd meel-
sasti üliõpilastele edasi annab. 
Oma kümneaastase õppejõukarjääri jooksul on ta 
välja andnud mitu erialaõpikut. Harli on ka Eesti 
Laevamehaanikute Liidu juhatuse liige. ■
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huvi uute teadmiste, tehnoloogiate ja multimee-
dialahenduste vastu. 
Varasemad tunnustused: Üliõpilasesinduse an-
tud pronksmärk ehk missioonimärk „FIDELIS 
STUDIOSUS“

LIISI ILU
IT-teaduskonna dekanaadi  
administratiivjuht
Liisi on välja töötanud teaduskonna administ-
ratiivse juhtimismudeli ning tegeleb teaduskon-
na tugipersonali juhtimise, tugiteenuste koor-
dineerimise ja dokumentatsiooni haldamisega 
ettevalmistamisest kooskõlastusteni, sh teadus-
konna eelarve konsolideerimise ning dekanaadi 
eelarve koostamise ja selle täitmise jälgimisega. 
Arvestades, et teaduskonnas on ligi 300 töötajat 
ja üle 3000 tudengi ning teaduskonna eelarve 
on suurusjärgus 20 mln eurot, on see äärmiselt 
suurt pingutust nõudev ametikoht.
Liisi on olnud esmaoluliseks taustajõuks nii 
struktuurireformi läbiviimise juures kui ka uue 
IT-teaduskonna ülesehitamisel. Tema kõige suu-
remaks väärtuseks on mitte ainult tööülesanne-

VIRGO VELLEND 
multimeediaspetsialist
Virgo toetab kõiki ülikooli töötajaid ürituste kor-
raldamisel ja on taustajõud, kes vastutab nende  
tehnilise toimimise eest. Nii aktustel kui ka väli-
üritustel annab Virgo nõu, millist multimeedia-
lahendust kasutada, ja aitab valitud lahenduse 
ka tööle panna. Ta leiab alati võimaluse – isegi 
siis, kui esialgu tundub, et kuidagi ei saa. Ette 
on tulnud ka olukordi, kus mõnda väga spetsiifi-
list toodet pole müügil (võib-olla veel leiutatudki 
mitte) ja Virgo on selle käepärastest vahenditest 
ise ehitanud.
Kuigi teda pole võib-olla füüsiliselt näha, on ta 
kõikide TalTechi ürituste, seminaride, messi-
de jne juures olemas, alati professionaalne ja 
koostöövalmis vastutamas tehnika toimimise 
eest.
Virgo on kolleeg, kelle poole pöördudes tead ala-
ti, et saad tema peale kindel olla. Ta on hulga 
töökaaslaste arvates Tehnikaülikooli suurepära-
se tugitöötaja musternäidis, kes hoolimata kül-
laltki noorest east on jõudnud oma valdkonnas 
väga kõrgele tasemele, olles säilitanud piiritu 

2019. AASTA PARIMAD TUGI-
TÖÖTAJAD, KELLETA ÜLIKOOL 
POLEKS PÄRIS KINDLASTI NII 
FUNKTSIONAALNE, NAGU  
TA TÄNA ON
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te eeskujulik täitmine, vaid ka omal algatusel 
probleemide märkamine ja lahenduste otsimine. 
Ta on väga eeskujulikult sisustanud administ-
ratiivjuhi rolli teaduskonnas ning võtnud enda 
kanda väga erinevate ülesannete täitmise ja 
kitsaskohtade lahendamise. Muljetavaldav on, 
et lisaks jooksvatele administratiivsetele üles-
annetele on ta juhtinud hulga teaduskonna tööd 
korraldavate regulatsioonide väljatöötamist.
Imetlusväärne on ka Liisi võime kõiki problee-
me äärmiselt rahulikult ja ilma konfliktideta 
lahendada. Ta suudab hoomata suurt pilti ja 
proovib kaasa aidata protsesside pidevasse pa-
randamisse. Tema „no-nonsense“ lähenemine 
on tänapäevase kiire elutempo juures äärmiselt 
konstruktiivne.

AIME PIHT
Inseneriteaduskonna dekanaadi juhataja
Aime alustas ülikoolis töötamist juba üliõpila-
sena. Ta on töötanud ülikooli matemaatika ka-
teedris, üldteoreetilise teaduskonna dekanaadis, 
ÕTO laboris insenerina, teabetalituse juhataja-
na, üliõpilaste talituse juhatajana ja registrite 
talituse juhatajana, olnud aastaid ÕIS-i aren-
dusgrupi juht ja vastuvõtukomisjonide liige, 
samuti oli ta Tallinna Kolledži ja IT Kolledži 
ümberstruktureerimise töögrupi liige ning Tar-
tu Kolledži analüüsi rakkerühma liige.
Struktuurireformi ajal alustas ta tööd deka-
naadi juhatajana, korraldades ülikooli kõige 
suurema teaduskonna dekanaadi tööd, mille 
koosseisu kuuluvad lisaks viiele instituudile 
kolledžid Virumaal ja Tartus. Teaduskonnas 
on täna avatud vastuvõtt 33 õppeprogrammi-
le, käigus on 53 õppeprogrammi ja õpib 3300 
üliõpilast. Selle keerulise ülesandega on Aime 
Piht saanud suurepäraselt hakkama: iseneri-
teaduskonna dekanaat töötab laitmatult nagu 
Šveitsi kell. Inseneriteaduskonna tudengid hin-
davad väga kõrgelt teaduskonna kõrgel tase-
mel õppenõustamist ja töökorraldust (aastatel 
2016–2018 hinnang ÕIS-is 4,59, mis on kõrgem 
kui ülikooli keskmine).
Ilmselt tunneb Aime Piht pea kõiki ülikooli 
õppetegevusega seotud akadeemilisi töötajaid, 
kel ülikoolis tööstaaži vähemalt 3 aastat. Tema 
valvsad silmad ja terav mõistus tagavad turva-
tunde teda ümbritsevatele kolleegidele. Tema 
käest võib alati nõu küsida ning saada usaldus-
väärset faktiinfot kõikide ülikoolis toimuvate 
õppetegevusega seotud teemade, arvude ja prot-
sesside kohta.
Varasemad tunnustused: Tallinna Tehnikaüli-
kool tunnustab: 100 parimat kolleegi.

MARIKA LUNDEN
Teadusosakonna juhataja asetäitja
Kuigi Marika on teadusosakonnas tööl juba ala-
tes 2008. aastast ning seega omamoodi ajaloolise 
mälu ja järjepidevuse hoidja, on ta alati valmis 
muudatusteks ja arenguteks, võimaldades tead-
lastel ja ka teistel ülikooli töötajatel oma põhi-
tööle keskenduda. 

Ta on eheda hooliva kaastöötaja musternäide, 
kes on paljudele töötajatele teadusosakonna 
kontaktinimene nr 1 ning kelle vastused küsi-
mustele on just sellised, nagu paljud ootavad: lü-
hikesed ja konkreetsed. Ta on inimeste inimene 
ning seda on näha ka paljude ajutiste töötajate 
puhul, kes väga tihti toovad Marikale oma kodu-
maalt meeneid ja soovivad temaga koos pildile 
jääda. Väljaspool teadus- ja arendustegevuse ra-
hastuse ja projektide läbiviimise teemasid saab 
temalt häid teatri-, filmi-, näituste ja muid kul-
tuurisoovitusi. 
Varasemad tunnustused: Tallinna Tehnikaüli-
kool tunnustab: 100 parimat kolleegi.

KEIU ORG
vastuvõtuturunduse koordinaator 
Keiu sõidab igal õppeaastal maha üle 10 000 
km, et jõuda 160 üldhariduskooli ja 6500 güm-
naasiumiõpilase peadesse ja südametesse ning 
istutada sinna mõte tulla õppima Tallinna 
Tehnikaülikooli. Üldhariduskoolides käimise 
kõrval panustab ta ülikooli tutvustamisse in-
fotundides ja üritustel, kus innustab parimaid 
õpilasi astuma Tehnikaülikooli erialadele. Tal 
on hea koostöö teaduskondade ja programmi-
juhtidega, kelle huve ja vajadusi ta oma tege-
vustes igati arvestab. Keiu eestvedamisel on 
juurutatud või muudetud mitmeid kooliõpilas-
tele suunatud tegevusi, mis aitavad ülikoolil 
edukalt olla nähtaval juba gümnaasiumiõpi-
laste jaoks.
Aktiivse ja kohusetundliku töötajana mõtleb ta 
igal ajal kaasa ja püüab leida parimaid võima-
likke viise seatud eesmärkide saavutamiseks. 
Õppeosakonna kolleegid on tema kohta öelnud, 
et tegemist on otsekui osakonna särava tähega, 
kes paistab silma oma positiivsuse, meeldiva 
suhtumise, asjalikkuse ja põhjalikkusega. Jul-
gelt võib väita, et ta on leidnud õppeosakonnas 
(ja ka ülikoolis) endale 100% õige positsiooni 
– Keiu sobib imeliselt koolinoortega tegelema. 
Lisaks sellele, et ta on enda tööülesannete osas 
väga järjepidev ja eeskujulik, muudab Keiu oma 
hea huumorisoonega meeldejäävaks ka kollee-
gide tööpäevad. ■
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I KOHT: arendustöö „Robotlaev NYMO“, 
uurimisrühm koosseisus HEIGO MÕLDER, 
TANEL JALAKAS, INDREK ROASTO, TAAVI MÖLLER

Nymo on mitmeotstarbeline autonoomne 
robotlaev, mis tajub ümbritsevat keskkonda, 
suutes välise sekkumiseta läbida etteantud 
missioonipunkte. Robotlaev tunneb merel ära 
erinevaid objekte ja oskab võtta vastu vajalik-
ke juhtimisotsuseid. 
Arendusmeeskonna moto on: Ära kunagi saa-
da inimest tegema roboti tööd! 

II KOHT: arendustöö „Tark teekatend (teekatendisse integreeritud 
päikeseenergial töötav digitaliseeritud multifunktsionaalne  
moodul)“, uurimisrühm koosseisus  
MALLE KRUNKS, ANDRES KRUMME, ALLAN LAHI,  
ARVO MERE, ILONA OJA ACIK, VELJO SINIVEE,  
NICOLAE SPALATU, VIKTORIA VASSILJEVA, 
MIHKEL VIIRSALU, DANIIL DENISSOV

Tark teekatend on päikesevalgusest elektrit 
tootev mitmeotstarbeline teekatend, millesse 
on võimalik integreerida mitmesuguseid elekt-
roonikakomponente: protsessoreid, sensoreid, 
kommunikatsioonilahendusi ja LED-elemente.  
Tuleviku teedel suhtleb tee liiklejatega ja 
vastupidi. 

Nutikat teekatendit on demonstreeritud rah-
vusvahelistel üritustel Hollandis, Singapuris 
ja USA läänerannikul. Ülikooli spin-off-ette-
võte on alustanud teekatendi tootmist, esi-
mesed seitse Tallinna objekti saavad uudse 
teekatte juba tänavu. 

III KOHT: arendustöö „Akrediteeritud valgustehnika labori 
mõõte teenuste ning uudse mõõtemeetodi ja 
mõõtevahendi väljatöötamine“, uurimisrühm koosseisus 
ARGO ROSIN, ARVO OORN, TOIVO VARJAS, REIN 
LAANEOTS, RAIVO TEEMETS, TAAVI MÖLLER

Akrediteeritud valgustuslaboris leiutatud 
mõõtemeetodi ja mõõtevahendi abil võe-
takse arvesse inimesele omast skotoopilist 
ja mesoopilist nägemist pimedas ja häma-
ras keskkonnas, mida seni ei ole rakenda-
tud. 

Valgustehnika labor on Balti riikides ainus, 
kes pakub akrediteeritud mõõtmisteenust 
seitsme valgustehnilise mõõteparameetri 
osas. Väljatöötatud mõõteteenuseid, -meeto-
deid ja leiutist rakendatakse siseriiklikes ja 
rahvusvahelistes projektides. 

TEHNIKAÜLIKOOLI  
AASTA ARENDUSTÖÖD 2019 
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Üliõpilaste käekäik, rahulolu õppeainete ja -programmiga, edasijõudmine 
õpingutes ning edukas lõpetamine on ülikooli jaoks äärmiselt olulised. 
Selleks, et meil oleksid jätkusuutlikud ja ühiskonna arengutega kooskõlas 
õppeprogrammid, on TalTechis igal õppeprogrammil seda vedav 
programmijuht, kes koostöös teaduskonnaga vastutab, et õppekava ja 
õpetamine oleksid kvaliteetsed ning üliõpilastele oleks loodud parimad 
tingimused õppetöös edasijõudmiseks ja lõpetamiseks. 

õppeainete läbimisel. Programmijuhil on võimalik 
vaadata, kas mõne ainega on õppeprogrammis 
probleeme. Näiteks on aine mittesooritanute hulk 
liialt suur või tõmbab tähelepanu miski muu, mis 
vajab lähemat uurimist ja vajadusel korrigeerimist.
Üliõpilaste vahetulemuste aruande abiga saab 
jälgida edasijõudmist õppetöös. Kui õppeprogram-
mide indikaatorite aruanne annab programmi-
ülese pildi, siis vahetulemuste aruanne illustreerib 
eraldi iga üliõpilase hetkeseisu. Raportisse tulevad 
andmed TalTechi Moodle’isse sisestatud konkreet-
se õppekava õppeainete vahetulemuste põhjal ja 
nende pealt on programmijuhil võimalik juba vara-
kult näha, kuidas üliõpilane deklareeritud ainetes 
toime tuleb. Loomulikult sõltub andmete pealt 
tehtavate järelduste väärtus Moodle’isse sisestatud 
vahetulemuste hulgast ja kvaliteedist. Töövahendi 
eesmärk on leida varakult väljalangemisriskiga 
üliõpilased, et programmijuhil oleks võimalik 
operatiivsemalt reageerida ja üliõpilase soovil teda 
õpingutes toetada. Vahetulemuste aruanne võib 
olla hea infoallikas ka juhul, kui programmijuht 
soovib teha õppeprogrammis muudatusi, näiteks 
vahetada õppeainete õpetamissemestreid või pak-
kuda mõnes aines lisakonsultatsioone. Edasiaren-
dusena lisatakse aruandesse üliõpilaste Moodle’i 
kasutamise aktiivsuskomponent, mis näitab konk-
reetse üliõpilase aktiivsust ühe õppeaine piires. Nii 
on võimalik näha, kas üliõpilane on keskmisest 
õppurist aktiivsem või passiivsem. Selle info abil 
saab programmijuht otsustada, kas üliõpilasega 
tuleks kontakteeruda või mitte.
Kasutajate tagasiside, kommentaarid, tähelepane-
kud ja soovitused, mida ja kuidas veel neis raporteis 
kuvada, on oodatud. Töö käib ja nagu öeldud, mida 
asjakohasem info, seda kvaliteetsemad järeldused! ■

Laura Mere ja Inger Pürjema

Arendusotsuseid saab teha ja tulevikuplaane 
seada ainult info põhjal. Ülikool kogub väga palju 
andmeid, mis on reeglina laiali mitmetes infosüs-
teemides või kättesaadav eri rollides. Alates 2019. 
aasta lõpust saavad kõik programmijuhid kasuta-
da kaht uut töövahendit – õppeprogrammide indi-
kaatoreid ja üliõpilaste vahetulemuste aruannet, 
mis lihtsustavad programmi juhtimiseks vajalike 
„pusletükkide“ leidmist ning annavad õppeprog-
rammi näitajatest kiire tervikülevaate. 
Mõlema tööriista loomise põhiajend oli fakt, et 
ülikooli käsutuses olevat ulatuslikku ja pidevalt 
kasvavat andmemassiivi pole siiani selle võima-
likkusest hoolimata eriti terviklikult kasutatud. 
Analüüsides ja seostades eri allikais hoitud suu-
remat hulka andmeid, joonistub tervest õppeprog-
rammist (ja miks mitte ka ülikooliüleselt) selgem 
pilt. Mitmekülgne vaade aitab silmata võimalikke 
riske, olgu see siis oht õpingute katkestamiseks 
või kitsaskohad õppeainete jaotuses, sisus või ees-
märkides. Ohumärkidega tegelemine aitab neid 
tulevikus ennetada või hoopiski ära hoida.
Õppeprogrammide indikaatorite puhul eristatakse 
programmijuhti toetavaid informatiivseid näitajaid 
ja õppeprogrammide tulemuslikkust mõõtvaid 
konkreetseid tulemusnäitajaid. Viimaste täitmise 
eest vastutab programmijuht. Nii saabki program-
mijuht  aruannet kasutades kompaktse ülevaate 
viimaste aastate vastuvõtust, katkestanute arvust 
ja osakaalust, mobiilsuses osalenud üliõpilastest, 
ingliskeelsete õppeprogrammide puhul kohalike ja 
välisüliõpilaste arvust. Samuti on võimalik saada 
ajakohast teavet selle kohta, kui paljud üliõpilas-
test õpivad täis- või osakoormusega ja kui paljud on 
akadeemilisel puhkusel. Üldiste arvnäitajate kõrval 
kuvatakse konkreetse õppekava üliõpilaste edukust 

ÜLIKOOLIS VALMIS 
UUS DIGITÖÖRIIST 
PROGRAMMIJUHTIDELE
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anname sõna (anonüümselt) 
lõpetajaile endile. 
Kõrgelt hinnatud õppejõud tun-
neb väga hästi oma valdkonda 
ja on oma eriala tõeline spetsia-
list, kuid selle kõrval on väga 
oluline ka oskus oma teadmisi 
ja aine sisu edasi anda, tehes 
seda kooskõlas muutuva ajaga.
„Oma ala professionaal, kes 
oskab ainet huvitavalt ja prak-
tiliste näidetega sidudes edasi 
anda. Teda iseloomustab eri-
alane asjatundlikkus, auditoo-
riumi tunnetus, kontaktivõi-
mekus ja sisukus, tänu millele 
üliõpilased saavad õpitut reaal-
ses tööelus rakendada.“ (Kris-
tian Allikmaa, IT teaduskond)
„Teda reaalselt huvitab õpeta-
mine, tema loengud on põne-
vad, sisaldavad palju näiteid ja 
olukordi reaalsest elust. Ta on 
jaganud enam teadmisi, selgita-
nud tähtsamaid ja olulisemaid 
asju rohkem või täpsemalt, kui 
ette nähtud. Väga pühendunud 
oma ala spetsialist.“ (Toivo Tä-
hemaa, inseneriteaduskond)
„Väga laia teadmistepagasi ja 
silmaringiga õppejõud, kes toetab 
üliõpilasi, on abivalmis ja kelle 
tunnid on sisukad.“ (Tõnis Hunt, 
Eesti Mereakadeemia)
„Erakordselt hea õppejõud! Ak-
tiivne, hea huumorisoonega ja on 

Laura Mere ja Inger Pürjema  Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Meie lõpetajad toovad aga välja 
mitte ainult nurinakohad, vaid 
ka palju positiivset, eestlasli-
kult tagasihoidlikult ei kiputa 
sellel aga pikalt peatuma. See 
viga saab nüüd kohe paranda-
tud, kuna eelmise aasta lõpe-
tanutel oli võimalus tuua välja 
silmapaistvaimad õppejõud.
Kokku nimetati ligi 200 õppe-
jõudu, mis ütleb, et ülikool võib 
oma akadeemiliste töötajate 

Igal aastal küsib ülikool oma lõpetajatelt tagasisidet. Ikka selleks, et pakkuda  
kvaliteetset, kasulikku ja tööturu vajadustega kooskõlas olevat haridust. 
Saadud tagasisidet analüüsivad õppeosakonna ja teaduskonna spetsialistid, 
õppeprodekaanid, programmijuhid jpt ning selle alusel pannakse kokku 
järgmise aasta tegevuskava õppeprogrammi edasiarendamiseks. Selleks, 
et tulevased lõpetajad oleksid rahulolevamad.

üle uhke olla. Värsked vilist-
lased tõid lemmikõppejõudu-
de juures välja eri omadusi ja 
igas teaduskonnas kerkis esile 
eriti hinnatud õppejõude, keda 
korduvalt nimetati. Nemad on 
toodud välja ka selle kirjatüki 
näidetena.
Mida siis vilistlased enim esi-
le tõid ja kuidas oma lemmik-
õppejõude iseloomustasid? 
Ümberjutustamise asemel 

ÜLIKOOLI VÄÄRTUSLIKEM 
VARA ON LÕPETAJAD.  
MIDA NAD MEIST ARVAVAD?

ÕPPETÖÖ

IT-Kolledžis õpetav Kaido Kikkas on hea õppejõuna tunnustatud nii 
üliõpilaste kui riigi poolt.
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näha, et huvitub, et õpilased tema 
tunnis targemaks saaks. Õpeta-
mismeetodid on kaasahaaravad 
ja huvitavad, lisaks valdab ta oma 
ainet hästi ning annab seda väga 
selgelt ja arusaadavalt edasi.“ (Leo 
Teder, inseneriteaduskond)
„Põhjalik, avatud, abivalmis ja 
aktiivne. Annab endast alati 
110%, tunneb oma valdkonda 
põhjalikult, suudab muutuste-
ga kaasas püsida ning kasutab 
huumorit tabavalt, et üliõpilaste 
huvi aine vastu hoida. Eeskujulik 
õppejõud, kellelt paljudel teistel 
oleks mõndagi õppida!“ (Ago Lu-
berg, IT teaduskond)
„Tõeline entusiast, oma eriala 
spetsialist. Tema õpetamisstiil on 
paeluv, samuti arvestab ta kur-
suse eripäradega. Suhtumine on 
tõsine, lugupidav ja hooliv ning ta 
väärtustab üliõpilaste aega. Ees-
kujuks teistele õppejõududele!“ 
(Kristjan Liivamägi, majandus-
teaduskond)
Oskus end arusaadavaks teha 
tähendab ka, et üliõpilasel on 
loengus huvitav ja ta saab aru, 
kus mujal omandatud teadmi-
sed kasuks tulevad ning kuidas 
need n-ö reaalse maailmaga 
seotud on.
„Väga motiveeritud ja tahab 
õpe tada. Panustab ainekava 
kaasajastamisele, juhindub oma 
materjalides toiduainetööstus-
tes toimuvast, kõrvutab teooria 
reaalse eluga ja annab piisavalt 
praktilist väljundit.“ (Loreida 
Timberg, loodusteaduskond)
„Asjalik ja tore, parasjagu huu-
morit. Tema loengud on alati 
huvitavad. Kõige värvikam õppe-
jõud, kelle puhul on tunda, et ta 
tõepoolest fännib oma valdkonda 
ning teeb tööd südamega.“ (Oli-
ver Parts, majandusteaduskond)
„Tark mees, kes õpetab targalt! 
Tunneb oma teemat läbi ja lõhki, 
toob näiteid elust enesest. Selgi-
tab kõike väga huvitavalt, vastab 
kõikidele tekkinud küsimustele 
ja annab väga hästi infot edasi. 
Hoolib üliõpilaste tulemustest ja 

õpetab huvitaval moel.“ (Gunnar 
Piho, IT teaduskond)
„Suhtub üliõpilastesse lugupi-
davalt ja õpetab eluliselt, annab 
oma ainet suurepäraselt edasi. 
Õppematerjalid on selged ja liht-
salt kättesaadavad, samuti värs-
kendab oma õppematerjale vas-
tavalt uuendustele valdkonnas. 
Loengute ülesehitus on huvitav.“ 
(Katrin Laos, loodusteaduskond)
„Avatud, abivalmis, kannatlik ja 
tore. Tema loengud on alati väga 
lõbusad, huumoriga saab väga 
hästi teadmisi kinnistada. Oma 
ala spetsialist, kes seletab aineid 
huvitavalt ja kelle ainetest on 
väga palju kasu.“ (Rene Arvola, 
majandusteaduskond)
Lõpetajad hindasid kõrgelt 
õppejõudude nõudlikkust üli-
õpilaste suhtes – see annab 
kindlust, et hea õppejõud ei ole 
tingimata see, kes ainest liht-
salt läbi laseb, otse vastupidi. 
Nõudlikkusega käsikäes, nii et 
üliõpilane seda tunnustavalt 
aktsepteeriks, käib ka inimlik-
kus ja see, et õppejõud samas 
oma õppureid toetab ja mõistab.
„Humoorikas, paindlik, sõbralik 
ja abivalmis. Ta on vabama suh-
tumisega üliõpilaste ideedesse 
ja suudab anda head kriitilist 
tagasisidet ning kasulikke nõu-
andeid. Alati valmis vastama 
küsimustele ja seletama keeru-
lisi teemasid.“ (Martin Rebane, 
IT teaduskond)
„Äärmiselt pühendunud õppe-
jõud, kes oma nõudlikkuse ja 
toetusega suudab igat ainet õpe-
tada huvitavalt. Ta on abivalmis, 
toetav ning tema loengutes juba 
igav ei hakka!“ (Anna Saksa, 
Eesti Mereakadeemia)
„Kõige inimlikum õppejõud, kes 
oma aastatepikkuse kogemusega 
annab teadmisi väga hästi edasi, 
väärtustab üliõpilasi ning kiidab, 
kui töö on hästi tehtud. Tema ai-
ned on rasked, aga huvitavad. Ta 
on range, kuid samas innustav ja 
väga uuendusmeelne!“ (Yrjö Saa-
rinen, Eesti Mereakadeemia)

„Toetavaim ja hoolivaim õppe-
jõud, mõistlik, kuid samas nõud-
lik. Oma valdkonnast ja teema-
dest väga huvitatud ning seetõttu 
oskab teadmisi ka tudengitele 
edasi anda. Väga motiveerivad 
õppemeetodid, interaktiivsed 
tunnid ja talle tõesti meeldib see, 
mida ta teeb.“ (Tarvo Niine, ma-
jandusteaduskond)
„Teeb oma tööd südamega. Os-
kab ainet siduda praktikaga ning 
annab seda edasi huvitavalt ja 
väga arusaadavalt.“ (Ott Koppel, 
inseneriteaduskond)
„Sümpaatne, hea suhtumise, jutu 
ja õpetamismeetoditega. Suudab 
hoida loenguid huvitavana. Sele-
tab põhjalikult ja arusaadavalt, 
on ise väga huvitatud oma eri-
alast ja lisaks on ka huumorisoon 
olemas. Väga mõistev, seisab 
üliõpilaste eest ning ilma temata 
poleks inseneriõpe selline, nagu 
see olema peaks.“ (Maarjus Kirs, 
inseneriteaduskond)
Ülaltoodud väljavõtted lõpetajate 
tagasisidest näitavad ilmekalt, et 
sügavaima mulje jätnud õppejõu-
dudes on pisut kõike – indu oma 
valdkonna suhtes ja oskust mo-
tiveerida teisi, nad soovivad, et 
üliõpilane teema ivast aru saaks, 
ning on ühtaegu sõbralikud, vas-
tutulelikud ja nõudlikud. Öeldak-
se, et kriitika pinnalt on hea edasi 
areneda ja eks see nii ongi, aga 
hea on ka kuulda, et oled mille-
gagi hästi hakkama saanud. Tun-
nustame meiegi häid õppejõude, 
kellest enamikku ei mahu siin 
artiklis nimeliselt välja tooma.
Pöördudes tagasi artikli al-
gusesse, hõikame välja üles-
kutse. Tulevane lõpetaja, kui 
jõuad oma stuudiumi lõppu, 
küsitakse sinult tagasisidet 
terve õpinguperioodi kohta. 
Ole hea ja vasta sellele kü-
simustikule. Sinu mõtted ja 
arvamused suunavad seda, 
kuhu õppeprogrammid ja 
ülikool edasi areneda võiksid, 
ning näitavad, missugust õp-
pejõudu üliõpilased enim hin-
davad. Nii et silmad-kõrvad 
lahti ja kevadel vastama! ■
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TalTech on erinevate vahendite 
ja meetoditega uurinud töötajate 
rahulolu töökeskkonna ja töötin-
gimustega regulaarselt umbes 
kolmeaastaste vahemikega. Vii-
mased kaks korda on uuring läbi 
viidud koostöös Kantar Emoriga, 
nende töötajate pühendumist 
mõõtva TRI*M indeksi* metoo-
dikaga. Kuna ülikool on alates 
2016. aastast läbimas jõulist 
muutuste perioodi – toimunud 
on suur struktuurimuutus nii 
akadeemiliste üksuste kui ka tu-
giteenuste osas, kehtestatud uus 
akadeemilise karjääri korraldus, 
mille üleminekuperiood lõpeb 
2021. aastal, hooga on tagant 
lükatud ülikooli toimimise digi-
taliseerimist –, siis on viimased 
töötajate rahulolu-uuringud toi-
munud poolteiseaastase vahega, 
kevadel 2018 ja sügisel 2019.
2019. aasta uuringut iseloomustab 
kõigepealt oluline vastanute hulga 
kasv võrreldes kõikide eelnenud 
uuringutega. 2018. aastal osales 
uuringus 44% töötajatest (803 ini-
mest), 2019 oli osalusmäär 61% 
(1099 vastajat). Vastamismäära 
nii ulatusliku kasvu taga on mitu 
põhjust. Võrreldes 2018. aasta uu-
ringuga panid korraldajad suurt 
rõhku uuringu käigus kogutavate 
andmete konfidentsiaalsuse ta-
gamise reeglite tutvustamisele. 
Teiseks tõestas eelmise uuringu 
tulemuste käsitlemine, et uuringu 
tulemuste analüüsis ei kasutata 
individuaalsete vastajate tulemu-
si ja kõik avalikustatud tulemused 
põhinesid vähemalt viie vastaja 

vastustel. 2018. aasta uuringu 
tulemuste analüüs tõstis oluliselt 
juhtide huvi uuringus kogutud 
informatsiooni vastu, juhid võtsid 
2019. aastal aktiivselt uuringu 
eestkõneleja rolli ja innustasid 
töötajaid vastama.
Rõõm oli näha lisaks kasvule vas-
tamismäära osas üldist kasvu nii 
pühendumuse kui rahulolu näita-
jates.
Tervikuna iseloomustab ülikoo-
li üldine pühendumuse taseme 
kasv. Eelmise uuringu vastuste 
alusel arvutatud TRI*M indeksi 
väärtuseks oli ülikoolis terviku-
na 53 (instituutide, kolledžite ja 
osakondade tulemuste vahemik 
oli 17–90), 2019. aastal kasvas 
indeks tasemele 61 (üksuste 
vahemikuga 37–96). Kõrgema 
TRI*M indeksi tulemusega ük-
suste vastajad, eelkõige mittea-
kadeemiliste üksuste töötajad, 
tunnetavad teistest eristuvalt, et 
nende töökoht on kindel ja ülikoo-
li juhtimine on usaldusväärne. 
Akadeemilise struktuuri liider 
pühendumise indeksi osas on in-
seneriteaduskond, mille töötajad 
teistest enam nendivad, et tasu 
töö eest ja tunnustamine on pai-
gas, nad näevad arengu- ja kar-
jäärivõimalusi ning muidu proble-
maatilise üksustevahelise koostöö 
ja infovahetusega on üpris hästi. 
See-eest madalama pühendumise-
ga akadeemiliste üksuste töötajad 
näevad, et töökoha stabiilsus ei ole 
tagatud ning ülikooli muutuste ja 
eesmärgistatud tegevuste info ei 

jõua nendeni. Uuringu vabade 
vastuste analüüs näitab, et üks 
suur akadeemilise ametikoha 
ebastabiilsuse tunnetuse põhjus 
on vähene usk riikliku teadusra-
hastuse piisavusesse. 
Üldiselt iseloomustab ülikooli, et 
aasta kuni paari jooksul liitunud 
ja nooremad kolleegid on enam 
pühendunud, positiivse muudatu-
sena kasvas 2019. aasta uuringus 
aga ülikoolis pikaajaliselt töötanud 
kolleegide pühendumus, mis eel-
mises uuringus oli pigem madal. 
Kuigi töötajate pühendumus kahe 
uuringu tulemusi võrreldes kasvas 
jõudsalt, siis ülikooli 2019. aasta 
tulemust Eesti ettevõtete keskmi-
se (TRI*M väärtus 66) või Euroo-
pa ülikoolide tulemustega (TRI*M 
väärtus 68) kõrvutades näeme, et 
arenguruumi on veel piisavalt. 
TRI*M metoodika annab ka orga-
nisatsiooni liikmete hetkepildistu-
se lähtuvalt nende hetke suhtu-
misest ülikooli (joonis 1). Oleme 
nii Eesti kui ka rahvusvahelises 
võrdluses võrdses seisus selliste 
töötajate osas, kelle motivatsioon 
ei ole niivõrd kõrge, kuid kelle pi-
kaajaline rahulolu ülikooliga on 
jätkuv. Isikud, kelle rahulolu ja 
motivatsioon on madal, on ette-
võttest emotsionaalselt distant-
seerinud, vastupidise seisundiga 
inimesed on aga organisatsiooni 
eestkõnelejad. Isikud, kelle mo-
tivatsioon on kõrge, aga rahulolu 
madal, on kriitilised organisat-
siooni toimimise osas. On oluline, 
et kahe uuringu vahelisel ajal on 

TALTECHI TÖÖTAJATE 
PÜHENDUMISE JA 
RAHULOLU UURING 
2019 
Tea Trahov ja Tiiu Kilk, personaliosakond

ÜLIKOOL
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vähenenud distantseerunud isiku-
te osakaal ja suurenenud võrdselt 
nii edasiviijate (12% 2018 ja 16% 
2019), kui ka kriitikute (6 % 2018 
ja 10% 2019) osakaalud. Tendents 
viitab, et järjest enam inimesi on 
valmis ülikooli arengus avatult 
kaasa rääkima. Samas peame 
tunnistama, et võrdlusbaaside 
tulemustega võrreldes on ülikoolil 
vaja luua tingimused, kus kõrge 
motivatsiooni ja rahuloluga isikute 
osakaal kasvaks veerandini ülikoo-
li liikmeskonnast.
2019. aasta uuringus oli töötaja-
tel esmakordselt võimalik lisaks 

struktuuriüksuste juhtidele 
anda juhtimise osas hinnang ka 
oma allüksuse (uurimisgrupi, 
keskuse, talituse vms) juhile. 
Uuringus osalejad kasutasid 
seda võimalust aktiivselt ning 
enda kui juhi kohta said vähe-
malt viielt töötajalt hinnangu li-
gikaudu 100 inimest. Juhtidena 
said oma töötajatelt kõige kõr-
gema hinnangu Gunnar Klaus 
Prause, Irene Lill, Žanna Gratš-
jova, Annely Kuu ja Ivo Fridolin.
Analüüsides töötajate pühen-
dumust töötajate gruppide lõi-
kes oli näha, et teaduskondade 

ja vastutusvaldkondade ning 
struktuuriüksuste juhtide pü-
hendumus on teiste töötajate 
omast kõrgem. Mõnevõrra ül-
latuslikult ei erinenud allüksu-
se juhtide pühendumus nende 
töötajate omast, kes juhirolli ei 
täida. Lähtudes sellest võetakse 
järgmisel perioodil ühe teemana 
fookusesse allüksuse juhtide 
toetamine.
Saame rõõmuga tõdeda, et rahul-
olu infoliikumise ja töökorraldu-
sega on kahe uuringu vahelisel 
ajal kasvanud määral, mis viis 
need kaks teemat välja suure 
mõjuga, kuid ülikooli keskmisest 
lähtuvalt suure arenguvajaduse-
ga teemade nimekirjast. Tahaks 
uskuda, et kiire tulemuste para-
nemine on seotud nii üksuste kui 
ka ülikooli juhtkonna poolt 2018. 
aastal rahulolu-uuringu analüü-
si tulemusena seatud tegevuska-
vade sihipärase täitmisega. 
Tervikuna iseloomustab töö-
tajas konda üldine rahulolu 
kasv, võr rel des 2018. aastaga 
paranes tu lemus kõigis kuues 
uuringuvaldkonnas (joonis 2). 
Vastustes eristub kõrge rahul-
olu oma töö sisuga, töötajate 
hinnangul teevad nad tööd, mis 
neile tõeliselt meeldib. Kuid 
endi selt on muudest valdkon-
dadest madalama tagasiside ga 
rahulolu arengu- ja karjääri-
võimalustega, üksustevahelise 
koostöö, ülikooli eesmärgipärase 
arengu ja juhtimisega. 
Ka sel korral koostatakse nii üle-
ülikoolilisel tasandil kui ka üksus-
tes tegevuskavad töötajate pühen-
dumuse ja rahulolu tõstmiseks. 
Kui hoiame uuringutevahelisel 
perioodil töötajate rahulolu tõst-
misega seotud teemat fookuses,  
võib loota, et ka järgmine uuring 
näitab rahulolu kasvu. ■

ÜLIKOOL

* TRI*M indeks on pühendumuse koondnäitaja, mis arvutatakse viie võtmeküsimuse põhjal. Enamasti on 
indeksi väärtused vahemikus 40–80 punkti, aga võimalikud on nii negatiivsed kui ka üle 100-punktilised 
väärtused. Uuringus on kasutatud võrdlusi Eesti keskmise ning Eesti juhtide ja tippspetsialistide keskmisega, 
mis põhinevad Kantar Emori korraldataval võrdlusuuringul, kus üle-eestiline esinduslik valim palgatöötajaid 
andis hinnangu oma tööandjale. Rahvusvaheliste võrdluste allikaks on Globaalse TRI*M keskuse andme-
baasid, kuhu kogutakse kõigi eri organisatsioonides TRI*M metoodikaga läbi viidud töötajate pühendumuse 
uuringute tulemused. TRI*Mi on maailmas kasutatud enam kui 100 riigis ja 2500 projektis. TalTechi tulemusi 
on võrreldud teiste Euroopas tegutsevate ülikoolide keskmiste tulemustega (võrdlusbaasi valim: n = 14 000).

Töötajate rahulolu-teemade keskmised

Tallinna Tehnikaülikool 2018 keskmine Tallinna Tehnikaülikool 2019 keskmine

3,4
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3,5

3,5

3,5

3,7
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3,6

3,5

3,6

Töö sisu ja arenguvõimalused

Töökorraldus

Koostöö ja info liikumine

Töö tulemused ja plaanid

Töötasu ja töötajate väärtustamine

10% (+4%)
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KRIITIKUD
kõrgeTöökeskkonna motiveeritusmadal

EDASIVIIJAD
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VÄRSKE VERI

UUED PROFESSORID 
TALTECHis
Aasta algusest on TalTechi (tenuuri)professorkond täienenud hulga uute 
inimestega. Päris uute hulgas on ka vanu tuttavaid, kes nüüdsest tenuuris 
panustamas. Uurisime lähemalt, kes nad on ja millest mõtlevad.

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.

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

SUSANNE DURST
Ärikorralduse instituut, juhtimise professor 
Esimene tööpäev TalTechis: 1. jaanuar 2020

Please introduce yourself.
I am the new Professor of 
Mana gement at the Depart-
ment of Business Administra-
tion. Research-wise I am inter-
ested in the interface between 
knowledge management and 
innovation, taking a small firm 
perspective. Recently I have 
started working on the topic 
of sustainable digitalization to 
make a contribution to a more 
balanced and reflective discus-
sion about digitalization.
About myself, I am a practi-
tioner turned academic who 
has been working and living in 
a number of different countries 
such as Peru, Italy, and Swe-
den. I am a person who likes to 
work in diverse and interdisci-
plinary teams and who is good 
at identifying and exploiting 
opportunities. 

What kind of knowledges 
and experiences you bring 
to TalTech from your  
previous jobs?
I bring to TalTech my in-
depth knowledge and experi-
ences regarding the topics of 
know ledge management (KM) 

and small business manage-
ment, KM in small firms as 
well as business transfers 

of small businesses. Having 
worked in big and small firms 
and being the children of en-
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JENNI PARTANEN
Ehituse ja arhitektuuri instituut, tuleviku linna professor 
Esimene tööpäev TalTechis: 1. veebruar 2020

Please introduce yourself.
I am a Finnish architect and 
I have my PhD in urban plan-
ning and design. I have previ-
ously worked at the University 
of Tampere and in Helsinki In-
stitute of Urban and Regional 
Studies. My research interests 
lay in urban dynamics in cit-
ies, particularly in the ongoing 
transition to smart cities, and 
the question of how to steer 
urban processes in a way that 
benefits both urban actors and 
societies. 

What kind of knowledges 
and experiences you bring 
to TalTech from your  
previous jobs?
My experience range from 
teaching and research to plan-
ning and design praxis, partic-
ularly in the fields of strategic 
planning. My expertise covers 
theories of complex adaptive 
systems in cities, urban self-
organizing economic, social 
and cultural processes, and 
developing planning methods 
for guiding such uncertain 
and unpredictable interlinked 
systems. My aim is to explore 
with my team how myriads of 
local actors’ decisions produce 
cumulative effects on a higher 
scale, and particularly how 

digital technologies create new 
dynamics in cities, but also 
provide methods to observe 
them. 

What are your goals in your 
position in TalTech?
Being a team-player, my goals 
are in building new line of re-
search concerning complex 
smart cities, and provide new 
scientific knowledge for smart 
city planning and design to 

make the quality of life good in 
them for all people. 

One surprise that you  
have had within your time 
in TalTech?
After one week, I have been 
glad to notice how easy it has 
been to land to TalTech, and 
how all the practical issues 
are taken care swiftly, profes-
sionally and with helpful at-
titude. ■

trepreneurial parents give 
me the opportunity to better 
bridge the gap between theo-
ry and practice. Moreover, I 
am embedded in an interna-
tional network of researchers 
I believe TalTech can benefit 
from as well. 

What are your goals in your 
position in TalTech?
Being a team-player, my goal 
is to help the department of 

Business Administration and 
TalTech to develop further in 
order to meet or even exceed 
the goals set. This refers to 
all pillars teaching, research 
and projects with external 
stakeholders. By doing so I 
hope we will create higher 
national and international 
visibility which in turn could 
make it easier to attract both 
promising students at all lev-
els and highly qualified aca-
demics.

One surprise that you  
have had within your time 
in TalTech?
I really like the openness of 
the colleagues from my de-
partment as well as other 
departments. The people at 
TalTech are interested and 
eager in doing something new 
or something different. Thus, 
an entrepreneurial mind-set 
seems to prevail, which is 
great! ■
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VÄRSKE VERI

EDWARD KASABOV
Ärikorralduse instituut, turunduse professor 
Esimene tööpäev TalTechis: 1. veebruar 2020

Please introduce yourself.
I am joining TalTech after 
more than two decades of 
working across top-level aca-
demic institutions in the UK 
and Ireland. I have practi-
tioner experience in Relation-
ship Marketing, Analysis, 
and Mass Communications, 
and have worked in consulta-
tion for Welsh Government, 
Enterprise Ireland, Scottish 
Enterprise, and South West 
of England RDA. My research 
spans marketing, strategy, 
regional studies, economic 
policy, entrepreneurship, and 
innovation; though my current 
research focus is rural areas, 
including entrepreneurship in 
rural or peripheral locations. 
My critical examination of 
customer-provider relation-
ships and service provision 
has produced a new, state-of-
the-art theory of compliance 
with a focus on the strategic 
advantage of companies prac-
ticing compliance. 

What kind of knowledges 
and experiences you bring 
to TalTech from your  
previous jobs?
I seek to contribute to the 
growth, development, and 
international reputation of 
Tal Tech applying my re-
search and academic leader-
ship experience, as well as 
the international networks I 
have been building spanning 
marketing, strategy, regional 
studies, economic policy, en-
trepreneurship, and innova-
tion. I feel of use may also 
prove my experience with a 
number of successful applica-
tions for internal and exter-
nal funding which include a 
big ESRC/EPSRC grant and 
two collaborative projects 

with EU colleagues worth 
€200,000+ each. 

What are your goals in your 
position in TalTech?
During my tenure in TalTech, 
I seek to strengthen the re-
search profile and standing of 
the Group, Department, and 
University, as well as its inter-
national reputation and – most 
importantly, perhaps – visibi-
lity.  Research excellence is a 
priority as well as a passion of 
mine. This should translate into 
assisting colleagues in their re-

search efforts and in raising 
their funding aspirations, while 
collaborating with them on re-
search and funding projects. 

One surprise that you  
have had within your time 
in TalTech?
I find university staff incre-
dibly helpful and the internal 
systems – highly efficient. The 
International Office has been 
brilliant for someone like me 
who is a newcomer with lit-
tle prior knowledge of Tallinn 
and Estonia. ■
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IVO PALU
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut, kõrgepingetehnoloogia professor 
Esimene tööpäev tenuuris: 1. jaanuar 2020

1. Elektrisüsteemis on eriliselt 
tähtis tasakaalu hoidmine elekt-
ri tarbimise ja tootmise vahel. 
Kõrgepingetehnoloogia professor 
on oma erialalt just see, kelle töö 
on tagada, et lähenev äikesepilv, 
võrgus toimuv lülitus või vana-
nemisest tingitud kaablirike ei 
viiks süsteemi ootamatult tasa-
kaalust välja. Igapäevases töös 
püüan samuti leida tasakaalu 
oma rollide vahel, olles lisaks 
professorile instituudi direktor, 
Eesti Elektroenergeetika Seltsi 
juhatuse liige, Cigre Eesti rah-
vuskomitee esimees ja Eesti 
Energia nõukogu liige.
2. Tenuur iseenesest ei ole mida-
gi uut, millega liiga palju harjuma 
peab. Oma tegemistes olen aru 
saanud, et tehes endale sobivat ja 
partneritele (ettevõtetele, tuden-
gitele, ETAG-ile, riigile jt osapool-
tele) vajaliku tööd, on sul ülikoolis 
koht alati olemas. Pelgalt enda 
uudishimu rahuldamine teadla-
sena ei pruugi tagada kuigi pikka 
karjääri ega kohta tenuuris. 

3. Ma soovin oma doktorantidele 
ja kolleegidele anda võimsa kii-
renduse või nagu meie valdkon-
nas öeldakse, anda sobiva suuru-
sega impulsi. Selle impulsi mõju 
peab olema märgatav, aga mitte 
purustav. Tänapäeval on kõiki 
rahastamisvõimalusi arvestades 
lihtne inimesi üle motiveerida ja 
panna nad 24/7 tööle. Tenuuri 
idee on ikkagi selles, et sinu koht 

on nüüd tagatud ja aeg on teiste 
eest hoolitseda. Tenuuriprofesso-
rina oled natukene rohkem sellest 
projektipõhisest tööst väljas ning 
saad oma uurimisrühmaga pisut 
enam asju planeerida ja võibolla 
ka mõnele projektitaotlusele eita-
valt vastata.
4. Ametijuhend... või täpsemi-
ni maatriksile vastav ameti-
juhend ■

FJODOR 
SERGEJEV
Mehaanika ja tööstustehnika 
instituut, metallide tehnoloo-
gia professor 
Esimene tööpäev tenuuris: 
1. jaanuar 2020
1. Sündisin ja kogu oma elu olen 
elanud Tallinnas. Lapsepõlvest 
saadik on mul olnud unistus 
saada inseneriks. Raske tööga ja 
pere toetusega olen oma unistuse 
täide viinud! Igapäevaselt tunnen 
vajadust leiutamise, arendamise, 

Uute välisprofessorite kõrval on tenuuriprofessoriks saanud viis teadlast,  
kes juba TalTechi majas tuttavad. 
1. Palun tutvustage ennast.
2. Millistest Teie varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?
3. Mida tahate tenuuriprofessorina korda saata?
4. Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?
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VÄRSKE VERI

ANDRES TRIKKEL
Materjali- ja keskkonna-
tehnoloogia instituut, 
füüsika lise keemia professor 
Esimene tööpäev tenuuris: 
1. jaanuar 2020
1. Olen töötanud Tallinna Tehni-
kaülikoolis alates selle lõpetami-
sest 1982. aastal, õigupoolest juba 
varemgi, sest alates kolmandast 
kursusest osalesin Mineraalväe-
tiste laboratooriumi töödes ja te-
gemistes. Peale lõpetamist olen 
pigem panustanud õppetööle 
ning aastaid töötasin poole ko-
haga õppejõuna ja poole kohaga 
teadurina. Olen püüdnud tuden-
gitele alati anda loetavad ja üle-
vaatlikud loengumaterjalid ning 
selgitada loenguteemad võimali-
kult põhjalikult lahti. Ka praegu 
on minu õppetöö koormus üsna 
suur – ehk suuremgi kui peaks.
2. Minu uurimistöö on läbivalt ol-
nud seotud keskkonnaprobleemi-
dega. Algul näiteks fosforhappe 
tootmise ühe keskkonnaohtliku 
ja suuremahulise kõrvalprodukti 
fosfokipsi ümbertöötlemisega, hil-
jem vääveldioksiidi heitmete vä-
hendamisega ning süsinikdioksii-
di heitmete vähendamisega läbi 
süsiniku püüdmistehnoloogiate, 
mis on seoses kliimamuutustega 
eriti aktuaalseks tõusnud. Sinna 
kõrvale ka tegelemine põlevki-
vituha uuringutega, eesmärgiga 
leida sellele uusi rakendusi, mis 
edendaks ühelt poolt ringmajan-
dust, teiselt poolt oleks seotud ka 

CO2 emissioonide vähendamise-
ga. Need uuringud on kasutanud 
laialdaselt termilist analüüsi, mis 
on olnud meie labori – nüüdse ni-
mega Anorgaaniliste materjalide 
teaduslabor – üheks läbivaks uu-
rimismeetodiks. Seda kompleksi 
oleme pidevalt kaasajastanud ja 
arendanud. Eks kõik need koge-
mused leiavad rakendamist ka 
tenuuriprofessori kohal.
3. Praegu on huvitav aeg: me 
soovime vähendada põlevkivi 
kasutamist, kuid vajame ka mi-
dagi tuleviku jaoks. Fosforiidisõ-
da mäletavad kõik, kuid ei saa 
mööda vaadata sellest, et Eesti 
fosforiidi uuringud on pikalt ol-
nud kalevi all. Arvan, et tuleks 
uuesti käivitada sellealane tea-
dustöö, et täpsemalt kaardistada 
Eesti fosforiidi omadused, nende 
varieeruvus ja katsetada uute 
töötlemismeetodite sobivust. Va-

hepeal on aktuaalseks muutunud 
ka nn akumetallid ja nii Eesti 
fosforiidis kui sellega kaasnevas 
graptoliit-argilliidis leidub mit-
meid huvipakkuvaid keemilisi 
elemente: haruldasi muldme-
talle, mille sisalduse kohta on 
varasemad andmed lünklikud ja 
mille eraldamise võimaluste uuri-
mine oleks vägagi huvipakkuv. 
Nii need elemendid kui ka fosfor 
ise kuuluvad Euroopa kriitiliste 
ressursside hulka. Siin näengi 
eesmärgina arendada sellealast 
võimekust, tuua teema juurde 
uusi noori teadlasi ja kasutada 
ära veel tegutsevate vanemate 
kolleegide teadmisi fosfaatide 
keemia alal.
4. Tenuuriprofessorina näen 
rõõmuga ülikooli rahvusvahelis-
tumist ja noorte professorite lisan-
dumist, samas jääb ka väike mure 
eesti keele positsiooni pärast. ■

innovaatilise mõtlemise ja pideva 
liikumise järele ning lähen selle 
tundega kaasa. Olen hea kuula-
ja, tasakaalukas ja entusiastlik 
inimene.
2. Tänapäeva tipptasemel tea-
dus ei saa olla ainult ühe isiku 
saavutus. Kõikide tegevuste võt-
mesõna on koostöö. Minu koge-
muse järgi on tõesti kasulikud 
ja edendavad ideed sündinud 
erialadevahelises koostöös. Os-
kan ja soosin meeskonnatööd ja 
ühistegevusi. Tenuuris on kasu 

minu materjalitehnika ja ma-
terjalide purunemismehaanika 
alastest teadmistest, pikaajali-
sest õpetamis- ja juhtimiskoge-
musest.
3. Komposiit- ja plastmaterja-
lide ajastul arendada metalseid 
materjale ja nende töötlemiseks 
vajalikke tehnoloogiaid. Tahan 
ühelt poolt säilitada metallide 
tehnoloogia saavutatud kõrget 
kompetentsitaset, juurutades 
samaaegselt uusi arengusuundi 
(mitmeotstarbelised materjalid, 

„rohelised“ komposiitmaterjalid). 
Tenuuriprofessorina näen enda 
selget rolli uurimisrühma konso-
lideerimisel ja koostöö laienemi-
sel ettevõtlussektoriga nii Eestis 
kui ka välismaal.

4. Üllatusena tuli kutse hommi-
kukohvile rektoriga, kohtumine 
toimus 30. jaanuaril. Rektori koh-
tumine uute professoritega teki-
tas positiivseid emotsioone, sain 
tutvuda teistes valdkondades te-
nuuris alustavate kolleegidega. ■
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JAAN KALDA
Küberneetika instituut, teoreetilise ja statistilise füüsika professor 
Esimene tööpäev tenuuris: 1. jaanuar 2020
1. Füüsikuks kasvasin tänu õpe-
tajatele ja kolleegidele Gustav 
Adolfi Gümnaasiumis, Moskva 
Füüsika-Tehnika Instituudis, 
Kurtšatovi Instituudi plasma-
füüsika teoreetikute uurimis-
rühmas ja järeldoktorantuuris 
Pariisis, École Polytechnique’s. 
Üheks suuremaks hobiks on ol-
nud olümpiaadifüüsika: alates 
1994. aastast olen õpetanud mit-
mete riikide (Eesti, Soome, Saudi-
Araabia ja Brasiilia) rahvusvahe-
lise füüsikaolümpiaadi võistkondi 
ja kirjutanud vastavaid õppema-
terjale. Üks oht, mis varitseb füü-
sikuid-teoreetikuid ja mida olen 
üritanud vältida, on uurimistee-
made ning uuritavate mudelite 
irdumine reaalsusest. Viimase 
aja peamisteks uurimisvaldkon-
dadeks on mul olnud turbulents, 
statistiline topograafia ja eriala-
devahelised rakendused, näiteks 
majandusfüüsika ja geofüüsika. 

Oma teadustöös püüan järgida 
Occam’i habemenoa printsiipi – 
lihtsuses peitub ilu!
2. Teadlase elu on pidev õppi-
mine ja uute kogemuste oman-
damine: loodan kasutada kõiki 
varasemaid oskusi, aga arene-
da tuleb edasi! 

3. Üheks selgeks ja oluliseks 
eesmärgiks on TalTechi füüsika-
teaduste rahvusvahelise nähta-
vuse kasvatamine.
4. Ehk on veel vara öelda, aga 
hetkeseisuga – üllatuste puudu-
mine. ■

RIINA AAV 
Keemia ja biotehnoloogia 
instituut, analüütilise keemia 
professor 
Esimene tööpäev tenuuris: 
1. jaanuar 2020
1. Olen Tallinna Tehnikaülikoo-
liga olnud seotud sisuliselt kogu 
oma profesioonaalse elu ja soovin 
väga, et heal tasemel õpe ja tea-
dustöö meie ülikoolis oleks elujõu-
line. Õpetan nii bakalaureuse-, 
magistri- kui ka doktoritaseme 
üliõpilasi ning olen olnud kor-
duvalt kutsutud lugema tuuma-
magnetresonants spektroskoopia 
kursust ka väljaspool Eestit. Ar-
van, et heal tänapäevasel tasemel 
õpet suudavad korraldada just 
teadustöös tegevad ülikooli töö-
tajad. Minu supramole kulaar se 
keemia uurimisgrupp tegeleb 
preagu mehhanokeemia, uute 
molekulaarsete mahutite sün-
teesi ning nano-suuruses keemi-
liste sensorite välja töötamisega. 

Juhin oma rühma 2013. aastast 
ja tundub, et areng keemiatea-
dustes on just juhitavate multi-
molekulaarsete süsteemide alal 
praegu väga kiire.

2. Arvan, et ülikool vajab inimesi, 
kes suudavad Eesti üliõpilasteni 
viia maailmateaduses toimuvaid 
arenguid ja sellest tulenevaid tead-
misi ning mulle tundub, et olen 
seda ka eelnevalt püüdnud teha.
3. Analüütilise keemia tenuu-
riprofessoriks nimetas rektor 
mind 2018. aasta lõpus, nii et 
sisuliselt töö tenuuriprofessori-
na juba käib. Mida ma tahaks 
siin ülikoolis korda saata? Olen 
meie ülikooli patrioot ja ma 
väga tahaksin, et siin oleks või-
malik teha väga heal tasemel 
keemiateadust ja et ka meie 
antav keemiaharidus oleks hea. 
See on võimalik ainult siis, kui 
meil on tööl kriitiline mass ja eri 
vanuses keemiateadlasi ja -õp-
pejõude. Olen kindel, et heade 
üliõpilaste ja kolleegide olemas-
olul suudab mu teadusgrupp ka 
maailmateadusesse panustada.

4. Positsioonist tulenevaid ül-
latusi pole olnud. ■
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Inimkonna jaoks laialt levinud ja lihtsalt kasutatava energia olemasolu on 
saanud pea enesestmõistetavaks, sellega on seotud ka tänapäeva üsnagi 
kõrge elatustase. Kuid arvestades keskkonnamõjusid, on globaalne ühis-
kond võtnud suuna fossiilsetest kütustest loobumise suunas. Sellest ka 
küsimus: millised võiksid olla tulevikukütused?

Rakendusliku keemia professor Allan Niidu

TULEVIKUKÜTUSED: 
MIS ANNAB ENERGIAT 
FOSSIILKÜTUSTE 
LÕPPEDES? 

TULEVIK
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Enne kui asume otsima mõnin-
gaid potentsiaalseid vastuseid, 
vaatleme põgusalt fossiilsete 
kütuste olukorda. Hinnanguli-
selt on tänaseks tõestatud teh-
niliselt kasutatavad fossiilsete 
kütuste varud u 1,8 triljonit 
tonni naftaekvivalendis ja en-
nustatav üleilmne energiatar-
ve aastal 2040 ligi 18 miljardit 
tonni naftaekvivalendis. See-
ga on oletatavasti inimkonnal 
aasta 2040 tarbimise juures 
kõigest 100 aastat fossiilsete 
kütuste kasutamise aega. See-
juures on kõrvalolevalt jooni-
selt (joonis 1) selgelt näha, et 
prognoositav energiatarbimine 
igas sektoris kasvab jätkuvalt 
ja seda tõenäoliselt ka pärast 
2040. aastat, eriti kui võtta ar-
vesse populatsiooni kasvu ning 
elatustaseme tõusu.
Ülaltoodut arvesse võttes on 
üsnagi selge, miks on inimkon-
nal tekkinud suur huvi alterna-
tiivsete energiaallikate vastu.

Millised on alternatiivsed 
energiaallikad?
Üleüldise energiavajaduse 
rahuldamiseks on fossiilsete-
le kütustele nüüdisegseid al-
ternatiive laias laastus kaks: 
taastumatud energiaallikad, 
nagu tuumakütus, ja taastu-
vad energiaallikad, nagu päike, 
tuul, lained ja biomass. Tuuma-
energeetikaga kaasneb alati ra-
dioaktiivsete jäätmete ja saaste 
probleem, mis ei ole tänaseni 
päris adekvaatset lahendust 
leidnud ega oma seetõttu ühis-
konnas laiemat poolehoidu. 
Seevastu päikese ja tuule kasu-
tamine on eriti viimastel küm-
nenditel hoogsalt edenenud 
ning eeldatavasti kasvab nen-
de kasutamine veelgi. Biomass 
on inimkonna kasutuses olnud 
teadupärast aastatuhandeid, 
näiteks soojaallikana, toidu 
küpsetamiseks ja ka puusöe 
valmistamiseks. Viimane on 

olnud tarvilik metallide, eriti 
raua sulatamise juures. Kaas-
ajal kasutatakse biomassi ka 
vedelkütuste tootmiseks, mida 
saab kasutada kas puhtalt või 
segus konventsionaalsete kü-
tustega, näiteks transpordiva-
hendite või elektrigeneraatorite 
käitamiseks. Põhilisteks vedel-
kütusteks on etanool ja biodii-
sel, mõlemaid on võimalik too-
ta mitmesugustest suhkru- või 
õlirikastest taimedest: etanooli 

allikateks on põhiliselt kasuta-
tud maisi (Ameerika Ühendrii-
kides) ja suhkruroogu (Brasii-
lias); Ameerika Ühendriigid ja 
Brasiilia on ka maailma suuri-
mad bioetanooli tootjad.
Võrreldes biodiisliga oli bio-
etanooli toodangumaht 2018. 
aasta andmetel veidi enam kui 
viiendiku võrra kõrgem (joonis 
2). Biodiisli tootmiseks kasuta-
takse peamiselt rapsi ja õlipal-
mi; Euroopa on üks suurimaid 

[1] toe – „tonne of oil equivalents“ (tonni naftaekvivalendis) on defineeritud kui energiahulk, mis saadakse ühe tonni toornafta põletamisel; 
IEA publikatsioonides 1 toe = 41.868 GJ.

Joonis 1. Üleilmne energiatarve sektorite lõikes, 1970–2040 (mln toe)[1]
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Joonis 2. Biodiisli ja bioetanooli toodang 2008–2018, tuh toe.
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biodiisli tootjaid, tootes ligi 37% 
kogu biodiislist maailmas.
Biokütuste puhul peame rää-
kima esimese ja teise põlvkon-
na tehnoloogiatest, sest neil 
on erinev mõju looduskesk-
konnale ja ressursitõhususe-
le. Bioetanooli esimese põlv-
konna tehnoloogia tähendab 
biomassis leiduvate ja tärklise 
eeltöötlemisel saadud suhkru-
te fermentatsiooni, sarnasel 
printsiibil alkoholitööstuses 
kasutatavaga. Paraku saa-
dakse sellisel kombel kõigest 
väike osa biomassis leiduvast 
energiast, mis on viinud tei-
se põlvkonna tehnoloogiate 
väljatöötamiseni, kus kasu-
tatakse fermentatsiooniks nn 
ensüümikokteile, et lõhustada 
tselluloosi, mida tüüpiliselt 
on kogu biomassis märkimis-
väärselt rohkem kui tärklist 
või suhkrut. Oma olemuselt 
on tselluloos samuti sahharii-
didest koosnev polümeer nagu 
tärkliski, kuid on biokeemili-
selt üsna raskesti lagundatav 
ja seetõttu pole tselluloosil 
põhinevat biomassi etanooli 
tootmiseks varasemalt kasu-
tatud. Tselluloosi lagundamine 
võimaldab toormena kasutada 
ka inimese toidulauaga mit-

tekonkureerivaid taimi, nagu 
näiteks preeriarohtu, ener-
giavõsa või puidujäätmeid, ja 
toiduks kõlbulike taimede tööt-
lemisjääke (bagass, õled jne).
Biodiisli esimese põlvkonna 
kütusteks on nn FAME (Fat-
ty Acid Methyl Ester) kütused 
ehk rasvhapete metüülestrid, 
mida saadakse looduslike õli-
allikate, näiteks rapsi-, soja-, 
palmi- jmt õlide keemilise ja 
ensümaatilise töötlemise teel. 
Esimese põlvkonna biodiisel 
pole paraku kasutatav ilma 
tavalise kütusega segamata 
talvistes tingimustes ja seega 
ei võimalda täielikult asenda-
da fossiilseid kütuseid. Samuti 
pole esimese põlvkonna bio-
diisli põlemisomadused võr-
reldavad nn tavalise kütusega 
(suurem põlemisjääk), ega ka 
säilivusaeg samaväärne. 
Teise põlvkonna biodiislid 
HVO/HEFA (Hydrotreated 
Vegetable Oil/Hydroprocessed 
Esters and Fatty Acids) saa-
dakse sellesama toorme tööt-
lemisel vesinikuga, saadava 
kütuse omadused on vähemalt 
sama head kui tavakütusel. 
Kõrvalsaadusena tekib pro-
paani, mida üldjuhul kasuta-
takse tootmisprotsessi soojuse 

viimiseks, kuid on põhimõtteli-
selt võimalik kasutada samuti 
autokütusena.
Ka biodiisli puhul pole kõik 
toormeallikad võrdväärsed. 
Seda esiteks energiasisalduse, 
teiseks saagikuse ja kolman-
daks toidulauaga konkureeri-
mise mõttes. Alltoodud joonisel 
(Joonis 3) on näidatud võima-
likku biodiisli toodangut mõ-
ningate liikide lõikes, millest 
nähtub vetikate kui biodiisli 
toorme ülekaalukas eelis: toot-
likkus hektari kohta aastas 
on enam kui kümnekordne, 
võrreldes lähima konkurendi 
palmiõliga.
Seejuures ei konkureeri ve-
tikas toiduainete tootmiseks 
tarviliku põllumaaga, mis 
võib osutuda väga oluliseks 
tulevikukütuse toorme ja teh-
noloogia valikul. Vetikad on 
vägagi huvipakkuv biokütuste 
allikas, sest sellest saab too-
ta nii etanooli kui biodiislit. 
Samuti tarbivad vetikad väga 
erinevaid toitaineid – eelista-
tult süsinikdioksiidi, kuid ka 
suhkruid jm orgaanilist ma-
terjali sisaldavat tooret (nt 
filtritud reovett).
Bioetanooli ja biodiislit saab 
toota ka termokeemilisel 
teel. Selleks peenestatakse 
biomass sobiva suuruseni, 
kuivatatakse ja kuumutatak-
se hapnikuvaeses keskkonnas 
400–900 °C, mille tulemusena 
saadakse põhiliselt vesini-
kust ja süsinikmonoksiidist 
koosnev gaas (sünteesigaas) 
koos mõningase tahke jää-
giga. Saadud gaasist saab 
näiteks Fischer-Tropschi  
meetodil toota diislit, mis 
on parema kvaliteediga kui 
naftast toodetud diiselkütus. 
Samuti saab sünteesigaasist 
toota metanooli, etanooli jt 
alkohole, dimetüüleetrit ning 
metaani, mis kõik sobivad 
kütusteks ja keemiatööstuse 
tooraineteks. Viimast ei saa 
paraku mainimata jätta, sest 

Ligikaudne õlisaagis

Joonis 3. Ligikaudne õlisaagis l/(ha*a)
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fossiilsete kütuste lõppemise-
ga saab otsa ka toore näiteks 
värvi-, plasti- ja rehvitööstu-
sele. Termokeemilise protsessi 
eeliseks on võimekus tarbida 
biomassi kogu ulatuses kütu-
se tootmiseks, seejuures pole 
tähtis, millise biomassiga on 
tegemist. Sarnast tehnoloogi-
list skeemi saab kasutada ka 
prügis sisalduva orgaanilise 
osa (biojäätmed, plastid, reh-
vid, paber jmt) muundamisel 
vedelkütusteks.

Metanoolimajandus
Üks tuntumaid metanoolima-
janduse pooldajaid ja edenda-
jaid on Nobeli preemia lau-
reaat George A. Olah (1927). 
Põhjuseks, miks metanoolima-
jandus tundub atraktiivsena, 
tuleb pidada metanooli toot-
mise tehnoloogilist küpsust, 
s.t täna juba olemasolevad 
tehnoloogiad võimaldavad 
metanooli toota väga suurtes 
mahtudes sünteesigaasist. 
Näiteks toodeti 2014. aastal 
65 mln t metanooli, mis on 
küll umbes 15 korda väiksem 
aastasest bensiinitoodangust, 
kuid tehnoloogia on tuntud ja 
skaleeritav. 
Metanooli laialdane kasuta-
mine autokütusena nõuab tea-
tud kulutuste tegemist, kuna 
praeguse aja infrastruktuuri 
loomisel kasutatavad mater-
jalid pole metanooli suhtes 
vastupidavad. Samuti vajaksid 
mootorid ümberseadistamist, 
kuna tänapäeval puuduvad 
metanoolil töötavad laiatarbe-
sõidukid. Teisalt pole metanoo-
li kasutamine kütusena sugugi 
ennekuulmatu, seda on teh-
tud juba mõnda aega – nimelt 
võidusõidumaailmas, alates 
1965. aastast. Seoses etanooli 
kasutuselevõtuga lõpetati küll 
metanooli kasutamine aastal 
2007.
Tänapäeval toodetakse meta-
nooli peamiselt metaanist üle 
sünteesigaasi, kuid tulevik-

ku silmas pidades tuleb me-
taan asendada kas biomassi 
või süsinikdioksiidiga (CO2). 
Süsinikdioksiidist metanoo-
li saamise meetod pole küll 
tööstuslikus skaalas kasu-
tusel, kuid võib tulevikku 
vaadates osutuda vägagi 
tähtsaks, sest isegi kui meta-
noolist ei saa tuleviku kütust, 
siis tööstuses genereeritud 
süsinikdioksiidi sidumiseks 
ja taaskasutuseks sobib sel-
line meetod suurepäraselt. 
Metanooli saab samamoodi 
nagu vesinikku kasutada 
elektri tootmiseks kütuseele-
mentides, mis on selleks spet-
siaalselt kohandatud. Kuigi 
võrreldes vesinikku kasuta-
vate kütuse elementidega on 
saavutatav võimsus väike, on 
need juba rakendust leidnud 
portatiivsete energiaallika-
tena näiteks sülearvutites ja 
raadiosaatjates.
Metanoolimajanduse jätkuks 
võib pidada suuremahulist 
metanoolist dimetüüleetri 
tootmist, mis võimaldaks ka-
sutada veeldatud propaanile 
kohandatud taristut ja vajaks 
seetõttu väiksemaid kulutusi 
laialdasemaks kasutuselevõ-
tuks.

Vesinikumajandus
Vesinikumajanduse mõiste 
autoriks peetakse John Bock-
rist (1923–2013), kes kasutas 
antud väljendit 1970. aastal 
General Motorsi tehnikakes-
kuses ettekannet pidades. 
Tänapäeval toodetakse vesi-
nikku põhiliselt kahel viisil: 
metaanist üle sünteesigaasi 
ja elektrolüüsi teel. Esimene 
meetod on lihtsalt ülekantav 
biomassile, kuid teine vajab 
keerukamaid lahendusi, nagu 
näiteks päikesepaneelid ja 
tuulegeneraatorid, et tehno-
loogia ei sõltuks fossiilsetest 
kütustest. Ka on elektrolüü-
siks tarvis ülipuhast vett, 
mille tootmine on teadagi 

kulukas, nagu ka päikese- ja 
tuuleenergia. Seetõttu on ha-
katud otsima lihtsamaid la-
hendusi vesiniku tootmiseks 
taastuvallikatest. 
Praeguseks on välja tööta-
tud meetodid, millisel juhul 
membraanile kantud katalü-
saator lõhustab päikeseval-
guse toimel vee hapnikuks 
ja vesinikuks, seejuures pole 
enam alati tarvis kasutada 
ülipuhast vett. Vesinik salves-
tatakse mahutisse, kust seda 
saab hiljem kasutada elektri 
tootmiseks kütuseelemendis. 
Ka tsüanobakterid (biomass) 
suudavad toota vesinikku 
päikesevalgusest ja CO2-st, 
mis juhul, kui vesinikumajan-
dus peaks ühel päeval saama 
reaalsuseks, võiks olla inim-
konna energiavõsa.

Kokkuvõtteks
IEA (Rahvusvaheline Ener-
giaagentuur) andmetel saa-
di 2017. aastal 9% primaar-
energiast biokütustest, 2% 
päikesepaneelidest ja tuule-
generaatoritest ning 3% hüd-
roelektrijaamadest. Seega on 
fossiilsete kütuste osakaal 
globaalses energiamajandu-
ses ikka veel kõrge, mistõttu 
on käesoleva sajandi jook-
sul võimalik näha kiiret ja 
mastaapset tehnoloogilist ja 
teaduslikku arengut alterna-
tiivsete kütuste ja energiaal-
likate kasutuselevõtmiseks. 
Kas tulevikus on meie põhi-
lised energiaallikad vedel-
kütused metanool, etanool, 
biodiisel; gaasilised kütused 
biometaan, biopropaan, ve-
sinik, või hoopiski tuul ja 
päike? Täpset vastust ei tea 
hetkel ilmselt keegi. Kuid 
kindlasti saame näha eri teh-
noloogiate omavahelist võist-
lust, et võtta üle fossiilsete 
kütuste koht.
Kasutatud kirjanduse viited 
leiad artikli veebiversioo-
nist, vt taltech.ee/ajaleht. ■

taltech.ee/ajaleht
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välismaal õppimine või prak-
tika läbimine hetkel TalTechi 
tudengite seas kuigi populaar-
ne: eelmisel õppeaastal õppis 
või läbis erialase praktika vä-
lismaal üksnes 200 TalTechi 
üliõpilast.
Küll aga võib öelda, et üli-
õpilased, kes on välisõppesse 
semestriks või kaheks siirdu-
nud, on jäänud oma kogemu-
sega väga rahule. Järgnevalt 
tutvustamegi kolme Tallinna 
Tehnikaülikooli tudengi välis-
maal õppimise lugu. ■

Riina Potter, Erasmuse programmi üldkoordinaator  Fotod: erakogud

Kõik Tallinna Tehnikaülikooli 
üliõpilased saavad kandidee-
rida kuni 12 kuuks välisõpin-
guteks TalTechi partnerkooli. 
Välismaale õppima saab suun-
duda kas ülikooli kahepoolsete 
lepingute alusel või Erasmus+ 
programmi raames.
Hetkel on tehnikaülikoolil üle 
570 kehtiva Erasmus+ lepin-
gu, lisaks kahepoolsed ülikooli-
devahelised lepingud, mis toe-
tavad üliõpilasvahetust. Enim 
Erasmus+ lepinguid ning 
seega ka laiem valik õppeko-

ha valimiseks on Saksamaa, 
Prantsusmaa, Hispaania ja 
Soomega. Ülikoolidevaheliste 
kahepoolsete lepingute hulgas 
on lepinguid ka väga kaugete 
riikidega, nagu Singapur, Lõu-
na-Korea, Mehhiko, Taiwan, 
Jaapan.
Hoolimata asjaolust, et välis-
õppesse siirdumise toetami-
seks on ülikool sõlminud väga 
palju mitmesuguseid lepinguid 
ja lisaks saavad Erasmus+ 
programmi kaudu välisõppes-
se minejad stipendiumi, ei ole 

TUDENGID KIIDAVAD: 
ERASMUS+ PROGRAMMI ABIL 
EUROOPASSE ÕPPIMA

VÄLISPILK

BRIGITA MASS, MAJANDUSTEADUSKOND, 
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (KÜPROS)
Kui rääkisin, et veedan sügis-
semestri Küprosel, olid inime-
sed positiivselt üllatunud ja 
toonitasid, kui väga mul veab, 
et saan talvel soojas olla ning 
palju aega randades veeta. 
Küprosel on aga lisaks päi-
kesele ja rannale ka nii palju 
muud. Mul on äärmiselt hea 
meel, et sain seda kõike läbi 
Erasmus+ programmi kogeda.
Nagu kõigil teistel, algas mi-
nugi teekond kandideerimise 
ja dokumentide vormistami-
se ning siis juba eluliste kor-
ralduste organiseerimisega. 
Alates juulist oli mind läbi 
Erasmus Student Networki 
Facebooki gruppide ja grupi-
vestluste püsivalt Küprosel 
toimuvaga kursis hoitud. Läbi 

nende leidsin ka korteri, tut-
vusin oma korterikaaslastega 
ja sain kiirelt aimu, mis mind 
ees ootab.

Õppisin eraülikoolis European 
University Cyprus (8000 üli-
õpilast), mis kuulub Küprose 
väärikamate ülikoolide sekka. 
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Õppetöös osalemine osutus 
äärmiselt mugavaks ja õppe-
jõudude sügav pühendumus 
koos personaalse lähenemise-
ga oli midagi, mida väga hin-
dan. Sellele aitasid kindlasti 
kaasa väiksemad rühmad – 
olin tundides maksimaalselt 
30 tudengiga, üldjuhul jäi see 
arv 15 kanti.
Kooliga seoses oli ka asju, mil-
lega pidin harjuma. Aeg kui sel-
line omab Küprosel teistsugust 

kontseptsiooni: on tavaline, et 
kohale jõutakse pool tundi hil-
jem kui kokku lepitud. Samuti 
pannakse kvantiteedi asemel 
rohkem rõhku kvaliteedile: ma-
terjali maht loengutes oli väik-
sem, kui olin TalTechis harju-
nud, lisaks kordasid õppejõud 
juba läbi võetut rohkem.
Vahetussemestri jooksul oli 
mul võimalus reisida riikides-
se, mille kultuuri olin saanud 
seni vaid meedia kaudu koge-

da. See on äärmiselt eriline 
võimalus, mis väliskülalisüli-
õpilaseks minemisega kaasneb 
ja tänu millele mul oli võimalik 
oma vahetussemestrist mak-
simum võtta. Välisõpe on üks 
periood elus, kus saab korraks 
oma argipäevast välja astuda, 
hiljem on raske leida uut aja-
vahemikku, et impulsiivselt 
reisida, argipäeval koosviibi-
misi organiseerida ja seda kõi-
ke koos aktiivsete noortega üle 
maailma. ■

KRISTIINA ANGELA KELDER, INSENERITEADUSKOND, 
UNIVERSITY OF TWENTE (HOLLAND)
Otsuse välisõppesse minna 
tegin juba enne TalTechi astu-
mist. Teadsin, et soovin seda 
kogemust – näha maailma, 
tutvuda inimestega, saada 
iseseisvamaks, reisida ning 
võrrelda õppemeetodeid ko-
duülikooli omadega. Soovisin 
minna kohta, mis oleks piisa-
valt kaugel, et maailma näha, 
kuid piisavalt lähedal, et Eras-
mus+ stipendium aitaks kulu-
sid katta. Leidsin sobiva koha 
Madalmaades: valituks osutus 
University of Twente.
Olenemata sellest, et elasin 
Madalmaade kohta küllaltki 
väikeses linnas, oli tegevust 
palju. Igal õppekaval oli oma 
üliõpilasühendus, mis orga-
niseeris nii töötubasid, ette-
võtete külastusi, reise kui ka 
pidusid. Liikmetel oli võimalus 
veeta aega puhketoas, saada 
abi vanematelt tudengitelt ja 
käia üritustel. Tegevusi jätkus 
igaks nädalaks.
Õppetöö oli oodatust pal-
ju intensiivsem, kuid samas 
väga huvitav. Tunnis oli töine 
keskkond – õpilased töötasid 
kaasa, küsisid, õppejõud olid 
motiveeritud. Kiirem tempo 
motiveeris ka ise rohkem tööd 
tegema. Erinevalt Eestist on 
seal projektipõhine õpe. Ühes 
poole semestri pikkuses moo-
dulis õpiti kindlaid teoreetilisi 

aineid, mis toetasid grupiga 
tehtavat mooduli projekti. Õp-
pides vaid matemaatika või 
füüsika teooriat, ununeb ker-
gelt, miks see tulevikus vajalik 
on, kuid oskusi kohe kasutusse 
pannes kinnistub teooria ning 
tõuseb ka motivatsioon õppida 
raskemaid aineid ja näha nen-
de kasulikkust.
Ülikoolilinnakus oli kõik vajalik 
olemas selleks, et sealt lahkuma 
ei peaks: õppehoonete kõrval 
pood, Subway, Starbucks, eri-

nevad spordiväljakud ja baarid. 
Mais avati ka välibassein, kus 
soojemate ilmade korral sai uju-
mas käia ja päikest võttes eksa-
miteks valmistuda.
Erasmus+ on tasakaal õppetöö 
ja reisimise-avastamise vahel. 
Reisides on lihtne uusi tutvusi 
luua ning õppida keelt ja avar-
dada silmaringi. Olen rahul, et 
läksin. Eemalolemine õpetab 
end paremini tundma ning 
annab uue perspektiivi Eesti 
elule. ■
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ANASTASSIA UMRIHHINA, MAJANDUSTEADUSKOND, 
POLYTECHNIC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO (PORTUGAL)
Kas oled kunagi kuulnud Eras-
mus programmist? Arvatavas-
ti. Aga kas oled mõelnud, et 
võiksid Erasmuse programmi-
ga kuhugi minna? Ilmselt ei? 
Ülikooli astudes mõtlesin ka 
mina samamoodi: tahtsin kii-
resti ülikooli lõpetada, hea töö 
saada ja teha kõiki teisi täis-
kasvanute asju. Täna olen aga 
äärmiselt tänulik ja rahul, et 
otsustasin seda võimalust ka-
sutada.
Portugali minek on üks mu 
parimaid otsuseid. Ma ei oska 
muidugi öelda ega ka oletada, 
kas mõnes teises kohas oleks 
mulle samuti nii palju meel-
dinud kui seal. Tean ainult 
seda, et mul õnnestus õppida 
tundma imeilusat riiki, luua 
häid suhteid kohalike ja teis-
te Erasmuse programmi tu-
dengitega ning nautida kõike 
seda, mida Portugal pakub. 
See andis mulle tohutult pal-
ju unustamatuid mälestusi 

ja ülevoolavaid emotsioone. 
Lisaks see erekollane päike, 
mis mind iga päev energiaga 
laadis ja mida sooviks ka teis-
tele edasi anda.
Portugali minnes tasub val-
mis olla selleks, et kogu riigis 
on kombeks kõike väga rahu-
likult võtta. See tähendab, et 
alati jäädakse hiljaks. Ja seda 
ei peeta mitte ebaviisakuseks, 
vaid elustiiliks, millega harjub 
üsna kiiresti. Ajapikku hakka-
sin seda ka nautima. 
Kaks asja, mis mind kõige roh-
kem üllatasid, olid inimesed ja 
loodus. Inimesed Portugalis on 
kogu aeg valmis aitama. Ka 
siis, kui neilt pole abi palu-
tud. Kindlasti on plussiks ka 
kohalikud hinnad ja imeline 
rahvusköök. Nende kombi-
natsioon teeb elu Portugalis 
tõeliselt mõnusaks. Köök on 
piiramatult rikas ja maitsev 
ning sõltuvalt piirkonnast on 
kohvikutes ja restoranides vä-

hemalt poolteist korda odavam 
kui Eestis.
Kui sa ikka veel kahtled, kas 
tasub või ei tasu Erasmus+ 
programmist osa võtta, siis 
mul on sulle vastus olemas. 
Kindlasti tasub! Ainukeseks 
tagajärjeks on see, et sa ei saa 
kõiki õppeaineid oma TalTec-
hi kursakaaslastega koos teha, 
vaid sooritad need kas varem, 
hiljem või üldse teises riigis. 
Kindlasti tasub mõelda, milli-
ses riigis sooviksid elada, ning 
vaadata seejärel läbi Tehnika-
ülikooli pakutavad partnerkoo-
lid, mis selles riigis asuvad ja 
mis sobiksid sinu õppekavaga. 
Ära tee otsust uisapäisa, vaid 
võrdle õppekavasid ja küsi-
muste korral kontakteeru kü-
lalisülikooliga. See on eeltöö, 
mis on vaja iseseisvalt teha. 
Kõige muuga aitavad juba 
meie enda või külalisülikooli 
mobiilsustöötajad. Sinu poolt 
on vaja ainult soovi minna! ■
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TalTechi delegatsioon käis San Franciscos ja Los Angeleses  
6.–16.novembril 2019 

Krister Kalda  Fotod: reisiseltskond 

2019. aasta aprillis käis Tal-
Tech „vallutamas“ USA ida-
rannikut ja seal saime aru, et 
meil on, millega ameeriklaste 
silmad veelgi rohkem särama 
lüüa. Seega oli loogiline jätk 
võtta ette ka läänerannik. 
Sedapuhku läksime veelgi 
suurema esindusega – ener-
giamajast Tarmo Korõtko ja 
Merylin Pill, geoloogiamajast 
Veiko Karu, inseneeriast Rai-
vo Sell, Vladimir Kuts ja Nico-
lae Spalatu ning IT-st Mairo 
Leier. Tõsine logistiline ime, 
sest igaüks saabus ja lahkus 
ning osales erinevatel prog-
rammi osadel sedasi, et isegi 
meie hankemeeskond teatas, 
et nii keerulist reisihanget 
pole neil varem olnud. Seda 
kinnitas ka hanke võitja Est-
ravel, kes kogu selle liikumise 
ja majutamise valemi pidi ära 
lahendama. Kuid kohale me 

jõudsime ja pärast koju tagasi 
ka… olgugi et mõne reisija pa-
gas alles mõned päevad hiljem.
Programm sai teoks tänu EASi 
välisesindaja, TalTechi vilist-
lase Andrus Viirgi abile ja hea-
dele kontaktidele ning muidu-
gi meie heale mainele.

Esimene peatus:  
San Francisco
6. novembril toimus meie auks 
European Institute of Innova-
tion & Technology (EIT) koha-
likus keskuses Eesti-teemali-
ne seminar, kus saime enda 
võimekust tutvustada, ühtlasi 
tutvuda sealse EIT võrgus-
tiku tööga. Sama kohtumise 
raames toimus kohalik „Aasia 
ümarlaud“, kus saime teada 
Jaapani ja Hiina kohalikest 
huvidest, võimalustest ja pak-
kumistest. Kõrva taha panime 

mitu infokildu, mis võivad ka-
suks tulla ka teistele:
 � Eventbrite on internetiplat-

vorm, kust otsida start-up-
teemadel üritusi ja infot 
San Franciscos;

 � Kreeka delegatsioon pääses 
Google’t külastama tänu 
EIT Digitali abile. Ka meil 
oli soov Google’t külastada, 
aga nad ei leidnud meie 
poolt ette saadetud teemade 
hulgast piisavalt põnevat, 
et meid vastu võtta – järg-
mine kord hea teada, kui 
tahame seda ust paotada.

 � EIT-il on ka kiirendi, mille 
kaudu saab ligipääsu part-
neritele, aga mitte finant-
sidele, sest eesmärk on, et 
ettevõtted jääksid Euroo-
passe. Enne sellesse vastu 
võtmist tuleb läbida Silicon 
Valley Readiness Assess-
ment Test – SVRAT.

MEKTORY

TALTECHI ÕPPETUNNID 
USAst: OSAKE OMA 
LUGU JUTUSTADA!
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Päeva teises pooles saime või-
maluse kohtuda ja osa saada 
soomerootslase Mårten Mic-
kose ettekandest. Mickos on 
maailma suurima häkkeri-
te teenuseid pakkuva firma 
Hacker One CEO. Saime üle-
vaate, kui palju tehakse häk-
kimiskindluse teste suurfir-
madele ja kes on praegu kõige 
kõvemad tegijad. HackerOne’i 
heaks töötab 500 000 häkkerit 
üle kogu maailma ja suurimad 
väljamaksed ulatuvad 100 000 
USD kanti (Inteli kaasus näi-
teks).
Hea partneri, UC Berkeley 
avastamiseks plaanisime ter-
ve päeva. Külastasime nende 
start-up-torni SKYDECK. Ühe 
aasta jooksul käib nende prog-
rammist läbi 200 tehnoloogia 
start-up’i. Kui firmal õnnestub 
sinna sisse saada (ka Eesti 
idufirmad on sealse programmi 
läbinud, siis Berkeley Skydeck 
Fund annab ettevõttele 100 
000 dollarit investeeringute 
jaoks ja 6–12 kuuks töölaua. 
Kuuekuulise perioodi lõpus 
toimub demopäev, mil igale 
programmis osalenule antak-
se võimalus viieminutiliseks 
enesetutvustuseks 600 ak-
tiivse investori ees. Eesmärk 
on koguda võimalikult palju 
ingelinvestorite rahastust 
naabruses asuva Silicon Valley 
kaasabiga. 
Muide, Skydeck ise sai algu-
se küll Berkeley rahastusega, 
kuid toimib praeguseks 100% 
erasektori rahastusel. Ber-
keleys rahastatakse umbes 
1000 start-up’i aastas, MIT-is 
ja Stanfordis on see number 
umbes sama suur. Üliõpilased 
saavad omaloodud innovatsioo-
ni intellektuaalomandi omani-
kuks ise, aga kui nad kasuta-
vad selleks ülikooli laboreid, 
siis osa intellektuaalomandist 
tuleb loovutada ülikoolile.
Nelja ja poole tegutsemisaasta-
ga on jõutud ka esimese „üks-
sarveni“, milleks on üleilmne 

sõidujagamist vahendav Lime. 
Hetkel on tornis 145 start-up’i 
ja neid nõustavad 800 vaba-
tahtlikku mentorit. Kes nende 
programmi kandideerida plaa-
nib, siis võimalus sisse saada 
on praegu umbes 3% taotlus-
test. 
Magistrandid teevad seal va-
batahtlikku tööd: saavad või-
maluse riskivabalt katsetada 
ettevõtlust ja lisaks on see 
uhke asi, mida oma CV-sse 
kirjutada. Skydeckis on tööl 
vaid viis inimest ja nende pal-
ga maksab Berkeley Ülikool.
Pärastlõuna Berkeleys viis 
meid Sutardja Keskusesse, 
kus David Law tutvustas Ber-
keleys pakutavaid tööstusin-
seneeria õppevõimalusi. Mis, 
nagu selgus, on vägagi sekto-
riteülesed: sisse on segatud 
ettevõtlust, tootearendust ning 
disaini ja rahastuse leidmiseks 
vajalikke aineid. Palju õpin-
guid tehakse rühmatöödena. 
Meile rõhutati pidevalt, kui 
oluline on oma loo jutustami-
se oskus, sest just „oma lugu“ 
mõjub ning võib viia kaugele.

Õppeprogrammis on ka start-
up-semester, mille jooksul 
korraldatakse mitmesuguseid 
mänge, et leida ideaalsed tii-
mikaaslased. Semestri jook-
sul kirjutatakse äriplaan ning 
selle lõpuks peab olema valmis 
töötav prototüüp.
Berkeleyl on tugev vilistlasvõr-
gustik ja on suur au tulla taga-
si rääkima üliõpilastele, kuhu 
õpingud on ülikooli lõpetanud 
inimesed viinud. Selleks kor-
raldatakse pooleteisetunniseid 
kohtumisseminare. Berkeleys 
õpib 46 000 üliõpilast (sama 
palju kui on terves Eestis üli-
õpilasi) ja töötab 20 000 inimest, 
lisaks laborite töötajad. Ülikoo-
lis on muide 27 raamatukogu ja 
need kõik on üliõpilasi täis.
Järgmine ja ühtlasi viimane 
päev San Francisco kandis viis 
meid tutvuma Stanfordi Ülikoo-
liga. Esimene peatus sealses lin-
nakus oli üksuses nimega Media 
X, kohalikus innovatsiooni- ja 
ettevõtluskeskuses.
MediaX-i ei rahasta Stanford, 
vaid selle liikmeks astunud 

Stanfordi maailmakuulsas kujude pargis – fotol EASi esindaja  
Silocon Valleys Andrus Viirg



Loe ka taltech.ee

47

MEKTORY

ettevõtted. Media X-i kaudu 
on teadlastel, tudengitel ja 
õppe jõududel võimalik osaleda 
Stanfordi ülikooli elus – teha 
teadust, osaleda kursustel või 
saada spetsiifilisemat juhenda-
mist. Näiteks viibisid seal hilju-
ti 12 kuud 100 soome teadlast, 
kes viisid Stanfordi võrgustiku 
kontaktid ja mõtteviisi kaasa 
ka Soome. Invest in Scotland 
kasutas kolm aastat MediaX-i 
kaudu võimalust oma tulevi-
kuvisiooni loomiseks. Töös-
tusinseneeria PhD üliõpilased 
on käinud seal ka lühematel, 
3–4-kuulistel inpiratsioonisaa-
mise tiirudel ja nad kõik on 
lõpetanud oma ülikoolides kur-
suse tippudena. Tihti on nende 
üliõpilaste ülesandeks uue la-
bori loomine enda ülikoolis.
MediaX töötab koos H-Star’iga, 
mis on Stanfordi valdkondade-
ülene teaduskeskus. Koos on nad 
katalüsaatorid: H-Star akadee-
miana ja MediaX ärisuhetega te-
gelejana – nagu ühe mündi kaks 
külge. Ka siin rõhutati lugude 
jutustamise oskust. See on siin 
nii oluline, et robootikaettevõtted 
palkavad Hollywoodi stsenariste, 
et anda masinatele taustalood, ja 
karakterid kirjutatakse koos ar-
vutiteadlastega. Ehk teisi sõnu, 
asjad personifitseeritakse üha 
rohkem ja rohkem.
MediaX-s kohtusime minu jaoks 
kogu reisi kõige inspireerivama 
inimesega – dr Martha Russelli-
ga. Tema viis koosolekut pidada 
ning inspireerivate küsimuste ja 
arvamustega vestlust arendada 
oli selline, nagu ma ühegi teise 
inimese puhul pole varem ko-
genud. Iga lause tema suust oli 
nagu väärt loosung. Mõni näide: 
„Academics are good in creating 
models and analysis, business is 
good at making money, govern-
ment is good at making rules and 
taking away boundaries – when 
they are OPEN“ või „Trust acce-
lerates innovation“ või „It takes 
a bag of groceries for people to 
change their energy choices into 
more conscious ones.“

TalTechi teadlased on samu-
ti oodatud Stanfordi loenguid 
andma ja teadust tegema 
ning oma võrgustikku kasva-
tama. Kõige lihtsam on seda 
teha just nimelt MediaX-i 
abiga.

Viimasena rõhutati meile, et 
Industry 4.0 on juba kohal, meil 
on vaja rõhuda ühiskond 5.0-le. 

Reisilugu jätkub järgmistes 
ajakirjanumbrites  

Los Angelesi seiklustega. ■

Golden Gate Bridge

Kõigi aegade esimeses Apple’i poes tegutseb Silicon Valleys nüüd vaibakauplus
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Anu Nuut, intellektuaalomandi ekspert, TalTechi Virumaa Kolledži  
Põlevkivi Kompetentsi keskus  Fotod: Eesti Energia

„Standardiseeritud põlevkivituha kasutami-
ne plastide tootmisel on väga oluline samm 
põlevkivituha kasutamise ja plastitööstuse 
arengu seisukohalt tervikuna. Tegu on es-
makordse sammuga maailmas. Siit edasi on 
ettevõtjal võimalik saadavat toodet ekspor-
tida ilma, et tekiks liigseid küsimusi toote 
kvaliteedi osas,” selgitas Ati Profiil OÜ tegev-
juht ja Eesti Plastitööstuse Liidu esimees 
Ivar Viira.
Eesti Energia AS energiakaubanduse pri-
maarenergia osakonna tehnoloogi Arina 
Koroljova sõnul on põlevkivituhk põlevkivi-
tööstuse kõrvalprodukt ja sellest tingituna ei 
pruugi tuha kvaliteet turul olemasolevatele 

Uus Eesti algupärane standard EVS 940:2019 „Põletatud põlevkivi 
plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“ võimaldab 
hakata kasutama põlevkivituhka plastitööstuses.

PÕLEVKIVITUHK SAI  
ROHELISE TULE 
PLASTI TÖÖSTUSES  
KASUTAMISEKS

Standardimise tehniline komitee 
EVS/TK „Põlevkivi ja põlevkivi
produktide töötlemine“ loodi 2015. 
aastal Tallinna Tehnikaülikooli  
Virumaa Kolledži Põlevkivi Kom
petentsikeskuse juurde. Tehnilise 
komitee toel on Eesti Standardi
keskuses avaldatud kokku üheksa 
standardit. 
Lisainfo: www.pkk.ee

VIRUMAA

www.pkk.ee


Loe ka taltech.ee

49

standarditele vastata. „Ilma standardita ei 
saa tootja praktiliselt materjali turule lasta 
ega klient osta. Standardimine võimaldab 
tuhka ametlikult tootena kasutada, millega 
suurendatakse tuha kasutamise koguseid,“ 
selgitas Koroljova.
Standardis on esitatud nõuded põletatud 
põlevkivile ehk põlevkivituhale, katsetingi-
mused ja normväärtused, proovide võtmise 
kord ja ülesannete jaotus vastavushindami-
sel. Tootja ülesanne on tootmisohje ning te-
hasest või laost võetud proovide lisakatseta-
mine. Akrediteeritud sertifitseerimisasutuse 
ja laboratooriumi ülesandeks vastavushin-
damisel on tehase ja tema tootmisohje es-

Eestis tekkis 2018. aastal põlevkivitööstuses 9,4 miljonit tonni tuhka, 
millest vaid 1,9% ehk 175 000 tonni taaskasutati. Peamine takistus oli 
asjaolu, et kuni 2020. aastani tuli põlevkivituhka käsitleda ohtliku  
jäätmena ja selline jäätmestaatus raskendab oluliselt tuha taas
kasutamist võrreldes tavajäätmetega. Tuhkade ohtlikuks liigitamine 
tuleneb piirmäärasid ületavast lubja (vaba CaO) ja kristallilise kvartsi 
(SiO2) sisaldusest.

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste 2019. aastal tehtud 
„Põlevkivituhkade ohtlikkuse uuring“ (mille läbiviimist toetas Kesk
konnainvesteeringute Keskus) tõestas, et põlevkivituhad ei eristu 
negatiivselt kivisöetuhkadest. Teadlaste kollektiiv jõudis järeldusele, 
et kuna ELis puudub ühtne metoodika HP14 hindamiseks ja lähtudes 
Euroopa Komisjoni soovitustest ning arvestades lähiriikide praktikat 
(nt Soome), on otstarbekas lähtuda ohtliku omaduse HP14 hindamisel 
arvutusmetooditest. Arvutustulemuste põhjal, mis põhiosas arvestavad  
raskmetallide sisaldustega, ei ole põlevkivituhad keskkonnaohtlikud.

mane ülevaatus, esmased tüübikatsetused 
ja iga-aastane järelevalve. Kui toode vastab 
nõuetele, väljastab sertifitseerimisasutus 
sertifikaadi ja tootja koostab vastavusdek-
laratsiooni.
Uue ettepaneku põlevkivituha standardi 
koostamiseks esitas Eesti Energia AS. Ees-
ti Standardikeskuse juures registreeritud ja 
TalTechi Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompe-
tentsikeskuse koordineerimisel tegutsev teh-
niline komitee EVS/TK 57 võttis põlevkivituha 
standardi koostamise oma tööprogrammi ning 
moodustas töörühma. Standardi koostaja rolli 
võttis enda peale Tanel Tuisk tehnikaülikooli 
sertifitseerimisasutusest. ■

Granuleeritud põlevkivituhk

VIRUMAA

Põlevkivituhk



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

50

VIRUMAA

Virumaa Kolledžil on väärikad esivanemad, kes 
kõik on olnud seotud TPI või TTÜga. 1959. aas-
tal alustas tööd TPI Kohtla-Järve konsultatsioo-
nipunkt koos mõned aastad töötanud TPI mäe-
kateedriga. 1969. alustas uues hoones tööd TPI 
üldtehniline teaduskond ligi 500 tudengiga. Õppe-
töö toimus erialadel, mis on aktuaalsed ka täna-
päeva tööstuses: automaatika ja telemehaanika, 
elektrijaamad ja tööstusseadmete automatiseerimi-
ne, masinaehitustehnoloogia, metallilõikepingid ja 
instrumendid, soojuselektrijaamad, keemiline teh-
noloogia, masinaehituse ökonoomika ja organisee-
rimine, tööstuse planeerimine ja raamatupidamine. 
1992 avati Virumaa Kõrgkool, kus lisaks matemaa-
tika, füüsika ja informaatika ning vene põhikoolide 
eesti keele õpetamisele toimus õppetöö ka tehnika 
valdkonna rühmades. Sõltuvalt emakeelest õpiti 
1–2 aastat ning jätkati õpinguid TTÜs.
1. septembril 2000 likvideeriti Virumaa Kõrg-
kool ja avati TTÜ Virumaa Kolledž ühe eriala-
ga – tootmistehnika ja tööstusettevõtlus, mille 
lõpetas 2004. aastal seitse üliõpilast. Kolledži 
vastuvõtt jõudis seitsme eriala ja 660 tudengi-

ga haripunkti 2012. aastal, siis avati esimene 
magistriõppekava ning hoo said sisse kaugõppe 
rühmad.
20. aastapäeva eel on kolledži õppekavade ja üli-
õpilaste arv tugevalt vähenenud, kuid tõusnud on 
õppetöö kvaliteet. Sel sügisel teeme esimese täis-
mahus vastuvõtu äriinfotehnoloogia magistriõppe-
kava peaerialale, samas vähendame olemasoleva-
te erialade spetsialiseerumisi. 
61 aasta jooksul on Kohtla-Järvel antud inseneri-
haridust ning paisatud tööellu tohutu arv keskast-
me juhte, on läbi elatud tõusud ja mõõnad. Muu-
tumatuks on aga jäänud terav vajadus kolledži 
lõpetanud spetsialistide järele. Võib öelda, et klii-
maneutraalsuse saavutamise ja õiglase ülemine-
ku kontekstis on kolledži osatähtsus maakonnas 
tõusuteel.
Nii nagu 20-aastasel noorukil, on ka Virumaa Kol-
ledžil suured ambitsioonid: omada motiveeritud ja 
kompetentseid töötajaid ja üliõpilasi, panustada 
rohkem teadus- ja arendustegevusse, pakkuda 
teenuseid ettevõtetele ja avalikule sektorile jpm. 
Eeldused selleks on meil olemas nii Põlevkivi 
Kompetentsikeskuse kui ka valdkondlike aren-
dusmeeskondade näol. Loodame teha tihedamat 
koostööd Tallinnas asuvate instituutide ja uuri-
misrühmadega.
Sel aastal oleme võtnud fookusesse sünnipäevale 
vastava ülesande: teha 20 toimingut teistmoodi, 
midagi sellist, mida me kunagi varem teinud ei 
ole. Kuidas see meil õnnestub, sellest räägime 
15. septembril toimuval kolledži aastapäevale 
pühendatud konverentsil ja vastuvõtul.
Hea Tallinna Tehnikaülikooli pere – olete ooda-
tud tähistama koos meiega Virumaa Kolledži 
väikest, kuid ümmargust sünnipäeva käesoleval 
2020. aastal! ■

Kolledži direktor Mare Roosileht  Foto: Gelena Orlova

61 AASTAT INSENERI
HARIDUST IDAVIRUMAAL – 
VIRUMAA KOLLEDŽ 20

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž tähistab sel aastal 20. aastapäeva. 
Kolledži eakaaslased on hiljuti lõpetanud gümnaasiumi ja teinud oma 
esimese tõsisema valiku – otsuse, kuhu minna edasi õppima ning 
missugune saab olema nende tulevik haridus-, teadus- ja tööelus. Valikuks 
on teda ette valmistatud ja suunatud juba paar aastakümmet ning oma 
panuse on andnud nii pere, sõbrad, kool kui ka ühiskond tervikuna. 
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takse maailma avastamist, toetades purjeta-
mist ning välisõpinguid. Nii on minul isiklikult 
on olnud võimalus õppida Norras, osaleda 
võistlustel mitmetes riikides ning purjetada 
korduvalt üle Lääne- ja Põhjamere, läbi Kieli 
kanali ja Taani väinade. Novembris osalesin 
Antarktika 200 ekspeditsioonil.

Tekst ja pildid: Annabel Keerd

TalTech Eesti Mereakadeemia pakub tuden-
gitele võimalusi maailma avastamiseks mitte 
ainult Kopli õppehoones või Tallinna lahel, 
vaid ka sadu ja tuhandeid meremiile Eestist 
kaugemal. Küllap oleme kõik nõus, et parim 
õpetaja on praktika ning reisimine on avasta-
mise ja õppimise osa. Akadeemias väärtusta-

EMERA

MERETUDENG 
BELLINGHAUSENIL: 
SUURIM VÄLJAKUTSE
OLI PARDALT LAHKUMINE
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Antarktika 200 
Antarktika 200 on mereekspeditsioon, mille-
ga meenutatakse Saaremaal sündinud Vene 
admi rali Fabian Gottlieb von Bellingshauseni 
200 aasta tagust avastusretke Antarktikasse.

Mereakadeemia tudeng  
ekspeditsioonilaeval 
Unistasin minagi Admiral Bellingshausenil pur-
jetamisest, kui jälgisin meeskonna ettevalmis-
tusi ja märkasin, et ekspeditsiooniga on seotud 
mitmed saarlased. Tahtejõu ja saarlase kanguse 
tulemuseks oli suvel Norras akadeemia jahi 
Tuulelinnu pardale astudes saadud telefonikõne, 
millele vastamine saigi saatuslikuks.
Ületasin ekvaatori õhutsi ja maandusin 
Lõuna-Ameerikas Brasiilia linnas Recifes. 
Sealt kuni Rio de Janeironi läbisime ligi 1000 
meremiili. Peatusime El Salvadoris, kus meil 
avanes võimalus näha oma silmaga äsja Tran-
sat Jacques Vabre’ regati lõpetanud tõelisi 
võidusõidulaevu. Prantsusmaalt algav regatt 
seilab kohvikaubanduses ajalooliselt olulist 
mereteed pidi üle Atlandi Brasiiliasse. Enne 
Rio linna veetsime päeva Ilha do Cabo Frios, 

piltilusas lahesopis merikilpkonnade ja lumi-
valgete randadega.

Ootused ja reaalsus 
Sellega, mis mind ees ootab, olin kursis tänu 
ekspeditsiooni jälgimisele ning Tuulelinnul 
ja STA jahil St.Iv läbitud meremiilidele ning 
võimalusele sõita vahelduvate kaptenite ja 
meeskondadega. Olles purjetanud väiksematel 
alustel, oli mereelu Jongert-tüüpi mootorjahis 
harjumatult mugav. Öövahti võis minna otse 
koist ja seda nelja seinaga ümbritsetud rooli-
majja, mitte õue tuule kätte.

Miks purjetada? 
Mereinimesed teavad, miks merele minnakse 
ja kuidas mereigatsus haigeks võib teha. Pur-
jetamine sunnib inimest elama väikesel pinnal 
sageli väga erinevate isiksustega. Purjetamine 
on meeskonnatöö, kuigi viimane ja otsustav 
sõna jääb merele endale. Noore tudengina on 
au kuulata kogenud meresõitjate ja tippjuhtide 
või teadlaste lugusid õnnestumistest ja mitte-
õnnestumistest. Sellise meeskonnaga seilamine 
inspireerib ja sunnib ennastki isiklike eesmärki-
de nimel rohkem pingutama.

Meeskonnatöö osakaal 
Purjetada saab ka üksinda või kahekesi. Tä-
napäeval on eeliseks, et laevapere liikmed saa-
vad sageli üksteist välja vahetada. Pikemalt 
pardal olijad tutvuvad kaaslaste maailmavaa-
detega ning laeva tullakse värskete ideedega. 
Kuna vahetusmadrused märkavad ümbrit-
sevat värske pilguga, ei lase nad meeskonnal 
kõige ilusaga liialt ära harjuda.
Meeskonnatöö algab vahikordadest. Ühel 
varahommikul kuulsime spinningu kärinat, 
otsustasin filmida ning hiljem videot vaadates 
panin tähele, et ühe kuldtuuna väljatõmba-
miseks vajasime viite inimest. Purjede trim-
mimisel või ankru hiivamisel oleks samuti 
keeruline tegutseda üksi. Peale selle on kai 
äärde jõudes hulganisti ülesandeid: kes tegeleb 
bürokraatiaga, kes laevas korraga, kes läheb 
proviandivarusid täiendama või kodumasinate 
remonditöökoda otsima.

Seigad 
Admiral Bellingshauseni pardal olid mehaanik 
Priit Kuusk ja kokk Priit Kuusk (Wend). Wend 
pajatas õhtusöögi juurde loo, kuidas tollis kord 
nende passe kontrolliti. Dokumente kontrolli-
des pahvatas tolliametnik naerma ja kutsus ka 
sõbra nalja kaema. Kui ametnikud olid kõhutäie 
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naernud, küsis üks, et kas see ongi teie riigis 
kõige populaarsem nimi?
Olime lahkunud Recifest, kus hairünnakute 
tagajärjel on suremuse protsent 37, samal ajal 
kui üleilmselt on see vaid 16. Selle teadmise 
tõttu otsustasime esimese MKK (meeskondlik 
kohustuslik karsumm) kasuks territoriaalvetest 
väljaspool, kaugemale ookeanile jõudes. Kaame-
ramees ja junga olid veel laevast üsna kaugel 
vees, kui pardalt hüüti: „HAIIID!!“ Mehed olid 
helikiirusel laevas tagasi. Hetk hiljem selgus, et 
tegu oli delfiinidega, mille peale junga oma katki 
löödud varvast rõõmsalt trapilt vees solberdas.
Ookeanil liitus meiega kaheksas reisija, kelleks 
oli pika nokaga lind – pruun suula. Meeskon-
natööna püüdsime teda suunata pukspriidilt 
lahkuma. Pea 24 tunni jooksul peeti temaga 
vestlusi, üllatati pasuna ja erinevate häältega 
kõlaritest. Vaid purje liikumine tekitas temas 
veidike hämmingut, kuni hommikul oli ta ühel 
hetkel laevalt lahkunud.

Ekstreemsused 
Sattusin etapile, kus ilmastikuolud olid väga 
head ja laevapere õnneks jäid kõige ekstreemse-
mateks olukordadeks pelamiidide ja kuldtuuna 
veest välja tõmbamine.

Suurim väljakutse 
Minu ja tõenäoliselt teistegi suurimaks välja-
kutseks Admiral Bellingshausenil oli pardalt 
mahaastumine oma etapi viimasel päeval. 
Ikka on merelt tulles raske reaalsusega harju-
da ja sõbrad maha jätta. ■

MEREL JA MEREL ON VAHE
Meredel sõitmisel on vahe. Toon välja mõned merede erinevused, mis mulle selle  
lühikese aja jooksul Atlandil purjetades silma jäid. 

 � Sadamasse sisse sõites on merepoid vastupidi ehk tüürpoordi jääb punane ja pakpoordi 
roheline poi. Samamoodi on Põhja- ja Kesk-Ameerikas, lisaks Koreas, Jaapanis ja Filipiinidel.

 � Lained on pikad, siledad ja lauged ning suurema intervalliga kui Läänemerel, kus need on 
enamasti madalamad ja teravad ning sageli ebamäärase suunaga, põrkudes  
omavahel kokku.

 � Atlandi ookean on elektrisinine ja madalamal türkiissinine, Läänemeri valdavalt hallides ja 
rohekates toonides.

 � Läänemere sügavaim punkt on 459 meetrit. Lõuna-Atlandil ulatuvad sügavused kilomeetriteni.
 � Fauna: merikilpkonnasid, pelamiide, lendkalu ja teatud liiki delfiine Läänemerel ei kohta.
 � Läänemerel vee temperatuur 30 kraadini ei ulatu.
 � Öös oli tihtilugu ilma AIS-ita sõitvaid kalalaevu, keda tuli hoolega jälgida. Läänemerel on neid 

vähem või nad on elektronkaardil nähtavad.
 � Võõras oli ka taevakaart, mida õppisime tänu akadeemiale tundma Ilmar Noore raamatu „Mere-

astronoomia“ abiga. Tähistaeva uurimist segas vaid kuu, mille valgel võis ristsõnu lahendada. 
 � Lisaks oli huvitav vaadata kaardiplotterit, millel algasid koordinaadid tähtedega S ja W (South 

ja West) vastupidiselt kodusele Läänemerele, kus oleme harjunud N-i ja E-ga (North ja East). 

Loo autor Priit Kuuse ja Priit Kuuse vahel.
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ANDRES KLAASMÄGI:
SAIN ÜLIKOOLIST 
UNIKAALSE PRAKTIKA
KOGEMUSE

VILISTLANE
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Andres Klaasmägi lõpetas 2004. aastal Virumaa Kolledžis tootmistehnika 
ja tööstusettevõtluse eriala.

Tänased tegemised töises ja ühis-
kondlikus plaanis? 
Olen viimased 8,5 aastat töötanud kont-
sernis Viru Keemia Grupp AS: esialgu üle 
kuue aasta emaettevõtte haldusjuhina 
ja nüüd kaks aastat tütarettevõtte VKG 
Soojus AS juhatuse liikmena. VKG Soojus 
varustab kaugkütte ja sooja tarbeveega 
ligi 40 000 elanikuga Jõhvi ja Kohtla-Järve 
piirkonda. 
Praeguseks on mul edukalt läbitud ka esi-
mene semester magistrantuuri kaugõppes, 
seda küll Tartu Ülikoolis strateegilise juh-
timise erialal. Valiku tingis asjaolu, et pere 
kõrvalt ja täiskohal töötades on magistran-
tuuri läbimine kahe aasta asemel kolmega 
oluliselt mõistlikum. Sellist lähenemist 
soovitan ka teistele õppeasutustele. 

Kas ja kuidas oled vilistlasena  
ülikooliga seotud?
Aus vastus on, et regulaarset suhtlust kolled-
žiga pole. Eks siinkohal tuleb endale tuhka 
pähe raputada, et pole alati kolledži initsia-
tiivile samaga vastanud ja nii mõnigi üritus 
on jäänud külastama, kuna kiireloomulised 
tööasjad ja tegemised on tulnud vahele.

Räägi üks meeldejäänud hetk või  
lugu ülikooliajast.
Hästi on meeles üks eriline hetk. 30. aprillil 
2004 toimusid Kuressaares mingisugused 
üliõpilaste kevadpäevad, kus pidime iseteh-
tud parvedega ümber piiskoplinnuse aeru-
tama. Oli ilus päikesepaisteline, kuid karge 
kevadilm. Tagasiteel peatusime kuskil 
Tallinna ringtee peal ja tähistasime keskööl 
Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Direktor 
Ants Soonel oli vist isegi midagi kihisevat 
sellel puhul pakkuda. Selline hetk on mul 
eriliselt meeles.

Mida oled elus saavutanud tänu sellele, 
et käisid just selles ülikoolis?
Raske on hinnata saavutatut selles võtmes, et 
mida ükski teine kool ei annaks. Kuid saime 
mitme suve jooksul kuude kaupa näha ko-
haliku suurtööstuse valusid ja võlusid. Väga 
vähesed on saanud praktikandina Estonia 
kaevanduse kõik tootmisüksused läbi käia 
ja koostada nende riskianalüüsi. 

Kooliharidus aitab kaasa, kuid areng ja 
saavutused tulenevad ikka inimestest ning 
nende oskustest hakkama saada ja soovist 
edasi areneda. Kõige suurem väärtus on 
see, et loodi regionaalne kolledž, mis andis 
kohalikele noortele võimaluse kõrgharidust 
kohapeal omandada. Meie esimese lennu 
lõpetajatest on enamik pidama jäänud Ida-
Virumaale, mis piirkonna arengu seisuko-
halt on ju ülioluline. Tugevad regionaalsed 
õppeasutused koos ettevõtlikkuse ja ettevõt-
lusega loovad aluse selleks, et täisväärtus-
likku elu võiks elada ka väljaspool Tallinna 
ja Tartut.

Mis sinust oleks saanud, kui sa poleks 
Virumaa Kolledžis õppinud?
Kuna tegelesin nooremas eas aktiivselt 
spordiga, siis käisin Tartu Ülikoolis keha-
kultuuri teaduskonnas sisseastumiskat-
setel ja oleksin saanud esialgu tasulisele 
kohale ka õppima asuda. See variant oli 
mul plaani võetud ja arvatavasti oleks see 
valik mu kodukandist jäädavalt eemale 
viinud. Siis aga avati Virumaa Kolledžis 
vastuvõtt tootmistehnika ja tööstusette-
võtluse erialale ja otsustasin selle kasuks. 
Alati võib mõtiskleda, milline oleks elu 
välja näinud siis, kui oleksime mõnel oma 
eluetapil teinud teistsuguse valiku. Esiteks 
ei saagi me kunagi teada, mis siis oleks 
olnud, ja teiseks pole see ka enam oluline, 
sest valik on tehtud ja tuleb elada, pilk 
tuleviku suunatud. Mina olen oma elus 
tehtud valikutega rahul.

Ütle üks mõte, kuidas ülikooli  
veelgi inspireerivamaks kooliks teha,  
kui mingeid ressursipiiranguid ei oleks.
Üldiselt on Eestis eri tasemete õppega kõik 
hästi. Minu jaoks on õppe juures märksõna-
deks mitmekesisus, dünaamilisus ja prak-
tilisus ning on oluline, et läbiviijad oleksid 
särasilmsed ja motiveeritud oma ala tipp-
spetsialistid. Tähtis on ka veelgi integreeri-
tum koostöö ettevõtetega ja nende kaasami-
ne õppetöösse.

Ütle üks põhjus, miks peaks  
Virumaa Kolledžisse õppima tulema.
Virumaa Kolledž on üks lahe ja unikaalne 
õppeasutus! ■
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Võti Tulevikku on Eesti suurim tudengitele suunatud karjäärimess ja 
üks silmapaistvamaid TalTechis korraldatavaid üritusi: üle 100 osaleva 
ettevõtte ning ligi 4000 tudengit, kes üritust külastab. Ühe tööpäeva 
kestev karjäärimess täidab TalTechi suurimad ruumid elurõõmsate 
tudengite ja vastutulelike ettevõtjatega, andes neile kõigile võimaluse 
võtta puhkus oma rutiinsest töönädalast ning nautida kõike, mida Eesti 
töömaastikul pakkuda on. 

BESTEstonia president Sten Ärm  Fotod: BESTEstonia

TUDENGITE LEGENDAARNE 
KARJÄÄRIMESS ANNAB 
HOOGU NII KORRALDAJATELE 
KUI KA OSALEJATELE

Kuid kes tegeleb Võti Tulevikku korraldamise-
ga?
Ei keegi muu kui tudengid ise. TalTechi tuden-
giorganisatsioon BEST-Estonia on korraldanud 
Võti Tulevikku karjääriüritust juba alates 1991. 
aastast ja sel korral tähistame Võtme 30. juube-
lit. Pikk korraldamiskogemus on võimaldanud 
üritusel kasvada aastate jooksul üha suuremaks 
ning pakkuda üha kvaliteetsemat teenust nii tu-
dengitele kui ka osalevatele ettevõtetele.

Messi korraldusprotsessi on igal aastal kaasa-
tud üle 60 tudengiaktivisti, kel on seeläbi või-
malus ennast arendada mitmetes valdkondades. 
Näiteks võtavad nad ühendust Eesti suurima-
te ettevõtetega ja käivad nende esindajatega 
näost näkku rääkimas, arendades enda müügi- 
ja suhtlusoskust. Turunduse poolelt saab kätt 
proovida sotsiaalmeedia reklaamides, meediaga 
suhtlemises, aktiivturunduses, artiklite kirjuta-
mises ning reklaampiltide ja -videote jäädvus-
tamises. Projekti abilised saavad tegeleda ka 

TUDENGIELU
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mitmesuguste disainide loomisega, alustades 
posteritest-flaieritest ja lõpetades enam kui 
50-leheküljelise kataloogiga.
„Tänu sellele, et sain tegeleda Võti Tulevikku 
sotsiaalmeediaga, avastasin endas turunduspi-
siku ja omandangi nüüd kõrgharidust just sellel 
erialal. Lisaks sain projekti korraldamisele kaa-
sa aitamisel erakordse võimaluse käia ettevõtete 
esindajatega nende kontoriruumides tutvumas 
ja rääkimas, astudes välja enda mugavustsoo-
nist,“ meenutab oma kogemust Võti Tulevikku 
2019 korraldaja Sirly Rogatkin.
Projekti eestvedajateks on 5-liikmeline korral-
dusmeeskond: projektijuht, müügijuht, turun-
dusjuht, IT-juht ning karjääripäevade koor-
dinaator. Nende eesmärk on kaasata ürituse 
korraldamisse võimalikult palju tudengeid ja 
anda endast parim, et iga aastaga astuksime 
järgmise sammu kvaliteedi tõstmise suunas. 
Püüdes olla samal ajal ekspert enda valitud alal 
ning juhirollis kõigile projekti abilistele, saavad 
just nemad kõige rohkem arendada endas juhti-
mise ja suurprojekti korraldamise oskusi. 
„Võti Tulevikku projektijuhiks olemine on mu 
elu drastiliselt muutnud. Olen saanud kohtuda 
kümnete suurettevõtete tippjuhtidega, arendada 
ennast inimeste juhtimises ja väga lähedalt tut-
vuda tänase reaalse tööturuga. Lisaks kõigele on 
see mulle suurepärane võimalus kogu tudeng-
konna heaollu panustamiseks, pakkudes neile 
mitmekülgseid võimalusi praktika läbimiseks ja 
tööturule sisenemiseks,“ räägib Võti Tulevikku 
2020 projektijuht Kristen Oliver Rattasepp.
Karjäärimess ei oleks aga võimalik ilma osale-
vate ettevõteteta. Võti Tulevikku on muutunud 
Eesti suurimate ettevõtete seas üsna populaar-
seks ürituseks, millest hea meelega osa võe-
takse. Viimase nelja aasta jooksul on osalevate 
firmade arv kahekordistunud ja sel aastal tuleb 
karjäärimessile 115 ettevõtet nii Eestist kui ka 
välismaalt. 
Võti Tulevikku suurim pakutav väärtus ettevõ-
tete jaoks on otsekontakt üliõpilastega. Messi-
päeva jooksul saavad nad suhelda sadade tuden-
gitega, näidata oma põhilisi tegevusalasid ning 
leida palju potentsiaaliga tulevasi töötajaid ja 
praktikante. Kõik ettevõtted saavad kujundada 
messiboksi täpselt enda nägu, mis muudab kogu 
ürituse värvikaks, mitmekülgseks ja elamuste-
rohkeks. Lisaks karjäärimessil osalemisele on 
ettevõtetel võimalik kuvada enda infot ning töö- 
ja praktikapakkumisi Võti Tulevikku veebilehel 
ja prinditud kataloogis ning läbi viia põnevaid 
loenguid ja seminare. Projektis osalemise jook-
sul hea kogemuse tekitamiseks hoitakse suht-
lus ettevõtete ja korraldajate vahel võimalikult 

personaalne. Tänu sellele saavad kõik firmade 
küsimused vastuse ning korraldajad taas aren-
dada enda suhtlemisoskust.
„Võti Tulevikku on üritus, mida igal aastal oodata. 
Kohtumine üliõpilastega on meie jaoks igati mee-
liavardav kogemus. See annab võimaluse mõista, 
kuidas saaksime olla tudengitele veelgi enam 
meelepäraseks ning nende vajadustele vastavaks 
praktika- ja töökohaks. Oleme alati igal aastal 
rõõmuga osalemas, sest ka ürituse korraldus on 
tudengite poolt väga professionaalne ja toetav, mis 
teeb meie jaoks päeva lihtsaks ja sujuvaks,“ räägib 
Swedbanki esindaja messil osalemisest.

Võti Tulevikku on muutunud suurepäraseks 
näiteks ülikooli, ettevõtete ja tudengite koos-
tööst. Kui puuduks kasvõi üks neist kolmest, 
ei saaks see 9-kuise korraldusprotsessi jooksul 
valmiv üritus olla selline, nagu ta on. Meeleolu-
ka ja mitmekülgse messipäeva jooksul on näha 
ja tunda, milline on tegelikult Eesti tööturg ja 
TalTechi tudengielu. ■
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TalTechi üliõpilaskonna esinduskogu on üliõpilaste kõrgeim 
otsustuskogu, mida valitakse kord aastas ja kuhu kuuluvad kõigi 
TalTechi teaduskondade esindajad. Esinduskogu võimuses on mõjutada 
kogu ülikooli elu ja olu läbi otsuste, läbi tudengite esindajate valimise 
otsustuskogudesse ning tudengiühenduste tegevuse suunamise kaudu. 

Helena Väinmaa  Fotod: Mattias Kitsing

TALTECHi ESINDUSKOGU 
MOODUSTAVAD ÜLIÕPILASED, 
KES TAHAVAD TUDENGIELU 
PAREMAKS MUUTA

Kuidas esinduskogu töötab?
TalTechi esinduskogu koosneb 15 aktiivsest 
tudengist, iga teaduskonda esindab proportsio-
naalne hulk tolle teaduskonna üliõpilasi. Esin-
duskogu mandaadi alguses jaguneb kogu rahu-
meelselt kaheks: akadeemiliseks ja tudengielu 
komisjoniks. 
Esinduskogu saab õppeaasta jooksul kokku kord 
kuus paariks tunniks. Mõlemad töögrupid arut-
levad päevakorraliste teemade üle oma suunale 

vastavatel teemadel ja moodustavad seisukohti 
neile antud autoriteediga – kõigi tudengite ni-
mel. See on tähtis töö, mille tulemused kajastu-
vad tudengielus ja selle korralduses: kas midagi 
nii otsest nagu üliõpilasmütsi statuudi muutmi-
ne, või midagi kaudsemat nagu mõnes nõukogus 
TalTechi tudengite esindamine.

Esinduskogus saadud väärtuslik kogemus ühe 
suure organisatsiooni ja demokraatia toimimi-
sest käib igaühega meist kaasas terve eluaja 



Loe ka taltech.ee

59

TUDENGIELU

KANDIDEERI, VALI, JÄLGI. 
SINU ÜLIKOOL JU!
Esinduskogusse saavad kandideerida 
kõik TalTechi üliõpilased. 
Esinduskogusse kandideerimine on 
esimene samm selle nimel, et teha  
TalTech selliseks ülikooliks, nagu  
tudengid tahavad. 
Kandideerida on võimalik ajavahemikus  
07.–28. veebruaril 2020 ja oma hääle 
sobiva kandidaadi poolt saab anda 
02.–15. märtsil 2020.
Rohkem infot valimiste kohta:  
taltech.ee/11286 

ning mitte miski ei arenda eneseväljendus- ja 
avaliku esinemise oskust rohkem kui akadeemik 
Jaak Aaviksoole oma seisukoha selgitamine.

Esinduskogu külalised ja parimad  
boonused
Lisaks rektor Jaak Aaviksoo külaskäikudele 
käib esinduskogule tihti ettekandeid tegemas 
palju mitmesuguseid ülikooli arengu ja käekäi-
gu jaoks olulisi inimesi: Üliõpilasesinduse ning 
üliõpilaskogude liikmed, rahvusvaheliste ja ko-
halike tudengite ning haridusega seotud organi-
satsioonide juhatuste liikmed ja teised põnevad 
tegijad. Meeldiva boonusena on esinduskogu 
liikmeks olemine kõigi jaoks eelduseks, et sinu 
häält tuleb kuulata – ja nii süveneb su mõtetes-
se nii rektor kui ka ükskõik milline külaline.
Üliõpilasesinduse ja esinduskogu liikmel on veel 
palju õigusi ja privileege, mida tavatudengeil 
pole – üliõpilasesinduse ruumide kasutamine, 
esimene info huvitavate projektide kohta ja la-
hedad võimalused reisimiseks: kõige hiljutise-
mad on esinduskogu ja üliõpilaskogude liikme-
te reis Kiievisse sealse Polütehnilise Instituudi 
tudengikonverentsile ning Baltimaade tehni-
kaüliõpilaste võrgustiku Baltech kohtumisele 
Kaunases. Kevadsemestril tulevad meile külla 

Nordteki tudengid – nendega tutvumist ja ise 
partnerülikoolides käimist hõlbustab esindus-
kogu liikmelisus suuresti.
Esinduskogu liikmed on ka kõige rohkem kursis 
uute koolisiseste uudiste ja tähtsate arengutega 
– millised muudatused toimuvad mõnes töögru-
pis või nõukogus, kus algab ehitus, kuhu panna 
kampuses snäkiautomaadid ja kott-toolid… ■

taltech.ee/11286
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Rico on inseneriteaduskonna 
tudeng ja Formula Student 
Team Tallinn elektrivormeli 
meeskonna kapten. Ta on ol-
nud suureks abiks Eesti esime-
se isejuhtiva tudengivormeli 
meeskonna loomisel, juhtimi-
sel ja projekti käimalükkami-
sel ning kaasanud hulgaliselt 
eraettevõtluse rahastust. Ta 
on viinud läbi muudatusi, et 
kogu meeskond oleks profes-
sionaalsem ja sealt väljuvad 
liikmed veelgi kõrgema kon-
kurentsivõimega, viinud mees-
konna võistlustel tulemustele, 
mida enne ei olnud saavuta-
tud, ning annab siiani väga 
head eeskuju teistele mees-
konnaliikmetele. Lisaks selle-
le populariseerib Rico Tallinna 
Tehnikaülikooli ka Tallinnast 
väljas maapiirkondades. ■

TUDENGIELU

AASTA TUDENG 2019: 
RICO JAANIPERE
Foto: ABB

TalTechi majandusteaduskon-
na üliõpilaskogu koostöös de-
kanaadiga algatas 2019. aasta 
kevadel stipendiumikampaa-
nia, mis kutsub lõpetajate 
sõpru ja lähedasi annetama 
lilledele planeeritud raha sti-
pendiumifondi, mille abiga 
toetatakse tulevaste üliõpilas-
te õpinguid. Lõpetaja loobub 
lilledest, kuid saab annetuse 
märgiks rinnanõela „Sigma“. 
Annetus tehakse lõpetaja ni-
mel, majandusteaduskond ka-
hekordistab kogutud annetus-
te summa. 
Iga stipendiumi suurus on 
1000 eurot ning vastavalt lae-
kunud summale antakse välja 
maksimaalne arv stipendiume.

Majandusteaduskonna üliõpi-
laste stipendiumite eesmär-
giks on üliõpilastele parimate 
võimaluste loomine õpingutele 
keskendumiseks ning seeläbi 
tagada majanduse valdkon-
na jätkusuutlik areng Eestis. 

AASTA TUDENGITEGU 2019:
MAJANDUSTEADUSKONNA LILLESTIPENDIUM

Stipendium toetab aktiivse 
eluhoiakuga tudengeid, kes 
annavad ka panuse tudengiel-
lu. Projekt on väga hea näide 
tudengite omavahelisest koos-
tööst ja ka koostööst teadus-
konnaga. ■

Foto: Majandusteaduskond
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Tallinna Tehnikaülikooli tant-
suansambel Kuljus tähistas 
2019. aastal ansambli 70. sünni - 
päeva suurejoonelise kontsert-
etendusega „Kaheksakand“, 
mis tuli ettekandmisele Põlvas, 
Kohtla-Järvel ning Tallinnas 
Alexela Kontserdimajas. 
Terve möödunud aasta kulges 
tantsutrennides erinevate tant-
sude õppimise kõrval ka mitme-
te korralduslike küsimuste la-
hendamisele, et publikuni tuua 
meeldejääv tantsuline kontsert. 
Kontserte külastas ligi 1500 
pealtvaatajat ning Tallinnast 
väljaspool toimunud etendus-
tega viis Kuljus kvaliteetset ja 
vaatemängulist rahvatantsu 
pealinnast kaugemalegi. Sel-
le kaudu tutvustati publikule 
kõrgel tasemel lavalist rahva-
tantsu ja ühtlasi ka Tallinna 
Tehnikaülikooli, näidates, kui 
kõrgelt hinnatakse tehnikaüli-
koolis hariduse omandamise ja 

teadustöö edendamise kõrval 
kultuuriga tegelemist. 
Lisaks suurejoonelisele üm-
marguse tähtpäeva tähista-

AASTA KULTUURITEGU 2019:
TANTSUANSAMBLI KULJUS 70. AASTA JUUBELIKONTSERT 
„KAHEKSAKAND“

misele võttis Kuljus edukalt 
osa juubelitantsupeost „Minu 
arm“, kus osaleti kokku seits-
me tantsurühmaga. ■

Foto: Jurgis Rikveilis

Siim Salin on Tallinna Teh-
nikaülikooli Informaatikama-
gistrant ja jõutõstja, kes teenis 
üliõpilaste jõutõstmise maail-
makarikavõistlustelt hõbeme-
dali. Üksikalade peale kokku 
kergitas Siim 760 kilo: 275 kg 
kükist (isiklik rekord, hõbeme-
dal), 175 kg lamades surumisel 
(isiklik rekord, pronksmedal) 
ja 310 kg jõutõmbel (hõbeme-
dal). 760 kg on ka tema isiklik 
rekord. ■

AASTA SPORDITEGU 2019: 
JÕUTÕSTJA SIIM SALINI MEDALID ÜLIÕPILASTE 
MAAILMAKARIKAVÕISTLUSTELT

Foto: IPF
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Raul Hanson  Fotod: Marin Lõo

Üliõpilaste V Talimängud toimusid 24.–26. jaa nua ril  
Käärikul. Rahvasuu öelnud küll, et ega tali taeva jää,  
kuid sel korral jäi ning lumepuuduses pidid 
korral dajad programmi ümber tegema. Toimusid 
küll kõik 20 ala, mis programmis kirjas olid, kuid 
osa neist väikeste asendustega: reelükkamine 
muutus ratas tel diivani lükkamiseks, suusaDisk 
muutus tõukerattaDiskiks, võimsussõit suuskadel 
toimus hoopis sõudeergomeeteril ja teatesprindis 
suusatamise asemele joosti, suusad käes. Ja 
ehkki Käärikul lund maas polnud, tõid korraldajad 
osalejate rõõmuks lumesõja tarbeks kohale 

eraldi lume – see oli ainus lumeala, mis toimus 
plaanipäraselt.

Talimängudest võttis osa rekordilised 600 inimest,  
kellest 100 olid Tallinna Tehnikaülikoolist. Sel korral  
krooniti talimängude võitjaks Tallinna Tehnika
ülikooli ees Tartu Ülikool; aktiivsuskarika võitis 
Sisekaitseakadeemia. Tallinna Tehnikaülikooli 
väärtuslikumaks tudengiks valiti Peeter Rõbakov. 
Alavõidud tulid TalTechile meeste orienteerumises, 
talivõrkpallis, käpikukorvpallis, beerpong’is ja 
käärlingus.

GALERII

ÜLIÕPILASTE TALIMÄNGUD
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THOMAS J. SEEBECK 250: 
TÄNASED MIKRO- JA NANO-
ELEKTROONIKA LAHENDUSED 
TOETUVAD TUNTUIMALE EESTIS 
SÜNDINUD TÄPPISTEADLASELE 

Kes aga on 1770. aastal 9. ap-
rillil Tallinnas sündinud ja 
enne füüsiku karjääri alusta-
mist hoopis arstiks õppinud 
Thomas Johann Seebeck? 
Thomas Johann Seebeck sün-
dis jõuka kaupmehe perre. 
1788. aastal lõpetas ta Lin-
na Keiserliku Gümnaasiumi, 
praeguse Gustav Adolfi Güm-
naasiumi. Peagi siirdus noor-
mees Saksamaale arstiteadust 
õppima, esialgu Berliini ja siis 
Göttingeni, kus ta 1792. aas-
tal sooritas arstiteaduse ja 
praktilise kirurgia lõpueksa-
mid väga heade tulemustega, 
kuid dissertatsiooni koostama 
ei asunud. Ta läks Bayreu-
thi, abiellus ja otsustas seal 
eraõpetlasena füüsika ja kee-
miaga tegelema hakata. Arsti-
praksisega ta end ei sidunud, 
sest esialgu võimaldas äraela-
mist isalt päritud varandus ja 
äritegevus.
1802. aastal promoveeriti 
Seebeck meditsiinidoktoriks 
ning ta kolis koos naise Julia 
ja viie tütrega Jenasse, kus 

Enn Velmre kogutud materjalide põhjal Karin Härmat

jätkas endiselt eraõpetlase-
na. Tema hilisemale tähele-
panuväärsele teadlasekarjää-
rile pani aluse tihe koostöö 
Johann Wolfgang Goethega, 
kes kirjandusliku loomingu 
kõrval pühendas väga palju 
aega loodusteaduslikele uu-
ringutele, peamiselt optika ja 
värviteooria vallas. 
Teaduse ajalukku on ta läinud 
eeskätt ühe termoelektrilise 
nähtuse, nn Seebecki efekti 
avastajana (1821). See efekt 
väljendub kahest eri metallist 
või pooljuhist koostatud voolu-
ringis tekkivas elektrivoolus, 
kui materjalide liitekohtade 
temperatuurid on erinevad. 
Kuna Seebeck täheldas oma 
katseseadmes just magnetnõe-
la hälbimist metallide kuumu-
tamisel, hakkas ta nähtust ni-
metama termomagnetismiks. 
Adekvaatse seletuse uudsele 
nähtusele andis Kopenhaageni 
professor Hans Christian Oe-
rested, kes pidas magnetnõela 
hälbe põhjustajaks kontuuris 
tekkivat elektrivoolu ja hak-

101-aastase Tehnikaülikooli üks instituut on nimetatud eesti-saksa füüsiku järgi, 
kelle sünnist möödub aprillikuus 250 aastat. Tegemist on Thomas Johann 
Seebecki elektroonikainstituudiga, kus hoitakse au sees elektroonika, riistvara 
ja kommunikatsioonitehnoloogiate alast õpet ning tehakse maailmatasemel 
teadusuuringuid.

kas efekti ennast termoelekt-
riliseks nimetama.
Lihtsaimat termoelementi 
ehk termopaari saab kasuta-
da tajurina suhteliselt inert-
sivabades ja täpsetes termo-
meetrites, mis võivad talitleda 
temperatuurivahemikus -270 
kuni +2300 °C. Paljudest ter-
mopaaridest koostatud ter-
mopatareisid võib kasutada 
termoelektri generaatorites, 
näiteks radioaktiivsete iso-
toopide lagunemisel vabaneva 
soojuse vahetuks muundami-
seks elektrienergiaks.
Niisugused vooluallikad on 
1960. aastatest peale olnud 
kasutusel näiteks kosmose-
sondides, kui nende päikese-
patareid liigsuure kauguse 
tõttu Päikesest ei suuda enam 
piisavalt elektrienergiat too-
ta. Tänapäeval rakendatakse 
Seebecki avastust pooljuht-
elektroonikas, termoandurite 
ja -generaatorite valmistamisel 
ning samuti materjalifüüsikas. 
Seebecki tähtsust tänapäeva 
tehnikamaailma energeetilis-
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tele lahendustele on raske üle 
hinnata, seda eriti mikro- ja 
nanoelektroonikas.
Seni hiilgavaim Seebecki efek-
ti rakendus seisneb selles, et 
kaks USA Voyager-sondi, mis 
tänaseks on lennanud tähtede-
vahelisse ruumi, kaugele väl-
japoole meie Päikesesüsteemi, 
on siiani suutelised raadioiso-
toop-termoelektrigeneraatori-
telt (RTG) elektrit kasutades 
funktsioneerima ja Maale and-
meid saatma. Voyager 1, mis 
startis 20. augustil 1977, on 
2020. aasta jaanuari lõpu sei-
suga olnud teel ligi 42 aastat ja 
viis kuud ning jõudnud Maast 
ligikaudu 22 miljardi km kau-
gusele, kust raadiosignaalil 
kulub Maale jõudmiseks üle 
20 ja poole tunni. Sondi par-
dasüsteeme toidab „Seebecki 
elektriga“ kolm RTG-d ning 
see täidab endiselt Maalt anta-
vaid käsklusi ja jätkab mõõte-
andmete edastamist, tõsi, juba 
oluliselt lühendatud program-
mi järgi, et kahanevaid ener-
giaressursse säästa. Voyager 
1 peaks töötama umbes 2025. 
aastani, mil reaktorite radio-
aktiivne kütus ammendub ja 
need pikkamööda jahtuvad.
Vähem teatakse, et T.J See-
beck on ka fotoelastsuse es-
maavastaja (1813). Piesoop-
tiline efekt ehk fotoelastsus 
avaldub siis, kui mõni amorf-
ne läbipaistev aine (klaas, po-
lümeer) muutub mehaaniliste 
pingete mõjul kaksikmurd-
vaks. Kui niisugusest mater-
jalist katsekeha polariseeritud 
valgusega läbi valgustada, te-
kib selle sisemist pingejaotust 
iseloomustav interferentspilt 
ehk entoptiline kujund, nagu 
Seebeck seda oma filosoofist 
sõbra Hegeli ettepanekul ni-
metama hakkas.
See pilt on üheselt seotud 
pingejaotusega deformeeri-
tud katsekehas. Nii saabki 
näiteks läbipaistvast plastist 
mudeli abil uurida tegelikus 

konstruktsioonis või detailis 
esinevaid mehaanilisi pingeid. 
Samuti on fotoelastsusmeetod 
laialt kasutusel klaastoodetes 
jääkpingete avastamiseks, mis 
on oluline nende kvaliteedi ta-
gamisel. Paar aastat hiljem 
avastas Seebeckist sõltumatult 
sama nähtuse inglane David 
Brewster. Prantsuse Teaduste 
Akadeemia tunnustas mõle-
mat avastajat ning jagas oma 
1816. aasta füüsikapreemia 
võrdselt kahe teadlase vahel. 
Sellel rahvusvahelisel tunnus-
tusel oli määrav tähtsus See-
becki valimisel Preisi Teaduste 
Akadeemia liikmeks.
Akadeemik Thomas Johann 
Seebecki 1820. aastatel aval-
datud „termomagnetismile“ 
pühendatud töödest võib alus-
tada ka pooljuhtide uurimise 
ajalugu, sest mitmete täna-
päeval pooljuhtide hulka lii-

gitatud ainete (termo)elektri-
lisi omadusi kirjeldas Seebeck 
juba kümmekond aastat enne 
Michael Faraday’d, kelle artik-
lit hõbesulfiidi elektritakistuse 
kahanemisest selle kuumuta-
misel (1833) on seni teedraja-
vaks peetud.
Kui Seebeck sai 1820. aastal 
teada taanlase Hans Christian 
Oerestedi avastusest, et voolu-
ga juhe hälvitab magnetnõela, 
otsustas ta oma optikaalased 
tööd lõpetada ning kogu ener-
giaga elektri ja magnetismi 
uurimisele pühenduda. See-
becki puhul oligi tavaline, et 
ta läks uute teaduslike idee-
dega entusiastlikult kaasa. 
Edu ei lasknud end kaua oo-
data – juba 14. detsembril tegi 
ta esimese ettekande Berliini 
Teaduste Akadeemias „gal-
vaaniahela magnetismist“, s.t 
termoelektrist. ■

THOMAS JOHANN SEEBECKI 
SÜNNIAASTAPÄEV TEMANIMELISES 
ELEKTROONIKAINSTITUUDIS:
Seebecki sünniaastapäeval, 9. aprillil külastavad tehnikaülikooli  
Gustav Adolfi Gümnaasiumi Seebecki nimelise klassi õpilased. 

28. aprillil korraldab elektroonikainstituut kooliõpilastele tehnika
ülikoolis elektroonikapäeva.

Juubeliaastal esitletakse tehnikaülikoolis kuulsa tehnikateadlase  
monograafiat, mille autoriks on emeriitprofessor Enn Velmre. 

Oktoobris toimub Tallinnas suure sünniaastapäeva vaimus Balti 
Elektroonika Konverents 2020 (BEC2020, www.taltech.ee/bec).

THOMAS JOHANN  

SEEBECK 
250

BEC2020, www.taltech.ee/bec
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Euroopa on praegu tegemas 
jõulist rohelist pööret. Samad 
teemad – keskkonnakaitse, 
põlevkivi kasutamise ja CO2 
heitmete vähendamine, ener-
giakriis, taaskasutus ja looma-
kaitse olid kuumad juba 1980. 
aastate lõpus. Seda nii Eestis 
üldiselt kui ka TPIs ja Tallin-
na Polütehniku veergudel.
Eesti roheline liikumine loodi 
vastukaaluks tollasele ametli-
kule võimule Eestis. Rohelised 
nõudsid sellise riigivõimu keh-
testamist, mis seaks loodus-
hoiu igasuguse riikliku tege-
vuse esmaseks kriteeriumiks. 
Jaanuaris 1988 toimus TPIs 
konverents keskkonnakaitse 
probleemide insenerlahen-
dustest. Päevakorral oli mure 
tööstusjäätmete pärast, mida 
pole kuhugi panna. Teadvus-
tati, et keskkonnakaitse kui 
teadus hakkab tõenäoliselt toe-
tuma just keemia- ja bioloogia-
alasele haridusele, samas tõde-

Katri Mägi

ti, et meie ülikoolis on puudu 
ökoloogiaalased õppekavad. 
Kuni küpsesid programmid, 
tuli TPI tudengeil end ise ha-
rida, selleks pakkusid võima-
luse keskkonnaaktivisti Peeter 
Liivi juhitud A-klubi ökoloo-
giapäevad. Ühel sellisel öko-
päeval tekkis väga elav vaid-
lus jalgratta kui liiklusvahendi 
kasutamise perspektiividest 
Tallinnas. Toonane majandus-
teaduskonna üliõpilane, hili-
sem tuntud liiklus guru Kirill 
Teiter nimetas toona oma ideid 
pööraseks, aga täna on jalg- ja 
tõukerattad meie linnapildis 
kindlalt kohal.
Tärkava rohelise liikumise raa-
mes mõtlesid entusiastlikud 
tipikad ka loomade kaitsele. 
Jõudude nappusest soovitas 
tuntud loodusemees Fred Jüs-
si keskenduda linnaloomade 
kaitsele. Otsustati organiseeri-
da vastavateemaline lehekülg 
Õhtulehes. Täna moodustavad 

Ka 1988. aastal oli soe lumeta talv, kuid inimeste meelsust ja kirge arvestades 
võis hüüda: „Tänavune talv pole mitte lihtsalt soe, ta on lausa kuum!“

haljasalad ja pargid Mustamäe 
pindalast pea poole ning on loo-
mulikuks elukeskkonnaks pal-
judele linnu- ja loomaliikidele.  
(Hallik, 1988, lk 2)
Viimasel ajal on meedias ela-
valt arutletud, kas eelistada 
suve aega või talveaega. Euroo-
pa Liidus on suur toetus kel-
lakeeramise lõpetamisele, aga 
nagu ikka, võtab otsusele jõud-
mine palju aega. TPIs katseta-
ti vööndiajale üleminekut juba 
1988. aastal, mil 21. septemb-
ril kehtestati üheks päevaks 
vööndiaeg. Üritus leidis posi-
tiivse vastukaja nii üliõpilaste, 
õppejõudude kui ka teenistu-
jate seas. Rektor Boris Tamm 
oli oma sõnul 130% vööndiaja 
poolt. Moskva ametkonnad olid 
muidugi arvamusel, et „dek-
reediaeg“ jäägu ikkagi kehti-
ma. Tudengite initsiatiivgrupp 
lubas siiski uurida võimalust 
korraldada õppetöö TPIs vöön-
diaja järgi. Mõisteti, et asi ei ole 

KESKKONNAKAITSE, VEGANLUS  
JA LIIGNE TARBIMINE OLID 
TEEMAKS JUBA 30 AASTA EEST.
PÖÖRDELISED KAHEKSAKÜMNENDAD 
TPI AJALEHES TALLINNA POLÜTEHNIK 
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sugugi ainult vööndiajas ning 
ees seisab suur ja vastutusri-
kas ülesanne selgitada vene-
keelsele tudengkonnale kõiki 
Eesti suveräänsuse taotlusega 
seotud küsimusi.   
(Hanko, 1988, lk 3) 
Peeter Liivi sulest ilmus Tal-
linna Polütehnikus tipikatele 
mõtteaineks roheline koodeks, 
milles ta kutsus üles säästvale 
eluviisile. Mõned üle 30 aasta 
tagused üleskutsed on hämmas-
tavalt aktuaalsed.
 � Vältigem ühekordse kasutu-

sega pakendeid, boikoteeri-
gem kaupu, mille pakendina 
saaks kasutada ka korduv-
kasutustaarat.

 � Nõudkem tänavakaubandu-
ses kasutatavate kartong-
topsikute, võileivaaluste jms 
asendamist korduvkasutus-
nõudega.

 � Eelistagem võimalikult vä - 
hese energiatarbega majapi-
damisseadmeid.

 � Nõudkem reguleerimiskraa-
nide paigaldamist kõigile 
radiaatoritele.

 � Nõudkem alternatiivsete 
energiaallikate, näiteks tuule - 
generaatorite, kiiremat kasu - 
tuselevõtmist.

 � Nõudkem võimalikult kiire-
mat üleminekut mahepõllu-
majandusele, nii säili taksime 
tulevastele põlvedele puhta 
mulla ja põhjavee.

 � Nõudkem klaasi- ja plastjäät- 
mete konteinerite paigal da-
mist elukohtadesse ja ela- 
 nikelt ohtlike jäätmete (pa ta- 
reid, vanad ravimid, vär vid, 
õlid, elavhõbedakraadi klaasid 
jms) vastuvõtu kor raldamist.

 � Mälugem toit korralikult 
läbi, sest see võib vähendada 
meie toiduvajadust kuni 
kaks korda.

 � Tarbijalik eluviis, sealhulgas 
massimood, hävitab loodust 
ja elukeskkonda, seepärast 
vältigem ületarbimist. Kasu-
tuna seisvad riideesemed 
viigem komisjonipoodi või 
vanakraamiturule, ka tasuta 
ära andmiseks. 

 � Algatagem asjadevahetus-
päevi oma trepikojas, majas, 
töökohas, koolis, eriti sobiv 
on see lastekaupade puhul. 

(Liiv, 1988, lk 4)

Järgmises ajalehenumbris il-
mus TRÜ žurnarebase Andrus 
Kivirähi vastus Peeter Liivi 
koodeksile, kus ta kogu teema 
mõnusalt üle vindi keeras ja 
nii mõnedki pikantsed punktid 
lisas. Näiteks küsis ta, kas on 
mõtet rääkida vee kokkuhoiust 
inimesele, kes eladeski ei võta 
suhu midagi veinist lahjemat. 
Kindlasti olevat vaja koodeksis-
se lisada järgnevad üleskutsed:

 � Joogem alati pits põhjani, 
samuti ärge põlake seda 
teha teiste eest, kes seda 
ise ei märka. Taotlegem 
vastavate meelespeade ja 
näitematerjalide ülessead-
mist töökohtades. 

 � Hoidugem klaaside kokku-
löömisest – nii võib maha 
tilkuda paljugi joomiseks 
kõlbulikku.

(Kivirähk, 1988, lk.4)

Veganlus tuli TPIs päeva-
korda juba 1980ndate lõpus. 
Juunis 1988 kogunesid aulas-

se hingelt „rohelised“ tipikad. 
Koostati TPI Rohelise Foorumi 
üleskutse kõigile tipikatele, 
kus muuhulgas nõuti tudengi-
sööklasse taimetoidu menüüd, 
lisaks võimalust kultuurseks 
einestamiseks noa ja kahvliga, 
suitsetamise keelustamist TPI 
peasissekäigu ees ja prügikas-
te koridoridesse.
(TPI roheliste initsiatiivgrupp, 
1988, lk 3)

1988. aasta suvel toimusid lau-
luväljakul revolutsioonilised 
öölaulupeod ja meeleolu oli 
ülev, kuid Tallinna Polütehni-
ku 3. juuni numbrist leiab ka 
veidi pessimistlikuma luule-
tuse. Autoriks väike Margus 
teiselt kursuselt, kes pidas ar-
vatavasti silmas delegaatide 
„vabu“ valimisi NLKP partei-
konverentsile Moskvas. 

„Onud Edgar, Tiit ja Siim 
tahvad teha nii, et siin 
oleks elu hea ja tore, 
ära kaoks kõik paha-kole. 
Oma mõtetega nad 
Moskva minna soovivad.
Entel-tentel-trika-trei 
valimised tehtud meil: 
lukksepp Petja, lüpsja Lea 
on meil ikka esireas. 
Onud nii ei saandki minna 
mõtetega suurde linna.“
(Entel-Tentel..., 1988, lk 4)

Vähem kui pool aastat jäi suve-
räänsusdeklaratsiooni vastuvõt-
miseni. Veidi üle aasta Tallinna 
Tehnikaülikooli nime taastami-
seni 21. juulil 1989. Ülikooli aja-
leht ilmus uue nimega Tehnika-
ülikool lugejate ette 1989. aasta 
sügissemestri alguses. ■

KASUTATUD ALLIKAD:
Entel-Tentel... (1988). Tallinna Polütehnik, 20, lk. 4.
Hallik, A.-M. (1988). Jaanuarist veebruari. Tallinna Polütehnik, 4, lk. 2. 
Hanko, K. (1988). Noorsooühingus. Tallinna Polütehnik, 26, lk. 3.
Kivirähk, A. (1988). Roheline eluviis. Tallinna Polütehnik, 27, lk. 4.
Liiv, P. (1988). Roheline koodeks. Tallinna Polütehnik, 24, lk. 4, järg Tallinna Polütehnik, 26, lk. 4.
TPI roheliste initsiatiivgrupp. (1988). TPI Roheline Foorum. Tallinna Polütehnik, 22, lk. 3.
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DOKTORITÖÖD
DETSEMBER 2019 – VEEBRUAR 2020

MAREK JARKOVOI
Harmonic Current Summation Using  
Probabilistic Bivariate Modelling.  
Vooluharmoonikute summeerimine rakendades 
kahe muutujaga tõenäosuslikku modelleeri-
mist. 
ISBN 9789949835058 (publication). 
ISBN 9789949835065 (pdf). 122 lk.  
Kaitses 16.12.2019.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35d500c0-
f295-4dd5-b8a5-8feb6a184d32

MAXIM YASHIN
Adaptive Wear Mechanisms of Diamond  
Coatings at Room and Elevated Temperatures. 
Teemantpinnete adaptiivkulumise  
mehhanismid toa- ja kõrgendatud  
temperatuuridel. 
ISBN 9789949834969 (publication). 
ISBN 9789949834976 (pdf). 114 lk.  
Kaitses 17.12.2019.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6cb35baa-
eb31-42e2-8134-3235c7f796ef

BABAK OMRANPOUR SHAHREZA
Severe Plastic Deformation of Metals by Using 
High Pressure Torsion Extrusion.  
Metallide süvaplastne deformeerimine kõrg-
surve-väändeekstrusiooni meetodil. 

ISBN 9789949835003 (publication). 
ISBN 9789949835010 (pdf). 162 lk.  
Kaitses 17.12.2019.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e74f8a8e-
4021-4cd2-b1f0-cb91d05b9a56

ANTI HAAVAJÕE

Development of Equipment and Mathematical 
Model for Manufacturing of Steered Fibre 
Laminate.  
Seadmete ja matemaatilise mudeli  
arendamine muutuva kiuga laminaadi  
valmistamiseks. 

ISBN 9789949835034 (publication). 
ISBN 9789949835041 (pdf). 90 lk.  
Kaitses 19.12.2019.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3328472d-
4a53-4e56-a892-93453155327c

ANDREI KERVALIŠVILI

Stability of Compressed Steel Elements in Fire 
Conditions: a Probabilistic Approach.  
Surutud teraselementide stabiilsus tulekahju 
olukorras: tõenäosuslik käsitlus. 

ISBN 9789949835140 (publication). 
ISBN 9789949835157 (pdf). 220 lk.  
Kaitses 19.12.2019.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6f604774-
d082-4716-8986-5af1d4ab2922

TEATED

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/35d500c0-f295-4dd5-b8a5-8feb6a184d32
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6cb35baa-eb31-42e2-8134-3235c7f796ef
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e74f8a8e-4021-4cd2-b1f0-cb91d05b9a56
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3328472d-4a53-4e56-a892-93453155327c
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6f604774-d082-4716-8986-5af1d4ab2922
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ERKO ÕUNAPUU
Analysis and Design Optimisation of Glass 
Structures.  
Klaaskonstruktsioonide analüüs ning  
optimeerimine. 
ISBN 9789949835072 (publication). 
ISBN 9789949835089 (pdf). 92 lk.  
Kaitses 20.12.2019.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1851ce66-
14f9-486e-9153-414b75cb0495

MART REIMUND
New Aspects in Stabilization and Activation 
Mechanisms of Lipoprotein Lipase.  
Uudsed aspektid lipoproteiinlipaasi stabiilsuse 
ja aktiivsuse regulatsioonis. 
ISBN 9789949835126 (publication). 
ISBN 9789949835133 (pdf). 114 lk.  
Kaitses 20.12.2019.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e172019a-
13cb-449f-bbe5-a471316ecfbb

VAIVA KIAUPAITE-GRUŠNIENE
Conceptual Model for Cash Flow Statement: 
History, Analysis and Further Development.  
Rahakäibe aruande kontseptuaalne mudel: 
ajalugu, analüüs ja edasine areng. 
ISBN 9789949835164 (publication). 
ISBN 9789949835171 (pdf). 188 lk.  

Kaitses 20.12.2019.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ab7259e6-
6519-43ba-b6b8-5dca686b1f14

ANNELI TALVIK 

Noninvasive Hemodynamic Monitoring  
as a Guide to Drug Treatment of Uncontrolled 
Hypertensive Patients.  
Hemodünaamika mitteinvasiivne monitoorimine  
impedantskardiograafia meetodil ravim
resistentse hüpertooniatõvega patsientide. 

ISBN 9789949835225 (publication). 
ISBN 9789949835232 (pdf). 90 lk.  
Kaitses 12.02.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/06020df1-
dbea-4b87-98bd-d9a4d9e035a9

MIKK KAASIK

Synthesis, Characterisation and Catalytic 
Activity of Enantiopure Triazole-based Halogen 
Bond Donors.  
Enantiomeerselt puhaste triasooli-põhiste  
halogeensideme doonorite süntees,  
iseloomustamine ja katalüütiline aktiivsus. 

ISBN 9789949835249 (publication). 
ISBN 9789949835256 (pdf). 126 lk.  
Kaitses 13.02.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4a5fa759-
84c8-45b0-ade1-a1a887b8e91b

TEATED

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1851ce66-14f9-486e-9153-414b75cb0495
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e172019a-13cb-449f-bbe5-a471316ecfbb
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ab7259e6-6519-43ba-b6b8-5dca686b1f14
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/06020df1-dbea-4b87-98bd-d9a4d9e035a9
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4a5fa759-84c8-45b0-ade1-a1a887b8e91b
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:

In the main interview, Leho Kuusk, a member of 
the cooperation council of ABB and TalTech, talks 
about why an industrial company needs to cowork 
with the university: If companies give the university 
feedback on their needs in young engineers, young 
people get a more life-like education. Kuusk asserts 
that ABB’s greatest need is wise people, therefore, 
they are directly dependent on the education sector.
One more thought from the interview: Leho Kuusk 
compares the importance of modern digital skills with 
literacy a hundred years ago – needed in every career 
and profession. 

Page 12

On pages 32 there is an introduction of eight professors who have brought fresh blood and new ideas 
to TalTech this year or have started a tenure professorship. Introductions of new foreign professors are in English.

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

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.

On pages 18–26, we proudly present list of 
TalTech’s top researchers, lecturers and support 
staff as well as research articles and development 
works of TalTech in 2019. Congratulations to every-
one and keep on going!
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The Employee Satisfaction Survey reveals that 
people who contribute to TalTech on a daily basis are 
increasingly satisfied with their employment. The 
overall satisfaction index TRI*M in TalTech is 61 (53 
a year earlier). The study was conducted in coopera-
tion with Kantar Emor, and it enabled to also evalu-

ate unit managers. More information can be found 
in the article and in the diagrams next to the article; 
the entire survey is also available on the University’s 
intranet.

Page 30

Krister Kalda gives an overview of TalTech researchers’ 
trip to San Francisco to visit Stanford University, UC 
Berkeley and the European Institute of Innovation & 
Technology. The most important piece of advice that came 

with the trip was spoken in many places: Learn to tell your 
story because this is what opens doors, hearts and wallets.

Page 45

Annabel Keerd, a student at the Estonian Maritime 
Academy, describes a different journey: sailing on the 
Antarctica 200 expedition, reminiscent of the Rus-
sian admiral Fabian Gottlieb von Bellingshausen’s 
discovery trip to Antarctica 200 years ago. Annabel 

was aboard a sailing yacht Admiral Bellingshausen 
in the South Atlantic Ocean and recalls that the most 
difficult challenge on the trip was getting off the boat.

Page 51
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Tallinna tehnikaülikooli ajakiri

Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
www.taltech.ee

MENTE
etMANU

www.taltech.ee

