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„MIKS KEEGI EI HOIATANUD?!  
OH, OOT…“

sellest, et teadlased julgelt oma 
teadmised, arvamused, hoiatu
sed avalikkusele ja otsustajatele 
teatavaks teevad, lahti seleta
vad, ära põhjendavad. 
Ja kui siis need lollid otsused 
ikkagi ära tehakse, jääb otsus
tajail üle vaid peeglisse vaadata 
ja vastutus võtta, pole mingit 
võimalust käsi ringutada: „Miks 
keegi ei hoiatanud?!“ ■

„Teadlased hoiatavad: kui me 
kohe midagi ette ei võta...“ Ma 
ei tea, kui palju ma selliseid 
pealkirju olen lugenud, ja ma 
ei saa aru, miks need ikka veel 
ilmuvad. Ehk miks me juba mi
dagi ette pole võtnud. Avaliku 
arvamuse küsitlustes tunnista
vad inimesed, et nad usaldavad 
teadlasi, ometi pole Otsustajad 
ikka veel hakanud Tarkade 
juttu kuulda võtma ning ühis
konnaski kõlab häirivalt tihti 
Tarku ignoreeriv või mahate
gev „ah, ei usu!“, olgu siis tee
maks energeetika või kliima, 
ummikud või laste areng. Aga 
kui me teadlasi isegi ei usu, siis 
ju polegi lootust.
Ma tean küll, et Otsustajatel on 
silme ees Majanduskasv ja tava
kodanikel Isiklik Sissetulek, aga 
keegi neist pole vastanud küsi
musele, mida hakkame sööma, 
jooma ja hingama siis, kui toit, 
vesi ja õhk enam ei kõlba – vae
valt see Majanduskasv söödavat 
raha hakkab kasvatama.

Mente et Manu peatoimetaja Mari Öö Sarv  Foto: Helen Tamm

Ma tean küll, et Otsustajatel on 
silme ees Valijate Hääled, sest 
ilma nendeta ei saa nad võimule 
ega otsustada. Aga kui teha lolle 
otsuseid, mis meie ühist elu lin
nas, riigis või planeedil täna või 
tulevikus halvemaks teevad, ei 
tohiks samuti hääli saada.
Mida aga teha, et otsuste tege
mise juures oleks rohkem tead
misi? Päris kindlasti algab see 
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ARVAMUS

Teadlastelt oodatakse tänapäeval palju – 
mitte ainult, et CVsse lisanduks järjepanu 
artikleid, et nende töö oleks tipptasemel ja 
kolleegide seas hinnatud või et Euroopast 
toodaks koju mahukaid teadusgrante. Selle 
kõrval väljendavad poliitikud, ettevõtjad, 
ajakirjanikud, ülikoolide juhtkond ning ka 
paljud teadlased ise arvamust, et teadlaste 

Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni lektor Arko Olesk  Foto: erakogu

MILLEKS VAJAB 
TEADLANE TEADUS-
KOMMUNIKATSIOONI?

eriline roll ühiskonnas – olla teadmiste teki
taja ja hoidja – seab neile täiendavaid ülesan
deid. Enamasti tähendavad need tegevust 
selle nimel, et loodud teadmised ei jääks vaid 
teadlaste endi vahele, vaid leiaks tee nende 
mitteakadeemiliste rühmadeni, kellele see 
kasu toob, olgu siis toote, ühiskondliku otsuse 
suunaja või inspireeriva jutustusena.
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ARVAMUS

vad tudengid saaksid avalikeks esinemisteks 
vajalikke oskusi.
Intervjueeritud teadlaste põhjendused, miks 
nad teaduskommunikatsiooni vajalikuks pea
vad ja sellega tegelevad, kattuvad hästi vara
semas kirjanduses välja tooduga, mida oleme 
Marju HimmaKadakaga loetlenud kogumikus 
„Eesti teadus 2019“ ilmunud artiklis[1]. Nen
de seas on võimalus kaasa aidata teadustu
lemuste kasutamisele ja seeläbi ühiskonna 
sotsiaalse ja majandusliku heaolu tõstmisele, 
ning tunne, et Eesti maksumaksja kui uurin
gute rahastaja väärib teavet tehtud töö kohta. 
Samuti tuleb välja soov inimesi harida. Ent 
nende kõrval on tugevad ka nö egoistlikud 
motiivid ehk arusaam, et avalikkuse tähelepa
nu võib tulla kasuks nii teadusele laiemalt kui 
ka konkreetsele teadlasele või tema rühmale. 
Nii tõid teadlased intervjuudes välja, et tänu 
meedias esinemistele on neile tulnud nutikaid 
tudengeid, tehtud koostööpakkumisi eri sek
toritest, küsitud (ja võetud kuulda) arvamust 
ühiskondlikult olulistes küsimustes.
Kui Eesti teadlased on regulaarselt avalikku
ses nähtavad, selgitavad enda tööd ja glo
baalseid arenguid, suurendab see avalikkuse 
usaldust meie teadlaste vastu ja lootuste ko
haselt toetab ka püüdlusi teaduse rahastamise 
suurendamiseks.
Üks teaduskommunikatsiooni pärssivaid prob
leeme on aga asjaolu, et sellealased tegevused 
põhinevadki enamjaolt teadlase individuaalsel 
motivatsioonil. Nagu kirjeldasime Eesti  
Teadusagentuuri teaduse populariseerimise  
osakonna juhataja Terje Tuisuga Sirbis ilmu
nud artiklis[2], vajavad teadlased senisest 
enam tuge nii ülikoolidelt kui ka rahastajatelt. 
Ülikoolid võtavad tööle järjest enam kommuni
katsioonispetsialiste ning grandilepingutes on 
kirjas nõuded kommunikatsioonitegevustele, 
kuid paljud muud aspektid (näiteks teadlase 
hindamiskriteeriumid) ei soodusta veel kom
munikatsioonitegevuste asetamist muu tea
dustegevuse kõrval võrdväärsele positsioonile.
Napib ka oskusi. Kuigi sellealaseid koolitusi 
aegajalt toimub, ei pea doktorandid õpingu
te käigus läbima teaduskommunikatsiooni 
kursust. See oleks aga üks hõlpsamaid viise, 
kuidas anda teadlastele tööriistu enda seatud 
eesmärkide saavutamiseks – muidugi eeldusel, 
et eesmärgid pole seotud artiklite arvu, vaid 
nende mõjuga ühiskonnale. ■

Selle saavutamine nõuab pingutusi. Pole ime, 
et teadlastele võib vahel tunduda, nagu ei 
jääks neile aega teadustöö endaga tegeleda. 
Tuleb ju aina kirjutada taotlusi, et üldse saaks 
teadlasena tegutseda, õpetada tudengeid, anda 
panus ülikooli administreerimisse. Üha enam 
nõutakse näiteks sedagi, et kogutud andmed 
tuleb muuta avalikuks ja jagatavaks. Seegi 
on ajamahukas. Ja siis veel see kommunikat
sioon…
Nii on teadlasega kommunikatsiooni jutuks 
võttes sage vastus, et nad peavad seda tege
vust küll väga vajalikuks, kuid paraku napib 
sellega tegelemiseks aega ja muidki ressursse. 
Avaliku arvamuse küsitlused (näiteks Euro
baromeeter) näitavad seejuures pidevalt, et 
teadlased on üks enim usaldatud rühmi ühis
konnas. Nende hoidumine avalikust kommuni
katsioonist tähendab tihti aga seda, et oluliste 
küsimuste arutamisel ja tõlgendamisel antak
se peamine roll poliitikutele, aktivistidele või 
ajakirjanikele. Selle protsessi tulemusi tead
lased ise tihti kiruvad, ent sekkumise asemel 
kipuvad ikkagi jääma oma kookonisse.
Kui soovime, et rohkem teadlasi panus
taks teaduskommunikatsiooni, vajavad nad 
veenmist, administratiivset tuge ja praktilisi 
oskusi. Oma doktoritöö jaoks olen intervjuee
rinud paljusid Eesti teadlasi, ka Tallinna 
Tehnikaülikoolist, keda eduka teadlaskarjää
ri kõrval saab pidada avalikkuses eeskujuli
keks kommunikaatoriteks, püüdes aru saada, 
mis on nende saladus. Oli neid, kes põhjen
dasid oma aktiivsust kaasasündinud huvi ja 
oskustega, ent ka neid, kelle sõnul hakkasid 
nad kommunikatsiooniga tegelema teadlikult 
ja strateegiliselt, nähes oskuste arendamiseks 
vaeva.
Viimaste iseloomulikuks näiteks on satelliidi 
ESTCube meeskond, kel projekti alustades 
puudus meediakogemus ja kel polnud mõttes
ki muuta satelliidiprojekt sedalaadi avaliku 
tähelepanu objektiks, nagu see viimaks sai. 
Ent nähes esimeste kogemuste järel, milline 
mõju nende sõnumitel avalikkusele oli, said 
nad indu kasutamaks projekti ulatuslikult tea
duse populariseerimiseks ja teaduse kuvandi 
edendamiseks. Nii muutus kommunikatsioon 
projekti oluliseks osaks ning sellele pühendati 
tähelepanu ja aega. Avalike ülesastumiste 
sõnumid ja kogemused arutas rühm omavahel 
läbi ja projekti juhid kandsid hoolt, et osale

[1] HimmaKadakas, Marju; Olesk, Arko (2019). Teaduskommunikatsioon suurendab teaduse ühiskondlikku mõju, kuid vaid tervikliku lä
henemise korral. Niinemets, Ülo; Karo, Erkki; Kattel, Rainer; Villems, Richard; Raudvere, Kadri (Toim.). Eesti teadus 2019 (65−66). Eesti 
Teadusagentuur.10.15158/DISS/0003. Kättesaadav aadressil: https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/63034/Eesti_teadus_2019_veeb.pdf

[2] https://www.sirp.ee/s1artiklid/c21teadus/kessaabteadlastsundida/

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/63034/Eesti_teadus_2019_veeb.pdf
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/kes-saab-teadlast-sundida/
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UUDISED

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI SAAB 
SISSEASTUMISAVALDUSI ESITADA JUBA TÄNAFo
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integreeritud) õppeprogrammile ja 39 magistri
kavale.
Eelmisel aastal sai esimest korda Tallinna Tehni
kaülikoolis esitada sisseastumisavaldust aasta
ringselt. Kokku tuli sel viisil TalTechi õppima 36 
protsenti kõikidest immatrikuleeritutest, ületa
des seatud eesmärke rohkem kui kahekordselt. 
Mullune kogemus näitas, et rohkem kui poo  
led varajastest avalduse esitajatest oli eelneva ha
ri dustaseme lõpetanud juba varem. Nemad saa
vad lävendi ületamisest ja õppekoha saamisest 
teada sisuliselt kohe peale avalduse esitamist. 
Avaldusi saab esitada läbi sisseastumise infosüs
teemi SAIS kuni 7. juulini 2020. ■ 

Vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli õppimi
seks algas 1. detsembril. Varajased avalduste 
esitajad saavad võimaluse püsida neid huvitava 
õppekava infoväljas ning osaleda teadlikumalt 
mitmesugustel ülikooli üritustel, mille eesmär
giks on tutvustada õppimist TalTechis. Vähem 
oluline pole ka enne õppima asumist tutvuda 
ülikoolilinnakuga, uudistada laboreid, kohtuda 
samal õppekaval õppivate tudengitega ja palju 
muud.
TalTechis kehtib lävendipõhine vastuvõtt, mis 
tähendab, et kõik, kes lävendi ületavad, on auto
maatselt ka ülikooli vastu võetud. Kokku saab 
järgmiseks õppeaastaks avaldusi esitada 32 esi  
mese astme (bakalaureuse, rakenduslikule ja 

e-VALITSEMISE PROFESSOR ROBERT KRIMMER ON 
DIGITAALSE VALITSEMISE 100 MÕJUKAIMA LIIDRI HULGAS

digitaalse valitsemise eksperte, teadlasi ja 
ametnikke. Eestlastest jõudsid mainekasse 
nimekirja ka Majandus ja Kommunikatsioo
niministeeriumi asekantsler Siim Sikkut ja 
eriigi akadeemia tegevdirektor Arvo Ott. ■

Rahvusvaheline võrgustik Apolitical valis Tal
Techi evalitsemise professori Robert Krimmeri 
100 mõjukaima digivalitsemise liidri hulka.
Teist aastat koostatavasse mainekasse nimekirja 
kuuluvad teadlased, ministrid, ametnikud, aktivis
tid jt. Sellega tõstetakse esile digirevolutsiooni pea
miste innovaatorite ja taustajõudude olulist tööd.
TalTechi Ragnar Nurkse instituudi professor 
Robert Krimmeril on aastatepikkune koge
mus evalitsemise alal. Ta juhib TalTechis uut 
digivalit semise keskust DigiGovLab, mille 
eesmärk on mõtestada ja analüüsida digiaren
guid ühiskonnas. Oma teadustöös keskendub 
Krimmer elektroonilistele valimistele ja demo
kraatiale, sh ehääletamisele, avaliku sektori 
ümberkujun da misele ning teistele digitaalse 
ühiskonna teemadele.
Nimekirja koostamiseks kasutas Apolitical 
rohkem kui 500 eksperti üle maailma, sh 
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Tootmislogistika muutub tänu mobiilsetele ro
botitele peagi veelgi efektiivsemaks. TalTechi 
ja Kulinaaria OÜ koostöös valminud mobiilse 

TALTECH ESITLES MOBIILSET ROBOTIT 
TOOTMISLOGISTIKA PARANDAMISEKS

roboti prototüüp hakkab peagi vurama Kuli
naaria uues tootmistehases.
Robot on mõeldud tulevikutehases transpordi
logistika optimeerimiseks ja robotiseerimiseks. 
See võimaldab nii komponente kui ka pool ja 
valmistooteid transportida siseruumides ühest 
tootmisprotsessist teise, kasutades asukoha 
positsioneerimist ja optimeerides liikumis
trajektoori. Mobiilse roboti arendus tugines 
osaliselt tehnikaülikooli Iseauto kogemusele ja 
kompetentsile.
Mobiilise roboti prototüüp valmis TalTechi 
ja Kulinaaria OÜ ühisprojekti käigus, mis 
sai ühena kümnest teadusprojektist Euroopa 
Liidult 250 000 euro suuruse uurimistoetuse 
tootmisprotsesside logistika parandamiseks. ■

Loe rohkem lk 29 

DIGIKESKUS GovAILab AITAB RIIGIL LUUA TÕHUSAID 
TEHISINTELLEKTI PÕHISEID LAHENDUSI

tegelike teenuste ülesehituse disainimiseks ja 
lõppviimistluste loomiseks.
Ilison märkis, et ülikoolides käib täna võidujooks 
uute tehisintellekti lahenduste metoodikate ja 
algoritmide väljatöötamiseks. „Iga nädal ilmub 
uusi teadustulemusi, mis kirjeldavad probleeme ja 
tehisintellekti abiga leitavaid lahendusi. Valdkond 
areneb väga kiiresti ja keegi ei taha maha jääda. 
Samas on valdkonna uudsus tekitanud olukorra, 
kus mitte kellelgi pole võimalik lugeda raamatust 
teiste riikide varasemat, 10aastast kogemust te
hisintellekti kasutuse kohta, ainus võimalus edasi 
liikuda on reaalselt ise katsetada.“ ■

Novembris avas ITteaduskonna dekaan Gert 
Jervan digikeskuse GovAILab, mille fookus on 
nõustada ja aidata riigiasutusi uute tehnoloogi
liste lahendustega. Labor on partneriks asutuste 
juhtidele ning arenduse ja tehnilistele spetsialis
tidele paremate valikute tegemisel ja tehnoloogia 
tulevikunägemuse ning tehisintellekti lahendus
te katsetamisel.
Dekaani sõnul on viimased kolm aastat võima
lik kasutada tehisintellekti põhiseid lahendusi 
igapäevaste ülesannete automatiseerimisel ning 
täiendavate võimekuste loomisel nii töötajatele 
kui teenuste osana. „Lisaks on viimasel kümnel 
aastal andmete mahud ja analüütilised võimalu
sed ettevõtetes ja organisatsioonides kasvanud 
olulisel määral. Selge on see, et avaliku sektori 
tehnoloogiline arhitektuur ei vasta peagi enam 
vajalikule tasemele,“ märkis Jervan.
Digikeskuse – pikemalt Goverment Technology 
and Artificial Intelligence Lab – töörühma liige 
Lauri Ilison (pildil) rääkis, et TalTechil on kavas 
astuda samm riigiarendajatele lähemale ning 
luua platvorm, mis võimaldaks ühtaegu õppida 
tehisintellekti lahendusi looma, arendama ja 
kasutusele võtma. „Ühtlasi saame anda riigiasu
tustele nõu, kuidas probleemidele läheneda ning 
millega arvestada,“ rääkis Ilison. Ta selgitas, 
et prototüüpimine ja kiire katsetamine annab 
võimaluse tagasisideks ning alles selle põhjal 
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#AIVÄLJAKUTSE ON VASTU VÕTNUD JUBA ENAM KUI 
3100 EESTIMAALAST

Kursuse töötasid välja 2018. aastal tehnoloo
giaettevõte Reaktor ja Helsingi Ülikool ning 
praeguseks on osalejaid juba rohkem kui  
220 000 inimest 110 riigist. Kursuse Eesti  
patroon on president Toomas Hendrik Ilves.
„Elements of AI“ veebikursuse leiab aadressilt 
www.elementsofai.ee. Osalemiseks tuleb 
luua konto ning asuda ülesandeid lahendama. 
Kursuse läbimiseks ajapiirangut ei ole, lõpetajad 
saavad ka sertifikaadi ning taotleda 2 EAPd. ■

Loe kursuse kohta lähemalt  
lk 24

Tallinna Tehnikaülikool tõi Eestisse tasuta veebi
kursuse „Elements of AI“, mille eesmärk on kasva
tada ühiskonna teadlikkust tehisintellekti teemadel. 
Esimese kolme nädalaga registreeris end kursusele 
3165 inimest, osalejate arv kasvab iga päevaga. 
Eestikeelse kursuse eesmärk on levitada tehis
intellekti alaseid teadmisi ja oskusi võimalikult 
suurele osale ühiskonnast, kaasates vähemalt 
ühe protsendi Eesti elanikest. Kursusel osale
ma on oodatud kõik hoolimata vanusest, soost, 
haridustasemest või elukohast. Eelnevad teadmi
sed programmeerimisest või tehnoloogiast pole 
vajalikud. 

TEHNIKAÜLIKOOLI TARGAD LIFTID OSKAVAD SÕITA 
SINNA, KUHU KUNDEL VAJA
Tallinna Tehnikaülikooli IT ning peagi ka 
energeetikamajas töötavad targad KONE liftid, 
mis analüüsivad sõitjate käitumist ning oskavad 
iseseisvalt sõita sinna, kuhu inimene soovib.
Lift alustab iseseisvalt sõitu kas tuvastades 
sõitja näo järgi või siis, kui enne sõidu algust 
öelda liftile „Hei, lift“. Lisaks korrustele saab 
öelda ka selle inimese nime, kelle juurde on 
vaja jõuda, ning lift mõistab ise külalise õigele 
korrusele viia. Esialgu saab lift aru vaid eesti 
keelest, kuid peagi lisandub inglise keel. 
Igal sõidul teeb lift igast sõitjast pildi ning peale 
30 pildi kogunemist suudab lift piisava täpsu
sega ise inimese tuvastada. Ta jätab meelde 
kõik liftikülastajad ning analüüsib näotuvas
tuse baasil, mis korrusel on keegi peale tulnud 
ja maha läinud ning mis kellaajal, nii oskab ta 

igale püsisõitjale sobiva korruse välja pakkuda. 
Kui lifti siseneb rohkem inimesi, tuvastatakse 
kõik sõitjad ning sõidutatakse soovitatavatele 
korrustele. Uue funktsioonina lisanduvad peagi 
sensorid, mis tuvastavad ka lifti ootajad ning 
saadavad lifti neile korrusele järele. 
Arendusprojekt kestab kuni 2020. aasta märt
sikuuni ning projekti käigus arendatud funkt
sionaalsust hakatakse kasutama muuhulgas ka 
uut tüüpi turvalahenduste ja ligipääsusüstee
mide väljatöötamisel.
Lifti kogutud andmetele on juurdepääs väga 
väikesel osal arendustiimist ja liftis sõitjate 
nägusid ei isikustata. Arendustiim tegeleb ka 
võimalike küberrünnakute ennetamisega.
Kui satud TalTechi IT majja aadressil Akadee
mia tee 15a, siis ära unusta liftile “Hei” ütelda! ■

www.elementsofai.ee
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TARTU LINN JA TALTECHi TARTU KOLLEDŽ KAVANDAVAD 
SENISEST TIHEDAMAT KOOSTÖÖD
29. oktoobril külastasid TalTechi Tartu Kol
ledžit linnapea Urmas Klaas ja abilinnapea 
Raimond Tamm: külalised tutvusid kolledžiga 
ning kohtuti meie töötajate ja üliõpilastega. 
Käesoleval kümnendil oli see esimene selline 
kokkusaamine, kus ühelt poolt avaldas val
misolekut Tartu Kolledžit külastada linnava
litsus ning teiselt poolt said kolledži töötajad 
oma mõtted ja ideid linnajuhtidele otse edasi 
anda. 
Linnapea sõnul on Tartu Kolledž end tõesta
nud tõelise tehnikahariduse väravana Lõuna
Eestis. Sellest annavad tunnistust vilistlased, 
kes on Tartu arengusse panustanud. Kohtu
misel osales lühikese ettekandega meie värske 
vilistlane Andres Nöps, kelle idee eeskujulike 
rattateede arendamisest üha rohkem autos

tuvas linnas võitis ülekaalukalt 2019. aasta 
Tartu kaasava eelarve rahvahääletuse. 
Mitmetunnisel kohtumisel arutati mõlema
poolselt kasulikke koostöövõimalusi digiehi
tuse ja ehitiste kaugseire valdkonnas, eeskätt 
koostöös Tartu linnavalitsuse kinnisvara ja 
ehitusosakonnaga. Kuid üldisemalt tulid 
jutuks kõik võimalused, kuidas Tartu linn 
oleks valmis toetama meie tudengeid, kelle 
lõputööd jt projektid Tartu linna huvidega 
haakuvad. Lisaks saab 2024. aasta Euroopa 
kultuuripealinn teatavasti olema Tartu ning 
ka kolledž soovib sellega seotud tegemistes
se panustada. Tutvustasime linnajuhtidele 
kolledži arenguid ja leppisime kokku, et 
edaspidised kontaktid hakkavad toimuma 
regulaarselt. ■

TALTECHi ARENGUFOND JAGAS STIPENDIUME ROHKEM 
KUI 112 000 EURO VÄÄRTUSES
Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond andis 
27. novembril välja 62 stipendiumit kogu
väärtuses rohkem kui 112 000 eurot.
Arengufondi kaudu tunnustab stipendiu
mitega tehnikaülikooli tudengite pingutusi 
üle 60 eraisiku, organisatsiooni ja ettevõtte. 
Kokku esitas sügisvooru avalduse 766 tuden
git, noort teadlast ja õppejõudu.
Energiakontsern Utilitas andis Arengufondi 
kaudu välja stipendiume esimest korda, sel 
korral said inseneriteaduskonna tudengid 
Utilitaselt kokku viis Puhta Energia stipen
diumit kogusummas 8600 eurot.
„Inseneride järelkasv on energeetikas väga 
oluline ning seoses uute taastuvenergia 
tehnoloogiate kiire arenguga on hea haridus 
ja laialdased teadmised äärmiselt vajalikud. 
Loomulikult ootab Utilitas oma ridadesse 
inseneride uut põlvkonda, et nad annaksid 
oma panuse Eesti energeetika arengusse,“ 
ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.
TalTechi Arengufondi eesmärk on koguda ja 
vahendada toetusi Tallinna Tehnikaülikoo
lile ning kaasata Eesti ettevõtjaid koos
töösse ülikooliga. Arengufond kuulutab igal 
aastal välja stipendiumikonkursse kõikide 
õppetasemete üliõpilastele ning noortele 
teadlastele ja õppejõududele, et aidata kaa
sa üliõpilaste õpimotivatsioonile ja aka
deemilise personali järelkasvule Tallinna 
Tehnikaülikoolis. ■
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„HEA ÕPPEJÕU ARENGUPROGRAMMI“ TEGEVUSTOETUSE 
SAAJAD SELGUNUD
Õppejõududele suunatud tegevustoetuse ees
märgiks on pakkuda võimalust õpetamisoskuste 
arendamiseks ja õppearendustegevusteks. Pea
miselt on õppejõudude soov luua uusi, nüüdis
aegseid õppematerjale ning osaleda rahvusva
helistel konverentsidel. Õppeosakond väljastab 
tegevustoetust esimest korda ning plaanib 
projektiga jätkata ka järgmisel õppeaastal. Kind
lasti ootame siis veel suuremat osavõttu.
Tähtajaks laekus õppejõududelt 27 tegevustoe
tuse taotlust. Õpetamist edendavaid tugevaid 
taotlusi oli rohkem kui tegevustoetuse fond 
suuruses 20 000 eurot võimaldab välja anda 
ja seetõttu oli hindamiskomisjoni töö raske. 
Laekunud taotlustest valis hindamiskomisjon, 
kuhu kuulus ka igast teaduskonnast üks esin
daja, välja 10 toetuse saajat:
AGO LUBERG
tarkvarateaduse instituudi lektor
KAIMO SONK
mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor

KRISTJAN LIIVAMÄGI
majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi 
vanemlektor
MAREK VILIPUU
küberneetika instituudi lektor
MARINA KRITŠEVSKAJA
materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi 
vanemlektor
MERLE OJASOO
ärikorralduse instituudi dotsent
MOHAMMAD TARIQ MEERAN
IT kolledži lektor
RUTT HINTS
geoloogia instituudi teadur, osakonna juhataja
TIIA PLAMUS
materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi 
vanemlektor
VEROONIKA SHIROKOVA
Virumaa Kolledži lektor ■

TUDENGID TUTVUSID ÜLEMISTE CITY ETTEVÕTETEGA 
Novembri lõpus külastas 45 TalTechi tudengit 
Ülemiste Cityt, muuhulgas tutvuti sealsete et
tevõtete tegevuse ja tulevaste töövõimalustega.
Tudengite selline külaskäik Ülemiste Citysse 
toimus juba teist korda. Varasemalt on seal
sete võimalustega käinud tutvumas eelkõige 
IT tudengid, sel korral osalesid ka inseneri ja 
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majandusteaduskonna tudengid. Võõrus
tajateks olid Tele2, HR Factory, Cleveron, 
PKC Eesti, Nortal, Helmes.
Tudengid said ettevõtetes täpsemalt teada, 
millega seal tegeletakse, milline on sealne töö
keskkond, suvetöö ja praktikavõimalused ning 
motivatsioonipaketid. ■
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TALTECHi VIRTUAALTUURI LISANDUSID 
MEREAKADEEMIA JA MEKTORY

ja külalisi oma küsimustega juhendab. Giidile 
on nii eesti kui ka inglise keeles andnud hääle 
TalTechi enda üliõpilased.
Virtuaaltuur annab võimaluse paremini tun
netada ning näha TalTechi võimalusi – kui 
erakordne on meie ülikoolilinnak, kaasaegne 
õpikeskkond, hooned, laborid ja taristu, kui 
elav ning mitmekülgne on tudengielu ning 
milliseid innovaatilisi projekte ülikoolis ette 
võetakse. ■

TalTechi virtuaaltuur on kohandatud nii 
arvutis kui ka nutitelefonis kasutamiseks. 
Vaata: virtuaaltuur.taltech.ee

2019. aasta alguses valminud TalTechi ainu
laadne virtuaaltuur läbis uuenduskuuri: ühe 
olulisema arendusena lisandusid virtuaal
tuurile hiljuti 100. sünnipäeva tähistanud 
TalTechi Eesti Mereakadeemia Kopli ja ka 
Kuressaare õppehooned. Samuti täienes tuur 
uute põnevate asukohtade ja laboritega nii 
ettevõtlus ja innovatsioonikeskuses Mektory 
kui ka ülejäänud ülikoolilinnakus.
Kui üldjuhul on virtuaaltuurid lihtsalt 
360kraadised fotod, mida saab ruumis ringi 
vaatamiseks liigutada, siis digiülikoolile koha
selt viib TalTechi virtuaaltuuri läbi virtuaalne 
giid, kes ülikooli humoorikas võtmes tutvustab 

virtuaaltuur.taltech.ee
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KAIDO KIKKAS:  
HEA ÕPPEJÕUD  
ON SANGVIINIK,  
VÕIB-OLLA ISEGI 
NATUKE ARTIST
Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen
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ise uue teema või kirjutada olemasolevasse, aga 
ma tahan näha kaasamõtlemist. Olen kasuta
nud ka reaalajavestlust, nt Skype’i tekstivest
lust. Ühel aastal oli meid seal 140 inimest – aga 
saime hakkama, mul on õnneks kõvasti jututoa 
ja mudamängimise kogemust ja suudan kiiresti 
teksti jälgida.
Minu poolt omakorda on iganädalane „karjase
kirja“ voor: kirjutan üliõpilastele tagasisidet, 
kus ma ainult kiidan. Näiteks kirjutan, et Mari 
kirjutas hea loo selle kohta ja Kalle leidis hästi 
vahva lingi tolle kohta, minge vaadake. Nende 
kohta, kes lorud olnud, ei ütle mitte midagi. See 
on nagu virtuaalne autahvel ja ma olen kuulnud, 
et sinna pääsemiseks tekib täitsa hasart.
Halbu punkte panen ainult siis, kui inimene 
on kirjutanud lohakalt, koledas keeles või väga 
lühidalt, aga mitte kunagi „vale” arvamuse 
eest. Ning muukeelsete tudengite osas ma eesti 
keeles liiga nõudlik pole, kuid kui saan „on 
vä?“stiilis teksti emakeelsetelt üliõpilastelt, 
siis ma „hammustan“. Kirjutada ja arvata võib 
aga igasuguseid asju – minu aine spetsiifika on 
ka selline, et alati ei ole tingimata 2+2=4stiilis 
üht õiget vastust. See on üks asi, mida ma olen 
õppinud: tulebki näha erinevaid argumente ja 
arvamusi.

Mõnikord see võib inimesi hirmutada, 
sest nad ei julge oma mõtteid ja arvamusi 
välja öelda, sest… äkki on valed!
Jah, ja oma peaga mõtlemine nõuab ka pingutust…
Lihtne näide: mina olen põhimõtteline „pingviin“ 
ehk Linuxi kasutaja, aga kui keegi tuleb ja ütleb, 
et tema lemmik on Microsoft, siis ma palun tal 
rääkida, miks. Kui ta mulle ära seletab, siis 
punktid lähevad kirja – ehkki võibolla ma ise ei 
ole üldse nõus ja arvan teisiti. Aga kui ta ütleb 
lihtsalt „Linux imeb!“, siis see ei ole argument.
Eks siin aitab ka materjali spetsiifika. Nagu 
öeldud – minu aines ei ole alati üheseid tõdesid 
ja raudselt õigeid vastuseid; ma saan rõhuda 
sellele, et tahan näha mõtlevat inimest. Tähtis 
on see, et ta tahab, oskab ja viitsib mõelda.

Milline on ideaalne ülikool õpetamiseks?
Esiteks selline, kus inimesel lastakse teha seda, 
mida ta teeb hästi, arvestatakse tema profiili.
Koormus peab olema mõistlik.

Kohtume Kakuga seminaris, kus 1. aasta tu
dengid teevad ettekandeid küberturvalisusest ja 
tehisintellektist, ning jätkame juttu tema kabi
netis IT Kolledži viiendal korrusel. Kabinet on 
väike, kuid vägagi isikupärane: siinseal istuvad 
öökullid, riiulil on fooliumist mütsike 2012. aasta 
ACTA meeleavalduse ajast ja hulk idamaiseid 
terariistu, seinad on palistatud au ja tänukir
jadega ning Linuxile viitav pingviinisümboolika 
räägib oma lugu.
Kaku laual seisab aasta õppejõu tiitliga kaasnev 
Joosepi kuju. Ta tunnistab, et see on talle tema 
paljudest tunnustustest kõige olulisem. Kas õppe
jõu töö on talle kõigi tegemiste hulgas tähtsaim? 
„See on see, mida ma kõige paremini oskan,“ ütleb 
ta lihtsalt. See on ilmselt tõsi, sest aasta parimaks 
õppejõuks tituleeriti ta IT Kolledžis juba 2007. 
aastal ning superõppejõuks nimetatakse jätkuvalt 
nii lavadel kui ka eravestlustes.

Läbi aastate oled olnud üliõpilaste lem-
mik. Mida Sa teisiti teed?
Ma julgen võtta vabalt, julgen öelda „ma ei tea“, 
lasen ennast parandada, kui vaja on, ega võta 
end liiga tõsiselt.

Mõnel puhul võib see hoopis tähendada 
autoriteedi kaotamist.
Võibolla on mul õnnestunud kehtestav käitu
mine. Konfliktsituatsioonides, nt sõjaväes, on 
alati neid, kes teisi peksavad ja ahistavad, neid, 
kes saavad peksa – ja siis ka need, keda keegi 
ei puutu ja kes ka teisi ei kiusa. Ma arvan, et 
see siin on kõvasti kaasa aidanud (Kakk viipab 
käega enda selja taga olevale riiulile, kus lebab 
kümmekond terariista – tema võitluskunstihobi 
ei ole mingi saladus).

Milline on eri õppemeetodite ja -kanalite 
retsept, mis Sinu jaoks töötab?
Eõpe ei ole see, et panen asjad veebi välja ja ootan, 
et teised läbi loevad.
Minu iganädalane erutiin on selline: tuleb läbi 
lugeda nädala tekst, mille lõpus on ülesanne 
blogimiseks etteantud teemal, aga oma vaa
tenurgast, näiteks „Vali kaks vaba litsentsi ja 
võrdle neid omavahel“. Igal tudengil on oma 
ajaveeb, see on nagu töövihik. Igal nädalal peab 
olema ka foorumis kaks postitust – võib teha 

IT Kolledžis kursust „Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja 
professionaalsed aspektid“ andvat Kaido „Kakk“ Kikkast on nimetatud 
aasta õppejõuks mitte ainult ülikoolis: tänavu sügisel sai ta sellesama tiitli 
õpetajate päeva galal riikliku tunnustusena. 
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Kahjuks on tehnikaülikoolis juba pikka aega 
see probleem, et akadeemilise töötaja hindamise 
kriteerium on teadustööpõhine – vaadatakse sinu 
hindeksit, aga pole oluline, kas auditooriumis su 
„jüngritele“ midagi kohale jõuab. Minu viimasel 
atesteerimisel oli aluseks uhke tabel, kus teadus
poolel oli hulk peeneid mõõdikuid, aga õppetöö 
poolel ainult üks suur: „Osaleb õppetöös“.
Teadlane ja õppejõud on kaks eri natuuri. Hea 
õppejõud on sangviinik, võibolla isegi natuke 
artist. Hea teadlane aga on flegmaatik: ta suu
dab süvitsi minna ja on väga põhjalik. Need, kes 
mõlemat suudavad teha, on pigem erandid. Mina 
olen üsna hea õppejõud, kesktasemel teadlane ja 
väga vilets administraator. Praeguses süsteemis 
aga peab professor eeskätt otsima raha ja olema 
projektijuht; kui aega üle jääb tegema teadust, ja 
kui ikka veel aega üle jääb, siis võibolla õpetaks 
ka midagi. Nii et ma kahtlen, kas mina praegu
ses süsteemis üldse professorikohale saan, kui 
ma juba praegu teen palju – ehkki hästi – seda, 
mis selles süsteemis on vähetähtis, ja vähe neid 
asju, mida seal nõutakse. Samas on motivatsioo
ni ja staatuse mõttes ikka vahe sees, kas sa oled 
ülemisel positsioonil või ei. Ja siin mul sellest 
toredast pronksist tegelasest väga palju kasu ei 
ole (osutab Joosepile).

Aga õppimiseks?
Minu jaoks oli omaaegne tehnikaülikool päris 
hea kultuurišokk – heas mõttes. See, kuidas 
õppejõud suhtusid meisse juba alates rebaseaas
tast kui kolleegidesse. Näiteks minu magistriju
hendaja dots Jüri Vilipõld, tänu kellele sain juba 
rebasena paremate arvutite ligi. Või doktoriju
hendaja prof Rein Jürgenson – kui üks minu 
grupiõde kasutas jutu sees fraasi „ma olen ju nii 

loll“, siis prof Jürgenson kulutas päris palju aega 
sellele, et tõestada, et noor inimene ei saa loll 
olla. Selline peakski ülikool olema.
Eks ma ühtteist võtsin sealt kaasa. Ühelt poolt on 
vajalik see, et inimest väärtustatakse, samas peab 
ta saama aru, et elus on mingid põhimõtted paigas: 
et kui oled laisk ja lohakas, siis sa edasi ei jõua.
Materjal paraku on erinev – minu käest on käinud 
keskkoolide toodangut läbi juba päris kaua aega ja 
midagi pole teha, koolil ja koolil on vahe. Mõni saab 
ülikooli jõudes teada, et ta peab õppima hakkama. 
Mõni saab siin teada, et ta peab mõtlema hakka
ma. Mõni mõistab, et tuleb hakata tööd tegema. 

Sa ei ole ainult õppejõud. Oled andnud 
suure panuse puuetega inimestele õppi-
misvõimaluste loomisesse ülikoolides.
1993–2002 tegelesin puuetega inimeste teema
ga, see oli mu esimese tehnikaülikooli perioodi 
põhiteema. Me üritasime uurida Eestis puuetega 
inimestele mõeldud IT lahendusi. Öeldakse, et 
nii rasket puuet, millega arvutit ei ole võimalik 
kasutada, ei ole olemas – kui inimene kontrollib 
kehas kasvõi üht närviimpulssi, saab ta arvutit 
kasutada. Hea näide on kasvõi nüüdseks teisele 
poole läinud Stephen Hawking. Kogu erivahen
dite komplekti, alustades punktkirjatehnoloogia
ga ja lõpetades klaviatuuri ja hiire aseainetega, 
üritasime endale selgeks teha ja ka Eestis seda 
infot levitada. Tagantjärele öeldes olime me 
Eestis 20 aastat ajast ees, aga maailmas 10 
aastat taga. Käisin ja veensin inimesi, et teate, 
võiks veebilehed muuta ligipääsetavaks – tehti 
imelikku nägu ja küsiti, milleks seda vaja on. 
Nüüd on aeg edasi läinud ja see vajadus hakkab 
pikkamööda kohale jõudma.

PERSOON
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Too mõned näited, kuidas sa oled võtnud IT 
ja pannud puuetega inimeste jaoks tööle.
Alguses oligi kõige olulisem üldse asja olemus 
mõlemale poolele selgeks teha. Ühelt poolt pärisid 
„pumba juures“ olevad inimesed, et milleks seda 
vaja on, teiselt poolt aga puudus tihtipeale puue
tega inimestel visioon, et nemad võiksid samuti 
arvutit kasutada. Muidugi on olemas absoluut
selt teistpidiseid näiteid ja uskumatult ägedaid 
kujusid – kasvõi mu hea sõber Meelis Luks, kes 
maalib jalaga pilte (mella.ee), teeb ITd ja on väga 
kihvt inimene. Neid on hästi palju veel.

Mis seisus Eesti virtuaalne ruum praegu 
puuetega inimeste jaoks on?
(Mõtleb pikalt.) Ta on loomulik võpsik. Ligipääse
tav mõnede inimeste pingutustest hoolimata. Seis 
on paremaks läinud, aga mitte tänu Eesti riigile, 
vaid vahendite arenemisele. Minu jaoks lõppes 
see omal ajal läbipõlemisega – tundsin, et enam ei 
jõua vastu seina joosta.

Aga Sa jõudsid sinnamaale, et tekitada 
arusaam, et seda on vaja.
Seda õnnestus teha küll. Nii palju oli enese 
eeskujust ka kasu, et mõned hakkasid mõtlema, 
et see vend on kuidagimoodi hakkama saanud, 
miks siis mina ei saa. Aga eks mul on ka olnud 
väga hea taust, uskumatu perekond – üksinda 
poleks ma sellest läbi tulnud. Mul oli näiteks 
raskusi keskkooli pääsemisega, sest asjapulk, kes 
tõenditega tegeles, oli absoluutselt veendunud, et 
minu tunnistus on ostetud ja minusuguse koht on 
kuskil ahju taga või kutsekoolis. 
Tuleb endale pähe võtta, et probleemid ei lahene 
iseenesest, aga ei tohi ka lihtsalt käsi püsti tõsta 
ja alla anda – ei, probleeme tuleb lahendama ha
kata! Kuidas täpselt, see on muidugi individuaal
ne. Ja vahel tuleb ka öelda „persse realistid!“ ning 
teha asju, mis kõigi teiste jaoks tundub võimatu.

Seda nimetatakse optimismiks.
Ma ei mäleta, kes seda minu kohta ütles, aga 
ma loodan, et olen seda veidi õigustanud ka: 
„Kakk tegeleb absoluutselt kõigi te gevustega, 
mis ei ole puuetega inimestele kohased.“

Just. Sa murrad müüte ja selliseid inimesi 
on väga vaja.
Kui muud ei ole saanud, siis olen mõned inime
sed mõtlema pannud.

Teine Sinu spetsialiteet ja suur kirg on 
vabavara. Mis Sind selle juures võlub?

Võimalus mõelda oma peaga, katsetada ise. Auto
ri taarsuse vastane olen ma mõnel määral ka – kui 
mulle öeldakse, et „sina ei pea seda program mi näp  
pima, sest see on meie firma oma ja kui hästi mak - 
sad, võid seda kasutada – aga meie teame ise, kui 
das me seda haldame”, siis ma ei taha seda kasutada.
Ma pole kindlasti umbne fanaatik, kes ütleb, et iga 
vähegi kinnine masin on saatanast, aga arvan, et 
palju mõistlikum kõigi osapoolte jaoks – ja sellest 
on nüüd hakatud aru saama ka – on avatud mu
del. See on huvitav maailm, kuhu ma sattusin, kui 
Kalle Tammemäe tellimusel hakkasin IT Kolledžis 
2000. aasta paiku oma kursust ette valmistama 
– temaatikat lähemalt uurides kaevasin välja 
mitmete suurfirmade kohta nii palju ebameeldivat 
materjali, et otsustasin: poisid, mina lähen teise 
liivakasti ja võtan palli kaasa.
Mulle sümpatiseerib Creative Commonsi litsentsi
de lähenemine, mis üritab otsida keskteed – need 
ütlevad, et asi kuulub mulle, aga ma luban sul 
teha sedasedasedasedaseda, kui sa täidad neid
neidneid tingimusi. Ja seda on lihtsustatud kujul 
üks arusaadavate tingmärkidega A4 lehekülg. Kui 
võtame selle kõrvale Windowsi EULA, siis seegi on 
kasutusleping ja te peate olema sellega nõustunud, 
kuid see on „advokaadikeelsena” tavainimesele 
arusaamatu. Samas on seal väga häirivaid asju. 
Näiteks te olete pidanud nõustuma klausliga, 
et firmal on õigus eemaldada teie arvutist kõik, 
mis neile ei meeldi. Et teie paroolid – mitte ainult 
Microsofti, vaid muude teenuste paroolid ka – on 
firma käeulatuses. Viimase uue suure lisandu
sega Windows 10 ajastul tulid sinna käekirja ja 
häälenäidised, mis lähevad „vasakule“. Kas te ikka 
tahate sellise asjaga tegelda? Mina ei taha!

Kas kõike saab vabavaraga teha või on 
vahendeid, millele häid vabu alternatiive 
pole?
On küll, näiteks tippprofessionaalide raken
dused – foto, kunsti, muusika jm sisutootmise 
programmid. Ka AutoCADi projekteerimistark
varale pole siiamaani korralikku alternatiivi. 
Aga ma arvan, et trend on sinnapoole, et vahed 
vähenevad. Ma ise olen alates 2000. aastast 
Linuxis elades kõik asjad tehtud saanud.

Aga millest vabavaraloojad elavad? See 
pole ju päriselt vaid hobitegevus, või on?
Tänapäeval võib ka küsida, millest muusikud 
elavad, sest plaate tõmmatakse ju netist.

Kontsertidest?
Just, nad lähevad tuuritama. Ka vabavaraloo
jad ela vad eeskätt teenustest ja oma kompe
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KAIDO „KAKK“ 
KIKKAS (50)
Doktorikraad 1999: Using the Internet in Rehabili-
tation of People with Mobility Impairments – Case 
Studies and Views from Estonia (Interneti kasuta-
mine liikumispuudega inimeste rehabilitatsioonis 
– vaateid ja näiteid Eestist), Tallinna Tehnikaüli-
kool, juhendaja Rein Jürgenson.

TUNNUSTUSED:
2019 Tallinna Tehnikaülikooli kuldmärk
2019 Aasta õppejõu riiklik hariduspreemia
2010 Aasta e-kursuse auhind, Eesti E-Õppe 

Arenduskeskus
2007 IT Kolledži parim õppejõud
2004 Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk  

(puuetega inimeste kaasamisele suunatud 
teadustöö eest)

1999 Tallinna Linnavalitsuse meene töö eest 
ICTA 1999 konverentsi  
ettevalmistamisel ja läbiviimisel

1996 Eesti Puuetega Inimeste Koja „Mihkli“ au hind 
töö eest Eesti puuetega inimeste heaks

tentsist – nad müüvad oma ajusid. Neid lugusid 
on palju, et kellelgi on mingit programmi vaja, 
tal on kompetentsi ja teeb selle valmis ning vis
kab avalikult välja – las see teeb mulle nime! Ja 
kui nimi on ole mas, tullak se ka ekspertteadmisi 
küsima, need aga juba maksavad.
Nii ma hakkasin omal ajal WordPressi tõlkima: 
2007. aastast olen olnud WP keskkonna üks pea
misi eestindajaid ning olen saanud päris palju 
positiivset tagasisidet ja koostööpakkumisi. Siia 
haakub küsimus, miks kõik mu õppematerjalid 
on vabade litsentsidega netis väljas. See pole 
minu põhitoodang, vaid vahend, mis aitab mul 
teha põhitoodangut – natuke targemaid inimesi. 
Aga see promob mind ja päris paljude projekti
pakkumiste lähtepunkt on olnud see, et keegi 
sattus mu materjale lugema ja leidis, et täitsa 
põnev, võtame selle tüübi punti.  Ma liigitan 
selle pragmaatilise altruismi alla – tasub teha 
omalt poolt midagi asjalikku ja head, siis aida
takse sind ka.
Praegust vabavara arengut tagasi pöörata saab ainult 
totalitarismiga – keelatakse ära, sa ei tohi enam 
midagi välja panna. Võtame ka arvesse, et kosmose
jaama süsteemid töötavad Debiani peal, mis on 
Linuxi vanemaid variante, samamoodi paljud Eesti 
pangalahendused. Asi on töökindluses. Veebipor
taal Top500.org reastab 500 maailma võimsaimat 
arvutit, millega tehakse ilmauuringuid ja ennustusi, 
kliimauuringuid ning muid suuremahulisi teadusar
vutusi – ka see on 100% Linuximaailm.

Mis teema Sind tänastest IT lahendustest 
ja võimalustest enim köidab?
Need on ehk kaks eri asja: mis mind üldiselt 
köidab ja kus ma ise kaasa rääkida oskan. Eks 
huvi pakuvad paljud asjad, kasvõi tehisintel
lekti eetilised küsimused. Aga ise olen viimasel 
ajal rohkem tegelenud turvalisuse pehmemate 
aspektidega. Nagu itimehed ütlevad: „Probleem 
on klaviatuuri ja tooli vahel.“

Sa mõtled kõige tavalisemat arvutikasutajat,  
kes rumala peaga klikib tundmatuid linke 
ja on rünnakule kerge saak?
Jaa. Häda on selles, et pahatihti keegi neid ei 
õpeta. Hea näide Eestis oli Tiigrihüpe: andsime 
koolidesse arvutid, aga kuidas neid kasutada ja 
mida nendega teha saab eriti ei õpetanud. Siis 
sai keegi aru, et on vaja tarkvara – andsime ka 
tarkvara, aga koolitus jäi jälle nadiks. Siis sai keegi 
aru, et võrku on ka vaja. Panime ka võrgu sisse, 
ja jällegi jäi koolitus nii nagu ta oli. Tiigrihüppest 
võinuks rohkem saada kui lõpptulemusel saadi, 
praegu aga jätkub seesama klaviatuuri ja tooli 
vaheline probleem.
Kui inimestele räägid, et neid võidakse rünnata, on 
tüüpiline vastus, et kes mind ikka ründab, mina 
olen pisike ja tavaline inimene, mitte Justin Bieber 
ega Barack Obama. Aga Sind ei ründagi keegi, 
rünnatakse sinu lahtist arvutit ja kasutatakse 
seda sigatsemiseks. Praegu on botnetid ehk robot
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võrgud täiesti tavaline teenus: mingi kamp võtab 
enda kontrolli alla nt 15 000 tavainimese arvutit 
ja hakkab nendega huvitavaid asju tegema. Kui 
õigest kohast tellida, saan mõnekümne euro eest 
tunnis üürida tuhandeid kaaperdatud arvuteid, 
sisuliselt saan enda käsutusse superarvuti. Bisnes 
on nii arenenud, et saan isegi valida, kus need ar
vutid asuvad – araabia maades, USAs, Venemaal 
või Hiinas. Hiina arvuteid on kõige keerulisem 
saada, sest need on suure riikliku tulemüüri taga.

Kas sellest ka Digitarkuse kursus  
tehnikaülikooli töötajate jaoks?
Eks kindlasti, jah. See on üks katse panna liht
sasse vormi neid valdkondi ja teemasid, mida ma 
tundsin, et peaks tavainimesele pakkuma. Üks 
kunagisi kuulsamaid küberkaake Kevin Mitnick, 
kes oli 90ndate keskel üks maailma tagaotsitava
maid inimesi ja tegutseb tänapäeval turbeeksper
dina, on pannud kirja väga ilusa reegli: turvalisus 
on kolme komponendi korrutis (mitte summa!): 
tehnoloogia, koolitus ja eeskirjad. Näiteks ei piisa 
headest arvutitest ja tulemüüridest – kasuta
jad peavad samuti targad olema. Kui üks neist 
kolmest on null või nullilähedane, on seda ka 
korrutis ehk kogu turvalisus. See on väga hea 
valem. See oli minu silmis ka Tiigrihüppe viga 
– tehnoloogia oli, eeskirjad olid, aga koolituse 
komponent jättis soovida. Kasutajad peavad aru 
saama, milleks eeskirjad vajalikud on – MIKS su 
parool peab olema 15 tähemärki. Sest tänapäeva
sed arvutid suudavad väga kiiresti arvutada!

Sa oled üsna otsese ütlemisega.  
Milliseid inimesi või olukordi sul kõige 
raskem taluda on?
Kui ma näen maas pruuni asja, mis haiseb, siis 
ma tõesti ei ütle, et see on lilleväetis...
Kõige raskem on taluda ülbet lollust, kus inimene 
on õhku täis. Ma eristan teadmatust ja lollust – 
minu töö on teadmatust vähendada, aga lollust 
on palju raskem vähendada, sest lollus hakkab 
vastu: „Ma tean ise paremini!“ Eks see on erialane 
kretinism, õpetajatele sellised tüübid ei meeldi.

Kuidas Sa neid siis menetled?
Kõigepealt huumoriga (naerab). Loodetavasti 
nad saavad aru…

Ja missugust laadi inimesi Sa imetled, 
enda ümber koondad, millistega Sulle 
meeldib koos oma eluaega veeta?
Kel silmad säravad, mitmes mõttes. Kes tahavad 
midagi teha, tahavad leida enda jaoks tee üles ja 
teised kaasa võtta. Kes mõtlevad natuke suuremalt,  
kastist välja, ja kes ei võta ennast liiga tõsiselt. ■

PERSOON
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Teadusprorektor Renno Veinthal

Käesoleva aasta juunis üli-
kooli nõukogu poolt heaks 
kiidetud akadeemilises aren-
gukavas leppisime kokku 
viis temaatilist prioriteeti ja 
sõnastasime akadeemilise 
arengukava eesmärgid. Vali-
tud temaatilised prioriteedid 
on: targad ja energiatõhusad 
keskkonnad, usaldusväärsed 
IT lahendused, keskkonna-
ressursside vääristamine, 
tulevikku vaatav riigivalitse-
mine, innovaatilised VKE-d ja 
digitaalne majandus.
Pidasime vajalikuks luua oma 
valdkonna eestvedajatest koos-
nevad koordinatsioonikogud, 
kelle ülesandeks on temaati-
listes prioriteetides täpsema-
te tegevuste kavandamine ja 
sihtide seadmine. Koordinat-
sioonikogud koosnevad 6–10 
oma valdkonna silmapaistvast 
asjatundjast ning tänaseks on 
koordinatsioonikogud endale 

AKADEEMILISE ARENGUKAVA 
ELLUVIIMISEKS LOODUD 
KOORDINATSIOONI KOGUD 
ALUSTAVAD TÖÖD 

valinud juhid, kellel võimalus 
allpool end ja oma nägemust 
pisut tutvustada.
Milles seisneb koordinatsioo-
nikogude ülesanne täpsemalt? 
Kuigi need ei ole kitsalt piirit-
letud, on esmaseks ootuseks, 
et iga TA prioriteetse suuna 
osas suudaksime täpsemalt 
sõnastada arenguambitsiooni 
ja eesmärgina fikseerida 1–3 
kõige olulisemat väljakutset 
nii lühemas kui ka pikemas 
perspektiivis (vastavalt 2 a ja 
7–10 a). Koordinatsioonikogu 
peaks olema võimeline hinda-
ma seatud ambitsioonile kohast 
ressursivajadust, lisaks on vaja 
kokku leppida mõõdikud, mil-
le abil saame jälgida, kas ning 
millise kiirusega me kokkulepi-
tud eesmärkide poole liigume. 
Oluliseks koordinatsiooniko-
gude ülesandeks on pakkuda 
igas temaatilises prioriteedis 

välja silmapaistavad tuleviku-
projektid – nn lipulaevad: oma 
valdkonnas uuenduslikud, sa-
mas rakendusliku väljundiga. 
Koordinatsioonikogudele on 
pandud väga suured lootused, 
sest seatud eesmärgid on saa-
vutatavad vaid kõikide ühise 
pingutuse ja senisest paremi-
ni korraldatud koostöö kau-
du. Samaaegselt koordinat-
sioonikogude tööga jätkame 
uurimisrühmade akadeemi-
liste võimekuste arendamist 
ja mõõtmist. Loodan, et 2020. 
aasta jaanuaris valmiv uuri-
misrühmade terviklik ülevaade 
(jätk eelmisel aastal toimunud 
uurimisrühmade kaardistami-
sele) loob koordinatsioonikogu-
de töö jaoks vajalikud eeldused. 
Järgmises etapis keskenduksid 
koordinatsioonikogud teadus-
taristu arendamise vajadustele 
ja EL partnerluste kava välja-
töötamisele. ■

SUUNA „TARGAD JA ENERGIATÕHUSAD KESKKONNAD“ 
JUHT ARGO ROSIN
Argo Rosin on elektrivarustuse professor, inseneriteaduskonna teadusprodekaan

Milline on Teie senise 
teadustegevuse olulisim 
saavutus Teie enda jaoks?
Kõige olulisemaks pean het-
kel teadmistepõhise ehituse 
tippkeskuse raames nullener-
giahoonetele ja -piirkondadele 
elektrivõrgu paindlikkuse suu-
rendamiseks koormuste ning 
energiasalvestite juhtimis- ja 
diagnostikamudelite väljatöö-
tamist. Olulise lisandväärtu-

se tippkeskuse teoreetilistele 
uuringutele annab Saksamaa 
partneri prof Helmuth Biechli 
abi nende mudelite valideeri-
misele ja rakendamisele sealses 
Energy Campuses. Varasemast 
perioodist pean olulisemateks 
saavutusteks, mis leidsid ka 
meediakajastust, uudsete juh-
timis- ja diagnostikalahenduste 
väljatöötamist ja rakendamist 
nutikas trammis ning kaugju-
hitavas e-õppelaboris.

Mis on hetkel teadlasena 
käsil?
Käsil on kolm suuremat tööd 
ning üks on käivitumas. 

Hetkel olulisim teadustöö on 
seotud teadmistepõhise ehitu-
se tippkeskuse raames uudsete 
elektrivõrku tasakaalustavate 
juhtimismudelite väljatööta-
misega nullenergiahoonetele 
ja -piirkondadele. 
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Teine suurem 2,5 aastat kestev 
töö on osalemine tehniliste eks-
pertidena rahvusvahelises In-
terregi projektis LUCIA, mille 
hulka kuulub kuues linnas uud-
sel LED-tehnoloogial põhineva 
välisvalgustuse demolahenduste 
väljatöötamise koordineerimine. 
Kolmas töö on seotud kaheaas-
tase nutika spetsialiseerumise 
projektiga, mille raames tööta-
me välja mehaaniliste kompen-
saatorite diagnostikasüsteemi 
tõrgete ja rikete ennetamiseks. 

Neljanda projektina väärib 
kindlasti mainimist Finest-
Twins targa linna projekt, kuhu 
olen kaasatud elektri tarkvõrgu 
uurimistöödega seonduvalt. 
Kõik need projektid toimuvad 
koostöös teiste teaduskondade 
ja struktuuriüksuste uurimis-
rühmadega.

Millisena näete AAKi  
viie valdkondliku  
koordinatsioonikogu rolli  
ülikooli arengus?
Koordinatsioonikogud peak-
sid olema suunaandjad ning 
aitama luua eeldused suure-
maks koostööks teaduskonda-
de ja instituutide vahel. Läbi 
suurema koostöö saab tagada 
taristute efektiivsema ja eri-
aladevahelisema kasutamise 
ning mõjutada teadlaste sise- ja 
välisriiklikku nähtavust. Kok-
kuvõtvalt, koordinatsiooniko-
gude tegevus võiks soodustada 
nii uurimisrühmade nähtavuse 
kasvu (sh nõrgemate koondu-

mist tugevamate ümber) kui 
ka tugeval koostööl põhinevate 
uute tipp- või arenduskeskuste 
tekkimist. „Vürstiriigid“ üli-
koolis ei taga meile konkurent-
sivõimet.

Aga Eesti arengus ja  
laiemaltki?
Arvan, et fookusvaldkondade 
ümber koonduv teadlaskond 
aitab oluliselt suurendada üli-
kooli mõju eduka majanduspo-
liitika kujundamisel, sh tõsta 
meie ettevõtete konkurentsi-
võimet. Kindlasti aitab tead-
laskonna koostöö muuta meid 
rahvusvaheliselt nähtavamaks 
ja atraktiivsemaks partneriks 
nii suurkorporatsioonidele 
kui ka meist tugevamatele 
teadusasutustele. Suuremat 
nähtavust ei saavuta ainult 
läbi tugevama teadustöö, vaid 
ka tõhusamalt koordineeritud 
riikliku ja rahvusvahelise lo-
bitöö kaudu. Viimane on üks 
oluline ülikooli edu pant, mida 
sageli kipume unustama. 

SUUNA „KESKKONNARESSURSSIDE  
VÄÄRISTAMINE“ JUHT ALLAN NIIDU
Allan Niidu on rakendusliku keemia professor 

Milline on Teie senise 
teadustegevuse olulisim 
saavutus Teie enda jaoks?
Töö poorsete võrestruktuuride-
ga, mida mul õnnestus süvitsi 
uurida, kui stažeerisin North-
westerni ülikoolis. Loodan selle 
teemaga jätkata ka edaspidi.

Mis on hetkel teadlasena 
käsil?
Hetkel uurib meie töörühm või-
malusi CO2 sidumiseks, et luua 
alus keemiatööstusele vajalike 
lähteainete jätkusuutlikuks 
tootmiseks. Põhjus on lihtne: 
tuleviku plast ei saa enam tul-
la naftasaadustest nagu seni. 
Siin mängivad olulist rolli võre-
struktuurid kui katalüsaatorid 
ja mehhanokeemia kui säästlik 
tootmisviis.

Millisena näete AAKi  
viie valdkondliku  
koordinatsioonikogu rolli  
ülikooli arengus?
Toetada ülikooli pikaajaliste 
strateegiliste valikute tegemi-
sel, milleks on vaja kokku viia 
ülikooli olemasolevad ressursid 
ning kõrge potentsiaaliga Ees-
tile ja globaalsele ühiskonnale 
olulised prioriteetsed teadus- ja 
arendussuunad. Selleks on tar-
vis mõista olemasolevat teadus-
potentsiaali ülikoolis ja Eestis 
laiemalt ning suunata vastava-
te ressursside arengut. 

Aga Eesti arengus ja  
laiemaltki?
Sedavõrd, kui ülikoolid mõjuta-
vad teadus- ja arendustegevust 
Eestis, mõjutavad nad ka ühis-

konna vastavaid strateegilisi 
valikuid. Teisalt prioriteedid 
tõusetuvad mitte ainult ülikoo-
lide seest, vaid ka Eesti ja üle-
ilmse ühiskonna vajadustest 
ning muredest lähtuvalt, seega 
saavad uued strateegiad teadu-
ses ja arenduses sündida ülikoo-
lide ja ühiskonna teiste osade 
koosmõjus. Kindlasti mängivad 
ülikoolid olulist rolli globaalsete 
lahenduste Eestisse toomisel või 
ülekandmisel ning siinsete la-
henduste laia maailma viimisel.
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SUUNA „TULEVIKKU VAATAV RIIGIVALITSEMINE“  
JUHT VEIKO LEMBER
Veiko Lember on vanemteadur Ragnar Nurkse innovatsiooni ja  
valitsemise instituudis ning külalisprofessor KU Leuvenis 

Milline on Teie senise 
teadustegevuse olulisim 
saavutus Teie enda jaoks?
Mu senised olulisemad tege-
vused on jagunenud peamiselt 
kahe suurema teema vahel: 
innovatsioonipoliitika (eel-
kõige küsimused, kuidas ava-
liku sektori nõudluse kaudu 
mõjutada erasektori innovat-
siooniprotsesse) ning avaliku 
sektori innovatsioon (eelkõige 
kuidas avalik sektor saab läbi 
erasektori ja kodanike kaasa-
mise muuta riigivalitsemist 
ning avalike teenuste osuta-
mist).

Mis on hetkel teadlasena 
käsil?
Mu praegune teadustegevus 
käsitleb mitmesuguste digi-
taalsete muutustega seotud 
väljakutseid riigivalitsemi-
ses. Seda nii fookusega Eesti 
sisse (nt RITA projektid mo-

biilse eluviisi mõjudest ning 
tehisintellekti rakendamise 
mõjudest avalikus sektoris) 
kui ka rahvusvaheliselt (nt 
H2020 projekt avaliku sektori 
innovatsioonist). 

Millisena näete AAKi  
viie valdkondliku  
koordinatsioonikogu rolli  
ülikooli arengus?
AAKi koordinatsioonikogu roll 
võiks olla eelkõige sünergiat 
võimaldavate TA võimekuste 
kaardistamine ning selle pin-
nalt järgmiste strateegiliste 
sammude astumine. 

Aga Eesti arengus ja  
laiemaltki?
AAKi elluviimise üks laiem 
mõte võiks olla ühiskonnale 
selge signaali saatmises, et 
TalTech on valmis väljavalitud 
valdkondades oma võimekusi 
veelgi edasi arendama.

Kuid teadmiste ülekandmise 
mõttes jääb oluliseks, et sar-
naseid võimekusi arendaks 
edasi ka meie partnerid. Seega 
tasub TalTechil ühiskondliku 
mõju mõttes väljavalitud vald-
kondades eelkõige spetsialisee-
ruda sinna, kus on olemas või 
tärkamas selge nõudlus mitte 
ainult lõpetajate, vaid ka TA-
tegevuse järele. 

SUUNA „USALDUSVÄÄRSED IT-LAHENDUSED“ 
JUHT JAAN RAIK
Jaan Raik on digitaalsüsteemide verifitseerimise professor ja  
Usaldusväärsete arvutisüsteemide keskuse juht 

Milline on Teie senise 
teadustegevuse olulisim 
saavutus Teie enda jaoks?
Oma suurimaks saavutuseks 
loen teadusprojekti IMMOR-
TAL koordineerimist. Tege-
mist oli üldse esimese Hori-
sont2020 IKT-valdkonna kutse 
ja äärmiselt tiheda konkursi-
sõelaga. Kogu arvutimaailm 
oli vaatamas küberfüüsikalis-
te süsteemide suunas ja oli to-
hutu au, et just meie TalTechi 
grupp osutus rahastuse vääri-
liseks ning sai seega tunnus-
tuse valdkonna ühe liidrina 
Euroopas.

Mis on hetkel teadlasena 
käsil?
Mu teadusgrupp on suh-
teliselt suur, umbes paar-
kümmend töötajat. Seega 
on käsil üsna mitu suunda 
paralleelselt. Ühest küljest 
jätkan usaldusväärsete ar-
vutisüsteemide vallas. Siin 
on ühe uudse teemana käsil 
tehisintellekti algoritmide 
arusaadavus ja usaldusväär-
sus. Teisest küljest olen asu-
nud uurima arvutite riistvara 
turvalisust. Tegelesin ka uue 
riistvara turvalisuse teadus-
grupi loomisega. Tänaseks 
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on TalTechis sellele teema-
le leitud uus noor ja aktiiv-
ne tenuuriprofessor Samuel 
Pag liarini, kes saabus siia 
Carnegie Melloni ülikoolist. 
Uut gruppi rahastab IT Aka-
deemia toetusmeede.

Millisena näete AAKi  
viie valdkondliku  
koordinatsioonikogu rolli  
ülikooli arengus?
Arengukava väljatöötamine 
võimaldab ülikoolil prioritee-
te valida, et liikuda suunas, 

kuhu muu maailma eliitüli-
koolid on liikumas. Ehk siis 
teadusalast tegevust pare-
mini fookustada ning samuti 
seda ka selgemini üldsusele 
reklaamida.
Kindlasti ei saa koordinat-
sioonikogu juht ega ka selle 
liikmed strateegia väljatöö-
tamisel lähtuda kitsalt oma 
uurimisteema promomisest, 
vaid pigem peaks tegevus 
olema kaasav ja soodustada 
tuleks interdistsiplinaarset 
koostööd.   

Aga Eesti arengus ja  
laiemaltki?
Eesti ja maailma mastaabis 
näitab arengukava, et Tal-
Tech on kindlaks määranud 
peamised uurimisvaldkon-
nad, milles aidata ühiskonna 
olulisi tulevikuväljakutseid 
lahendada. Me ei saa tegele-
da kõigega ja lahendada kõi-
ki maailma probleeme – oma 
ressursse tuleb targalt suu-
nata ja rakendada.

SUUNA „INNOVAATILISED VKE-d JA 
DIGITAALNE MAJANDUS“  
JUHT ANTTI AINAMO
Antti Ainamo on rahvusvahelise äri professor 

Milline on Teie senise 
teadustegevuse olulisim 
saavutus Teie enda jaoks?
Ajakirjas Organization Scieince 
avaldati minu ja Marie-Laure 
Djelici kirjutatud ning palju-
tsiteeritud artikkel moetöös-
tuse uute organisatsiooniliste 
vormide kohta. Selles artiklis 
käsitleme paljude teadlaste 
ja praktikute väidet, et võr-
gustik on tuleviku uus ja „glo-
baalne“ organisatsiooniline 
vorm. Näitame, et vähemalt 
moetööstuses, kus oma uuri-
mistööd läbi viisime, on võr-
gustumine olnud väga erinev, 
sõltuvalt sellest, kas moefir-
ma oli Prantsusmaalt, Itaa-
liast või USA-st. Kui üldse on 
mingeid märke nende riiklike 
mudelite koondamisest „glo-
baalseks“ võrgustikuks, siis 
neid on vähe.

Mis on hetkel teadlasena 
käsil?
Hetkel uurime Milano Polü-
tehnilise Ülikooli professorite 
Roberto Verganti ja Claudio 
Dell’Eraga, kuidas ülemaailm-
ne videomängude turg on muu-
tunud seoses mängu „Angry 

Birds“ lansseerimisega 2009. 
aastal. See töö on mingil mää-
ral seotud äsja ilmunud ar-
tikliga ajakirjas Industry and 
Innovation, mis on avaldatud 
koos Miikka Lehtoneniga Du-
bai Disaini Instituudist ning J. 
Tuomas Harviaineniga Aalto 
Ülikoolist ja Tampere Ülikoo-
list.

Millisena näete AAKi  
viie valdkondliku  
koordinatsioonikogu rolli  
ülikooli arengus?
Viis koordinatsioonikogu 
aitavad luua ja kujundada 
suhtlust ja suhteid inimeste 
vahel, kes esindavad erine-
vaid, kuid omavahel seotud 
erialasid.

Aga Eesti arengus ja  
laiemaltki?
Stanfordi Ülikoolis, kus ma 
olen mitu korda olnud küla-
lislektor, öeldakse, et kõige 
huvitavamad ja murrangu-
lised uuringud ja uuendused 
toimuvad tavaliselt mitte 
ühe teadusharu piires, vaid 
kahe või enama teadusharu 
vahel. Vaadates Eestit rah-

vusvahelise äri vaatenur-
gast, on minu arvates selge, 
et see, mis muudab meid 
teiste riikide jaoks huvita-
vaks, on meie rahvusvahe-
lised ettevõtjad ja nendega 
seotud innovatsioon. Meie 
ettevõtluskultuur ning rah-
vusvahelise kaubastumise 
ja uuenduste levitamise vaim 
aitab juba praegu kaasa 
Eesti jõukusele, heaolule ja 
jätkusuutlikkusele. Näiteks 
Tallink, Sorainen Law, Ale-
xela, Playtech, Skype, Star-
ship Technologies, Pipedrive, 
Bolt, LVH ja/või Transferwi-
se.
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INSENERITEADUSKOND
Mehaanika ja tööstus
tehnika instituut

Dago Antov
Sofiya Aydinyan
Martin Eerme
Kerttily Golubeva
Jelizaveta Janno
Andres Laansoo
Liina Lind
Merle Lõhmus
Peter McGrory
Marit Mätik
Margus Müür
Igor Penkov
Priit Põdra
Martin Pärn
Tiia Rüütmann
Mart Saarna
Raivo Sell
Riho Tarbe
Toivo Tähemaa

Ehituse ja arhitektuuri 
instituut

Kaie Eha
Kristi Grišakov
Kaido Haagen
Karin Hallas-Murula
Birgit Hüüs
Margus Koot
Ville Lausmäe
Eneli Liisma

Irene Lill
Linda Madalik
Külli Meister
Aurika Nõmm
Karin Pachel
Peeter Parre
Mattias Põldaru
Kati Roosalu
Janek Siidra
Tiina Tallinn
Martin Thalfeldt
Eero Tuhkanen
Tanel Tuisk
Hendrik Voll

Energiatehnoloogia  
instituut

Igor Krupenski
Eduard Latõšov
Aadu Paist
Tõnu Pihu
Andres Siirde
Jelena Veressinina
Allan Vrager

Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika instituut

Aleksander Kilk
Rein Laaneots
Anton Rassõlkin
Argo Rosin
Marko Tealane
Toomas Vaimann
Toivo Varjas

Materjali ja keskkonna
tehnoloogia instituut

Sergei Bereznev
Niina Dulova
Eneliis Kattel
Marina Kritševskaja
Andres Krumme
Malle Krunks
Piret Mellik
Marina Trapido
Viktoria Vassiljeva
Balpreet Kaur
Virumaa Kolledž
Natalia Abel
Gennadi Arjassov
Monika Jänis
Galina Kadnikova
Jekaterina Kriis
Nadežda Krutšinkina
Nikolai Kutašov
Valentina Limonova
Natalja Maksimova
Karle Nutonen
Sergei Pavlov
Arne Piirimägi
Marina Pivovar
Veroonika Shirokova
Oleg Shvets
Maie Trumm
Kaire Viil
Valentin Vasilev
Tartu Kolledž
Maarika Arimäe
Egge Haiba
Helle Hallik
Kai Kalda

Möödunud õppeaastal viis Tallinna Tehnikaülikoolis erineval moel õppetööd  
läbi üle 1000 õppejõu. Tõstame siinkohal esile üliõpilaste arvamuse kohaselt  
kõige motiveerivamaid, toetavamaid, julgustavamaid, sütitavamaid, huvitava  
maid, innustavamaid, targemaid, nõudlikumaid, lahedamaid, inspireerivamaid  
ja õiglasemaid ehk lühidalt parimaid. Tuhat tänu teile suure panuse eest 
õppimisse!

Parimad õppejõud TalTechis 2018/2019 õppeaastal üliõpilaste tagasiside põhjal*: 

* Õppejõud, kes kuulusid ÕISi tagasiside põhjal kõige kõrgemalt hinnatud õppejõudude hulka. Tingimuseks oli, et õppejõule andis tagasisidet 
vähemalt 5 vastajat ja õppejõu puhul, kellele aine oli deklareeritud, avaldas arvamust vähemalt 25% deklareerinutest. Nimekirjast on 
välja jäetud õppejõud, kes teisel semestril kuulusid kõige madalamalt hinnatud õppejõudude hulka.

TUDENGID HINDAVAD: 
PARIMAD ÕPPEJÕUD 
TALTECHis
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Tiit Lepasaar
Karin Muoni
Pille Mõtsmees
Lembit Nei
Aivar Pere
Jane Raamets
Ivo Roolaht
Ago Rootsi
Ants Soon
Epi Tohvri

INFOTEHNOLOOGIA  
TEADUSKOND
Arvutisüsteemide instituut

Peeter Ellervee
Risto Heinsar
Thomas Hollstein
Lembit Jürimägi
Madis Kerner
Harri Lensen
Jaan Raik
Mohamed Walid Remmas
Tarmo Robal
Jeffrey Andrew Tuhtan

IT kolledž
Kristiina Hakk
Pauline Heidmets
Guido Leibur
Neeme Kalda
Kristjan Karmo
Kaido Kikkas
Roman Kuchin
Juri Hudolejev
Toomas Lepikult
Siim Vene

Tarkvarateaduse instituut
Kristian Allikmaa
Jüri Bogatkin
Johannes Ehala
Epp Immato
Liisa Jõgiste
Priit Järv
Ahto Kalja in memoriam
Mihkel Lauk
Pavel Laptev
Innar Liiv
Maili Markvardt
Olga Mironova
Kristjan Port
Viljam Puusep
Priit Raspel
Hegle Sarapuu-Johanson
Inna Švartsman
Lauri Võsandi

Tervisetehnoloogiate  
instituut

Kaire Innos
Toivo Laks
Peeter Ross

Thomas Johann Seebecki 
elektroonikainstituut

Muhammad Mahtab Alam
Maksim Butsenko
Julia Berdnikova
Andres Eek
Yannick Le Moullec
Eerik Lossmann
Toomas Ruuben

Rein Sabolotny
Marika Kulmar
Avo Ots

LOODUSTEADUSKOND
Geoloogia instituut

Rutt Hints
Mall Orru
Tõnu Tomberg
Alvar Soesoo
Heidi Elisabet Soosalu
Erik Väli

Keemia ja biotehnoloogia 
instituut

Urmas Arumäe
Maria Kuhtinskaja
Marju Laasik
Kaie Martverk
Lenne Nigul
Tagli Pitsi
Tiina Randla
Ritta Roosaar
Mart Saarma
Nigulas Samel
Pirjo Spuul
Toomas Tamm
Loreida Timberg
Vello Tõugu
Ly Villo
Raivo Vokk

Küberneetika instituut
Jaan Janno
Mihhail Klopov
Jüri Kurvits
Tanel Peets

MAJANDUS
TEADUSKOND

Meelis Uustal

Majandusanalüüsi ja  
rahanduse instituut

Ants Aasma
Heili Hein
Raili Lahi
Laivi Laidroo
Kristjan Liivamägi
Karsten Michael Stæhr
Tõnn Talpsepp
Triinu Tapver

Ragnar Nurkse  
innovatsiooni ja  
valitsemise instituut

Wolfgang Johannes Max Drechsler
Margit Kirs
Helen Kranich
Ringa Raudla
Külli Sarapuu
Maarja Toots
Ärikorralduse instituut
Riina Aasma
Katrin Arvola
Taimi Elenurm
Sven Heil
Kristjan Jasinski
Marina Järvis
Pille Kaarlõp

Kert Kaljula
Kaidi Kallaste
Sigrid Kalle
Janne Kerdo
Kaarel Krinal
Kristo Krumm
Anu Leppiman
Monika Nikitina-Kalamäe
Airi Noppel
Oliver Parts
Aive Pevkur
Kristi Pragi
Pille-Katariina Roosipuu
Marko Saag
Tomy Saaron
Virve Siirak
John Sullivan
Kadri Tammai
Milvi Tepp
Piia Tint
Ada Traumann
Kaido Vetevoog

Õiguse instituut
Janika Aben
Kelly Grossthal
Victor Guzun
Agnes Kasper
Javad Keypour
Kaido Künnapas
Sandra Mikli
Katrin Merike Nyman-Metcalf
Tõnu Pihelgas
Lehte Roots
Tiina Runthal
Kärt Salumaa-Lepik
Vlad Alex Vernygora
Louis John Wierenga

Keelte ja kommunikat
sioonikeskus

Remi Boisbourdin
Juune Holvandus
Chaemin Kim
Riina Potisepp
Ulvi Renser
Mare Roes
Spordikeskus
Lilian Valge

EESTI MEREAKADEEMIA
Tõnis Keridan
Tiiu Kiil
Juri Kovalevski
Paavo Kuuseok
Jarmo Kõster
Ringo Liepkalns
Anu Lomp
Heli Luhtmaa
Ülve Luige
Jaan Läheb
Harli Moosaar
Andrei Mozessov
Dmitri Murga
Merily Must
Riina Otsason
Lembit Otsmann
Maris Pints
Heino Punab
Aleksander Rabi
Ants Sild
Heino Punab
Krista Tarum
Martti Tomson
Andrei Tšižikov
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Kõik eestimaalased saavad alates 18. novembrist tasuta osaleda 
maailma kõige populaarsemal veebikursusel, mis aitab saada teadmisi 
tehisintellektist ja selle üha kasvavast rollist igapäevaelus. Esimesel 
nädalal liitus kursusega ligi 1700 inimest.

#AIVÄLJAKUTSE: 
TEADMISED 
TEHISINTELLEKTIST 
IGAÜHELE
Karin Härmat

See kursus on „Elements of AI“, mille tõi 
Eestisse Tallinna Tehnikaülikool. Kursuse 
eesmärk on kasvatada ühiskonna tead-
likkust ja vastuvõtlikkust tehisintellekti 
(ingl k artificial intelligence ehk AI) suhtes. 
Kursuse töötasid 2018. aastal välja tehno-
loogiaettevõte Reaktor ja Helsingi Ülikool 
ning praeguseks on seal osalenud üle 220 
000 inimese 110 riigist.
Tehisintellektist või kunstmõistusest räägi-
takse palju, kuid selle olemust mõistavad 
vähesed. Fujitsu Eesti arendusjuhi Sven 
Kliimanni sõnul on see väga üldiselt sõnas-
tades arvutisüsteem, mis võimaldab käsitle-
da väga suurt hulka andmeid, leida sellest 
seoseid, tajuda sensorite abil keskkonda ja 
õppida tagasi sidest.
AI on õigustatult populaarne teema, sest 
see on praktiliselt igapäevaselt kasutuses, 
kuigi me ei pane seda tähelegi. Kliimann 
rääkis, et arvutid ja arvutisüsteemid eksis-
teerivad kõikjal – mobiiltelefonis, käekellas, 
autos, tööstuses, isegi majades, kus elame. 
„Näiteks oskab Facebook meile soovitada 
reklaame ja tunneb pildilt ära meie sõbrad, 
LinkedIn saab hakkama isegi õige tööko-
ha soovitamisega, Instagram kuvab meile 
sisu, mille vastu oleme huvi üles näidanud,“ 

kirjeldas ta. Samuti on kunstmõistusega 
tänavatel vuravad pakirobotid, mis tarni-
vad meile kaupa, auto, mis tunneb liiklus-
märke ja hoiatab ohu eest, ning parkla, mis 
tuvastab sissesõidul numbri märgi. Selliseid 
näiteid on lõputult, märkis Kliimann.
Küll aga on laialdases kasutuses olevad 
tehisintellekti lahendused tänapäeval veel 
suhteliselt lapsekingades ning arenguruumi 
on tohutult. Kahjuks toob see arendusjuhi 
hinnangul kaasa varjukülje: tehnoloogiat on 
võimalik kuritarvitada. Ta avaldas lootust, 
et ehk ühel päeval siiski tulevad autonoom-
sed autod, mis on turvalisemad ja tähele-
panelikumad kui inimene, ning meditsiinis 
suudetakse tänu tehisintellektile leida 
tõhusam ravi haigustele, mille seljatamine 
on tänaseks veel liialt keerukas, kulukas 
või aeganõudev.

AI kursus suurendab mõistmist
„Elements of AI“ Eesti projektijuht Regina 
Erlenheim rääkis, et kursus toodi Eestisse 
põhjusel, et tehisintellekt toetab inimeste 
elu ja toimetulekut. „Kursus annab iga-
le osalejale vahendid, kuidas mõista töö 
olemuse muutumist tehisintellekti mõjul. 
See on mõeldud kõigile ja sobib ideaalselt 
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tehisintellekti baasteadmiste omandami-
seks, sest eelnevad programmeerimis- või 
tehnoloogiaalased teadmised pole kursuse 
läbimiseks vajalikud,“ selgitas Erlenheim.
AI roll meie igapäevaelus kasvab jõudsasti  
ning seetõttu peame teadma ja mõistma,  
millistes olukordades ja kohtades seda juba 
kasutatakse. „Võime rääkida, kuidas inime-
sed jätavad internetti maha n-ö digijälgi, 
mille alusel näidatakse sulle edaspidi just 
sind huvitavat materjali. See pole hea ega 
halb, aga peame olema teadlikud, et meie 
infoväljad muutuvad aina isikukeskse-
maks,“ kommenteeris Regina Erlenheim.
Kursus on põlvkondade ja valdkondade 
ülene, kursuse ülesandeid saab lahendada 
nii üksi kui ka perekonnas või grupis. Nii 
saavadki näiteks vanavanemad ja lapsed 
koos aega veeta või meeskonnad lisatõuke 
ühistegevuseks. Ka IT-tudengile või -spet-
sialistile tuleb kursusele registreerumine 
kasuks, näiteks kui keegi küsib neilt lihtsat 
seletust mõne keeru lise tehisintellekti idee 
kohta. „See aitab lihtsal moel seletada, mis 
on mis. Teame ju, et üha rohkem on vaja 
inimesi, kes oskaksid üksteisele n-ö tõlkida 
IT-inimeste ja näiteks äripoole spetsia-
listide probleeme. Nii et „Elements of AI“ 
kursus võib potentsiaalselt mõlemale poo-
lele üksteise mõistmisel abiks olla,“ rääkis 
projektijuht.
Kursuse loojate kaugemaks eesmärgiks on 
tehisintellekti teemal harida vähemalt ühte 

protsenti maailma rahvastikust, Eestis 
püüavad kursuse eestvedajad jõuda samuti 
vähemalt ühe protsendini elanikkonnast. 
Selleks kaasas TalTech AI väljakutsega 
liituma ettevõtteid ja avaliku sektori orga-
nisatsioone, keda praeguseks on juba üle 
40. Nende hulgas on suuri tehnoloogia-, 
jaekaubandus-, koolitus- ja õigusbüroosid 
ja meediaettevõtteid. Kursuse korraldajad 
on veendunud, et eri taustaga inimesed ja 
ettevõtted peavadki sellistel teemadel end 
harima ja oskama kaasa rääkida. ■

Kursuse Eesti patroon president TOOMAS HENDRIK ILVES:

peaksid need, kes töötavad ideede ja 
seadustega, saama aru tehnoloogiast, ja 
need, kes töötavad tehnoloogiaga, saama 
aru, mis on ja mis ei ole liberaalse demo
kraatia puhul kohane. Veebikursus „Ele
ments of AI“ aitab osaliselt seda ülesannet 
täita.

AI mõjutab olulist osa ühiskonnaelu 
aspektidest – alates muutuvast tööturust 
kuni omavahelise kommunikatsiooni, 
meedia toimemehhanismide ja demo
kraatlike protsessideni. Neid mõjutusi ei 
ole vaja karta, kuid neid on vaja mõista. 
Uue digitaalse ilmaga kohanemiseks 

KUIDAS LIITUDA JA MIDA TEHA?
 � Tee www.elementsofai.ee lehel endale konto.
 � Alusta ülesannete lahendamisega.
 � Kokku on kuus suuremat teemat ja iga teema 

all mõned väiksemad.
 � Kokku on 25 ülesannet, millest viis on  

kasutajate vastastikuse hindamisega ehk 
peer reviewed.

 � Kursus on läbitud, kui 90% harjutustest on  
sooritatud vähemalt 50% õigete vastustega.

 � Kursuse läbimisel saad „Elements of AI“  
lehelt alla laadida sertifikaadi ja õiguse  
taotleda ülikoolist 2EAPd.

 � Esita sõbrale või koostööpartnerile  
#AIväljakutse.

Ettevõtte Helmes partner ja ärisuunajuht KRISTI POOL: 

Leian, et AI on väga ülekasutatud termin, 
ja soovisin teaduslikku selgitust. Ootasin 
ka kinnitust, kas AI ja robootika on nii 
kaugele arenenud, et õige pea suur osa 
töökohti kaob ning robotid vallutavad 
maailma. Kuid juba esimest peatükki läbi
des selgus, et AI meetodite arendamine 
vajab veel paljuski täiustamist.

Osalesin Helsingi Ülikooli “Elements of AI” 
kursusel, kuna see tundus pōnev. Mõtle
sin algul, et vaatan paar esimest peatükki 
üle ja saan mõiste selgeks – mis AI on ja 
mis ei ole. Aga kursus muutus aina põne
vamaks, tekkis hasart ja huvitav oli lugeda 
teiste kursusel osalejate vastuseid, mida 
tuli mõne ülesande puhul hinnata ja hin
nangut põhjendada.

www.elementsofai.ee
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Tehisreaalsus võimaldab kiirendada välja-
õpet, eriti ohtlike tegevuste puhul. Konve-
rentsil tutvustati näiteks droonide juhtimise 
ning kuu- ja marsikulguri hoodusmeeskonna 
väljaõpet. Tutvustasime ka TalTechi ja ABB 
koostöös valminud tehisreaalsuse töövahendit, 
mis aitab õppida elektroonikatooteid nn targal 
töökohal kiiremini koostama. Teadussuundade 
arengus on oluline hinnakomponent – virtuali-
seerida on odavam ja kiirem kui prototüüpida. 
Lisaks on VR hindamatu vahend inimese-ma-
sina suhtluse uurimiseks ja täiustamiseks.

Kes otsustab, mida oleks vaja arendada? 
Kas see on pigem teadlaste huvi  
või tuleb mõni ettevõtja ja ütleb,  
millised on vajadused?
Sisend tuleb nii teadlastelt kui ka väljastpoolt 
teadusmaailma. Uuritakse ja arutatakse, mis 

Fotod: Edmond Mäll

Üha rohkem uuringuid hõlmab inimeste käitu-
misanalüüsi, mida saab teha tänu VR seadmete 
kasutuselevõtule. Nendest andmetest kogutud 
teadmuse järgi luuakse uusi metoodikaid, seda 
eelkõige õpetamismeetodite arendamises ning 
meditsiinivaldkonnas. Uurimisteemad on mõne-
võrra eespool seda toetavate seadmete arengust.

Kui palju VR teemadest, mida ülikoolides 
uuritakse, ka nö pärisellu jõuab? 
On kaks põhilist suunda: tarkvara ja riistva-
ra. Riistvaras arendatakse eelkõige seda, et 
inimene tänu virtuaalkinnastele, nutiprillidele 
ning lisaandurite tunneks vähem, et ta ei viibi 
reaalsuses. Tarkvaraline pool on suunatud 
uute lahenduste leidmisele ning üks peamine 
eesmärk on viia inimest virtuaalselt sinna, 
kuhu ta reaalelus poleks jõudnud. Põhiline 
teadusuuringute siht on kaotada vahe reaalsu-
se ning virtuaalse vahel.

Oktoobris toimus Mektorys Euroopa virtuaal ja liitreaalsuse aasta
konverents EuroVR 2019, kus kolme päeva jooksul peeti üle 50 
põneva ettekande. Millised on praegu virtuaal ja liitreaalsuse kõige 
populaarsemad arendusteemad?
Küsis Margot Adamson, vastasid EuroVR 2019 konverentsi korraldus
komitee liikmed TalTechi inseneriteaduskonna professor Tauno Otto ja 
doktorantnooremteadur Vladimir Kuts.

DIGIELU

VIRTUAALREAALSUSE  
OLEVIK JA TULEVIK
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on murekohad ja millised teemad vajaksid la-
hendust. See on pidev töö – kuna riistvaralised 
võimalused muutuvad pidevalt, on nõue uute 
rakenduste järele alati olemas.

Tavainimeste jaoks seostub VR peamiselt  
meelelahutusega. Kui palju mõtlevad 
teadlased selle peale, kuidas parandada 
arendustega meie igapäevaelu?
VR puhul on suur potentsiaal haridusteemade 
arendamisel, üha enam on just õppimisprot-
sessi kiirendavaid lahendusi. Näiteks Sisekait-
seakadeemia tellimusel on valminud lahendus, 
kus noor saab proovida vangivalvuri tööd 
– lahendada konflikte, leida üles põgenikke, 
tagada turvalisust. TalTechis on välja tööta-
tud geoloogias kasutatav lahendus lõhketöö-
de läbiviimise kohta: kasutaja justkui viibib 
kaevanduses ja näeb, kuidas laenguid ette 
valmistatakse ning lõhatakse. Praktikas oleks 
selle õppeprotsessi kogemine ajaliselt keeru-
kas ja väga ohtlik. Sellise lahenduse vajaduse 
idee tuli meie geoloogiaprofessorilt Michael 
Hitchilt ning arendus võetakse kasutusele 
nüüd ka rahvusvaheliselt EIT Raw Materials’i 
programmi raames.
TalTech koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga 
ning Itaalia teaduskeskusega arendab lahen-
dusi, mis aitavad inimestel taastuda pärast 
insulti ning õppida end kiiremini tavapära-
sesse elurütmi viima. Meditsiin on VR ning 
AR maailmas üks suurematest valdkondadest. 
Näiteks ravitakse foobiaid ning õpetakse  
meditsiinitöötajaid kriisiolukordade simulat-
sioonides kiiresti reageerima.
VR on kesksel kohal TalTechi Re:creation ja 
IVAR teaduslaborites ning BIM õppeklassis. 
Mektorysse plaanitakse suuremat tehis-
reaalsuse keskust. EuroVR 2019 konverentsi 
korraldamise võimalus on Eesti digiedukusele 
suur tunnustus. Me oleme VRi valdkonnas 
kiire arengu eestvedajate hulgas.

Seni on räägitud VRi arenduste  
positiivsest poolest. Kas nende juures on 
ka mingid ohud?
Virtuaalreaalsuse tehnoloogiat taluvad inime-
sed erinevalt. VRi kasutajate hulgas on tuntud 
termin „küberiiveldus“ – pikemal kasutamisel 
võib kaasneda peapööritus ja tasakaaluhäired. 
Samuti on virtuaalreaalsuse prillide puhul oht, 
et neid kandes ei näe ümbritsevat. Seda olu-
korda võib keegi pahatahtlikult ära kasutada 
või paneb inimene ise ümbritsevat reaalsust 
tajumata end ohtlikku olukorda. Liitreaalsusest 
rääkides – nutiprillid sisaldavad akusid, ent 
graafikaprotsessori kiire töö põhjustab sageli 
prillide kuumenemist. See puudus oli eriti tun-
tav Google Glass’i toote puhul.

Elu on näidanud, et ulmefilmides  
esialgu fantaasiana näiv maailm võib 
paarikümne aasta pärast olla täiesti  
reaalne elu. Milline on maailm EuroVR 
2039 konverentsi ajal? 
Tehisreaalsuse rakenduste levik on täna jäänud 
mitte niivõrd teaduse või tarkvara taha, vaid 
riistvara pole veel inimsilmale reaalsusest eris-
tumatuks vaatamiseks piisavalt hea resolutsioo-
niga ja kasutusmugav. Samuti sõltub valdkonna 
areng juhtmevaba side kiirusest – 5G tulek on 
ülioluline. Ennustatavalt kasvab liitreaalsuse 
olulisus ning seni mobiilides olev tarkus kolib 
nägemisulatusse – olgu siis nutiprillide või -pea-
katete näol. Konverentsil oli ettekanne tuleviku 
haiglast, kus arsti vaatevälja kuvatakse patsien-
ti nähes kohe tema elulised näidud.
Asjade internet võimaldab koguda andmeid 
ning tehisreaalsuse rakendused ja seadmed tee-
vad selle info kergelt leitavaks ja kasutatavaks.
Ilmselt omandab ka ütlus „üks silmapilk“ väga 
konkreetse tähenduse – silma liikumise ja 
pilkumise jälgimine on osa tuleviku tehisreaal-
suse suhtlusprotokollist. ■

Vladimir Kuts Tauno Otto
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Nutikas teekatend on Põhjamaade esimene 
päikesevalgusest elektrit tootev teekate, millesse 
integreeritud infotehnoloogilised lahendused 
muudavad teepinna liikluses aktiivseks osale-
jaks liiklusohutuse tõstmise eesmärgil.
Arendustöö toimub TalTechi arendusprojekti 
raames materjali- ja keskkonnatehnoloogia 
instituudi teadlaste eestvedamisel, projekti on 
kaasatud spetsialistid küberneetika instituudist 
ja Mektoryst ning üliõpilased materjali- ja info-
tehnoloogia erialadelt. 
Nutikas teekatend koosneb 20 x 20 cm suurus-
test nn e-teekividest, mille komponentideks on 
kulumis- ja ilmastikukindlasse polümeerkompo-
siiti sukeldatud päikeseelement, mitmesugused 
andurid, elektroonika juhtplokk ning tarbijatena 
LED-lambid. Selline teekatend toodab päikese-
energiast elektrit, toodetud elektrienergia sal-
vestatakse ja seda kasutatakse teemärgistuse, 
nagu ülekäiguraja triipude, ohutussaarte, liik-
lussuundade eraldusjoonte, teele maha märgitud 
suunaviitade nähtavaks tegemiseks pimedal ajal 
– teekatendisse integreeritud LED-id rakendu-
vad tööle hämaruse saabumisel.
E-teekivis olevate liikumis-, valgus-, kiirendus-, 
temperatuuri- ja rõhuandurite abiga on võima-
lik tuvastada lähenevat jalakäijat või sõidukit, 
mõõta temperatuuri, loendada liiklejaid. Mitme-
suguste funktsionaalsuste rakendumist juhib 
mikroprotsessor läbi eri sidekanalite.
Üheks rakenduseks on kergliiklusteede telgjoone 
ja ääre märgistused. Need võivad olla näh tavad 
kogu pimeda aja vältel või tehakse nähtavaks 
ainult siis, kui teel liigub jalakäija, jooksja või 
jalgrattur: tuled süttivad sobivas kauguses liikle-
jast eespool ja kustuvad liikleja taga.

Oluline rakendus on suurema ohutuse tagamine 
ülekäigurajal, kus ikka veel juhtub palju õnne-
tusi. Teekatendis olevad andurid tunnevad ära 
ülekäigurajale läheneva jalakäija. Kui jalakäija 
on astumas rajale punase tulega, siis lisaks 
punasele fooritulele süttib punane hoiatustuli 
kõnnitee serval “sebra” ees. Hoiatav signaal dub-
leeritakse telefoni nende jalakäijate jaoks, kellel 
jätkub tähelepanu vaid mobiiltelefonile. Kui foo-
ris süttib jalakäijale roheline tuli, dubleeritakse 
see kõnnitee servale ja mobiiltelefoni. Hoiatava 
signaali saab saata autojuhile, kui jalakäija 
ületab teed ülekäigurajal – juhile antakse märku 
teepinda integreeritud punaste tuledega. Samu-
ti saab edastada isesõitvale autole info nurga 
tagant lähenevate liiklejate kohta. 
Nutikas teekatend on üks targa linna rakendus-
test.
TEOSTAJAD: Malle Krunks, Arvo Mere, 
Nicolae Spalatu, Mihkel Viirsalu, Veljo Sinivee,  
Daniil Denissov, Allan Lahi. ■

NUTIKAS TEEKATEND TEEB LIIKLUSE 
JALAKÄIJATELE OHUTUMAKS

LEIUTISED

TalTechi energiatehnoloogia instituudi teadlaste 
meeskond vanemteaduri Anna Volkova juhendu-
sel on välja töötanud kasutajasõbraliku mobiili äpi  
NutiSoojus, mille eesmärk on edendada jätku-
suutliku kaugkütte rakendamist riiklikul tasan-
dil. Üks peamistest takistustest jätkusuutliku 
kaugkütte rakendamisel on tarbijate teadmatus 
ja info puudus, mis võib viia olukorrani, kus tarbi-
jad pole huvitatud kaugküttesüsteemi arendami-
sest ja võivad eelistada teisi soojusallikaid. 

Mobiiliäpi abil saavad tarbijad infot kütuste 
kohta, mida kasutatakse etteantud piirkonna 
hoonete soojusega varustamiseks, ja saavad 
võrrelda kaugkütet teiste soojusvarustuse la-
hendustega. Samuti on võimalik näha seoseid, 
kuidas muutused tarbijate käitumises mõju-
tavad kogu kaugküttesüsteemi ning kuidas 
süsteemi üleminek 4. põlvkonna kaugküttele 
muudaks primaarenergia tarbimist ja CO2 
emissioone.

KAUGKÜTTE RAKENDAMISE MOBIILI-
ÄPP NUTISOOJUS HARIB KLIENTE
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NutiSoojus annab infot vastavalt kasutaja 
asukohale, samuti on võimalik valida asukoht 
käsitsi. Kuvatavad andmed tuginevad vastava 
asukoha välisõhu hetketemperatuurile. Ainsad 
sisestatavad andmed, mida tarbijalt küsitakse, 
on maja või korteri aastane soojuse tarbimine. 
See on võimalik leida, kui summeerida 12 kuu 
küttearved. 
Mobiilirakendus põhineb üle 140 Eesti kaug-
küttepiirkonna ajaloolistel ja võrguandme-
tel, tarbijate kütteprofiilidel ning võimalikel 
kaugküttesüsteemi arengustsenaariumitel. 
On oluline mainida, et pakutavad tulemused 
ei rajane hetke-, vaid ajaloolistel andmetel ja 
eeldustel. Sellele vaatamata annab see tarbijale 
esmase ülevaate kaugküttest ja pakub võimalu-
se võrrelda oma kaugkütte piirkonda teistega. 

Mobiiliäpi potentsiaalsed kasusaajad on nii 
soojustarbijad (kaugkütte ja lokaalkütte 
tarbijad), soojuse tootjad ja edastajad, kin-
nisvarainvestorid, linnaplaneerimise spet-
sialistid ja kohalikud omavalitsused kui ka 
poliitikud. 
Äpi väljatöötamine toimus TalTechi aren-
dusprojekti „4. põlvkonna kaugküttesüs-
teemi rakendamine Eesti energiasektoris“ 
raames aastatel 2018–2019. 
Mobiiliäpp NutiSoojus on saadaval Google 
Plays ja www.nutisoojus.ee.
TEOSTAJAD: Anna Volkova, Eduard Latõšov, 
Vladislav Mašatin, Kertu Lepiksaar, Andres 
Siirde; IT: TM Development OÜ; kujundus: 
Havas Estonia. ■

Mehaanika ja tööstustehnika instituudis välja 
arendatud mobiilne robot on mõeldud tuleviku 
tehases transpordilogistika optimeerimiseks ja 
robotiseerimiseks. Projekt keskendub töökoha 
optimeerimisele läbi robot-robot või operaator-
robot koostoime ja tegevuse seiresüsteemi ning 
seda kasutava mobiilse robotsõiduki prototüübi 
arendamise tootmislogistikas.
Arendatud mobiilse robotsõiduki prototüüp 
võimaldab asukoha positsioneerimise läbi 
tootmislogistikas transportida nii komponente 

kui ka pool- ja valmistooteid siseruumides ühest 
tootmisprotsessist teise, optimeerides liiku-
mistrajektoori. Arendus tugines osalt Iseauto 
kogemusele ja kompetentsile, mis on peamiselt 
loodud inseneriteaduskonnas.
Loodud mobiilse roboti prototüüpi rakendatak-
se katseks Kulinaaria OÜ (Selveri keskköök) 
tootmisüksuses. Transporditavaks üksuseks on 
kastid (tüüp B2, B4), mille peal võivad olla ma-
huteis või kanistrites vedelikud, pulbrid, tühjad 
pudelid, pakid, pappkastid, kastidesse pakenda-

ROBOTSÕIDUKID TEEVAD TOOTMISE 
LOGISTIKA NUTIKAKS
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tud toodangud jne. Ühes päevas liigub ettevõttes 
keskmiselt kuni 5000 B2 kasti.
Mobiilse roboti tehnilised parameetrid:
 � gabariitmõõdud: laius 500 mm,  

sügavus 600 mm, kõrgus 300 mm
 � kliirens: 40 mm
 � Omni rattad, mis võimaldavad robotil  

pöörata kohapeal ja liikuda ka külgedele
 � maksimaalne liikumiskiirus 2 m/s,  

kiiruse parameetrid on seadistatavad
 � kandevõime: kuni 25 kg
 � tööaeg: kuni 6 h
 � hädastopp ja valgussignaal töötajate  

ohutuseks
 � 2D kaamera ja neli LIDARit navigeerimiseks 

ja kaardistamiseks
 � andmeside

TEOSTAJAD: Kristo Karjust, Raivo Sell, Martin 
Eerme, Martin Pärn, Heiko Pikner, Ehsan Maly-
jerdi, Tarmo Velsker, Maarjus Kirs, Janno Nõu, 
Tõnis Raamets, Aigar Hermaste, Margus Müür. ■

TalTechi ja Ida-Tallinna Keskhaigla koostöö 
virtuaalreaalsuse (VR) rakenduste testimiseks 
ja integreerimiseks on TalTechi professori Tauno 
Otto ja Vladimir Kutsi eestvedamisel alanud. 
Erinevaid rakendusi on pikemas plaanis mit-
meid, esimeseks koostööprooviks on virtuaalne 
supermarket.
Virtuaalne supermarket on Itaalia Teaduste 
Akadeemia Automatiseerimisinstituudi STII-
MA-CNR, Ida-Tallinna Keskhaigla ja TalTechi 
koostöös arendatud VR-rakendus, mis võimaldab 
ühelt poolt näiteks insuldijärgsete patsientide 
taastumist parandada, teiselt poolt arstidel ja 
tegevusterapeutidel taastusravi tulemuslikkust 
hinnata. 
Patsient saab tegevusterapeudilt VR-prillid, 
HTC Vive-kontrollerid ja ostunimekirja kaupa-
dest, mida virtuaalses supermarketis leida, üks-
haaval käeliigutustega haarata ja virtuaalsesse 

tootekorvi asetada. Need tegevused aitavad pat-
sienditel mälu treenida ning taastada poeskäimi-
se rutiinsete tegevuste järjestust. Toote haarami-
ne kontrolleri abil on lihtne, kuid seda on plaanis 
veelgi täiustada, asendades kontrolleri virtuaal-
kinda (nt Manus VR + HTC Vive träkkeritega) 
või muu kompimist võimaldava (haptilise) riist-
varaga. Tegevusterapeut saab määrata patsiendi 
ülesande keerukust, käelisust ja liikumisulatust. 
Kui virtuaalses supermarketis on ostud tehtud, 
järgneb uus ülesanne – ostude eest tasumiseks 
tuleb virtuaalselt kassaletilt randomiseeritud 
rahakupüüride ja müntide seast leida täpne 
arv eurosid ja sente ning virtuaalkassas tehing 
sooritada. Selle ülesandega on võimalik hinnata 
ajutegevuse taastumist ja valmistada patsienti 
ette efektiivsemalt tavaellu naasmiseks. 
Reaalne töö patsientidega toimub dr Heidi 
Alasepa juhitavas ITK Taastusravikliinikus. 
Virtuaalset supermarketit saavad kasutada ka 

VIRTUAALNE SUPERMARKET TOETAB 
ELULÄHEDAST TAASTUSRAVI 
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TalTechi teadlased arendavad ja testivad 
mitmesuguseid droone, mis suudavad iseseis-
valt jälgida keskkonda, langetada selle põhjal 
otsuseid ning täita etteantud ülesandeid. 
Pakidrooni prototüüp viis suvel esimesel kat-
selennul pitsa laborist 200 meetri kaugusele 
ühiselamusse. 
Ka pitsa ei olnud tavapärane: selle küpsetas 
elektroenergeetika ja mehhatroonika teise 
kursuse tudengite meeskonna valmistatud pit-
sarobot. Probleemiks osutus pitsaroboti prog-
rammeerimine: „Pitsa tegelik maitse näitas 
meile kätte küsimused, mida ainult füüsika ja 
matemaatikaga ei lahenda,“ ütles tudengite 
tiimi juht Joosep Niinemäe. Pitsaroboti valmi-
mist juhendanud TalTechi elektroenergeetika 
ja mehhatroonika instituudi professor Lauri 
Kütt märkis, et igaüks võib oma pitsale sobiva 
koostiskoodi seada ning maitse üle vaidlema ei 
pea. 
Aruka drooni töögruppi juhtiva TalTechi inse-
neriteaduskonna mehhatroonika ja autonoom-
sete süsteemide keskuse juht professor Mart 
Tamre sõnul on drooni arendajate peamiseks 
eesmärgiks tõsta kandevõimet, võtta kasutu-
sele efektiivsemaid energiaallikaid, õpetada 
droone paremini tegutsema ja ise otsuseid vas-
tu võtma. Tema sõnul võiks esimesed droonid 
teha tellimussõite juba aasta pärast.
Uut tüüpi nn VTOL (vertikaalse tõusu ja maa-
ndumisega) droonid tähistavad olulist tehno-
loogilist edasiminekut, võimaldades kasulikku 
lennuaega pikendada senisest paarikümnest 
minutist mitme tunnini. TalTechi töögrupil on 
kahetunnise lennuajaga droon, millega saaks 
saata paki oma Aalto Ülikooli kolleegidele või 
Kohtla-Järve kolledžisse. Kauge maa taha 
paki saatmine on eriti oluline teedeta piirkon-
nas, näiteks Aafrikas ja Aasias katsetatakse 
seda tüüpi droone arstimite kiireks kätte-

toimetamiseks. Eestis võiks neist kasu olla 
täppismaaviljeluse ja geoloogia ning logistika 
rakenduste juures (elektriliinid, raudteed ja 
tammid, teede seisukord jms).
Robotexil esitleti kaugseire võimekusega droo-
nilahendust järgmiste parameetritega:
 � kandevõime 6kg, 
 � maksimaalne kiirus 130 km/h,
 � lennu kestus kuni 120 min,
 � lennuulatus kuni 100 km,
 � lennukõrgus kuni 3000 m üle merepinna
 � kaamera: TX2, Ximea xiQ MQ022HG-IM-

LS150 VISNIR.
 � video/pildi parameetrid: 2,2 megapixel sen-

sor, kuni 90 kaadrit/sec, line scan, spektraal-
ulatus 470–900 nm, 100 spektraal laineala.

TEOSTAJAD: Mart Tamre, Maido Hiiemaa (Iris 
Info OÜ), Kristjan Tiimus (Threod Süstems AS), 
Dhanushka Chamara Liyanage, Svetlana Pere-
pelkina (ITMO Univ. St.Petersburg). ■

ARUKAS DROON LENNUTAS 
KOHALE PITSA JA TEEB 
KESKKONNARESSURSSIDE SEIRET

ratastoolipatsiendid. Järgmise arendusetapina 
on kavas ratastoolisimulaator, mis simuleerib vä-
liskeskkonda ja aitab töö- või militaartrauma või 
insuldijärgselt igapäevaeluga ratastoolis kohan-
duda ning üldkehalist trenni teha. Terapeutidel 
aitab kasutatav simulaator aga koguda andmeid 
inimeste kohanemise kohta, kontrollida füsioloo-
giliselt õigete liigutuste tegemist ja tegevusi ning 

võrrelda neid aja jooksul. See aitab patsiendile 
kohandamist veel personaalsemaks muuta. 

TEOSTAJAD: Tauno Otto, Vladimir Kuts, Yevhen 
Bondarenko (TalTech); Heidi Alasepp, Anneli 
Teder-Braschinsky, Artjom Timtšuk, Epp-Triin 
Võsu, Kairi Lees, Ingrid Märitz (ITK); Marco 
Sacco, Simone Pizzagalli (STIIMA-CNR). ■
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sus – valikaine 6 EAP-d. Osa-
levad õpilased mitmest koolist, 
edukalt lõpetatud kursuse 
saab üle kanda vabaainena, 
kui õpilane asub õppima tehni-
kaülikooli. Kursuse initsiatiiv 
tuli TTÜ Robotiklubi liikmelt 
ja GAG-i vilistlaselt Jaan Roo-
bilt, kes seda ise ka läbi viib. 
Jaan osales 2017. aastal Ra-
kett69-s ning on praegu too-
tearenduse ja robootika eriala 
üliõpilane.
Nii valikainete kui ka olüm-
piaadikursustega tegelemi-
ne annab võimaluse senisest 
rohkem ja sihipärasemalt 
töötada ka üldhariduskoolide 
õpetajatega. Mitmekülgse-
mate võimaluste kaudu (ek-
samikool, olümpiaadikool ja 
valikained) aitame õpilastel 
leida oma huvi ja eriala, mis 

Kooliõpilaste keskuse juhataja Kadri Sildvee  Fotod: TalTech

Keskuse üheks oluliseks mis-
siooniks on mõjutada tugevaid 
kooliõpilasi valima tehnikaüli-
kooli erialasid. Püüame teha 
seda mitmesuguste kanalite ja 
tegevuste kaudu, millede hul-
gas on kaks uut ja omavahel 
seotut: olümpiaadid/võistlused 
ja valikained. Gümnaasiu-
midele pakutavate erialaste 
valik ainete kõrval arvestatakse 
koolides meie olümpiaadikur-
suseid samuti kui võimalikke 
valikaineid. Suuremaks ees-
märgiks on arendada koolides 
ühekordsete teemadega alter-
natiivainetele lisaks välja ka 
läbi gümnaasiumi süvitsi mine-
vad valikained, mis koosneksid 
jätkukursustest. 
Sellised pikemad kursused 
aitavad leevendada problee-
mi, et kooliprogramm pakub 

Selle õppeaasta eel sai õppeosakonda kuuluvast kooliõpilastega 
tegelevast üksusest (endine eelõppetalitus) kooliõpilaste keskus,  
kuhu on koondatud suur hulk TalTechis toimuvast õpilastegevusest:  
siia kuulub eksamikool, olümpiaadikool, õpiabi, lisaks vahendame 
koolidele valikaineid.

kõike natuke ja pinnapealselt. 
Meie õppejõud saavad koolile 
abiks olla ja teha kursusi koos-
töös kooliõpetajatega. Näiteks 
alustatakse 10. klassis prog-
rammeerimise algkursusega. 
Ühe valikaine maht on 35 
tundi, nõrgemad ja väiksema 
huviga õpilased ei vali enam 
kursust edasijõudnutele, mille 
maht oleks taas 35 tundi. Nõn-
da toimib sõel juba gümnaasiu-
mis ning neile, kes lõpuks läbi 
kahe või kolme aasta kestnud 
kursuse lõpetavad, võiks pak-
kuda võimalust aine üle kan-
da esmakursuse vabaainena. 
Hetkel käivadki läbirääkimi-
sed ühe Tallinna kooliga just 
programmeerimise süvendatu-
malt õpetamiseks. 
Sügissemestril alustas insene-
riteaduskonna robootikakur-

KOOLIÕPILASTE KESKUS 
ARENEB JA KASVAB

KOOLINOORED
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võiks neid tulevikus paeluda. 
Oleme võtnud suuna, et tun-
nid toimuksid võimalikult pal-
ju tehnikaülikooli ruumides: 
uue aasta algul alustab kaks 
loodusteaduskonna valikainet 
Loodusteaduste majas, lisaks 
programmeerimise kursus – 
kõigis neis hakkavad õppima 
Gustav Adolfi Gümnaasiumi 
õpilased. Samuti hakkavad 
uuest aastast meie majas õp-
pimas käima Tallinna Reaal-
kooli ja Maardu Gümnaasiumi 
õpilased, kokkulepe on ka Pai-
de Gümnaasiumiga. Mitu koo-
li ootavad veel pakkumist. Kui 
GAG-i bioloogiaõpetaja Helina 
Reinold palus meilt valikainet, 
millest sai lõpuks molekulaar- 
ja rakubioloogia valikaine, siis 
tema mõte oli just see, et selle 
valivad ikkagi andekamad õpi-
lased, kes võiksid lõpuks Tal-
Techi õppima tulla.
Valikainete kõrval on ka 
Olümpiaadikooli tegevused 
eelmise sügisega võrreldes pal-
ju kasvanud. Olümpiaadiks et-
tevalmistavatel kursustel osa-
leb sel sügissemestril kokku 
152 õpilast. Eelmisel, esimesel 
aastal, pakkusime kooliõpilas-
tele kolme olümpiaadiks ette-
valmistavat kursust, nüüd on 
neid juba seitse. Gümnaasiu-
miõpilastele on ettevalmistus 
matemaatika, füüsika ja kaks 
kursust maateaduste olüm-
piaadideks, põhikooliõpilaste-
le keemia, loodusteaduste ja 
füüsika olümpiaadideks.
Kursusi korraldame koostöös 
Tallinna Reaalkooli ning Gus-
tav Adolfi Gümnaasiumiga, 
õpilasi ootame osalema kõi-
kidest koolidest. Kui tundi 
annab TalTechi õpetaja, siis 
toimuvad tunnid ülikoolis, kui 
GAG-i või reaalkooli õpetajad, 
siis on tunnid nende koolides.
Hea meel on sellest, et oleme 
leidnud oma ülikooli ridadest 
väga tublisid õpetajaid. Tea-
me ju kõik, kui suur puudus 
on reaal- ja loodusainete õpe-

Kooliõpilaste keskuse 
õpilasest üliõpilaseks ja 
õpetajaks
Sel aastal õpetab 8. ja 9. klas-
side füüsika olümpiaadikursu-
se üht rühma Raimond Pääru, 
kes ise on osalenud kooliõpila-
sena TalTechi eelõppe mate-
maatikakooli kõrgema mate-
maatika kursusel, lõpetanud 
meie ülikoolis mehhatroonika 
eriala ning jätkab nüüd õpin-
guid tootearenduse ja tootmis-
tehnika magistrantuuris. Talle 
meeldib õpetada ja ta teeb seda 
ka oma kunagises koolis. Füü-
sikat õpetab nii eksami- kui 
ka olümpiaadikoolis ka viima-
se projektijuht Päivo Simson, 
kes samuti on tehnikaülikooli 
vilistlane ning korraldab ja 
viib läbi olümpiaade.

KOOLIÕPILASTE KESKUS NUMBRITES
 � Sügissemestril 2019 õppis kooliõpilaste keskuse kursustel 

kokku 1108 õpilast.
 � Viiel viimasel õppeaastal on 60% kooliõpilaste keskuse  

eksamikoolis õppinud abiturientidest esitanud avalduse  
TalTechi astumiseks. Neist 40–50% on tulnud ka õppima.

 � Olümpiaadidel osalenud abiturientidest esitas avalduse  
60% TalTechi õppima asumiseks, neist 50% tuli õppima.

 � 2018/19. õal oli kõige enam kursuslasi Tallinna Reaalkoolist 
(65), Rocca al Mare koolist (62), Gustav Adolfi Gümnaasiumist 
(60), Jakob Westholmi Gümnaasiumist (49), Tallinna Nõmme 
Gümnaasiumist (47), Tallinna 21. Koolist (45),  
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist (40).

TULEMAS ON KOLM OLÜMPIAADI JA 
KOLM VÕISTLUST

 � Maateaduste olümpiaadi piirkonnavoor  
(toimus 30. november 2019) ja lõppvoor (14. märts 2020)

 � Koolimatemaatika olümpiaad Tallinnas ja Tartus  
(16. mai 2020)

 � PõhjaBalti füüsika olümpiaad (24.–26. aprill 2020)
 � Füüsikaülesannete lahendamise võistlus Kajakas  

8.–12. klassile (detsember 2019)
 � Physics Cup – ülemaailmne füüsika võistlus,  

mis kestab 17. novembrist 2019 kuni 5. aprillini 2020
 � TalTechi lahtine majandusvõistlus (8. veebruar 2020)

Uuri lähemalt: taltech.ee/kooliopilasele

tajatest. Eriti raske on leida 
neid, kes julgeksid või tahak-
sid võtta riski õpetada just 
andekamaid. Seetõttu peame 
ise sellised õpetajad leidma ja 
andma neile võimaluse aren-
guks. Olümpiaadikooli üks võ-
lusid ongi see, et oleme sunni-
tud otsima uuele valdkonnale 
õpetajaid ning meil on võima-
lus koostöös üldhariduskoolide 
ja meie enda ülikooliga Põhja-
Eestis arendada välja andeka-
te laste õpetajate võrgustik. 
Usume, et just ülikoolide juu-
res oleks õige koht selliste õpi-
lastega tegelemiseks. Hea või-
malus on kaasata ka andekaid 
üliõpilasi, keda saaks varakult 
nakatada õpetajapisikuga: nii 
olümpiaadikool kui ka eksami-
kool annavad võimaluse tööta-
da motiveeritud õpilastega.

taltech.ee/kooliopilasele
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Keemiakursuse õpilasi valmis-
tab olümpiaadiks ette reaal-
kooli keemiaõpetaja Martin 
Saare kõrval meie materjali- ja 
keskkonnatehnoloogia insti-
tuudi teadur Kadriann Tamm, 
kes tunneb samuti suurt mis-
siooni tegelda kooliõpilastega. 
Loodusteaduste kursusel an-
navad tunde samas instituu-
dis töötav vanemlektor Marina 
Kritševskaja ja teadur Eneliis 
Kattel. Marina Kritševskaja 
arvati sel aastal Eesti kümne 
parima õppejõu hulka.
Gümnaasiumifüüsika kursusel 
õpetab küberneetika instituu-
dis töötav professor Jaan Kal-
da, kes treenib õpilasi rahvus-

vahelisteks olümpiaadideks 
juba väga pikka aega.
Kooliõpilaste keskuse vani-
maks osaks on eksamikool, 
mille kursused aitavad 9. klas-
si õpilastel kandideerida 10. 
klassi ning 12. klassi õpilastel 
minna paremate teadmistega 
vastu riigieksamitele. Lisaks 
on juunis võimalik korrata 
matemaatikat ka TalTechi 
sisseastumiskatseks. 90% õpi-
lastest käivad küll matemaa-
tikakursustel, aga õpitakse ka 
füüsikat, keemiat, eesti keelt 
ning inglise keelt.
Eksamikooli kursuste vastu on 
endiselt huvi suur. Kui 15. au-
gustil registreerimise avasime, 

siis ainuüksi esimesel päeval 
pani ennast erinevatele kur-
sustele kirja üle 200 õpilase. 
Novembriks oli kursuslasi 956, 
mis on kõigi aegade sügiseste 
kursuste rekord. Neist val-
mistub riigieksamiteks 457 ja 
gümnaasiumikatseks 241 õpi-
last, õpiabis osaleb 246 õpilast 
ning 12 õpivad individuaaltun-
dides.
Sügissemestril töötab Tallin-
nas 17 eksamiteks valmistuvat 
ning 29 õpiabirühma, Tartus 
4 eksamiks valmistuvat ja 3 
õpiabirühma, Pärnus 4 õpiabi-
rühma.
Uued kursused algavad juba 
jaanuaris 2020. ■

Noored TalTechi Avatud uste päeval õppimisvõimalusi uurimas
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Pärast doktorantuuri Tallinna 
Tehnikaülikoolis läbisin sep-
tembrist 2016 kuni septemb-
rini 2018 järeldoktorantuuri 
Trondheimis Norra Teadus- 
ja Tehnikaülikoolis (edaspidi 
NTNU). Oma kogemuse põhjal 
kinnitan, et nõue teha dokto-
rantuur ja järeldoktorantuur, 
teine teisel pool Eesti piiri, on 
igati põhjendatud. Allpool ja-
gan oma kogemusi ja loodan, 
et sellest on kasu nii nendel, 
kes plaanivad välismaale tea-
dustööd tegema minna, kui 
ka juhendajatel, kes soovivad 
oma doktoreid välismaale saa-
ta.
Eestis näeb akadeemiline kar-
jäär üldiselt välja selline, et 
pärast magistrikraadi oman-
damist peaks läbima dokto-
rantuuri, järeldoktorantuuri 
ja seejärel on loodud eeldused 
liikuda kõrgematele akadee-
milistele positsioonidele. Seal-
juures tuleb doktorantuur ja 
järeldoktorantuur läbida eri 
riikides ning viimane peaks 
kestma vähemalt aasta. 
Nii et kui doktorikraadi saad 
Eestist, siis järeldoktorantuur 
tuleb läbida välismaal või vas-
tupidi. See on vajalik, et saada 
teadustöö kogemus eri kesk-
kondades ja rikastada meie 
teadlaste oskusi. Järeldokto-
rantuuri jooksul ei kirjutata lõ-

ma doktorikraadi mõni kuu 
hiljem, oodanuks ma sel hetkel 
taotlusvooru avamist.

Mida ma uurisin?
Minu doktoritöö tegeles büroo-
hoonete fassaadide energia- ja 
kulutõhususega ning osale-
sin ka mitmesuguste hoonete 
energiatõhususe ja sisekliima-
ga seotud projektides. Et Eesti 
on väike ja kõik tunnevad kõi-
ki, pakutakse paratamatult 
alatasa igasugu töid, mis või-
vad võtta suure osa tööajast. 
Norras oli vahelduseks päris 
mõnus tegeleda ainult ühe kit-
sa teemaga ning loobuda köös-
tööpakkumistest vabandusega, 
et ma ei viibi Eestis. Norras te-
geleb hoonete energiatõhususe 
ja sisekliimaga mitmeid uuri-
misrühmi ja riiklikult oluliste 
tegevuste koormus jaguneb 
ühtlasemalt. Nende all pean 
silmas määruste, standardite 
ja juhendmaterjalide väljatöö-
tamist ning jooksvalt kerkiva-
te probleemide uurimist. 
Norras aga osalesin teaduspro-
jektis, mis tegeles valurauast 
ahjudega. Minu ülesandeks 
oli uurida, kuidas modellee-
rida õhu temperatuure erine-
vatel kõrgustel ruumis, mida 
köetakse sellise ahjuga. Keegi 
väljaspool uurimisrühma mind 
Norras eriti ei tundnud ja tänu 

Martin Thalfeldt  Fotod: erakogu

MINU KAKS AASTAT  
NORRAS –  
JÄREL DOKTORANTUUR NTNUs

putööd, see on põhimõtteliselt 
ainult rida CV-s – ja terve hulk 
kogemusi.

Kuidas leida koht järel
doktorantuuriks?
Üldiselt on kaks võimalust: 
taotleda rahastust vastava-
test programmidest ja minna 
n-ö oma rahaga või uurida, 
kas kuskil on mõni positsioon 
loodud ja kandideerida. Mina 
soovitan panustada teisele va-
riandile. 
Minu järeldoktorantuuri plaan 
sai alguse 2015. aasta lõpus, 
kui NTNU hoonete energiatõ-
hususe ja sisekliima uurimis-
rühmast uuriti mu juhenda-
ja professor Jarek Kurnitski 
käest, kas meil on mõni kandi-
daat NTNUs järeldoktorantuu-
ri läbimas. NTNUle ma sobisin 
ja andsin lubaduse, et kandi-
deerin loodavale positsioonile, 
kui doktorikraad käes. Märt-
sis 2016 kaitsesin lõputöö, 
seejärel kandideerisin loodud 
järeldoktori positsioonile ning 
ühel septembrikuu esmaspäe-
val ootasingi Tallinna Lennu-
jaama väravas koos mitmete 
teistega, et Norra tööle sõita. 
Kui seda võimalust poleks 
tekkinud, siis oleksin ilmselt 
samal ajal alles oodanud Eesti 
Teadusagentuurist rahastami-
se konkursi otsust; kaitsnuks 
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sellele sain keskenduda oma 
teadustööle, milleks olid eks-
perimendid elektertoitega ah-
juga, mis jäljendas päris ahju, 
mõõtmisandmete analüüs ning 
nende võrdlemine simulatsioo-
nide tulemustega. 
Ajapikku kaasati mind ka 
muudesse tegevustesse. Näi-
teks oli mul Eestist suur ko-
gemus ühe simulatsioonitark-
vara kasutamises, mille nad 
Norras olid meist hiljem kasu-
tusse võtnud. Norra uurimis-
rühma doktorandid käisid aeg-
ajalt minuga konsulteerimas; 
viimasel aastal kaasati mind 
õppetöösse ning salvestasin 
ka õppevideod, mis peaks siia-
ni kasutuses olema.

Millised olid kolleegid?
Eestis oli meil sel ajal uuri-
misrühmas ainult üks vä-
lismaalane ja kolleegid olid 
valdavas enamuses ehituse 
taustaga, aga Norras oli kõik 
vastupidine: juhendaja oli Bel-
giast, kolleege oli Saksamaalt, 

VÄLISPILK

Ukrainast, Poolast, Balkanilt, 
Hiinast, Hispaaniast, Iraanist, 
Indiast ning isegi mõned nor-
rakad – peamiselt professorid, 
kellest kaks läksid minu seal-
viibimise jooksul pensionile. 
Rahvusvaheline keskkond oli 
kindlasti rikastav kogemus 
ja lõunalauas räägiti alatasa, 
kuidas nende kodus olukord 
on. Näiteks iraanlasest dok-
torant jagas lahkesti enda 
(Skype’i vahendusel ema jä-
relevalve all) tehtud toite ja 
kaasa toodud maitseaineid. 
Suhtluskeeleks oli valdavalt 
inglise keel ja ilmselt seetõttu 
ei saanud ma norra keelt loo-
detud tasemel selgeks.
Kolleegid olid mitmesugustelt 
erialadelt ja see on väärtulik 
kogemus. Mu juhendaja oli 
füüsik ja sellest tulenevalt oli 
uurimisküsimuste lahendami-
ne äärmiselt põhjalik. Leian, 
et koostöö teistsuguse taustaga 
inimestega on äärmiselt aren-
dav ja tekkiv sünergia tagab 
hea tulemuse.

Välismaale minnes võtab ko-
haliku kultuuriga harjumine 
aega. Haldusega seotud ja labo-
ritöötajad olid valdavalt norra-
kad, mis andis mulle uue vaate 
sellele, kuidas võib töösse suh-
tuda. Norrakad jälgivad hoo-
lega, et tööl ei veedetaks olu-
liselt rohkem aega, kui on ette 
nähtud. Näiteks haldustoega 
seotud otsesuhtlus tuli üldiselt 
enne kella 15 ära ajada ja la-
borist ei sobinud abi otsida kell 
10 ning 14, kui oli kohvipaus. 
Lisaks ei võetud uusi asju ette, 
kui see eeldas ületunde ja asi 
polnud ülipakiline. Mul võttis 
isikukoodi, pangakonto ja seega 
ka esimese palga saamine aega 
saabumisest alates umbes kolm 
kuud ning maailma ühte kalli-
masse riiki kolides võib see olla 
paras proovikivi. Õnneks pak-
kus ülikool ka avanssi ja selle-
ga seoses hoidsin elus esimest 
korda käes mulle kirjutatud 
tšekki, mille sain kätte konto-
rist, mis oli avatud neljapäeva 
pärastlõunati paar tundi. Tše-
kiga pidin minema kesklinna 

„Suur ja väike ahi“ ehk põhilised katseseadmed NTNU-s.
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postkontorisse, kust sain vastu 
sularaha. Eestis on ikka hea 
elada!
Aja möödudes sain siiski ko-
halikud kombed enam-vähem 
selgeks ja head töised suhted 
paika. Näiteks oli aeg, kui 
katsetamiseks olid ruumid 
renditud, aga elekterkütteke-
had kippusid aina läbi põlema 
– polnud probleemi tunni jook-
sul ühendused kokku keevita-
da, kui olin ise ettevalmistuse 
ära teinud. Järeldoktorantuuri 
lõpus olid aga kohalikud mulle 
suureks abiks, kui valmistasin 
ette uurimistoetuse taotlust 
NTNU, TalTechi jt partnerite-
ga ja tähtaeg oli lähedal.

Mida teha vabal ajal?
Selle koha pealt on järeldokto-
rantuur paras väljakutse – kui 
välismaale minna vahetustu-
dengina või doktorantuuri, siis 
on endasuguseid kaaslasi oma-
jagu, aga järeldoktorandina 
olin üks vähestest. Vaba aega 
on võrreldes Eestiga oluliselt 
rohkem ja valdavalt tuleb ise 
nuputada, mida pihta hakata. 
Põhjamaalastele kohaselt võtab 
norrakatel sõprussuhete loomi-
ne aega ning minul oli algusest 
peale plaanis kahe aasta möö-
dudes koju naasta – see võis ala-
teadlikult mõjutada integreeru-
mist ning tagantjärele öeldes ka 
suuremat koduigatsust ja stres-
si. Samas kadestasid paljud mu 
kolleegid olukorda, et TalTechis 
oodati minu naasmist: enamikul 
neist oleks raske saada sama-
väärne positsioon oma koduüli-
koolis valitseva suure konku-
rentsi tõttu.
Minu elukaaslane järgnes 
mulle Erasmuse programmiga 
paar kuud hiljem ning temal 
tuli otsida tööd olukorras, kus 
isegi norrakatel ei olnud liht-
ne tööd leida. Vaba aega aga 
sisustasime koos.
Norras on iseenesestmõistetav 
käia looduses ja seda me ka 
tegime. Enamus kalast, mida 

MIDA KOGEMUSEST ÕPPISIN?
Kokkuvõttes olen ülimalt rahul, et selle tee ette võtsin, ja soovitan 
kõigil välisülikoole külastada. Kahe aasta jooksul arenesid mär
gatavalt minu eksperimentaalsed oskused ja arusaam hoonetes 
toimuvatest füüsikalistest protsessidest. 
MINU SOOVITUSED SEOSES JÄRELDOKTORANTUURIGA

 � Ürita ennast siduda mõne teadusprojektiga, et oleksid osa meeskonnast.
 � Kui sul on silmapiiril uurimisrühm, kuhu tahad siirduda, siis loo juba 

eelnevalt suhteid, näiteks konverentsidel.
 � Tegele oma valdkonnas millegi uuega, et võimalikult palju õppida.
 � Õpi nendelt, kes on teistsuguse taustaga kui sa ise.
 � Vii ennast varakult kurssi kohaliku bürokraatiaga ja tee ettevalmistusi.
 � Valmistu selleks, et saaksid ka välismaal tegeleda oma hobidega ja 

seeläbi vaba aega sisustada.
 � Ole valmis, et Eestis käies sul vaba aega enam ei ole.
 � Kui sinu uurimisrühma tuleb välismaalt teadlane, siis arvesta, et ka 

tema peab ülal loetletuga tegelema.

valmistasime, oli meil endil 
fjordist püütud, sõit mäesuu-
sakeskustesse, näiteks Åresse, 
võttis aega kuni kaks ja pool 
tundi ning NTNU spordiklubil 
on oma metsaonnide võrgus-
tik, mida mõned korrad külla 
tulnud sõprade-sugulastega 
külastasime. Lisaks pakkus 
NTNU spordiklubi trenne suu-
satamisest ja jalgpallist allvee-
ragbi ja lendluudpallini, mis 
kujutas endast pallimängu, 

hoides jalge vahel harjavart. 
Üks saksa külalisteadur tuli 
lendluudpallis lausa Norra 
meistriks ja käis ka Euroopa 
meistrivõistlustel. Mina män-
gisin ühe hooaja Kesk-Norra 
tugevuselt kolmandas saaliho-
ki liigas ning teise aasta Norra 
tugevuselt teises liigas võrk-
palli. Tekkis ka läbikäimine 
kohaliku Eesti kogukonnaga, 
mis aitas samuti kenasti aega 
sisustada. ■
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Fotod: Mattias Kitsing

GALERII

19. ROBOTEX: LIGI 10 000 
VÕISTLEJAT JA KÜLASTAJAT 

Planeedi suurimal robootikafestivalil Robotex 
International toimus tänavu 20 võistlust ning 
osales 2511 võistlejat 38 riigist, külastajaid käis ligi 
10 000. Robotex MTÜ tegevjuht Ave Laas märkis, 
et nii palju välisvõistlejaid pole Robotexil kunagi 
varem osalenud – lausa 46% osalenuist, kuid sellest 
hoolimata suutsid eesti robootikud esikohti võita.

Ka TalTechi Robotiklubi tiimid noppisid võistlustel 
nii esikohti kui ka eriauhindu; esikohad saadi 
labürindivõistlusel, takistusega joonejärgimises 
ja Starshipi loomade päästmise võistlusel. Robot 
„Juuksur“ sai Milrem Roboticsi eriauhinna ja robot 

„Mousetrap“ Proeksperdi ilusa koodi auhinna. 
Kõikide võistluste tulemustega saab tutvuda 
Robotexi veebilehel robotex.international. 

Robotexi EXPO-l oli võimalik tutvuda kõikvõimalike 
uusimate tehnoloogiasaavutustega; TalTechi 
messialal oli väljas Iseauto mudel, Wingkopter, 
isejuhtiv tudengivormel, sai ka mängida 
basseinimängu „Laeva saatus“ ning lauajalgpalli 
TiltBall. 

Järgmine Robotex International toimub  
4.–6.12.2020 Saku Suurhallis.
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Innovatsiooni ja ettevõtluskeskusel MEKTORY täitus 12. novembril kuus 
tegevusaastat, sünnipäeva peeti 2. detsembril. Ehkki Mektory on ise üsna 
suupärane nimi, on see tegelikult akronüüm pikemast nimest: Modern 
Estonian Knowledge Transfer Organisation for You. 

Mektory direktor, prorektor Mati Lukas  Fotod: TalTech

Idee luua Tallinna Tehnikaülikooli inter-
distsiplinaarne innovatsioonikeskus, kus eri 
valdkondade ja riikide üliõpilased, teadlased 
ja ettevõtted teeksid ühiseid projekte, sündis 
aastatel 2010–2011. Algselt oli plaanis luua 
kolm omavahel sidustatud Mektoryt: ärimude-
lite, mobiilsete teenuste ja meedia ning disaini 
ja tootearenduse jaoks.
2011. aastal otsustati alustada disaini ja toote-
arenduse Mektory piloteerimisega. Selleks sõl-
misid koostöölepingu Tallinna Tehnikaülikool, 
Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnika-
kõrgkool ning sihtasutuselt Archimedes taotleti 
alameetmest „Kõrgkooli innovatsioon“ toetust 
144 000 eurot eesmärgiga käivitada innovat-
sioonikeskus 2013. aastal. See oli tõeline avali-

ku ja erasektori partnerluse ehk PPP – projekti 
edulugu, millesse panustasid nii riik, ülikool 
kui ka ettevõtted. Lühikese ajaga käivitati 5 
innovatsiooniprojekti, kaasati 16 koostööpart-
nerit eraettevõtjatest kuni välissaatkondade-
ni. Mektory eesmärgiks seati uute ettevõtete 
loomine, rakendusuuringud, prototüüpide 
loomine ja tootearendus, uute disainilahenduste 
väljatöötamine ning praktiliste eksperimentide 
ja katsete läbiviimine. Eeskujuks võeti Aalto 
ülikooli „Aalto Design Factory“, aga ka MITi, 
Stanfordi, Lancasteri, Liverpooli, Manchesteri 
jt ülikoolide innovatsioonikeskused.
Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory 
avati endises IT-majas Raja 15 aadressil  
12. novembril 2013.

MEKTORY

KOLME MEKTORY 
ASEMEL SÜNDIS ÜKS,
AGA SEE-EEST VÕIMAS
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Keerukas ärimudel
Planeeritud isemajandav ärimudel, mis arvestas 
tuludega projektidest, ettevõtluslepingutest, 
sponsorlusest, koolitustest, rendist ja ülikooli 
eelarvest, siiski nii kiiresti ei käivitunud. Põhju-
sed olid erinevad: rendipinda oli vähe, teenuste 
väljatöötamine oli aja- ja töömahukas, müügi-
võimekus väike, sponsortulud ebaregulaarsed, 
samas püsikulud, tegevus-, arendus- ja remon-
dikulud suhteliselt suured, mistõttu Mektory 
jätkusuutlikkuse tagas eelkõige ülikool eelarve-
listest vahenditest.
Samas pole idee Mektory isemajandavast 
tegutsemisest kuhugi kadunud. Kuue aastaga 
on kontseptsioon muutunud elulähedasemaks, 
ülikooli ja ettevõtete vajadustele paremini 
vastavaks. Teenuste valik, kvaliteet ja hind on 
muutunud konkurentsivõimelisemaks. 
Kolme Mektory asemel räägime ühest, millel on 
kolm põhifunktsiooni: olla ülikooli innovatsioo-
ni-, koostöö- ja demoala. Nende funktsioonide 
täitmiseks oleme loonud omavahel hästi sidusta-
tud struktuuri. 
Ettevõtjate ja teadlaste kokkuviimine, uute 
ettevõtete loomisele kaasaaitamine, ettevõtluse 
ökosüsteemi kujundamine, rahastamisvõimaluste 
nõustamine, teadmuse kommertsialiseerimine, 
õiguskaitse ja intellektuaalse omandi haldamine 
ning interdistsiplinaarse koostöö soodustamine on 
Mektory Tehnoloogiasiirde keskuse ülesan-
ne. Üliõpilaste kaasamise eest hoolitseb Uus
ettevõtluskeskus, mis korraldab uute äriideede 
leidmiseks häkatone ning toetab iduettevõtete 
loomist. Ülikooli järelkasvu eest hoolitseb Teh
noloogiakool, mis pakub igas vanuses lastele 
tehnika- ja tehnoloogiaalaseid tegevusi. Uute 
tegevustena oleme Mektorysse toonud Konve
rentsikeskuse, mis pakub täisteenust nii rah-
vusvaheliste teaduskonverentside kui ka ülikooli 
ürituste korraldamisel, ning Vilistlaskeskuse, 
mis hoiab ja arendab koostööd vilistlastega. 
Mektoryt külastab aastas 50–70 tuhat inimest. 
Siin korraldatakse kohtumisi, seminare, koolitusi, 
konverentse, häkatone ja näituseid. See on ka 
põhjus, miks soovime just siin esitleda TalTechi 
edulugusid ning tutvustada uusi projekte ja ideid.

Uued arengud
2019. aasta oli mitmes mõttes pöördeline. 
Muutus Mektory väline kuvand: disainisime 
fassaadi ülikooli värvidesse, uuendasime fuajee, 
lõime poe- ja demoalad. Mektory saal sai Eestis 
ainulaadse 270-kraadise ScreenX ekraani, tu-
dengitele lõime uue koostööala Innovation HUB, 
uuendasime e-riigi laborit ja USA Educationi 

ruume. Uute seminariruumidena lõime Chinese 
Gardeni ning Playtecki koostööala.
Veelgi olulisemad on aga kontseptuaalsed 
muutused. Soovime rohkem algatada ja osaleda 
ülikooli edulugudes ning seeläbi kaasata ka roh-
kem üliõpilasi, soovime rohkem olla teadlastele 
abiks leiutiste kommertsialiseerimisel, soovime 
rohkem kaasata ettevõtteid ülikooli arengusse 
ning anda oma panuse ettevõtliku ülikooli kont-
septsiooni. Meie tänane potentsiaal võimaldab 
meil märksa aktiivsemalt osaleda rahvusvahe-
listes projektides ning olla partneriks suurtele 
rahvusvahelistele ettevõtetele.
Algava aasta suurimateks ettevõtmisteks on 
kindlasti 0-korruse avamine üliõpilastele 24/7 
projektitööks, ettevõtlusõppeks ja prototüüpide 
loomiseks, virtuaalreaalsuse keskuse avamine, 
droonide võistlusraja ehitamine, kaasaegsete 
turvalahenduste kasutuselevõtmine ning ise-
tasuva ärimudeli loomine. Kas see on reaalne? 
Oleme oma arengus jõudnud staadiumisse, kus 
meie teenuste valik ja kvaliteet lubab olla opti-
mistlik – me saame sellega hakkama!
Tulge vaadake, kuidas Mektory muutub! ■
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VIRUMAA KOLLEDŽ 
VÕTTIS ENDALE 
SUURE EHMATAVALT 
JULGE EESMÄRGI

Per aspera ad astra

Ajal, kui kõikidel tasanditel – 
Eesti riigi valitsus, omavalit-
sused, ülikoolide juhtkonnad 
– käib arutelu, mis saab ülikoo-
lide regionaalsetest struktuuri-
üksustest, on Virumaa Kolledži 
meeskond seadmas oma Suurt 
Ehmatavalt Julget Eesmärki. 
Tegemist on strateegilise ees-
märgiga, tuntud kui BHAG (Big 
Hairy Audacious Goal), mis on 
innustav kogu meeskonnale 
ja mille saavutamine muudab 
(mõtte)maailma. 
Just aasta lõpus on õige aeg 
seada natuke ulmelisemaid 
eesmärke. Novembri esimestel 
päevadel kogunes kolledži juht
rühm Purtse mõisas, et tööta-
da läbi strateegia aastani 2025 
ning seada lühemad eesmärgid 
käesolevaks õppeaastaks. Esi-
mese asjana hinnati meeskonna 
„tervist“ (POWER), mis 1000 
punkti skaalal sai tulemuseks 
438. Ühiselt kinnitati, et kolled-
žis on seatud õiged prioriteedid 
ning nende täitmisse on kaasa-
tud sobivad ja pädevad inimesed. 
Kõige enam vajab parandamist 
n-ö õigete inimeste süsteemsete 
kokkusaamiste korraldamine 
ning meeskonnaliikmete ühisele 
visioonile pühendumuse suuren-
damine. Jah, 19 mitmel rindel 
aktiivse inimese kokkusaamise 
korraldamine on suur prooviki-
vi. Panustab ju pea iga kolledži 
juhtliige aktiivselt ka regionaal-

sel tasandil, olgu see siis mitme-
tes nõu- ja otsustuskogudes ning 
töörühmades osalemine või koo-
lituste, seminaride, konverentsi-
de korraldamine või läbiviimine.
Kohtumist juhtis Veiko Sepp, 
endine Ericsson Eesti peadi-
rektor ja Ericsson Balti tütar-
ettevõtete juht. Veiko innustas 
osalejaid keskenduma pikale 
perspektiivile (aastale 2030), 
väljenduma selgelt ja kirgli-
kult, tunnetama, milles soovi-
takse olla maailma parimad. 
Nelja meeskonna töö ja fantaa-
sialennu tulemusena valmis-
ki kolledži eesmärk aastaks 
2030. Siin ta on: aastal 2030 
on Eesti Virumaa Ülikool 

Virumaa Kolledži direktor Mare Roosileht  Foto: Heiki Laan

rahvusvaheliselt tunnusta
tud tehnoloogia, teadus ja 
kompetentsikeskus, kuhu 
õppima või tööle asumiseks 
on kõige kõvem konkurents 
maailmas. Elame – näeme!
Kui suur eesmärk on seatud, 
tuleb paika panna väiksemad 
ning astuda samm-sammult 
määratu sihtide poole. Igal 
meeskonnaliikmel on oma kin-
del roll, vastutus ja tulemus-
mõõdikud, mille täitmisel ei ole 
ükski eesmärk saavutamatu. 
„Edu saladus peitub visaduses 
teel sihile,“ ütleb Suurbritan-
nia poliitik Benjamin Disraeli. 
Ja visadust Virumaa Kolledži 
meeskonnal juba jätkub. ■

Meeskond, kes sõnastas Suure Ehmatavalt Julge Eesmärgi
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1. novembril toimus Sisekait-
seakadeemias täiskasvanu-
hariduse tänusündmus, kus 
tunnustati 2019. aasta tublisid 
õppijaid ja õpitegusid. Aasta 
õppija eripreemia sai Tallinna 
Tehnikaülikooli Virumaa Kol-
ledži teabespetsialist Tamara 
Tuhkunen. Paar nädalat va-
rem omistati talle Ida-Viru-
maa aasta õppija 2019 tiitel. 
Kaks aastat tagasi toimus 
Tamara elus oluline muutus. 
Kuna eelmine raamatukogu-
hoidja lahkus ootamatult töölt, 
oli vaja talle kiiresti asendaja 
leida. Kolledži juhtkonnale oli 
Tamara oma töökuse ja peale-
hakkamisega silma jäänud 
ning nõnda tehtigi talle ette-
panek sellele ametikohale asu-
da. Uus amet oli Tamara jaoks 
suur väljakutse, sest kõike tuli 
alustada nullist ja õppida väga 
kiiresti, mida Tamara rõõmu-
ga tegigi. Tänu sihikindlale 
tööle sai ta järjest keeruka-
maid tööülesandeid ning tõusis 
tugitöötajast infospetsialistiks. 
Üheks proovikiviks sai eesti 
keel, mida uues ametis pidi 
oskama vähemalt B2 tasemel 
ja milleta ta seni oli hakkama 
saanud. Tamara ise meenutab: 
„Kuigi olen kogu elu Eestis ela-
nud, ei olnud mul eesti keelt 
igapäevases elus vaja. See oli 
minu jaoks umbes nagu taustal 
mängiv raadio. Töö ei olnud aga 
ainuke põhjus, miks hakkasin 
eesti keelt õppima. Sain aru, et 
ilma selleta ei saa enam töötada 
ja inimestega suhelda. Tahtsin 
rikastada oma sõnavara ja saa-
da uusi teadmisi. Õppisin terve 
õppeaasta, aga kõige raskem oli 
esimene nädal. Mõne aja pärast 

sain juba aru, mida inimesed 
paluvad, ja vastasin eesti kee-
les. Muidugi oli lausetes vigu, 
aga töökaaslased aitasid mind 
ja seletasid, kuidas on õige“. 
Sel kevadel sooritas Tamara 
edukalt eesti keele B1 tase-
me eksami ning õpib hoolega 
edasi. Ta on julge ega karda 
küsida. „Arvan, et olen info-
keskuses uuel töökohal tööta-
tud aasta jooksul muutunud 
enesekindlamaks, ühtlasi 
julgustan ka teisi endisi tu-
gitöötajaid, kes on töötanud 
puhastusteenindajana. Püüan 

Virumaa Kolledži õppedirektor Anu Piirimaa  Foto: HTM

AASTA ÕPPIJA 2019 
ERIPREEMIA TULI TALTECHI 
VIRUMAA KOLLEDŽISSE

neid innustada edasi arenema 
ja midagi uut õppima. Olen 
tõusnud ametiredelil ja usun, 
et vaatan maailma lahtiste 
silmadega. Räägin kõigile, et 
õppida ei ole kunagi hilja!“ 
kinnitab Tamara.  
Täiskasvanud õppija nädal 
(TÕN) on saanud traditsioo-
niliseks üle-eestiliseks täis-
kasvanuharidust popularisee-
rivaks ja õppimisvõimalusi 
tutvustavaks ürituseks. TÕNi 
ajal on fookuses inimese õp-
pimine ja enesetäiendamine 
kogu elu jooksul. ■
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„Põlevkivikeemiatööstus peab 
põhinema otse põlevkivile, mit-
te õlitootmise kõrvalsaadustele 
ehk resortsinoolidele,“ leiab Tal-
linna Tehnikaülikooli professor 
akadeemik Margus Lopp, kes 
tutvustas oma ettekandes uu-
ringut tehnoloogiast, kus ained 
võetakse põlevkivist välja otse, 
vahepealsete töötlemisetap-
pideta. Akadeemik rõhutas ja 
pani südamele, et puit, toit ja 
maavarad on Eesti riigi rikkus 
ning need vajavad uurimist ja 
teaduspõhist lähenemist: uued 
tehnoloogiad tulevad vaid tead-
laste laboritest, kuid see vajab 
finantseerimist. 

Uued suunad – biotöötle
mine ja koospürolüüs 
Uusi arenguid maake ja metalli 
sisaldavate jääkide töötlemisel 
arendatakse läbi biotöötluse tea-
dus- ja arendusettevõttes Biota-
Tec OÜ. Ettevõte juhatuse liige 
Sirli Sipp Kulli sõnul püüavad 

nad väärindada toormeid või jää-
ki, kasutades ära kindlate mik-
roorganismide loomulikku elu-
tegevust. „Laboris „meelitame“ 
erinevaid kooslusi kohanema 
toormetega nii, et mikroorganis-
mide koostöö ning loomuliku elu-
tegevuse käigus alaneks näiteks 
põlevkivis orgaanilise väävli ja 
metallide sisaldus, või nn vaes-
te maakide ja jäätmete puhul 
muutuksid metallid veeslahus-
tuvateks. Koostöös Põlevkivi 
Kompetentsikeskuse teadlastega 
on üheks parimaks tulemuseks 
kukersiidis orgaanilise väävli 
sisalduse vähenemine ligi 55%,“ 
selgitas Sipp Kulli.
„Liigne süsihappegaas ja me-
taan atmosfääris on muutumas 
tõsiseks keskkonnaprobleemiks, 
vallandanud kliimapaanika ja 
teinud keskkonnakaitsest oma-
ette kasumliku majandusharu,“ 
tõdes Tallinna Tehnikaülikoo-
li Virumaa Kolledži Põlevkivi 
Kompetentsikeskuse vanemtea-

Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus Annely Oone  Foto: Dmitry Matveev

dur Hella Riisalu. Keskuse la-
boris tehtud alusuuring kasutas 
sorteerimata, pesemata ja eri-
nevatest komponentidest prügi 
alternatiivselt koospürolüüsis 
ehk kuumutati õhuhapnikuta 
ning saadi gaasi, õli ja poolkoksi. 
„Põlevkivi jääkproduktide, nagu 
killustik, tuhk ja poolkoks, lisaks 
liiva ja plastprügi koospürolüüsi 
protsess võib mõnede komponen-
tide puhul võimaldada segus ka-
sutada kuni 80% plastjäätmeid,“ 
selgitas Riisalu uuringutulemusi. 

Põlevkivituhad ei ole hal
vemad kivisöetuhkadest 
Eestis tekkis 2018. aastal põ-
levkivitööstuses 9,4 miljonit 
tonni tuhka, millest vaid 1,9% 
ehk 175 000 tonni taaskasu-
tati. Tallinna Tehnikaülikooli 
energiatehnoloogia instituudi 
professor Alar Konist selgitas, 
et põlevkivituhad ei eristu nega-
tiivselt kivisöetuhkadest. „Jah, 
põlevkivituhad on ohtlikud, kuid 

13. novembril 2019 Jõhvi Kontserdimajas toimunud põlevkivikonverentsil 
„Muutuste tuules“ tutvustasid teadlased valdkonna uusimaid avastusi ning 
väideldi teaduse ja tööstuse arengute üle. 

QUO VADIS, 
PÕLEVKIVITÖÖSTUS?
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mitte ohtlikumad kui söetuhad. 
Euroopas ja Ameerikas ei käsit-
leta kivisöetuhka kui ohtlikku 
jäädet. Kuna Eestis peab põlev-
kivituhka käsitlema ohtliku jäät-
mena, raskendab see oluliselt 
tuha taaskasutamist võrreldes 
tavajäätmetega,“ selgitas Konist 
koos Tartu Ülikooli teadlastega 
tehtud uuringu koostamise põh-
just. Teadlaste kollektiiv jõudis 
järeldusele, et on soovitatav ra-
kendada põlevkivituha ohtliku 
omaduse HP 14 määramisel ar-
vutusmeetodit. Arvutustulemus-
te põhjal, mis põhiosas arvesta-
vad raskmetallide sisaldustega, 
ei ole põlevkivituhad keskkonna-
ohtlikud.
Põlevkivituhka on põllumajan-
duses põldude lupjamisel kasu-
tatud aastakümneid. Põlevki-
vituha mõju puude kasvule ja 
taimkattele Puhatu mahajäetud 
turbakaevandusalal tutvustas 
Eesti Maaülikooli vanemteadur 
Katri Ots. „Üheks võimaluseks 
liikumisel madala süsinikuga 
majanduse suunas on mahajäe-
tud kaevandusalade metsasta-
mine. Istutatud taimed kasva-
vad hästi, alustaimestikku eriti 
ei teki, puude okkad ja lehed on 
suuremad kui mitteväetatud 
aladel,“ kirjeldas Ots. Vanem-
teadur soovitas põlevkivituhka 
kasutada segus puutuhaga, 
kuna viimasel on suurem efekt. 

Poolt ja vastu  
Põlevkivikonverentsi debatis 
kohtusid poolt- ja vastuargumen-
did nii Eestis põlevkivi kasuta-
mise tuleviku kui ka põlevkiviõli 
eelrafineerimistehase rajamise 
teemal. Konverentsi moderaato-
ri, Rahvusringhäälingu raadio-
ajakirjaniku Arp Mülleri juhitud 
debatis väitlesid Riigikogu liige 
ja endine keskkonnaminister, 
Reformierakonna liige Keit Pen-
tus-Rosimannus, Eesti Energia 
AS juhatuse liige Margus Vals, 
Viru Keemia Grupp AS juha-
tuse esimees Ahti Asmann, SA 
Stockholmi Keskkonnainstituu-
di Tallinna Keskuse juhataja 

Lauri Tammiste, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriu-
mi energeetika osakonna juha-
taja Jaanus Uiga ning Tallinna 
Tehnikaülikooli Virumaa Kolled-
ži professor Allan Niidu.
Ahti Asmann ütles, et eelrafinee-
rimistehas on järgmine samm 
kõikide arenduste juures. „Osali-
ne vesiniktöötlus annab võimalu-
se toota standardset laevakütust 
ja muuta unikaalse põlevkiviõli 
standardseks tooteks. Nõudlus 
laevakütuste turul kasvab, laeva-
kütus kallineb,“ rääkis Asmann. 
Tema arvates on projekt riigi 
jaoks tasuv 1–2 aastaga. „Riigil 
on mõistlik projekti sisse tulla, 
vaatamata kliimaneutraal suse 
eesmärkidele. Riik võiks vahe-
peal raha teenida ning selle ra-
haga investeerida taastuvener-
gia arendamisse ja Ida-Virumaa 
tööstusliku taristu arendamisse,“ 
arvas Viru Keemia Grupi juht 
eelrafineerimistehase rajamise 
kohta. Põlevkivitööstuse ettevõt-
te juhti toetab akadeemik Mar-
gus Lopp, kes usub, et põlevkivi 
valdkonnal ilma õli rafineerima-
ta tulevikku ei ole. 
Eelrafineerimistehase rajamise-
le oponeerinud Lauri Tammiste 
leidis, et tehase rajamisel on 
positiivset üllatust tõenäoliselt 
vähe, negatiivse osa on suurem. 
„Ettevõtjad on tahtmist täis. 
Neil on huvi ja soov, kogemused, 
infrastruktuur on olemas. Aga 
vastutuul on tugev ja läheb aina 
tugevamaks,“ rääkis Tammiste.
Riigikogu liikme Keit Pentus-
Rosimannuse hinnangul on 
täna inimesed valmis rohkem 
vanast lahti laskma kui poliiti-
kud. Endine keskkonnaminis-
ter arvas, et riigi investeerin-
gud eelrafineerimistehasesse 
ei oleks mõistlikud. „Loodan, 
et riigil on tarkust ja ettenäge-
likkust seda otsust mitte teha. 
Suurt pilti nähes ja trende tea-
des oleks see ebamõistlik otsus. 
Kustutame tulekahju veidi lah-
jema bensiiniga,“ arvas Pentus-
Rosimannus.

Jaanus Uiga esindas debatis 
Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeeriumi seisukohti. 
„Täna analüüsitakse ministee-
riumites eelrafineerimistehase 
projektis osalemist ja selle ellu-
viimist. Riigi ootus on, et klii-
maneutraalsusesse panustavad 
kõik, mitte ainult põlevkivitöös-
tus,“ teatas Uiga. Ta avaldas ka 
soovi teadlaste kiiremast panu-
sest, et tehnoloogilist valmis-
olekut tõsta. „Aega meil palju 
ei ole. Uus lahendus võiks meil 
valmis olla,“ arvas Uiga. 
Uusi arendusi koospürolüü-
sis plastikuga ning metanooli 
tootmist tõi välja riigiettevõtte 
esindaja Margus Vals. „Tehno-
loogiliselt kõige kaugemale on 
jõudnud metanooli tootmine, 
sest gaasistamisseadmeid on 
maailmas palju. Plastiga peame 
läbi käima sama tee nagu rehvi-
de kasutuselevõtuga. Uuringuid 
tehnoloogilisteks uuendusteks 
peab toetama,“ selgitas Vals. 
Teadlaskonda esindanud profes-
sor Allan Niidu leidis, et vajadus 
energiajulgeoleku järele pole 
Eestis kadunud. „Kliimaneut-
raalsuse saavutamiseks peavad 
olema 2050. aastaks salvestus-
meetodid – tulevikuenergeeti-
ka vajab akusid. Bioleostamine 
võib olla võimalus maavarasid 
teisiti kasutada ning saada kät-
te metalle, mida akude tootmi-
sel kasutada,“ selgitas professor 
Niidu. 
Põlevkivikonverentsil esitleti 
12 põlevkivivaldkonna poster-
ettekannet Tallinna Tehni-
kaülikoolist, Tartu Ülikoolist, 
Eesti Maaülikoolist, Keemilise 
ja Bioloogilise Füüsika Insti-
tuudist ning Keskkonnaminis-
teeriumist. 
Tallinna Tehnikaülikooli Viru-
maa Kolledži Põlevkivi Kom-
petentsikeskus korraldas Ida-
Virumaal põlevkivikonverentsi 
11. korda. Konverentsi korral-
damist toetas Euroopa Liidu 
Regionaalarengu Fond. ■
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Sügissemestril toimus kolmandat aastat järjest 
Starter@Virumaa programm, kus üliõpilased ja 
kooliõpilased töötubades äriideid genereerides 
ettevõtlust õpivad – noored saavad teada, kuidas 
ettevõtlusega alustada, kuidas ära tunda asjako-
hane ja edukas idee ning mida täpselt start-up 
tähendab; meeskondadena töötades saab nõu 
küsida praktikutelt.
Sellel aastal osales Virumaa Kolledžis Kohtla
Järve programmis viis meeskonda, kokku ligi 25  
tudengit. Kõik ideed, millega septembris alus-
tati, on seotud tehnika ja inseneriharidusega. 
Meeskonnad ja ideed olid järgmised:
 � CO2 – seade, mis teeb kindlaks, kui suur on 

ruumi õhus hapnikusisaldus, ja määrab ka 
õhuniiskuse. See hoiab töötajate tervist ja 
aitab kaasa paremate tulemuste saavutami-
sele. Terves kehas terve vaim!

 � Conveyance app – suurte asjade kolimistee-
nust pakkuv äpp.

 � Hakuna Matata – nutiseadmete laadimisjaa-
mad avalikesse kohtadesse.

 � TechAct – nutikas käevõru lastele ja noortele, 
et olla kontaktis vanematega ning mis tagab 
turvalisuse ja kindluse. Pimedal ajal teeb 
kandja nähtavaks, sest töötab kui helkur.

 � Woodcase – painduvast puidust isikupärased 
vutlarid/kaaned Sinu nutiseadmele. Origi-
naalsus ja naturaalsus loeb!

Tänane kogemus näitab, et tudengitel on äge-
daid ideid, kuid puudu on julgusest kõike seda 
testida, ohutult õppeprotsessis proovida. Seepä-
rast peab üheskoos lihvima esinemisoskust ja 
ka enda ideede selgitamise võimekust – kõige 
raskem on tutvustada oma ideed võõrale, asjasse 
mitte puutuvale inimesele, ning selgitada, mida 
ja miks tehakse. 
Üliõpilased said oma esinemis- ja ideede maha 
müümise oskust testida ning demonstreerida 
novembris Virumaa Kolledžis toimunud Startup 
Estonia üritusel „Ideede supp“, jaanuaris tutvus-
tatakse ideid ja prototüüpe Virumaa Kolledžis 
žüriile. ■

Raili Kuusik  Fotod: Dmitry Matveev

STARTER@VIRUMAA  
TOOB NOORED ETTEVÕTLUSE 
JUURDE

MIS ON START-UP?
Idufirma, inglise keeles start-up, termin 
võeti kasutusele 2000. aastal ja tähen
dab käivitusettevõtet: see ei ole „päris 
firma“, kus teatakse, kuidas raha teenida,  
vaid grupp inimesi, kes alles otsivad 
selleks võimalusi.
Idufirmat eristab teistest alustavatest 
ettevõtetest asjaolu, et idufirma toodet 
või teenust ei ole veel äriliselt tõestatud,  
puudub kindel kliendibaas ning ärimudel  
on pidevas arengus ja võib protsessi 
käigus isegi kardinaalselt muutuda. 
Idufirma võib tegutseda mis tahes vald
konnas, kuid enamik neist tegutsevad 
tehnoloogia või tarkvara alal, kuna  
seal on uue toote väljaarendamise 
kulud teiste tegevusaladega võrreldes 
väiksemad.

TechAct meeskond

Woodcase meeskond
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ÕPETAJATE PÄEV  
VIRUMAA KOLLEDŽIS
Õpetajate päeva ettevalmistusprotsessi kaasas 
kolledži juhtkond ka meid, üliõpilasnõukogu 
liikmeid. Alguses olime veidi arglikud ega osa-
nud kuidagi reageerida pakkumisele viia ise läbi 
loengud ja praktilised harjutustunnid. Aruta-
sime ja analüüsisime ning leidsime, et teeme 
plaani teoks. Julgete päralt on ju maailm!
Ühise nõupidamise järel saime rollid ja loengud 
jaotatud, igaühele kindla ülesande antud. Kaks-
teist üliõpilasnõukogu liiget olid nüüd ametis õp-
pejõududena ja kolledži juhtidena ning õpetajate 
päeva taustajõududena.
Kõik loengud kestsid sel päeval 45 minutit ja 
õppetöö toimus päris ladusalt. Meile meeldis 
loenguid anda, tunda ennast olulise ja vajaliku-
na. Saadud kogemus andis kindlasti lektori tööst 
uue ettekujutuse. Saime teada, mida tähendab 
ettevalmistustöö loenguks ja praktiliseks har-
jutustunniks, aga ka tunda loengu läbiviimise 
rasket tööd, sest reaalselt peab suutma tekkiva-
tele küsimustele kohe vastata ja tudengeid õiges 
suunas juhtida. Kõik see oli paras pähkel!

Pärast lõunat oli teisel korrusel aktus ja osale-
jatele kaetud magus suupistelaud – „direktor“ 
Tatjana Smirnova andis tänukirjad loengute 
läbiviijatele! Vahva üllatus! Ja kuna saadud 
kogemus oli igati positiivne, soovime õpetajate 
päeva pidamise ja loengute andmise üliõpilas-
nõukogu poolt kolledžis traditsiooniks muuta. 
Usume, et oleme kõik seda väärt! ■

Üliõpilasesinduse liige Evelina Marhel  Foto: Gleb Petrov

VIRUMAA KOLLEDŽI
TEADUS- JA TEHNIKAKOOL TOOB 
KOOLIÕPILASED ÜLIKOOLI

Virumaa Kolledž on juba aastaid panustanud 
insenerihariduse populariseerimisse kooliõpi-
laste hulgas. Töötubade ja programmide valik 
on kasvanud nii suureks, et tegevused tuli 
koondada ühise nimetaja alla: Virumaa Kolled-
ži teadus ja tehnikakool.
Virumaa Kolledži teadus ja tehnikakool pakub 
kõikidele kooliõpilastele 1.–12. klassini võimalu-
si osaleda teadusklubides, -laagrites, -kursustel 
jm tehnikavaldkonda populariseerivates tege-
vustes. Näiteks on valikus animatsioonilaager, 
robootikaklubi, 3D modelleerimine, keemia ja 
palju muud, kus on köitvad katsed, tehniliselt 
keerukad ülesanded ja loomulikult palju uusi 
teadmisi matemaatikast, keemiast, füüsikast, 

programmeerimisest. Tegevused kooliõpilastele 
on võimalikud vaid tänu kolledži aktiivsetele 
tudengitele, kes on õppejõudude juhendamisel 
teinud endale selgeks mitmesugused töötoad ja 
programmid ning õpetavad nüüd ise kooliõpilasi.
Koostöös Tartu Ülikooli Teaduskooliga on Ida-
Virumaa koolidel võimalus osaleda ka Kohtla-
Järvel Tartu Ülikooli Teaduskooli program-
mides. Detsembris alustab kolledžis füüsika 
õpikoda gümnaasiumiastmele, kus tegeletakse 
füüsikaga eksperimentaalselt ja uurides läbi 
mitmed füüsikaseaduseid. Kolleegid Tartust ja-
gasid kolledžiga ka oma uurimislabori program-
me ja peagi saavad esimesed huvilised osaleda 
„Kunstiröövi“ laboris. ■

Küllike Kullerkupp
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Fotod: Egert Kamenik

EESTI MEREAKADEEMIA 
TÄHISTAS SAJANDAT 
AASTAPÄEVA

30. oktoobril tähistas TalTech Eesti Mereakadeemia  
suurt juubelit. Kultuurikatlas pidutses meeleolukalt 
ligi 800 külalist, peamiselt kooli vilistlased ja tudengid. 

Mereakadeemia kujunemise ajalugu on kirju, kuid 
väärikas ning see väljendus ka peo programmis. 
Külaliste meeleolu hoidsid kõrgel õhtujuhid Gaute 
Kivistik ja Eeva Esse. Gaute Kivistik korraldas ka 
spetsiaalselt Mereakadeemiale kohandatud Eesti 
Mängu, mille võitis napilt vilistlaste võistkond. 

Muusikalisi elamusi pakkusid C-Jam, Sissi Nylia 
Benita ja Karl Erik Taukari Big Band. Slackliner 
Jaan Roose pakkus külalistele veidi närvikõdi 
nööril trikitamisega. 

Peol viimistles skulptor Kalle Pruuden Mereakadeemia  
juubeliks tellitud metalltaiest ning külaliste pakutud 
40 nimevariandist osutus väljavalituks (S)ajamasin. 
Valgustatud taies seisab nüüd Mereakadeemia Kopli 
õppekompleksi hoovis. Tulge vaatama!
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Tehnikaülikooli raamatukogus ei ole savitahvleid, papüürusrulle, pärga
mentkäsikirju ega inkunaableid, küll aga on ligi 700 000 raamatut, ajakirja, 
standardit, kaarti ja muud trükist. Vanim raamat pärineb aastast 1760. 
Vanade infokandjate võlu on lummav, kuid tänase ülikooliraamatukogu 
kvaliteedi mõõdupuuks on eelkõige õppe ja teadustööks vajalike eaja
kirjade, eraamatute, fakti, viite ja referaatandmebaaside kättesaadavus. 

Raamatukogu direktor 1999–2019 Jüri Järs  Fotod: Rait Aguraijuja, TalTechi arhiiv

RAAMATUKOGU 100

Kujunemisaastad
1918. aastal algas õppetöö Eesti 
Tehnika Seltsi asutatud eesti-
keelses insenerikoolis, mis kan-
dis Tehniliste Erikursuste nime. 
Aasta hiljem nimetati kool Tal-
linna Tehnikumiks. Juba Tehni-
liste Erikursuste 1918/19 õppe-
aasta eelarves olid ette nähtud 
raamatukogu kulud, aga Tal-
linna Tehnikumi raamatukogu 

inventariraamatutest nähtub, 
et esimesed sissekanded tehti 
1919. aasta 11. detsembril. Seda 
daatumit loemegi raamatukogu 
asutamisajaks ning sellest alates 
on teavikuid järjepidevalt juurde 
hangitud.
Algusaastail soetati õppetööks 
peamiselt saksakeelset kirjan-
dust, sest eestikeelset õppekir-
jandust oli väga napilt. 1920. 

aastate teisel poolel hakati 
üliõpilastele paljundama õp-
pejõudude loengutekste, mille 
hoiustamist ja müüki korraldas 
raamatukogu. Ameerika Raa-
matukoguühingult saadi tasuta 
ka ingliskeelseid tehnikaaja-
kirju. 1919–1928 täienesid ko-
gud umbes 600 köitega aastas. 
Pärast tehnikumi sulgemise 
seaduse vastuvõtmist vähen-
dati raamatukogu eelarvet, mis 

MÕNED VERSTAPOSTID
RAAMATUKOGU 
AJALOOST
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võimaldas 1929–1936 hankida 
umbes 400 köidet aastas.
1932. aastal kolis raamatukogu 
oma esialgsest asukohast Kanuti 
gildi hoones (Pikk 20) tehnikumi 
uude asukohta Vene-Balti 16 
(praegu Kopli 101). 1934. aastal 
alustati inseneriõpet ka Tartu 
Ülikoolis, kuid kahe aasta pärast 
toodi sealne tehnikateaduskond 
üle Tallinna Tehnikumi, mis 
nimetati Tallinna Tehnikainsti-
tuudiks ja 1938. aastal Tallinna 
Tehnikaülikooliks. Raamatu-
kogu hakkas regulaarselt uut 
kirjandust soetama ning püüdis 
täita tehnikumi likvideerimis-
aastail tekkinud lünki. Hangiti 
peamiselt inglis- ja saksakeelset 
täppisteaduslikku ning tehnika-
kirjandust, elavnes venekeelse 
erialakirjanduse hankimine. 
Uuemat teaduskirjandust saa-
di annetusena Briti Nõukogult 
ning õppejõud kasutasid oma 
rahvusvaheliste ühingute liik-
mesust, et tellida teaduskirjan-
dust hinnaalandusega.
1937–1940 täienesid kogud um-
bes 1300 köitega aastas. Tehni-
kainstituudi Toimetiste ilmuma 
hakkamine 1937. aastal võimal-
das alustada raamatuvahetust 
kodu- ja välismaa teadusasutus-
te ning raamatukogudega, samal 
aastal hakati lugejaid teeninda-
ma ka raamatukogudevahelise 
laenutuse teel. Tartu Ülikooli 
tehnikateaduskonna kogude üle-
andmisega täienesid raamatuva-
rad umbes 3000 köite võrra. 1938. 
aastal sai raamatukogu 112 nime-
tust ajakirju, millest 34 olid sak-
sa-, 30 inglis-, 8 vene- ja 6 prant-
suskeelsed. 1940. aastal sisaldas 
pearaamatukogu 13 500 köidet, 
lisaks oli 18 labori kogudes kokku 
umbes 7000 köidet. Lugejate arv 
oli ligi 500 ja laenutuste arv 3400 
aastas. Raamatukogu personal 
koosnes kolmest inimesest.

Pool sajandit  
võõra võimu all
Nõukogude okupatsiooni tin-
gimustes hakati kogusid kiires 

korras täiendama NSV Liidus il-
muva kirjandusega ning alustati 
raamatuvahetust sealsete kõrg-
kooliraamatukogude ja teadus-
asutustega. Poliitiliste õppeainete 
lisandumine õppekavadesse teki-
tas vajaduse muuta komplektee-
rimise põhimõtteid. Raamatuko-
gu sai suuremad ruumid ülikooli 
peahoone esimesel korrusel, kus 
avati 50 kohaga lugemissaal.
Saksa okupatsiooni ajal piirdus 
raamatukogu täiendamine Eestis 
ja Saksamaal ilmunud väljaanne-
te hankimisega. Sõjaolude tõttu 
saabusid Saksamaalt tellitud 
trükised hilinemisega või jäidki 
saamata. Tellimuste asjus saa-
deti korduvaid järelepärimisi, et 
ei katkeks ülikoolile oluliste tea-
dus- ja erialaajakirjade saamine.
Sõjajärgseil aastail jätkati NSV 
Liidus ilmuva õppe- ja teaduskir-
janduse hankimist. Kogud täiene-
sid keskmiselt 20 000 trükisega 
aastas. Õppetöö vajadusi arves-
tades osteti õpikuid suuremas 
eksemplaarsuses, ometi kõigile 
õppijatele neid ei jätkunud, kuna 
üliõpilaste arv kasvas ja sõjakee-
rises oli palju kirjandust kaduma 
läinud. Eriti suurt kahju tekitas 
Nõukogude võimuorganite läbi-
viidud „kogude puhastamine“: 
aastail 1945–1951 kõrvaldati 
Glavliti korraldusel mittesoovi-
tav eesti- ja võõrkeelne kirjandus, 
kokku üle 25 000 eksemplari. 
1950. aastate alguseks oli raa-
matukogus üle 130 000 trükise, 
kirjanduse paigutamiseks kasu-
tati ka lugemissaali. Vaja oli suu-
remaid ruume. Need saadi 1955. 
aastal vanalinnas, Lai 5 hoones, 
mis järgneva kümne aasta jook-
sul remonditi ja kohandati raa-
matukogu jaoks.
Alates 1960. aastast arenes 
raamatukogu hoogsalt nii laiuti 
kui ka sügavuti. Suurenes töö-
tajate arv, kujundati välja uusi 
töösuundi, järjepidevalt hakkas 
tööle raamatukogu nõukogu, 
mitmel korral muudeti struk-
tuuri. Alustati TPI bibliograafia 
koostamist ja teadlaste perso-

Pikk 20

Kopli 101

Lai 5
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naalnimestike avaldamist, re-
gulaarselt hakati korraldama 
uudiskirjanduse näitusi ning 
bibliograafiaõppusi üliõpilastele 
ja aspirantidele. Õppekirjandu-
se tutvustamise ja tellimise ees-
märgil korraldati kateedrite in-
fopäevi, määrati kindlaks põhi-, 
asendus- ja täiendõpikud. Lai 5 
hoones avati 64-kohaline luge-
missaal, loodi köitekoda, alus-
tati elektrograafiliste koopiate 
valmistamist lugejatele, võeti 
kasutusele teletaip tellimuste 
edastamiseks ja org automaadid 
kataloogikaartide valmistami-
seks.
Raamatukogu laienes ka geo-
graafiliselt. 1966. aastal avati 
Mustamäel lugemissaal üli-
õpilastele, 1969. aastal Kohtla-
Järve üldtehnilise teaduskonna 
raamatukogu ja 1970. aastal ma-
jandusteaduskonna raamatuko-
gu Koplis. Alates 1967. aastast 
hakati saama eestikeelse kirjan-
duse valikulist sundeksemplari, 
kogud täienesid 40 000–60 000 
trükisega aastas. NLKP ajaloo, 
sotsialismi poliitökonoomia ja 
teadusliku kommunismi õpikuid 
hangiti tuhandetes eksemplari-
des, sest neid pidi jaguma igale 
tudengile. 1970. aastate alguseks 
oli lugejate arv jõudnud 10 500 
ja kogude suurus 700 000 ning 
taas kujunes põhiprobleemiks 
ruuminappus.
1972. aastal avati Mustamäel 
uus 150-kohalise lugemissaaliga 

raamatukoguhoone. Kuna hoone 
teine järk jäi ehitamata, siis õpi-
kute kojulaenutus, vanem tea-
duskirjandus ja enamus tööruu-
midest jäid edasi Lai 5 hoonesse. 
Uus hoone andis raamatukogu 
kasutamiseks siiski avaramad 
võimalused ning järgnevatel 
aastatel hakkas külastuste ja 
laenutuste arv kiiresti kasvama. 
Raamatukogu asus välja selgi-
tama õppejõudude ja teadlaste 
infovajadusi, mitmes uuringus 
olid vaatluse all üliõpilaste luge-
mishuvid ja rahulolu kogudega. 
Kogude optimaalse kujundamise 
eesmärgil uuriti nende koostist 
ja kasutamist, määrati kindlaks 
teadusajakirjade säilitusajad. 
Erialainfo teenuse edendamiseks 
võeti tööle tehnikaülikooli hari-
dusega spetsialiste, kellest 1975. 
aastal moodustati referentide 
osakond. Kateedrite ja laborite 
kontaktisikute kaudu informee-
riti õppejõude raamatukokku 
saabuvast kirjandusest, mitmel 
teemal edastati informatsiooni 
valikteadistuse teel. Trükiste 
töötlusprotsessi analüüsimiseks 
ja täiustamiseks rakendati süs-
teemanalüüsi põhimõtteid.
1977. aastal alustas raamatu-
kogu juures tegutsemist TPI 
raamatusõprade klubi, mille kir-
jandus- ja kultuuriüritused olid 
äratuntavalt rahvusliku suu-
nitlusega ning tekitasid ülikooli 
juhtkonnas vastakaid arvamusi. 
Aastatel 1980–1991 osales raa-

matukogu Eesti retrospektiivse 
rahvusbibliograafia koostamises. 
Teadus- ja arendustöö tulemuste 
tutvustamiseks korraldatakse 
alates 1983. aastast teaduskon-
verentse, seminare ja erialapäe-
vi, kuhu on kutsutud esinejaid ka 
teistest raamatukogudest Eestis 
ja välismaal. Tänu Helsingi Teh-
nikaülikooli kolleegide toetusele 
sai raamatukogu 1990. aastal 
astuda ühingu International As-
sociation of Technological Univer-
sity Libraries (IATUL) liikmeks.
Rahvusvaheline raamatuvahe-
tus oli sõja ajal katkenud, alates 
1956. aastast hakati seda vähe-
haaval taastama. Kapitalistlike 
riikidega sai raamatuvahetust 
teostada ainult ENSV kõrgha-
riduse ministeeriumi loal ja jä-
relevalve all. Aegapidi muutus 
kontroll leebemaks ning 1990. 
aastal oli raamatukogul 114 
vahetuspartnerit (sh 88 kapita-
listlikes riikides), kellelt saadi 
70 ajakirja ja üle 600 raamatu 
aastas. Palju välisajakirju saadi 
aastatel 1956–1973 NSV Liidus 
reprodutseeritud ümbertrükki-
de kujul. Kapitalistlike maade 
teadusajakirju sai hankida pii-
ratud valuutarublade limiidi 
ulatuses, mis võimaldas tellida 
40–50 ajakirja aastas, sotsia-
lismimaade ajakirju sai tellida 
Ajakirjanduslevi kaudu. Anne-
tuste teel saadi peamiselt rah-
vusvaheliste organisatsioonide 
ja erialaühingute väljaandeid. 
Uuemaid teadusraamatuid 
saadi tasuta USA Kongressi 
Raamatukogult, eraisikute an-
netustena ja ostudena antikva-
riaadist. Teadustööks vajalike 
ajakirjade nappust leevenda-
sid mingil määral üleliiduliste 
infoorganite väljaantavad re-
feraat-, info- ja ülevaateajakir-
jad. Alates 1978. aastast sai 
tellida välisajakirjade koopiaid 
mikrofiššidel, mis võimaldas 
ajakirjade nimekirja oluliselt 
laiendada ja hankida maailma 
juhtivaid teadusajakirju. Mik-
rofiššide lugemiseks tuli kasu-
tada spetsiaalset seadet, nende 
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kvaliteet jättis sageli soovida 
ning oodatud laialdast kasuta-
mist nad ei leidnud. Välisraa-
matute hankimise võimalused 
paranesid märgatavalt aastatel 
1979–1990, kui Moskvas haka-
ti korraldama rahvusvahelisi 
raamatulaatu ning uut teadus-, 
õppe- ja teatmekirjandust sai 
osta rublade eest. Ostetud kir-
jandus läbis tsensuuri ja osa 
sellest sattus erihoiu kogusse, 
mille kasutamiseks tuli taotleda 
kirjalik luba.
Esimesed sammud IT raken-
damisel tehti 1977. aastal, kui 
alustati raamatufondi koostis- 
ja kasutusandmete töötlemist 
TPI arvutuskeskuses. 1985. 
aastal moodustati raamatuko-
gu automatiseerimisgrupp, mis 
viis läbi lähteuuringu ja koostas 
infosüsteemi arendusprojekti. 
1987. aastal korraldati töötajaile 
arvutikursused ja loodi ülikooli 
teadusosakonna personaalarvu-
til ajakirjade andmebaas. 1990. 
aastal saadi esimesed neli PC 
XT-tüüpi arvutit ning alustati 
süstemaatilist andmebaaside 
loomist. Kuna kommertstark-
vara ostmiseks puudusid vahen-
did, võeti kasutusele UNESCO 
Micro-CDS/ISIS tarkvara. 
Personaalarvuti, modemi ja 
telefoniliini kaudu tehti kaug-
otsinguid Eesti Infoinstituudi 
referaatandmebaasides.
Nõukogude perioodi lõpuks oli 
raamatukogu fondides 1,2 mil-
jonit trükist, lugejaid oli ligi 14 
000 ja laenutusi 1,6 miljonit aas-
tas. Raamatukogu koosseisus oli 
94 töötajat.

Taas iseseisvas Eestis
Piiride avanemine lõi eeldused 
kirjanduse hankimiseks kogu 
maailmast, kuid 1992. aasta 
eelarve ei võimaldanud jätkata 
välisajakirjade tellimist eelmise 
aasta tasemel. Tänu riigipool-
sele sihtfinantseerimisele ja vä-
lisabile õnnestus järjepidevust 
siiski säilitada. Eriti oluline oli 
Deutsche Forschungsgemein-

schafti toetus, mis tagas täht-
samate välisajakirjade tellimise 
kuni aastani 2000. Välisraama-
tute ostmiseks oli raha napilt ja 
aastatel 1992–1997 saadigi neid 
peamiselt kingituste, annetuste 
ja vahetuse kaudu.
1992. aastal ühendati raama-
tukoguga Eesti Tehnikaraama-
tukogu raamatute, ajakirjade 
ja tootekataloogide fondid ning 
vastavad osakonnad, mille põh-
jal moodustati filiaal Olevimäel. 
Selle tulemusena ületas kogude 
suurus 1,5 miljonit, lugejate arv 
kasvas 4000 võrra ja koosseis 
jõudis 120 töötajani. Kogude te-
gelik ühendamine ja töö reorga-
niseerimine jõudis lõpule 1999. 
aastal, kui filiaal suleti. Vabarii-
gi Valitsuse otsusega pandi raa-
matukogule Eesti tehnikakesk-
raamatukogu ülesanded, kuid 
sellega ei kaasnenud täiendavat 
finantseerimist ega hoone teise 
järgu väljaehitamist.
1994. aastal tagastati raamatu-
kogu Lai 5 hoone õigusjärgsele 
omanikule ning sealsed kogud 
ja osakonnad tuli kolida kahes 
Mustamäe ühiselamus selleks 
kohandatud ruumidesse. Moo-
dustati energeetikateaduskonna 
raamatukogu (Kopli 82), kuhu 
paigutati valik selle valdkonna 
kirjandust; vanema kirjanduse 
säilitamiseks renditi pinda Ees-
ti Hoiuraamatukogult Suur-Sõ-
jamäel. Seega oli raamatukogu 
hajutatud seitsmesse eraldi paik-

nevasse hoonesse, mis muutis 
teenindus- ja töökorralduse väga 
keeruliseks.
Kogude arendamise kõrval oli 
eesmärgiks ka IT taristu välja-
ehitamine, infosüsteemi loomine 
ja digitaalsete teenuste arenda-
mine. Selleks puudus eelarves 
raha, kuid eesmärgini aitasid 
jõuda Rootsi valitsuse, Eesti In-
formaatikafondi, Avatud Eesti 
Fondi, Phare, Hansapanga jm 
sihtotstarbelised toetused ning 
koostöö kodu- ja välismaa raa-
matukogudega. 1992. aastal 
saadi esimesed CD-ROM-andme-
baasid, alates 1994. aastast said 
lugejad raamatukogu peahoones 
kasutada internetiteenuseid, CD-
ROM- ja lokaalseid andmebaase; 
1996. aastal loodi raamatukogu 
esimene WWW kodulehekülg ja 
lugemissaali paigaldati elektroo-
niline raamatukaitsesüsteem. 
Kolm Mustamäel asuvat hoonet 
ühendati kiudoptilise kaabliga, 
mis tagas kiire ja kvaliteetse 
side järgnevaks tosinaks aastaks. 
1997. aastal paigaldati spetsiaal-
ne server, mille kaudu tehti 
CD-ROM-andmebaasid ülikooli 
arvutivõrgus kättesaadavaks 
ning nende kasutamine kasvas 
eelnevate aastatega võrreldes 
kolm korda. 1998. aastal hangiti 
esmakordselt reaalajas ligipääs 
artiklite täistekstidele.
Avardusid rahvusvahelise koos-
töö võimalused ja raamatukogu 
töötajad said stažeerida Soome, 
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Rootsi, Saksamaa ja Ungari raa-
matukogudes. Aastatel 1998–
1999 osaleti infotarbija koolitaja 
koolitamiseks mõeldud ELi pro-
jektis DEDICATE, mille tule-
musena töötati välja erialainfo-
otsingu kaugkoolituskursused 
ja alustati infootsingu koolitust 
raamatukogu veebilehe vahen-
dusel. Raamatukogu osales Ees-
ti raamatukogude infosüsteemi 
kavandamiseks loodud ERÜ 
töögrupi tegevuses ja oli 1996. 
aastal üks ELNET Konsortsiu-
mi asutajaliikmeist. 1999. aastal 
võeti kasutusele ELNETi liik-
mesraamatukogude integreeri-
tud infosüsteem, mille tarkvara 
hankimist finantseeris Andrew 
W. Mellon Foundation. Lõpetati 
kaartkataloogide täiendamine 
ja alustati kirjete sisestamist e-
kataloogi ESTER. Konsortsiumi 
raames arendatakse ühiselt ka 
Eesti artiklite andmebaasi, Ees-
ti märksõnastikku ja e-Varamu 
portaali ning viiakse läbi elekt-
roonilise teadusinfo ühishankeid.
Aastatel 1993–2002 täienesid ko-
gud 10 000–20 000 trükisega aas-
tas, kuid kogude suurus kahanes 
1,5 miljonilt 711 000le, sest maha 
kanti ligi 600 000 ajakirja ja teh-
nikakirjanduse erilaadi mikrofiš-
šidel. Paberkandjal teavikute kõr-
val asus raamatukogu hankima 
elektroonilist teadusinformatsioo-
ni, mille osatähtsus aasta-aastalt 
kasvas. 2002. aastal hangiti ligi-
pääs 8600 e-ajakirjale ja 16 000 
e-raamatule, milles tehti 40 000 
otsingut ja laeti alla 60 000 sisu-
üksust. Lugejate käsutuses oli 20 
arvutitöökohta, pearaamatukogu 
sai WiFi ühenduse. Virtuaalraa-
matukogu projekti raames loodi 
teadusinfo internetiportaal, mis 
sisaldas linke infootsinguks küm-
nes ainevaldkonnas.
Vabariigi Valitsuse 2002. aasta 
korraldusega nimetati Tehnika-
ülikooli raamatukogu teadus-
raamatukoguks. 2003. aastast 
hakkas HTM eraldama kuuele 
nimetatud teadusraamatukogu-
le teavikute hankimise toetust 
ja 2008. aastast toetust avali-

ku teenuse osutamise katteks. 
Teadusraamatukogude e-res-
sursside ühishangeteks hakkas 
HTM eraldama toetust ELNET 
Konsortsiumi kaudu. 2004. aas-
tal reorganiseeriti raamatukogu 
tugistruktuuri üksusest ülikooli 
teadus- ja arendusasutuseks. 
Nende muudatuste tulemusena 
hakkas pärast viieaastast seisa-
kut suurenema ka raamatukogu 
eelarve. Eesmärgiks seati ligi-
pääsu hankimine kõigile ülikoo-
li õppe-, teadus- ja arendustööks 
vajalikele e-ressurssidele. 2005. 
aastal alustati digiteerimistee-
nuse pakkumist ja loodi avatud 
ligipääsuga digikogu, mis muu-
hulgas sisaldab ülikoolis kaits-
tud doktoritöid ja alates 2014. 
aastast ka üliõpilaste lõputöid.
2009. aastal valmis Mustamäel 
kampuses kaasaegne raamatu-
koguhoone, milles on esmakord-
selt piisavalt pinda nii kogude, 
lugejate kui ka töötajate jaoks. 
Hoone ehitamist rahastati pea-
miselt ELi struktuurifondide 
vahenditest. Uuem kirjandus on 
paigutatud avariiulitele, kus ai-
tab orienteeruda elektrooniline 
avakogu juht. Lugejad saavad 
kasutada individuaal- ja rüh-
matööruume, iseteenindusega 
skannereid ja koopiamasinaid, 
laenutus- ja tagastusautomaate. 
Teenindusalas saab ratastooli-
ga liikuda, vaegnägijad saavad 
kasutada lugemistelerit, kõne-
süntesaatorit, audioväljundiga 
skannerit ja punktkirjaprinte-
rit. Raamatukoguga ühendati 
Audentese ülikooli raamatufon-
did ja ülikooli kirjastus, alusta-
ti muuseumi taasloomist raa-
matukogu koosseisus. Kogude 
ja teenuste koondamine ühte 
hoonesse võimaldas optimee-
rida teenindus- ja tööprotsesse 
ning ressursse efektiivsemalt 
kasutada. Hoone arhitektuurne 
lahendus ja sisekujundus leidis 
äramärkimist riigi kultuuri-
preemiaga. Kasutajate tagasi-
side on näidanud, et teenuste ja 
töötingimustega ollakse rahul. 
Mitmed vastajate ettepanekud 

on leidnud kiire lahenduse uute 
või täiustatud teenuste näol.
2016. aastal võeti kasutusele Pri-
mo portaal, mis võimaldab teha 
ühisotsinguid erinevatest artikli-
te ja raamatute andmebaasidest 
ning digikogust. Lisaks ostetud 
e-ressurssidele sisaldab Primo 
valiku vaba juurdepääsuga e-
ajakirju ja e-raamatuid. Raa-
matukogu on ülikooli töötajate 
publikatsioonikirjete lõppkin-
nitaja ETISes. Parandamaks 
teadusandmete kättesaadavust, 
viidatavust ja rahvusvahelist 
levi osaleb raamatukogu alates 
2015. aastast DataCite Eesti 
konsortsiumi tegevuses. Avatud 
teadusandmete ja DOI (Digital 
Object Identifier) tutvustamiseks 
koostatakse juhendmaterjale ja 
korraldatakse seminare. Alates 
2019. aastast omistatakse DOId 
kõigile tehnikaülikoolis kaitstud 
doktoritöödele.
Peamisteks teadustöö suunda-
deks on olnud raamatukogu- ja 
infoteeninduse tulemuslikkus 
ning Eesti tehnikahariduse ja 
tehnikaülikooli ajalugu. Tegele-
ti nii pikemaajaliste teemadega 
kui ka ühekordsete projektide 
ja jooksvate arendustöödega. 
Ajaloo uurimise tugitegevusena 
täiendati selleks vajalikke and-
mebaase, tehnikaülikooli trü-
kiste arhiivkogu ja väljapaist-
vate teadlaste isikuarhiive. 
Järjekindlalt on uuritud kasuta-
jate rahulolu, teenuste kvalitee-
ti ning õppejõudude ja teadurite 
infovajadusi. E-ressursside vaja-
duse täpsustamiseks analüüsiti 
nende kasutusstatistikat, alla-
laetud sisuüksuse maksumust 
ja e-raamatute hankimise kulu-
efektiivsust, viidi läbi bibliomeet-
rilisi analüüse ja akadeemilise 
personali küsitlusi. 2016. aastal 
osaleti rahvusvahelises teenuste 
kvaliteedi uuringus LibQUAL+, 
mis andis hulgaliselt andmeid 
võrdlemaks Euroopa ja Põhja-
Ameerika teadusraamatukogude 
teenuste kvaliteeti meie omaga.
Pidevalt arendatakse lugejakoo-
lituse meetodeid ja vahendeid, 
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alates 2009. aastast viiakse koo-
litust läbi ka inglise keeles. 2014. 
aastal omistas HITSA e-kursu-
se kvaliteedimärgi keemiainfor-
maatika veebikursusele. Töötati 
välja unikaalseid IT lahendusi: 
infokiosk, ruumide reserveerimi-
ne, avakogude inventuur, külas-
tuste registreerimine ja analüüs, 
kasutajate autentimine, töökoht 
digitaalse säilituseksemplari ka-
sutamiseks jm. 
Ülikooli 90. aastapäevaks koos-
tati väljaanded, mis tutvustavad 
tehnikaülikooli ehitisi ja profes-
soreid läbi aegade. Raamatukogu 
bibliograafid koostasid teadlaste 
personaalnimestikke ja mahukad 
bibliograafiad ülikooli toimetiste, 
Eesti tehnikaartiklite ja ülikoolis 
kaitstud väitekirjade kohta. Üli-
kooli 100. aastapäevaks valmis 
autorite kollektiivi koostöös aja-
looraamat „Tallinna Tehnikaüli-
kool 1918–2018“. Raamatukogu 
töötajad osalesid terminoloogia 
arendamisel ja standardiseeri-
mistegevuses ning panustasid 
erialaühenduste ja koostöövõr-
gustike (ELNET, ERÜ, IATUL, 
UNICA, IUG, Baltech Consor-

tium, LIBER, EBSCO Advisory 
Board, ERASMUS+, ICOHTEC, 
ICOM jm) tegevusse.
Struktuurireformi käigus muu-
deti raamatukogu 2017. aastal 
ülikooli tugistruktuuri üksu-
seks. Muutusid struktuur ja 
töökorraldus, IT-talitus ühen-
dati ülikooli IT osakonnaga. 
2018. aastal avati 24/7 õpitu-
ba/ööraamatukogu, mille ka-
sutamine toimub iseteenindu-
se põhimõttel ja heade tavade 
järgimisel. Ruum on mõeldud 
õppe- ja teadustööks üksinda 
või rühmaga ning sinna pääseb 
tudengi- või personalikaardiga. 
Aasta jooksul külastati õpituba 
ligi 18 000 korda.
Aastatel 2003–2018 täienesid 
paberkandjal kogud 5000–10 
000 trükisega aastas. Kogude 
kasv on peatunud, sest maha-
kandmine ja juurdekasv on sa-
mas suurusjärgus. E-ressurssi-
de hankimiseks kulutati 2018. 
aastal üle 80% teavikute ostu 
eelarvest, mis võimaldas hanki-
da ligipääsu 82 000 e-ajakirjale 
ja 254 000 e-raamatule. Lugejate 

arv on kasvanud 36 000ni. Lu-
gejaskond muutub üha rahvus-
vahelisemaks, 2018. aastal oli 
külastajaid 111 riigist. Märgata-
valt on kasvanud ülikooliväliste 
lugejate arv. 
Alates 2012. aastast on füüsiliste 
külastuste ja laenutuste arv ha-
kanud vähenema, kuid virtuaal-
külastuste arv on suurenenud 
ning e-ressursside kasutamise 
dünaamika näitab kasvutrendi. 
2018. aastal laeti e-ressurssidest 
alla ligi 1,5 miljonit sisuüksust. 
Eriti intensiivset kasutamist on 
leidnud raamatukogu hallatav 
digikogu. 2018. aastal sisaldas 
see 11 000 dokumenti, ühte do-
kumenti laeti alla keskmiselt 
51,6 korda. Digikogu dokumen-
did on leitavad ka Google’i, Pri-
mo, DART-Europe, OpenDOAR 
ja e-Varamu kaudu. Raamatuko-
gu töötajate arv on viimase küm-
ne aasta jooksul järjekindlalt vä-
henenud, 2019. aasta alguses oli 
koosseisus 53 töötajat.
Huvitavaid rännakuid meie raa-
matuvarades ja e-ressurssides! 
Per libros ad scientiam! ■
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Fotod: Acube Agency

GALERII

STARRY NIGHT:  
KÕIGE ILUSAM PIDU

Novembri lõpus nägid ülikooli aula seinad taas 
hulgakaupa eriti ilusaid inimesi: Starry Night on 
suurejooneline ja sädelev peoõhtu, mis toob 
kohale nii rebased kui ka professorid, nii vilistlased 

kui ka koostööpartnerid. Laval oli TalTechi 
BigBand, kelle saatel astusid solistidena üles Liis 
Lemsalu, Tanel Padar, Voldemar Kuslap, Kristjan 
Karmo, Kristina Viktoria Hedman ja Heldene Aeg. 
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Jõulupidude juurde on kuulunud ka häälerüh-
made vaimukad etteasted, lõbusad mängud 
jne. Ühel või teisel moel tunneme rõõmu koos 
musitseerimisest, hea muusika pakkumisest 
kuulajatele ja jõuluaegsest ühistegevusest.
Katri Kadakas

TEHNIKAÜLIKOOLI 
KULTUURI
KOLLEKTIIVIDE 
JÕULUTRADITSIOONE 
Kogus Risto Pomerants

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoori 
sünnipäev 19. oktoobril paneb hooaja algusele 
oma tähise: igal sügisel tähistame sügiskontser-
diga koori sünnipäeva, tänavu tähistasime üht-
lasi meie dirigendi Andres Heinapuu 60. juubelit.
Mõistagi kuuluvad jõuludega kokku meie ad-
vendikontserdid. Oleme esinenud Pühavaimu 
kirikus, Jaani kirikus, Rootsi-Mihkli kirikus, 
Haapsalu Toomkirikus jm. Sageli oleme jõulu-
aja kontsertidele kutsunud laulma ka sõprus-
koore, eelmisel hooajal laulsimegi detsembris 
ja jaanuaris koos Türnpu meeskooriga mitmes 
Eesti kirikus „Missa brevist D-duur“ KV 194. 
Tänavuse jõulukontserdi andsime koos Kongu-
ta segakooriga Nõmme Lunastaja kirikus 15. 
detsembril.
Detsembrikuusse mahub ka traditsiooniline  
koori jõulupidu koos kontserdil osalenud 
sõpruskooridega või jõululaud oma kooriga. 

KULTUUR

VILISTLASTE NAISKOOR: SÜGISEL SÜNNIPÄEV, 
JÕULUAJAL ÜHISED KONTSERDID

AKADEEMILINE NAISKOOR JA UUS DIRIGENT 
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilisele Nais-
koorile on aasta üheks tähtsamaks ülesastu-
miseks advendikontsert detsembri keskpaigas, 
millega lõpetamegi sügistalvise hooaja. Esitami-
sele tulevate palade valik sõltub sellest, kellega 
koos laval oleme ja kas lisaks advendile on teisi-
gi tähistamist ootavaid sündmuseid. 2018. aas-
tal tegime koostööd TTÜ Akadeemilise Meeskoo-
ri ja Pärnu Linnaorkestriga ning pühendasime 
kontserdi „Suur 100“ Tehnikaülikooli ja muidu-
gi Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Advendi-
kontserdile järgneb lauljate ühine õhtusöök, kus 
soovitakse üksteisele häid algavaid pühi ning 
uuesti kohtuvad lauljad juba jaanuaris.

2018. ja 2019. aasta jaanuari alguses esitasime 
koos Tallinna Ülikooli meeskooriga Urmas Sisas-
ki „Näärioratooriumi“, mis hoolimata nimest on 
hoogne ja meeleolukas pühadeteos. Lisapaladena 
laulsime kõige tuntumaid ja armsamaid jõululau-
le ning kestva aplausi saatel villaste sokkide väel 
„Talve võlumaa“ kordamine on ilmselt viimase 
aja kõige meeleolukam talvine mälestus. 

Suurem nn jõulupidu toimub meil jaanuaris 
koos TTÜ Akadeemilise Meeskooriga ja kannab 
nimetust „Kuusepuu“. See on terve nädalava-
hetuse kestev stiilipidu, kus saab fantaasial 
lennata lasta ning ei puudu ka sportlikud ette-
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võtmised. Lume tulek või selle puudumine ei ole 
kunagi takistav asjaolu.
Alates 2019. aasta sügisest on naiskoori ees 
dirigendina Edmar Tuul. Meie esimesel ühisel 
advendikontserdil oli peateoseks Mozarti „Missa 
brevis“ solistidele, naiskoorile, keelpilliorkestri-
le ja orelile, kaasa tegid TTÜ kammerorkester 
ja Tallinna Muusikakeskkooli solistid. Edmari 
mõtteid jõulukontsertide teemal: 
„Inimestel on aegade algusest olnud kombeks 
laulda kellegi või millegi auks. Olgu see siis Ju-
mala, vihma või päikese auks. Läbi selle soovi-
me head, soovime millegi täitumist või soovime 
kiita tegusid. Jõulud on veel eriti eriline aeg, 
sest nende paari päeva auks on kirjutatud terve 
hulk laule, mida saabki laulda ainult sel ajal. 
Jõuludel võivad ka kõrgemal tasemel koorid ra-
huliku südamega lubada endale lihtsamaid ja 
lõbusamaid laule. Minule need väga meeldivad.
Kuigi jõulukontserte on detsembris väga palju, 
ei pea iga kollektiiv olema eriliselt silmapaistev. 
Jõulud on ikka selleks, et kokku tulla ja ühes-
koos miskit teha. Mul on hea meel, et seekord 
saime teha koostööd TTÜ kammerorkestriga ja 
Tallinna Muusikakeskkooli andekate solistide-

ga. Selline tegemine ja olemine ühe suure pere-
na ongi ju jõulude mõte ja moto.
Meie kavas oli Mozarti „Missa brevis“ kolmel 
põhjusel. Esiteks, seda teost ei ole Eestis an-
tud koosseisus kunagi esitatud. Kogu kunstili-
ne meeskond oli seetõttu väga elevil. Teiseks, 
uue dirigendina naiskoori ees soovisin ma juba 
hooaja esimeses pooles käia läbi stiililised äär-
mused. Kui novembri alguses esitasime Quee-
ni teost „Bohemian Rhapsody“, siis detsembris 
saime teha süvaklassikalist muusikat. Kolmas 
põhjus oli koori proovilepanek: tahtsin näha, mis 
kõrguselt me oma koostööd suudame alustada.
Lisaks lauludele meeldivad jõulud mulle seepä-
rast, et neis on jõudu panna inimesi head tegema 
annetuse, käitumise või millegi muu näol. Olen 
oma kollektiividega algatanud armsaid traditsioo-
ne. Näiteks Pärnus teeme muusikakooli orkestri-
ga heategevuskontserti „Üheskoos“, kus kogume 
raha perevägivalla all kannatavate laste toetu-
seks. Tallinna Raekooriga oleme käinud mööda 
hooldekodusid ja haiglaid minikontserte andmas. 
Ma loodan, et ka TTÜ Akadeemilise Naiskooriga 
algatame mõne ilusa talvise traditsiooni.“
Tiia Prits

BIGBÄNDIL ON PÜHADE AJAL KÄED TÖÖD PILLE TÄIS
Mis oleks kõrvadele meeldivam pühademeeleolu 
tekitaja kui svingmuusika – ajahambale vastu 
pidanud kaunid meloodiad pidulikus bigbändi-
võtmes käivad hooajaga käsikäes nagu verivorst 
ja pohlamoos. Küll on tehnikaülikoolil vedanud, 
et tal on täiesti oma bigbänd, kes igal aastal 
rõõmustab kuulajaid kontserdiga, pärast mida 
on hinges veelgi soojem. Bigbändi traditsioo-
niline pühadekontsert „Advendiswing“ toimus 
detsembri keskel hubases ja koduseks saanud 
Nõmme Kultuurikeskuses juba kümnendat aas-
tat järjest.
Advendikontserdiks valmistumisele lisaks toob 
sagimist juurde novembrikuuti toimuv ball –  

kunagi tuntud kui TTÜ Sügisball, nüüd nime all 
TalTech Starry Night. Bigbänd on alates 2012. 
aastast pea igal korral olnud sel üritusel laval 
ja teinud koostööd paljude tuntud solistidega, 
tänu kellele on lisandunud repertuaari nii est-
raadi kuldvara kui ka väga värskeid popp- ja 
rokkmuusika palasid.
Viiel aastal oleme muusikaga rikastanud ka 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengite 
jõuluballi ning tagasikutsumine on mängijatele 
kindlasti olnud suureks komplimendiks. Oleme 
ju küll väga tõsiseltvõetav, aga siiski hobikol-
lektiiv.
Piduliku hooaja õnnestumiseks teeb bigbänd 
mitu kuud iganädalaselt tööd ja seda võib kuul-
da-näha teisipäevaõhtuti peahoone aulas. Mõnel 
aastal tuleb jõulukuus jõuda eelnimetatud ko-
hustuste kõrval ka bigbändimuusikat tellinud 
ettevõtete pühadepidustustele, nii et tegemist 
on aasta viimastel kuudel kindlasti kuhjaga.
Kel jõuluüritused vahele jäänud, ei pea meelt 
heitma – kui piparkoogid söödud ja uus aasta 
vastu võetud, jätkab bigbänd igal nädalal tööd, 
et valmistuda samuti traditsiooniks kujunenud 
kevad- ja sügiskontsertiteks.
Mari Vendla
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KAMMERKOOR PIDUTSEB SÜNNIPÄEVAST 
PIPARKOOKIDENI
Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoor tähistab 11. 
detsembril oma sünnipäeva. Tänavu sai 53. sün-
nipäev peetud veidi erilisemalt: võeti ette põnev 
kiirrongiseiklus koos Läti-Soome koori ja bändiga. 
Kiirrong saabus Kaja Kultuurikeskusesse ning tra-
ditsiooniliselt oli lõpp-punktiks Glehni loss. Lauldi 
Bill Haley igihalja „Rock Around the Clock“ taktis, 
Frank Sinatra loo „Come Fly with Me“ sügavate 
tundepuhangute ning Queeni „Crazy Little Thing 
Called Love“ rütmi saatel.
Kammerkoori jõulukontsert on igal aastal neljan-
dal advendil mõnes ilusas pühakojas, kus koor pole 
varem esinenud. Imelist jõulutunnet loov kontsert 
ühildatakse pühapäevase jumalateenistusega ning 
pärast jutlust ja laule veedetakse mõnusalt aega 
kogukonnaga. Aastate jooksul on kammerkoor oma 
jõululaulu-rännakutel läbi käinud terve Eesti ja ja-
ganud laulurõõmu paljudele huvilistele.
Koori traditsioonidest ei puudu ka talvepäevad, 
kus lauljad koguvad ohtralt motivatsiooni uueks 
poolaastaks. Iga kord on tegevus veidi erinev eel-
misest: suusatamine, lumelauatamine, spaamõnud, 
lumepallisõda, lumeinglid, rabamatk jms. Ühestki 

peokohast ei puudu kuum saun, muusika ning hea 
seltskond.
Meie koori pikkade traditsioonide kõrvale on tekki-
nud ka uusi ja hubaseid üritusi. Viimastel aastatel 
on hakatud enne jõule kohtuma, piparkoogitainas 
ühes ja glögi teises käes. Võõrustajal kütame ahju 
soojaks ning teeme laua puhtaks, et saaks tainast 
õhukeseks rullida ja huvitavaid kujutisi välja lõi-
kuda. Ahjus küpsenud piparkoogid kaunistatakse 
abstraktselt ja kiidetakse üksteise kunstioskusi. 
Õhtu viimaseks osaks on lemmiktaina valimine.
Reino Pallaste

PUHKPILLIORKESTER RUTTAB JÕULUTRADITSIOONE 
TÄITMA KOHE PÄRAST JÕULUKONTSERTI
Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester on ise-
moodi jõulutraditsioone hoidnud juba aastaküm-
neid. Kohtumispaigaks paar päeva enne pühi on 
olnud meie oma armas, pisut romantilise vaibiga 
prooviruum, kuhu ühisele jõuluõhtusöögile naase-
me vahel otse kontserdilavalt, kui jõulupeole eelneb 
orkestri enda jõulukontsert. 
Ehkki jõulude ajal orkester enamasti kooskäimis-
test puhkab ning nii on vaikne ka me prooviruum, 
on omamoodi traditsiooniks olnud päris ehtsa 
kuuse toomine. Ükski jõuluõhtusöök ei ole meil 
möödunud ka kartuli, kapsa ja verivorstita. Vara-

semalt valmisid piduroad meie Kentmanni tänava 
keldriruumis suhteliselt eelajaloolisel gaasipliidil, 
nüüd tulevad soojad road partnerite abiga õigeks 
ajaks kohale ning meie suuname energia hoopis 
seltskondlikule piparkoogiküpsetamisele ja man-
dariinide koorimisele. Läbi aastate on peomeeleolu 
loomisel traditsiooniks olnud ka viktoriinid, selts-
konnamängud, kostümeeritud eeskavad jms. Mõ-
ned meist on öö hakul kätte haaranud ka hoopis 
teistsugused pillid, nii on kokku saanud „isetege-
vuslikud klahvpillibändid“, uuemal ajal ka karaoke.
Enamasti loetakse tibusid sügisel või kevadel, meie 
aga loeme tibusid – täpsemalt küll kohusetundlikke 
mängijaid ja rebaseid – just jõulupeol. Peadirigent 
või president võtab kokku aastaringi olulisemad 
tegevused, esile tuuakse need, kes kõige kohuse-
tundlikumalt proovis käinud ja ergutatakse neid, 
kelle jaoks on muud tegevused miskipärast oluli-
semad tundunud. Pärast õhtusööki loeme kokku 
ka uued liikmed, kes haridusasutusele kohaselt 
peavad enne täisliikmeks saamist läbima rebaste 
ristimise ja andma vande – selle oleme lahendanud 
vaid puhkpillimängija varustuse toel.
Kertu Leppik
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Tallinna Polütehnik kui üli-
õpilas ajaleht on läbi aastate 
püüdnud edasi anda tudengite 
mõtteid, tegusid, probleeme. 
Aasta lõpus küsiti ikka meel-
dejäävat mööduvast ja soove 
saabuvaks aastaks.
Nii palju, kui on inimesi, on ka 
erinevaid uusaastasoove. Paar 
tudengite uusaastasoovi aas-
tast 1978:
 � Õppejõud, ärge põhjustage 

enda kohta ütlust: inime-
sena on ta tore, õppejõuna 
võimatu!

 � Soovin, et ka uuel aastal 
taarat vastu võetaks ... 
(„Otsigem ja leidkem“, 1978)

Detsember on läbi aegade ol-
nud tudengite jaoks kiire aeg, 
seega jõulurahu saabumise 
kohta arvati: 
Mis rahu siin olla saab, semest-
ri lõpp käes! (Lume, 1967)
Enne pidude hooaja algust püü-
ti ajaleheveergudel joogikul-
tuuri tõsta: 
Aastavahetus tuleb ikka pidude-
ga, kus tipikad kipuvad ühes as-
jas eriti „põhjalikud“ olema. Meie 
tudeng peab, kui tõesti klaasi tõs-
tab, oskama alkoholi kultuurselt 

Tallinna Polütehniku artiklite põhjal tegi kokkuvõtte Katri Mägi  Foto: TalTech arhiiv

pruukida. Ka see on hariduse üks 
näitajaid. (Karm, 1979)
Pakub vast huvi, et kui tudeng 
joob ära 2,5 liitrit õlut, katab ta 
sellega oma B-rühma vitamiini-
de päevase vajaduse. Organism 
saab ka palju süsivesikuid, val-
ke, mineraalaineid ja kuni 1500 
kcal. Toiteväärtuse seisukohalt, 
nagu räägivad teadlased, on 
mõttekas eelistada õlut kuivale 
ja dessertveinile ning viinale. 
Likööri joomine on täiesti mõt-
tetu. (Gornischeff, 1979)
TPI aastavahetuspeod olid le-
gendaarsed. Vana-aastaõhtu 
pidustustest sai tavaliselt tänu-
väärset materjali uue aasta esi-
mese numbri karikatuuride ja 
följetonide jaoks. Näiteks osale-
ja muljeid 1956. aasta TPI suu-
rest ball-maskeraadist:
Kella 22 paiku olidki kõik kohad 
rahvast täis. Vaatamata sellele, 
et paljud olid tulnud ilma mas-
kideta, oli kostümeeritud küla-
lisigi arvukalt. Puhveti juures, 
kus müüdi veini ja nalivkat, oli 
kohe järjekord – igaüks tahtis ju 
natuke peotuju võtta... Siis aga, 
kella üheteistkümne paiku, hak-
kas asi võtma hoopis teist ilmet. 
Puhvetis lõppesid suupisted – 

jäid ainult pudelid… Võimlas 
oli orkester päris „ära vajunud“ 
seisukorras – väsimus tikkus 
kallale. Oli küll tehtud iga loo 
järgi 10-minutiline paus ja iga 
4 loo järgi pooletunnine vaheaeg, 
kuid see ei aidanud. („Kui uus 
aasta tuli“, 1957)
Pildikesi 1960. a meele olukalt 
peolt:
Orkester mängis tantsulugusid, 
dekoreeritud saal ja näärikuusk 
lõid meeleolu, mis alles hommi-
kul koos rahvaga peomaja sein-
te vahelt lahkus. Orkestripalade 
vahele esineti lauludega ja peeti 
kõnesid. Mida rohkem kella-
osutid keskööle lähenesid, seda 
elavamaks muutus einelauas ja 
sööklaruumis. Einelauast võis 
igaüks oma maitsele ja võimele 
vastava märjukese välja valida. 
Siinjuures peab kohe lisama, et 
mitmed usaldasid oma võimeid 
liiga palju ja väsisid ruttu.
Korra eest pidid vastutama 
meie rahvamalevlased. See 
ülesanne osutus siiski liiga 
suureks ja mahukaks. On ele-
mentaarne, et korrapidamiseks 
peab kõigepealt ise korralik 
olema. Rahvamaleval oli oma 
meestega juba nii palju tege-

VABANDAGE, NEIU,  
MIDA TÕI TEILE 1977. AASTA? 
– VÄLJAMAAREISI JA PALJU 
ARMASTUST

Tehnikaülikooli 100. juubeli eel alustas raamatukogu väga huvitava projektiga 
– hakkasime digiteerima ülikooli ajalehte Tallinna Polütehnik. Väljaanne 
hakkas ilmuma 1949. aastal ja ilmus selle nime all kuni 1989. aastani. Tallinna 
Polütehniku numbritest leiab ülihuvitavat materjali ülikooli ajaloo kohta ning 
neli aastakümmet ülikooli elu, muresid ja rõõme on nüüd digiteerituna kõigile 
kättesaadavad raamatukogu digikogus rubriigis „Digiteeritud perioodika“. 
Selle aja jooksul toimus nii ülikoolis kui ka ajalehe enda sisus tohutu areng.
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mist, et teiste hulgas korrapi-
damiseks ei jätkunud lihtsalt 
aega ja tööjõudu. (Radge, 1961)
Mõnikord ei oldud korraldatud 
nääripidudega rahul. 1964. 
aasta peo üle pani nurisema 
läbiviimiseks valitud kohvik 
Tallinn, kus õhtu algas järje-
korraga riietehoius. Õhtust 
oodati midagi rohkemat kui 
kutseliste artistide kontserti: 
RAMi kvartetti kuulab vist iga 
tipikas meelsasti, kuid iga asi 
olgu omal kohal. Rahul ei oldud 
ka menüüga, sest kui „organi-
seerida juba laudadega õhtu, 
siis nii, et laudadel ka midagi 
oleks!“ Õpetlik lugu tänastelegi 
ürituste korraldajatele.
Samas, lugedes asjaosaliste kom-
mentaare, polnud pidu siiski 
kehv:
 � Iga pidu on täpselt nii hea, 

milliseks sa ise oskad seda 
endale teha.

 � Kui ägedalt tellisid, polnud 
viga! (Toomas, 1965)

Intervjuust Glehni lossi baari-
mehega 1983. aasta avanumb-
ris saame teada, et 80ndate tu-
dengi lemmikjook oli šampanja, 
kuid seda polnud lossi baaris 
piisavalt saada (et kõigile taht-
jaile jätkuks, kulunuks seda ühe 
peoõhtuga 20 kasti). Lossi külas-
tajaile soovitas vastutustundlik 
baarimees külastada restorane 
ja baare märksa harvem ning 
mõelda rohkem oma vaba aja si-
sukale veetmisele, mitte niivõrd 
alkoholile. Tudengiaeg on ju nii 
lühike. (Kuus & Reinde, 1983)
Boonus meie ülikooli perele – 
jõulupuhkus sai alguse 1993. 
aastal ning selle rõõmusõnumi 
rektoraadi jõulutervituse näol 
tõi oma lugejateni ka juba uue 
nime all ilmuv üliõpilasleht 
Tehnikaülikool:
Jõulud tulevad, sel aastal loode-
tavasti valged. Seegi suur rõõm 
üle hulga aja. Jõulupuhkus tu-
leb. Esmakordselt sõjajärgsel 
ajal, võib-olla ka Tehnikaüli-
kooli 75 aasta pikkuses ajaloos 

üldse. Sellest peaks saama tra-
ditsioon. Võtkem siis suusad ja 
mingem … looduse ilu ja võlu 
nautima. Ärge tormake, peatu-
ge, vaadake tagasi – ka ajas. Ja 
mõelgem edasi. Elu polegi nii 
hull ja ehk hullemaks ei lähe ka. 
Head libisemist! Kallist jõulu-
rahu kõikidele kolleegidele ja tu-
dengitele. („Jõulutervitus“, 1993)
Uue aasta esimestes numbrites 
heideti pilk tagasi ja meenutati, 
milles seisnes meie instituudi 
töö- ja üliõpilaskollektiivi edu, 
toodi välja puudusi ja loodeti, et 
uuel aastal need parandatakse.
Äsjase aastavahetuse piduli-
ke meeleolude puhul lubatagu 
halbu asju teravalt mitte esile 
tuua, vaid öelda need välja soo-
videna uueks aastaks:
 � jätkakem võitlust väljalan-

gevuse vastu kõikides tea-
duskondades;

 � olgem instituudi majapida-
mises ja majandamises hea-

peremehelikud, alustades 
sooja reguleerimisest ja säi-
litamisest ning lõpetades jal-
gade pühkimisega instituuti 
sisenedes;

 � teeme kriitikat eesmärgiga 
parandada tööd, ärgu muu-
tugu kriitika haiglase virise-
mise kilbiks;

 � olgem kõik alati ja kõikjal ins-
tituudi väärikad esindajad;

 � võtkem aktiivselt osa insti-
tuudi ühiskondlikust elust 
ja tööst;

 � saatku kõiki alati hea tuju 
ja rõõmus meel, mis on edu 
pandiks kodus ja tööl! (Talts, 
1978).

Pole ju paha, võiksime tänagi 
neid soovitusi järgida!
Pärast jõulupuhkust ootas ees 
jaanuar – sessikuu. Mõnele õn-
nekuu, mõnele eksmatikuu, väga 
paljudele üks pillikeelena katke-
miseni pingule keeratud närvi-
kuu… (Linnas, 1983). ■
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elektrivõrgu tariifis. 
ISBN 9789949834891 (publication). 
ISBN 9789949834907 (pdf). 84 lk.  
Kaitses 02.12.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13722

URSULA TOOM
Ordovician and Silurian Trace Fossils  
of Estonia.  
Ordoviitsiumi ja Siluri ajastu jäljekivistised 
Eestis. 
ISBN 9789949834839 (publication). 
ISBN 9789949834846 (pdf). 264 lk.  
Kaitses 04.12.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13721

JIŘÍ TINTĚRA
Urban Regeneration Strategies for Shrinking 
Post-Soviet European Communities: A Case 
Study of Valga, Estonia.  
Kahanevate linnade elukeskkonna taas-
elustamine Valga linna näitel. 
ISBN 9789949834808 (publication). 
ISBN 9789949834815 (pdf). 140 lk.  
Kaitses 05.12.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13718

RAIMO SIMSON
Overheating Prevention and Daylighting  
in Buildings without Mechanical Cooling.  
Ülekuumenemise vältimine ja loomuliku  
valguse tagamine mehaanilise jahutuseta 
hoonetes. 
ISBN 9789949834945 (publication). 
ISBN 9789949834952 (pdf). 166 lk.  
Kaitses 09.12.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13733

NELLY OLDEKOP
Investigation of the Eddy Viscosity for  
a Breaking Wave in the Surf Zone.  
Turbulentse viskoossusteguri määramine 
murdlaine piirkonnas ranna-alal. 
ISBN 9789949834983 (publication). 
ISBN 9789949834990 (pdf). 126 lk.  
Kaitses 10.12.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13751

SIIM SULTSON
Stalinist Urban Ensembles in East Estonian 
Oil-Shale Mining and Industrial Town  
Centres: Formation Mechanisms and Urban 
Space Identity as the Potential for Spatial 
Development.  
Ida-Eesti põlevkivikaevandus- ja -tööstus-
linnade keskuste stalinistlikud linna-
ansamblid: kujunemise mehhanismid ja 
linnaruumi identiteet kui ruumilise arengu 
potentsiaal. 
ISBN 9789949834877 (publication). 
ISBN 9789949834884 (pdf). 284 lk.  
Kaitses 11.12.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13724

EGON ASTRA
Transmission Fiber Nonlinearity  
Mitigation in Optical Communication  
Links Using Phase-Sensitive Parametric  
Amplifiers.  
Edastusfiibri mittelineaarsete mõjutuste  
vähendamine optilistes sidesüsteemides  
faasitundlike parameetriliste võimendite  
abil.
ISBN 9789949834921 (publication). 
ISBN 9789949834938 (pdf). 172 lk.  
Kaitses 13.12.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13734

TARVI TEDER
Structural and Catalytic Aspects  
of the Catalase-Related Fatty Acid  
Hydroperoxide Lyase.  
Katalaasilaadse hüdroperoksiidlüaasi  
struktuursed ja katalüütilised  
omadused. 
ISBN 9789949835096 (publication). 
ISBN 9789949835102 (pdf). 108 lk.  
Kaitses 13.12.2019.  
https://digi.lib.ttu.ee/i/?13770
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:
MAIN INTERVIEW WITH KAIDO KIKKAS: 
A GOOD TEACHER IS A SANGUINE,  
MAYBE EVEN A LITTLE ARTIST
Page 12

Kaido’s office is small but very personal: owls sitting 
here and there (Kaido’s nickname is Kakk – Owl in 
Estonian), there is a foil hat on the shelf from the 
time of the 2012 ACTA demonstration (at that time, 
Estonian Prime Minister recommended anti-ACTA 
activists wearing foil hats, ironising their concerns 
about the Internet freedom), and a number of oriental 
blades (Kakk has practiced oriental martial arts since 
he was a student, including Japanese swordfight and 
armed twin brother of karate, Ryukyu Kobujutsu), 
the walls are emblazoned with letters of honor and 
gratitude for his contribution to the lives of people 
with disabilities and for good teaching; the penguin 
insignia of Linux tells its own story. 
In an interview with Kaido Kikkas, the lecturer of the 
year, we talk about good teaching, a good university 
and freeware appealing to Kaido.

TALTECH’S LATEST 
INVENTIONS
Page 28
Smart road surface makes traffic safer for pedestri-
ans; district heating mobile app NutiSoojus educates 
customers; robotic vehicles make production logistics 
smart; virtual supermarket supports near real-life re-
habilitation; smart drone delivered pizza and moni-
tors environmental resources. These are the latest 
contributions of TalTech brightest minds to a better 
future.

#AICHALLENGE SEEKS TO BRING  
KNOWLEDGE ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TO AT LEAST ONE PERCENT OF ESTONIANS
Page 24
As of November 18, all Estonians can attend the 
world’s most popular online course “Elements of AI”, 
free of charge, to learn about artificial intelligence 
and its growing role in everyday life. Regina Erlen-
heim, Project Manager of Elements of AI, said that 
the course was brought to Estonia because artificial 
intelligence supports people's lives and coping. “The 

course provides each participant with the tools to un-
derstand the changing nature of the work as a result 
of artificial intelligence. It is designed for everyone 
and is perfect for getting basic knowledge of artifi-
cial intelligence, as prior programming or technology 
knowledge is not required to complete the course,” 
Erlenheim explained.
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IN ENGLISH

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

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.

6YEAROLD MEKTORY
Page 40
Although Mektory itself is a rather sweet name, it 
is actually an acronym for a longer name: Modern 
Estonian Knowledge Transfer Organisation for You. 
Did you know that there were initially three Mekto-
rys planned: for business models, for mobile services 
and media, and for design and product development? 

However, one was born with three main functions: to 
be the university’s innovation, collaboration and demo 
centre. In the article the early times of the Innovation 
and Business Center, which turned six in November, 
is recalled by Mati Lukas, Vice-Rector and the current 
director of Mektory.

CHRISTMAS TRADITIONS OF TALTECH  
CULTURAL COLLECTIVES
Page 58
Read about the holiday traditions of our cultural col-
lectives: how the Alumni Female Choir celebrates 
holidays with friendship choirs; sometimes the Brass 
Band rushes to the Christmas dinner straight from 
the stage of their Christmas concert; how the Academ-

ic Female Choir will have a spirited holiday weekend 
with the Academic Male Choir in January, with food, 
sports and style; how the Bigband has hands full of 
work instruments and how the Chamber Choir choos-
es the best gingerbread dough in their community.
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Tallinna Tehnikaülikooli ajakiri

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

MENTE
etMANU

www.taltech.ee

